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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pada umumnya seseorang menginginkan selalu dalam keadaan sehat, 

sejahtera dan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Namun dimasa mendatang 

banyak sekali resiko yang tidak dapat kita prediksikan, seperti kecelakaan, sakit 

atau bahkan kematian. Meskipun kita sudah berusaha untuk mempersiapkan 

kemungkinan yang akan terjadi berbagai kemungkinan lain masih akan bisa 

terjadi tanpa kita persiapkan. Kematian adalah salah satu kemungkinan yang tidak 

bisa kita prediksi kedepannya. 

Dari adanya keadaan tersebut maka seseorang akan berfikir bagaimana 

cara agar dapat mengurangi resiko yang tidak diinginkan dimasa mendatang 

dengan cara mengadakan perjanjian dengan pihak tertanggung, yaitu perusahaan 

asuransi. Dengan membeli polis asuransi seseorang memindahkan resiko yang 

dihadapinya kepada perusahaan asuransi dengan membayar sejumlah premi.
1
Hal 

ini disebabkan asuransi merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan 

pertanggungjawaban resiko atau kerugian yang dihadapi oleh nasabahnya. 

Asuransi erat kaitannya dengan perjanjian timbal balik karena pada 

dasarnya asuransi merupakan perjanjian antara satu pihak yang akan mendapatkan 

imbalan pembayaran sesuai resikonya dengan pihak lain, sehingga pihak pertama 

                                                           
1 Agus Prawoto, 1995, Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi, Yogyakarta : 

BPFE-Yogyakarta, hal. 3 
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mendapatkan perlindungan dari kemungkinan kehilangan, kerusakan, atau 

kerugian dari suatu peristiwa yang menimbulkan bahaya baginya.
2
 

Untuk definisi asuransi dijalaskan dalam dalam pasal 1 ayat (1) yang 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian: 

“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan 

asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan 

premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:  

a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang 

polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan 

keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga 

yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena 

terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau  

b.  memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya 

tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya 

tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan 

dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.” 

Dijelaskan pula pada pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang 

atau wetboek van koophandel menjelaskan pengertian “Asuransi atau 

pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seseorang penanggung 

mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, 

untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau 

kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena 

suatu peristiwa yang tak tertentu” 
                                                           
2Man Suparman Sastrawidjaja, 1997,  Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat berharga, 

Bandung: PT. Alumni, hal. 10 
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Untuk pengertian asuransi kredit terdapat pada pasal 1 ayat (2) pada PP 

Keuangan Nomor 124/PMK.010/2008 tentang Penyelenggaraan Lini Usaha 

Asuransi Kredit dan Suretyship: 

“Asuransi kredit adalah lini usaha asuransi umum yang memberikan 

jaminan pemenuhan kewajiban finansial penerima kredit apabila 

penerima kredit tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian 

kredit” 

Asuransi kredit bertujuan melindungi pemberi kredit dari kemungkinan 

tidak diperolehnya kembali kredit yang diberikannya kepada nasabahnya, juga 

bertujuan membantu kegiatan, pengarahan, dan keamanan perkreditan baik kredit 

perbankan maupun kredit lainnya diluar perbankan.
3
 

Asuransi jiwa juga diatur dalam pasal 1 ayat (6) PP Keuangan Nomor 

124/PMK.010/2008 tentang Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi Kredit dan 

Suretyship: 

 “Usaha Asuransi Jiwa adalah usaha yang menyelenggarakan jasa 

penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang 

polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung 

meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada 

pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu 

tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan 

dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.” 

Dalam hal ini tujuan dari asuransi jiwa adalah sebagai proteksi untuk 

menanggung resiko atau ketidakpastian atau bisa dikatakan untuk melindungi 
                                                           
3 Radiks Purba, 1995, Memahami Asuransi di Indonesia, Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressindo, 

hal. 405 
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masa depan seseorang yang ikut berpartisipasi dalam asuransi jiwa tersebut. Yang 

dipertanggungkan dalam perjanjian asuransi ini adalah jiwa seseorang, yang 

dipertanggungkan untuk keperluan seseorang yang berkepentingan, baik untuk 

suatu waktu tertentu yang diperjanjikan atau untuk seumur hidup tertanggung.
4
 

Perusahaan asuransi jiwa selain memberi perlindungan kepada nilai ekonomi 

hidup masyarakat yang memegang polis, juga merupakan tempat pembentukan 

dana nasional yang dapat digunakan sebagai penunjang pembangunan bangsa dan 

negara.  

Menurut Radiks Purba asuransi jiwa kredit (credit Life Insurance) 

merupakan semacam asuransi yang ditutup atas nama penerima kredit (debitur 

atau yang meminjam uang) sebagai tertanggung. Yang menutup asuransi adalah 

pemberi kredit (kreditur atau yang meminjamkan uang) selaku pemegang polis 

dan penerima manfaat asuransi.
5
 Misalnya seseorang meninggal dunia dalam 

keadaan meminjam uang disuatu bank, maka pinjaman orang tersebut akan 

dilunasi oleh pihak penanggung atau perusahaan asuransi tersebut. Pada dasarnya 

asuransi jiwa kredit sama dengan asuransi jiwa pada umumnya, karena obyek 

yang dipertanggungkan yaitu jiwa penerima kredit (debitur). Perbedaannya 

perusahaan asuransi menanggung sisa pinjaman debitur (penerima kredit) kepada 

kreditur (pemberi kredit)yang meninggal dunia sebelum pinjamannya dilunasi. 

