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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut pasal 1 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang 

Peransuransian, Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak , yaitu perusahaan 

asuransi dan pemegang polis ,yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh 

perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian dan 

memberikan pembayaran. Organisasi perbisnisan membuka lebarlebar 

seseroang dalam mencapai tujuan bisnisnya, seseorang dapat bekerja secara 

bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu dalam bisnis, dapat pula 

dilakukannya sendiri tanpa melibatkan bantuan pihak lain. Bekerja secara 

bersama dengan pihak lain untuk mencapai tujuan bisnis tertentu dapat 

dilakukan dengan dua cara pertama, menunjuk orang lain untuk melakukan 

pekerjaan untuk dan atasnama pemberi kerja serta dibawah pengawasan 

pemberi kerja. Kedua, dengan cara membentuk sebuah organisasi bisnis 

tertentu.
1
 Untuk mencapai tujuan bisnis antara kedua belah pihak timbulah 

sebuah perjanjian antara keduanya.  

Suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata adalah suatu 

peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang 

itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa tersebut, 

timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. 

Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang 
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membuatnya. Dalam hal ini perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan 

yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. 

Dengan demikian hubungan antara perikatan dan perjanjian itu adalah bahwa 

perjanjian itu menerbitkan perikatan. Dan Perjanjian tersebut sumber 

perikatan,
2
 

Dalam Pasal 1792 Bab XVI Buku III KUHPerdata Pemberian kuasa 

yang diberikan dari pihak pengusaha kepada pembantu yang didapatkan dari 

luar perusahaan dilakukan dengan berbentuk suatu perjanjian. Berhubungan 

dengan hal perjanjian pemberian kuasa yang terdapat dalam pasal 1792 Bab 

XVI Buku III KUHPerdata adalah Agen Perusahaan, Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang 

(KUHD) secara garis besar tidak mengatur secara khusus tentang keagenan, 

tetapi berdasarkan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Pasal 1338 Ayat (1) 

KUHPerdata, para pihak memang dapat membuat perjanjian apa saja, 

termasuk keagenan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-

undang, ketertiban umum, dan kesusilaan, menurut hal lain  untuk kepentingan 

penjualan program asuransi setiap perusahaan asuransi bisa menggunakan 

agen asuransi. 

Pelaksanaan perjanjian keagenan pada asuransi PT AIA Financial 

perjanjian keagenan dilaksanakan dengan isi perjanjian yang telah ditetapkan 

sendirioleh PT AIA Financial dimana agen mengikatkan dirinya untuk 

menjualkan  produk yang berasal dari perusahaan asuransi itu sendiri, 
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sehingga agen dalam melakukan pekerjaanya berdasar atas nama pemberi 

kuasa atau perusahaan. 

Untuk terpenuhinya ketentuan perjanjian ini dan terlaksananya 

ketentuan yang ada pada pihak PT AIA Financial termasuk dan tidak terbatas 

pada prosedur pemasaran, pelayanan yang sedang berlaku yang akan di 

gunakan oleh pihak pertama untuk waktu selanjutnya yaitu yang berhubungan 

dengan penjualan produk, pemberian informasi yang sesuai dengan kenyatan, 

jelas,dan jujur kepada Calon Pemegang Polis yang bersangkutan dengan 

ketentuan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Pemegang Polis dan 

tidak terbatas pada syarat-syarat umum maupun khusus dalam polis, 

menyerahkan polis asuransi jiwa beserta berkas-berkas terkait dalam rangka 

pelayanan kepada pemegang polis untuk dan atas nama pihak PT AIA 

Financial, membuat laporan harian secara tertulis tentang kegiatannya kepada 

pihak kesatu dan menyerahkan surat jaminan dari perjanjian sesuai dengan 

form yang telah ditentukan oleh pihak kesatu. Dalam pelaksanaannya 

perjanjiankeagenan di PT AIA Financial  sering terjadipenyimpangan yang 

terjadi  yang dilakukan oleh pihak agen, karena sebab ituyang menjadi faktor 

timbulnya ketidakterlaksananya perjanjian keagenan dengan baik. 

