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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Indonesia adalah negara dengan jumlah rakyat yang sangat besar. Banyaknya 

kebutuhan terhadap jasa asuransi yang kian marak, membuat banyak perusahaan 

asuransi bermunculan baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang 

berinvestasi di Indonesia. Banyaknya pilihan yang ditawarkan membuat masyarakat 

bebas memilih asuransi sesuai kebutuhannya. Diantara banyaknya perusahaan 

asuransi tersebut, dalam hal ini penulis akan melakukan sebuah penelitian terhadap 

agen asuransi yang berperan penting dalam dunia perasuransian. 

 Dalam regulasi hukum di Indonesia itu sendiri, usaha perasuransian pada 

awalnya diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 

1992 Tentang Usaha Perasuransian. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, dimana 

permasalahan hukum kian kompleks, maka diubahlah undang-undang usaha 

perasuransian tersebut menjadi Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 40 

Tahun 2014. Dengan diterbitkannya undang-undang usaha perasuransian yang baru, 

dapat diamati bahwasanya peran dan kedudukan agen asuransi sudah mulai dimuat 

di dalam undang-undang tersebut. Hal ini jauh berbeda dengan undang-undang 

sebelumnya yang dimana peran dan kedudukan agen masih sangat sedikit dibahas. 

Namun demikian, bukan berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 sudah cukup 

untuk mengatur segala sektor terkait usaha perasuransian baik dari perusahaan, agen, 

tertanggung, dan pihak-pihak yang terkait dalam usaha perasuransian. 
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 Peran dan kedudukan seorang agen asuransi saat ini bisa di katakan masih 

membutuhkan banyak kepastian hukum dikarenakan seorang agen asuransi yang 

bekerja untuk perusahaan asuransi, kurang mendapatkan kejelasan terkait 

kesejahteraan. Walaupun status agen dapat dikatakan hanya sebatas mitra kerja, 

namun porsi kinerja agen dapat dikatakan menyerupai pekerjaan para tenaga kerja 

pada umumnya. Tenaga kerja pada dasarnya dalam menjalankan pekerjaannya, 

sudah diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan, namun tidak halnya dengan 

agen asuansi. 

 Agen asuransi dalam menjalankan tugasnya, hanya mendapatkan remunerasi 

terkait apa yang telah mereka kerjakan, yang dibayarkan setiap tahunnya oleh 

perusahaan kepada agen asuransi. Inilah yang mengakibatkan kedudukan agen 

terkadang menjadi tidak menentu dikarenakan belum regulasi yang mengatur 

mengenai sistem keagenan hanyalah sebatas Peraturan Menteri, Peraturan Otoritas 

Jasa Keuangan dan perjanjian keagenan. Dari situlah peran dari perlindungan hukum 

terhadap agen haruslah mendapat kepastian hukum seperti yang telah diamanatkan 

oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke 

empat pasal 27 ayat (2) yang berbunyi: “Tiap-tiap warga negara berhak atas 

pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. 

 Apabila ditinjau dari pendapat para pakar hukum perdata yakni Satjipto 

Raharjo, yang dimaksud perlindungan hukum adalah “Memberikan pengayoman 

terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu 

di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan 

oleh hukum.
1
 Kemudian disisi lain, “Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan 

perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga 

                                                           
1
 Satjipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 54. 
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prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum 

kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial”.
2
 

 Dalam perlindungan hukum ini yang harus dilindungi adalah kepentingan 

pemegang polis asuransi (nasabah), agen asuransi, maupun perusahaan (PT 

Bhinneka Life) itu sendiri, yang dimana perjanjian antara kedua pihak harus 

dilaksanakan. Oleh karena itu setelah perjanjian itu terjadi maka akan menimbulkan 

hubungan hukum antara agen asuransi dengan PT Bhinneka Life, yang kemudian 

kedua pihak harus melaksanakan hak dan kewajibannya. Jika salah satu pihak 

kemudian tidak melaksanakan kewajibannya, maka ia harus bertanggungjawab. Hal 

inilah yang mengakibatkan perlindungan hukum bagi agen asuransi dan perusahaan 

yakni PT Bhinneka Life menjadi menarik untuk diteliti, baik dari sistem kontraknya 

hingga perlindungan hukumnya. 

 Dari uraian tersebut maka penulis terdorong untuk mengambil sebuah judul 

penelitian; TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP AGEN ASURANSI 

DENGAN PT BHINNEKA LIFE DALAM MELAKUKAN PEKERJAAN 

DENGAN SISTEM KONTRAK. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana proses perjanjian keagenan dengan sistem kontrak antara PT 

Bhinneka Life selaku pemberi kerja dengan agen asuransi? 