Dalam menajalankan fungsinya sebagai penanggung, perusahaan-perusahaan 

asuransi mengumpulkan premi-premi dari banyak pemegang polis sehingga 

terkumpul dana besar. Dari dana yang terkumpul itu diambilkan sejumlah uang 

                                                           
4 Agus Prawoto, Loc. Cit, hal. 69 
5
Radiks Purba, Loc. Cit, hal. 311 
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yang diberikan sebagai ganti rugi kepada pemegang polis yang menderita 

kerugian yang disebabkan oleh resiko yang dijamin oleh polis.
6
 

Dengan demikian pihak bank atau pemberi kredit lainnya tidak perlu 

khawatir apabila terjadi tunggakan kredit jika debitur meninggal dunia sebelum ia 

melunasi pinjamannya. Pihak bank atau pemberi kredit lainnya dapat mengajukan 

klaim pada perusahaan asuransi yang menanggung debitur, kemudian uang 

pembayaran klaim atau uang pertanggungan tersebut digunakan untuk menutup 

sisa pinjaman yang belum dibayar oleh debitur yang telah meninggal dunia.  

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis sangat tertarik untuk melakukan 

penelitian yang selanjutnya dituangkan dalam skripsi dengan judul “TINJAUAN 

YURIDIS PERJANJIAN ASURANSI JIWA KREDIT DI PD. BPR. BANK 

DAERAH KARANGANYAR” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penelitian ini memiliki 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana prosedur pemberian asuransi jiwa sebagai cover jaminan 

kredit yang diajukan oleh calon debitur di PD. BPR. Bank Daerah 

Karanganyar? 

2. Bagaimana akibat hukum apabila salah satu pihak melakukan 

kesalahan atas dasar wanprestasi? 

                                                           
6
Radiks Purba, Loc. Cit, hal 312 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pemberian asuransi jiwa 

sebagai cover jaminan kredit yang diajukan oleh nasabah calon debitur 

PD. BPR. Bank Daerah Karanganyar. 

2. Untuk mengetahui akibat hukum yang terjadi bila salah satu pihak 

melakukan kesalahan atas dasar wanprestasi. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis mengharapkan adanya manfaat yang dapat 

diambil, manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan 

ilmu hukum khususnya untuk hukum asuransi dan hukum perbankan. 

2. Manfaat Praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

informasi dan wawasan untuk masyarakat dalam memahami 

ketentuan-ketentuan dan ilmu hukum terkait prosedur asuransi jiwa 

kredit dan perlindungan hukum. 
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E. Kerangka Pemikiran 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Berdasarkan kerangka diatas dapat dijelaskan bahwa: 

Pihak Bank Daerah memberikan kredit kepada nasabah, kemudian nasabah 

mengajukan cover asuransi jiwa kredit melalui Pihak Bank yang bekerja sama 

dengan PT. Jaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah dan mengadakan 

perjanjian asuransi jiwa kredit. Didalam perjanjian memuat isi prosedur cover 

asuransi dan akibat hukum apabila terjadi kesalahan atas dasar wanprestasi. 

Di zaman ini asuransi sudah tidak asing lagi dibeberapa orang, baik berupa 

asuransi jiwa, asuransi kerugian, asuransi kesehatan dan masih banyak lagi. 

PD. BPR. Bank 

Daerah 

Karanganyar 

Nasabah 

PT. Jaminan Kredit 

Daerah Provinsi 

Jawa Tengah 

Perjanjian asuransi 

jiwa kredit 

Prosedur cover 

asuransi jiwa 

kredit 

Akibat Hukum 

kesalahan 

wanprestasi 
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Asuransi sangat membantu mengurangi beban kerugian yang dialami seseorang 

akibat suatu musibah. Perjanjian asuransi atau pertanggungan, merupakan 

persetujuan timbal-balik (wederkerige oveerenkomst), yang berarti bahwa masing-

masing pihak berjanji akan melakukan sesuatu bagi pihak lain.
7
 

Dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau wetboek van 

koophandel menjelaskan batasan dari perjanjian asuransi, yaitu :“Asuransi atau 

pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seseorang penanggung 

mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, 

untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan 

atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya 

karena uatu peristiwa yang tak tertentu”   

Kredit adalah pinjaman uang yang diberikan oleh pemberi kredit (bank, 

lembaga keuangan) kepada nasabahnya. Sejak kredit diberikan kepada nasabah, 

pemberi kredit menghadapi resiko atas kemungkinan macetnya pengembalian 

kredit oleh nasabah atau tidak diperoleh kembali kredit itu dari nasabah sehingga 

pemberi kredit menderita kerugian.
8
 Resiko atas kemungkinan macetnya kredit 

atau tidak kembalinya kredit bisa terjadi berbagai hal, salah satunya bisa terjadi 

jika nasabah atau debitur meningggal dunia sebelum kredit lunas atau selesai.  