Berhubungan dengan PT AIA Financial contoh kasus tidak terlaksananya 

perjanjian keagenan dengan baik seperti dalam penyalahgunaan fasilitas yang 

di berikan PT AIA Financial kepada new agent yang menimbulkan kerugian 

bagi pihak PT AIA Financial. Selain itu terjadinya pembayaran premi yang 

tidak di bayarkan oleh pemegang polis semata itu juga harus ada dalam 

pengawasan Agen tersebut.  
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Berdasarkan uraian latarbelakang diatas penulis mengambil judul :  

“PERJANJIAN KEAGENAN PADA PT. AIA FINANCIAL DI 

SURAKARTA. 

B. Rumusan Masalah 

Adapun penelitian ini memiliki rumusan masalah yaitu : 

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian keagenan yang ada pada PT. AIA 

Financial Surakarta? 

2. Bagaimanakah penyelesaian apa bila terjadi sengketa dalam perjanjian 

keagenan pada PT. AIA Financial Surakarta? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang hendak dicapai 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian keagenan yang ada pada PT. 

AIA Financial Surakarta. 

2. Untuk mengetahui penyelesaian apabila terjadi sengketa dalam perjanjian 

keagenan pada PT. AIA Financial Surakarta. 

D. Manfaat Hasil Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis  

a. Penelitian ini secara teoritis di harapkan dapat menambah wawasan 

berfikir serta ilmu pengetahuan ilmu hukum perdata hkususnya dalam 

hal perjanjian keagenan.  
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b. Hasil penelitian ini di harapkan dijadikan sebagai refrensi bagi peneliti 

– peneliti yang lain, pada masa mendatang yang mengambil tema 

penelitian ini.  

2. Manfaat Praktis  

Memberikan penjelasan secara umum kepada penulis dan pembaca serta 

masyarakat mengenai hukum perjanjian keagenan dan permasalahan yang 

diteliti serta memberikan suatu gambaran informasi terhadap penelitian 

yang sejenis.  

E. Kerangka Pemikiran  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata pengertian perjanjian adalah 

suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana 

dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dalam hal 

ini perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung 

PT.AIA FINANCIAL SURAKARTA 

PERJANJIAN KEAGENAN  

PelaksanaanTerhadap  

Isi Perjanjian 

AGEN PT  AIA FINANCIAL 

SURAKARTA 

Penyelesaian Apabila Terjadi Sengketa 
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janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis dan membuat 

para pihak terikat. 

Menurut ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor.63 

Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor73 

Tahun 1992 Tentang Pelaksanaan Peraturan Asuransi ditegaskan, Agen 

asuransi wajib memiliki perjanjian keagenan dengan perusahaan asuransi 

yang diageni, semua tindakan agen asuransi yang berkaitan dengan 

transaksi asuransi menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi yang 

diageni dalam menjalankan kegiatannya. Dalam pelaksanaannya, 

perjanjian keagenan ini sering terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh 

pihak agen terhadap PT AIA  Financial yakni tidak mentaati syarat dan 

prosedur yang berlaku, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak PT 

AIA Financial dan pihak Calon Pemegang Polis itu sendiri. Oleh karena 

itu di butuhkan pertimbangan hukum dalam penyelesaian sengketa ini 

untuk melindungi PT.AIA FINANCIAL.  

F. MetodePenelitian 

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan 

pada metode, sistemtika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari 

satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya.
3
 Oleh 

karena itu sebelum penulis melakukan penelitian, hendaknya penulis 

menentukan terlebih dahulu metode yang hendak di pakai, adapun metode 

penelitian yang digunakan antara lain : 

1. Metode Pendekatan 
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Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu 

pendekatan yuridis empiris atau penelitian yang bersifat kualitatif yang 

menggunakan sumber data primer atau diperoleh dari observasi lapangan 

dan wawancara. 

2. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, yang 

bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu keadaan secara 

objektif mengenai bagaimana pelaksanaan perjanjian keagenan yang ada 

pada PT. AIA Financial dan bagaimanakah penyelesaian apabila terjadi 

sengketa dalam perjanjian keagenan pada PT. AIA Financial 

3. Lokasi Penelitian  

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di PT.AIA 

FINANCIALSURAKARTA. Pengambilan lokasi ini dengan pertimbangan 

bahwa sumber data yang dimungkinkan dan memungkingkan untuk 

dilakukan penelitian. 

4. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Data Primer  

Data Primer adalah data yang di peroleh penulis secara langsung 

dengan melakukan penelitian secara langsung terjun ke lapangan 

berupa fakta dan keterangan dari hasil wawancara dengan manager 

dari PT.AIA FINANCIAL SURAKARTA  

b. Data sekunder 
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Data sekunder ini berupa bahan – bahan hukum primer dan 

bahan hukum sekunder , yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat, 

dan bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum 

primer dan merupakan bahan - bahan yang tidak mempunyai kekuatan 

mengikat dan hanya berfungsi sebagai penjelasan dari bahan hukum 

primer. Bahan hukum primer yang di gunakan penelitian ini  adalah 

a) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata; 

b) Kitab Undang – Undang Hukum Dagang; 

c) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian; 

d) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 Tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang 

Penyelenggaraan Usaha Asuransi; 

e) Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 11/MDAG/PER/3/2006 

f) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 

Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan 

Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi,Dan Perusahaan Syariah.  

Sedangkan bahan hukum sekunder antara lain buku – buku hasil 

karya para pakar, hasil – hasil penelitian ilmiyah yang berkaitan dengan 

permasalahan.  

5. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data di dalam penelitian ini menggunakan 

metode pengumpulan data studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara 

mempelajari, mengkajidan menganalisis pengaturan perundang – 

undangan, dokumen serta penelitian lain yang berhubungan dengan objek 
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penelitian,selain studi kepustakaan, penelitian ini juga menggunakan studi 

lapangan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data secara langsung 

terhadap objek yang diteliti dengan teknik wawancara kepada Kepala 

Kantor  PT.AIA FINANCIAL SURAKARTA.  

6. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis data 

secara kualitatif,yaitu data yang yang ada dibuat dalam kata – kata dan 

atau kalimat – kalimat. Data  kualitatif tersebut dianalisis dengan metode  

deduktif, yaitu pola berfikir yang mendasar pada hal – hal yang bersifat 

umum, kemudian di tarik kesimpulan  yang bersifat khusus.  

G. SistematikaSkripsi 

Hasil penelitian ini akan disusun dengan empat bab dalam memberikan 

gambaran secara luas dan memudahkan pembaca dalam memahami isi dan 

gambaran menyeluruh dalam skripsi ini. Adapaun bab yang tersusun secara 

sistematis adalah sebagai berikut.  

Bab I berisi pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang 

masalah, tujuan penelitian , manfaat penelitian , kerangka pemikiran, metode 

penelitian , sistematika skripsi.  

Bab II berisi tentang tinjauan pustaka yang terdiri dari tiga sub bab, 

yang pertama mengenai tinjauan umum mengenai perjanjian yang berisi 

pengertian perjanjian, jenis-jenis perikatan, jenis perjanjian, asas-asas 

perjanjian. Yang kedua tinjauan umum mengenai agen asuransi yang berisi 

pengertian agen, agen pertanggungan bentuk ketiga, wewenang agen, 

tanggung jawab prinsipal, sistem penjualan asuransi melalui agen, keuntungan 
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sistem keagenan bagi perusahaan dan nasabah asuransi,kode etik agen 

asuransi. Yang ketiga tinjauan umum mengenai asuransi dan perusahaan 

asuransi yang berisi istilah, definisi, dan dasar hukum asuransi, tujuan auransi, 

unsur – unsur asuransi.   

Bab III adalah hasil penelitian dan pembahasan yang akan memuat 

uraian mengenai pelaksanaan perjanjian keagenan dan penyelesaian apabaila 

terjadi sengketa dalam perjanjian keagenan.  

Bab IV terdiri dari penutup yang berisi mengenai kesimpulan dan saran 

terkait dengan permasalahan yang di teliti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