2. Apa saja yang menjadi hak dan kewajiban dari masing-masing pihak di dalam 

perjanjian keagenan dan peraturan yang berlaku di PT Bhinneka Life? 

3. Bagaimana tanggung jawab hukum ketika salah satu pihak antara agen asuransi 

dan PT Bhinneka Life apabila melanggar perjanjian keagenan tersebut? 

                                                           
2
 Satjipto Raharjo, Ibid., hlm. 54. 
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C. Tujuan Penelitian 

 Adapun berdasarkan rumusan masalah diatas maka penulis menarik tujuan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Mengetahui proses perjanjian keagenan dengan sistem kontrak antara PT 

Bhinneka Life selaku pemberi kerja dengan agen asuransi. 

2. Mengetahui apa saja yang menjadi hak dan kewajiban dari masing-masing pihak 

di dalam perjanjian keagenan dan peraturan yang berlaku di PT Bhinneka Life. 

3. Mengetahui tanggung jawab hukum ketika salah satu pihak antara agen asuransi 

dan PT Bhinneka Life apabila melanggar perjanjian keagenan tersebut. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 Setelah menjelaskan mengenai tujuan dari penelitian ini, maka manfaat yang 

diharapkan penulis adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Penulis 

 Dengan melakukan penelitian ini diharapkan menambah wawasan, ilmu 

pengetahuan, kemampuan menulis dan memberikan gambaran yang jelas dalam 

bidang hukum perdata khususnya dalam perlindungan hukum terhadap agen 

asuransi dalam perjanjian keagenan. 

2. Bagi Masyarakat 

 Hasil penelitian ini dapat disumbangkan kemasyarakat khususnya masyarakat 

yang membutuhkan pengetahuan mengenai hukum perjanjian dan keagenan, 

agar masyarakat mengetahui hukum-hukum dalam usaha perasuransian yang 

menyangkut perjanjian keagenan. 

3. Bagi Ilmu Pengetahuan 
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 Hasil penelitian ini dapat menambah sumbangan ilmu pengetahuan dalam bidang 

hukum perdata khususnya mengenai perjanjian dalam sistem perjanjian kerja 

keagenan, sehingga penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti-peneliti. 

 

E. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

“Penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan 

bahan baku utama, menelah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas 

hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan 

sistem”.
3
 Dalam hal ini penulis akan mengkaji mengenai asas-asas hukum dan 

kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam surat perjanjian keagenan dengan 

sistem kontrak antara PT Bhinneka Life dengan agen asuransi. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif. “Penelitian 

deskriptif yaitu penelitian yang bersifat melukiskan atau dapat dikatakan tidak 

jauh berbeda dari sifat menjelajah”.
4
 Jadi penulis akan melukiskan secara 

sistematis dan menyeluruh tentang tanggungjawab hukum perjanjian keagenan. 

3. Jenis Data 

1) Data Sekunder  

Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-

buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan sebagainya.
5
 Data sekunder 

dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum sebagai berikut: 

                                                           
3
  Soerjono Soekanto, 2006, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 

24. 
4
 Hilman Hadikusuma, 1995, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, Bandung: 

Mandar Maju.hlm. 10. 
5
 Hilman Hadikusuma, Loc.Cit. 
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a) Bahan Hukum Primer 

(1) Burgerlijk Wetboek (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata; 

(2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD); 

(3) Undang-Undang No. 13 Tahun  2003 Tentang Ketenagakerjaan; 

(4) Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Usaha Perasuransian; 

(5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 69/POJK.05/2016 Tentang 

Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi; 

(6) Tentang Perizinan dan Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perusahaan 

Penunjang Usaha Asuransi; 

(7) Salinan surat perjanjian keagenan dengan sistem kontrak dari PT 

Bhineka Life Kantor Agensi Cabang Boyolali. 

b) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan Hukum Sekunder, merupakan semua publikasi tentang hukum 

yang bukan dokumen resmi.
6
 Adapun dalam penelitian ini yang dapat 

dijadikan sebagai bahan hukum sekunder diantaranya; buku-buku yang 

berhubungan dengan tanggungjawab hukum terhadap agen asuransi 

selaku mitra kerja dengan PT Bhinneka Life dalam menjalankan 

perjanjian keagenan dengan sistem kontrak. 

c) Bahan Hukum Tersier 

                                                           
6
 Peter Mahmud Marzuki, 2013, Penelitian Hukum (Edisi Revisi), Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, hlm.181. 
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Data tersier merupakan data penunjang yang mencakup bahan-bahan 

yang memberikan penjelasan terhadap sumber data primer dan sumber 

data sekunder yang meliputi: kamus, ensklopedi hukum, dan lain-lain.
7
 

2) Data Primer 

Data Primer adalah data dasar, atau data asli yang diperoleh langsung 

dari tangan pertama, dari sumber asalnya yang pertama yang belum diolah 

dan belum diuraikan orang lain.
8
 Adapun data primer dalam penelitian ini 

yaitu berupa salinan surat perjanjian keagenan dengan sistem kontrak. 

a) Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian berada di PT Bhinneka Life Kantor Agensi Regional 

Boyolali. 

b) Subyek Penelitan 

Yang menjadi subyek ini adalah kepala bidang SDM atau HRD dari PT 

Bhinneka Life Kantor Agensi Regional Boyolali. 