Asuransi jiwa kredit merupakan semacam asuransi yang ditutup atas nama 

penerima kredit ( debitur atau yang meminjam uang) sebagai tertanggung. Yang 

menutup asuransi adalah pemberi kredit (kreditur atau yang meminjamkan uang) 

                                                           
7
Wirjono Prodjodiko, 1979, Hukum Asuransi Indonesia, Jakarta: PT. Intermasa, hal. 10 

8
Radiks Purb, Loc. Cit hal. 405 
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selaku pemegang polis. Asuransi jiwa kredit bertujuan melindungi pemberi kredit 

dari kemungkinan tidak kembalinya kredit akibat meninggalnya penerima kredit 

atau debitur sebelum kredit tersebut selesai. Perusahaan asuransi akan menutup 

F. Metode Penelitian 

Langkah pertama yang harus dilakukan untuk menyusun penulisan ini 

adalah penelitian hukum. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan 

aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna 

menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk 

menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru dalam sebagai preskripsi dalam 

menyelesikan masalah yang dihadapi. 
9
 

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penulisan 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Metode Pendekatan 

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis 

sosiologis yaitu penelitian dilakukan dengan didasarkan perundang-

undangan yang berlaku dengan memperhatikan norma hukum yang 

berlaku dimasyarakatdengan maksud untuk menemukan fakta-fakta 

yang ada dari permasalahan yang ditemukan dalam penelitian. 

 

 

                                                           
9
Peter Mahmud Marzuki, 2007, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal. 

35 
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2. Jenis penelitian 

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk 

menggambarkan tentang keadaan secara objektif mengenai bagaimana 

pelaksanaan perjanjian asuransi jiwa kredit di PD. BPR. Bank Daerah 

Karanganyar. 

3. Lokasi Penelitian 

Dalam menyusun penulisan ini mengambil lokasi di PD. BPR. Bank 

Daerah Karanganyar, yang beralamat diJalan Lawu Komplek 

Perkantoran, Cangakan, Karanganyar. 

4. Sumber data 

Sumber data yang digunakan dalam menyusun penulisan ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Data Primer  

Data primer adalah data yang didapat dari masyarakat sebagai 

sumber pertama dengan melalui penelitian dilapangan.
10

 Data yang 

diperoleh dengan melakukan penelitian secara langsung di 

lapangan berupa data perjanjian kredit dan fakta keterangan atau 

wawancara dari Pegawai PD. BPR. Bank Daerah Karanganyar. 

 

 

 

                                                           
10

Ibid 
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b. Data Sekunder 

Data sekunder ini merupakan bahan hukum primer, yaitu bahan-

bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat.
11

 Mencakup 

dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang 

berwujud laporan dan sebagainya. 

5. Metode Pengumpulan Data 

a. Studi Kepustakaan 

Dilakukan dengan cara mencari bahan, mencatat, mengobservasi 

dan mempelajari data-data yang berupa bahan pustaka. 

b. Wawancara 

Melakukan wawancara dan observasi langsung kepada pihak PD. 

BPR. Bank Daerah Karanganyar. 

6. Metode Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, yaitu dengan 

menggunakan metode pengumpulan data studi kepustakaan dengan 

mengkaji dan menyeleksi data berupa perundang-undangan, buku-

buku dan dokumen lainnya. Selain studi kepustakaan penulis juga 

menggunakan studi di lapangan yang dilakukan dengan cara 

mengumpulkan data secara langsung terhadap obyek yang diteliti 

dengan teknik wawancara sehingga diperoleh jawaban atas 

permasalahan yang dikaji dan dianalisis. 

                                                           
11

Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, 2004, Metode Penelitian Hukum, Surakarta: 

Universitas Muhammadiyah Surakarta, Hal. 18 
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G. Sistematika Skripsi 

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk mempermudah dalam 

memahami pembahasan serta penjabaran dari penulisan ini, maka penulis 

menyusun sistematika dalam penulisan ini sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan, berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, 

Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian 

dan Sistematika Skripsi 

Bab II Tinjauan Pustaka, berisi tentang Tinjauan Umum Bank, Tinjauan 

Umum Kredit, Tinjauan Umum Asuransi, Tinjauan Umum Asuransi Jiwa Kredit 

dan Tinjauan Umum Wanprestasi. 

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, Prosedur Asuransi Jiwa Kredit 

Sebagai Cover Jaminan Kredit yang Diajukan Oleh Calon Debitur PD. BPR. Bank 

Daerah Karanganyar, Akibat Hukum Apabila Salah Satu Pihak Melakukan 

Kesalahan Atas Dasar Wanprestasi. 

Bab IV Penutup, berisi Kesimpulan dan Saran. 

Daftar Pustaka 

 