4. Metode Pengumpulan Data 

a) Studi Kepustakaan 

 Dalam hal ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data 

literatur atau kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan ialah 

penelitian yang mengunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan 

menempatkan fasilitas yang ada di perpus, seperti buku, majalah, dokumen.
9
 

Dengan demikian pengumpulan data dalam penelitian ini akan menggunakan 

bahan hukum primer dan sekunder dalam bentuk tertulis. 

                                                           
7
 Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penulisan Hukum, Jakarta: Raja Grafindo. 

hlm. 36. 
8
 Hilman Hadikusuma, Op.Cit., hlm. 65. 

9
 Abdul Rahman Sholeh, 2005, Pendidikan Agama dan Pengembangan Untuk Bangsa, Jakarta: PT. 

Raja Grafindo Persada, hlm. 63   
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b) Studi Lapangan 

(1) Daftar Pertanyaan 

Dalam hal ini penulis akan mempersiapkan pertanyaan-

pertanyaan yang berkaitan dengan judul penelitian untuk selanjutnya 

dipergunakan untuk melakukan wawancara mengenai agen asuransi yang 

kerjasamanya dengan sistem kontrak. Daftar pertanyaan tersebut berguna 

untuk mengetahui hal pokok dari permasalahan yang akan ditanyakan. 

(2) Wawancara 

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh 

penanya terhadap narasumber. Dalam penelitian ini penulis melakukan 

wawancara terhadap kepala bidang SDM atau HRD, atau bagian 

personalia yang mengurus tentang agen dalam perusahaan. 

5. Metode Analisis Data 

Dalam melakukan analisa penulis menggunakan analisa data secara 

kualitatif yang dimana peraturan-peraturan dalam hukum primer, literatur yang 

ada hubungannya dengan tanggungjawab hukum terhadap agen asuransi dengan 

PT Bhinneka Life dalam melakukan perjanjian keagenan dengan sistem kontrak, 

dipadukan dengan pendapat responden di lapangan, dan akan dianalisa secara 

kualitatif untuk dicari pemecahannya dan dilakukan penarikan kesimpulan. 

Untuk pengambilan kesimpulan penulis menggunakan metode induktif. 

Jadi akan diketahui dalam kesimpulan, apakah kenyataan yang ada dalam 

masyarakat tersebut sudah sesuai dengan undang-undang atau belum. 
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F. Sistematika Penulisan 

 Sistematika dalam penulisan skripsi ini berfungsi untuk mempermudah 

dalam membahas penelitian ini secara menyeluruh, maka dari itu penulis menyusun 

sistematika skripsi ini dan dibagi menjadi 4 bab, yaitu: 

BAB I :  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Perumusan Masalah 

C. Tujuan Penelitian 

D. Manfaat Penelitian 

E. Metode Penelitian 

F. Sistematika Penulisan 

BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 

1. Tinjauan Umum Asuransi 

a. Pengertian Asuransi 

b. Jenis-Jenis Asuransi 

c. Pengaturan Asuransi 

2. Tinjauan Umum Agen 

a. Pengertian Agen 

b. Pengertian Perjanjian Kagenan Dengan Sistem Kontrak 

c. Perjanjian Antara Para Pihak Dalam Melakukan Perjanjian 

Keagenan 

d. Hak dan Kewajiban Agen 

e. Berakhirnya Suatu Perjanjian Keagenan Dengan Sistem Kontrak 
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3. Tanggungjawab Hukum Atas Dasar Wanprestasi dan Perbuatan 

Melawan Hukum 

BAB III  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Proses perjanjian keagenan dengan sistem kontrak antara PT 

Bhinneka Life selaku pemberi kerja dengan agen asuransi. 

2. Hak dan kewajiban dari masing-masing pihak di dalam perjanjian 

keagenan dan peraturan yang berlaku di PT Bhinneka Life. 

3. Tanggung jawab hukum ketika salah satu pihak antara agen asuransi 

dan PT Bhinneka Life apabila melanggar perjanjian keagenan 

tersebut. 

BAB IV : PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Saran 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 


