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TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN ASURANSI JIWA KREDIT DI PD. 

BPR. BANK DAERAH KARANGANYAR 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur pemberian 

asuransi jiwa sebagai cover jaminan kredit yang diajukan oleh nasabah calon 

debitur PD. BPR. Bank Daerah Karanganyar dan untuk mengetahui akibat hukum 

yang terjadi bila salah satu pihak melakukan kesalahan atas dasar wanprestasi. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan metode pendekatan yuridis 

sosiologis. Tujuan dari perjanjian penjaminan kredit ini adalah untuk menutup 

resiko kerugian yang  mungkin timbul dari resiko ketidakpastian pelunasan kredit 

tertanggung (nasabah). Segala prosedur pelaksanaan penjaminan hingga 

pengajuan klaim telah diatur dalam Perjanjian Kerjasama Antara Penjaminan 

Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan PD. BPR. Bank Daerah Karanganyar 

tentang Penjaminan Kredit Usaha Produktif. Apabila salah satu pihak melakukan 

kesalahan atas dasar wanprestasi maka dilakukan pembatalan penjaminan dan 

tidak dijaminnya kredit nasabah seperti yang tedapat dalam Perjanjian Kerjasama 

Antara Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan PD. BPR. Bank 

Daerah Karanganyar tentang Penjaminan Kredit Usaha Produktif. 

kata kunci: perjanjian, asuransi jiwa kredit, wanprestasi 

 

Abstract 

This research aims to determine how the procedure of providing life insurance as 

a credit cover that is proposed by the customers of PD. BPR borrowers. Regional 

Bank of Karanganyar, to know the consequences of the law when one party made 

a mistake on the basis of tort. This research is a descriptive research and a 

sociological juridical approach method. The purpose of this credit guarantee 

agreement is to cover the risk of loss that may arise from the risk of uncertainty of 

paying the insured's (customers) credit. All procedures for the implementation of 

guarantees to the submission of claims have been regulated in the Cooperation 

Agreement between the PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah and 

PD. BPR. Bank Karanganyar concerning Productive Business Credit Guarantee. If 

one party makes a mistake on the basis of default, the guarantee and cancellation 

of the customer's credit is not guaranteed as stated in the Cooperation Agreement 

between the Central Java Regional Credit Guarantee and the PD. BPR. Regional 

Bank of Karanganyar concerning Productive Business Credit Guarantee. 

Keywords: agreement, credit life Insurance, default  

1. PENDAHULUAN 

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 
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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. 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 

mendapatkan perlindungan dari kemungkinan kehilangan, kerusakan, atau 

kerugian dari suatu peristiwa yang menimbulkan bahaya baginya. 

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” 

 

 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.” 
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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 (Purba, 1995). 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 

yang diberikan sebagai ganti rugi kepada pemegang polis yang menderita 

kerugian yang disebabkan oleh resiko yang dijamin oleh polis. 

 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.  

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: pertama, bagaimana 

prosedur pemberian asuransi jiwa sebagai cover jaminan kredit yang diajukan 

oleh calon debitur di PD. BPR. Bank Daerah Karanganyar? Kedua, Bagaimana 

akibat hukum apabila salah satu pihak melakukan kesalahan atas dasar 

wanprestasi? 

2. METODE  

Penelitian ini  menggunakan Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini 

adalah yuridis sosiologis yaitu penelitian dilakukan dengan didasarkan perundang-
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undangan yang berlaku dengan memperhatikan norma hukum yang berlaku 

dimasyarakatdengan maksud untuk menemukan fakta-fakta yang ada dari 

permasalahan yang ditemukan dalam 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. Dalam menyusun penulisan ini mengambil lokasi di PD. BPR. Bank 

Daerah Karanganyar, yang beralamat diJalan Lawu Komplek Perkantoran, 

Cangakan, Karanganyar. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

3.1. Prosedur Pemberian Asuransi Jiwa Sebagai Cover Jaminan Kredit di 

PD. BPR. Bank Daerah Karanganyar 

Pada PD. Bank Daerah Karanganyar untuk mendapatkan penjaminan kredit 

nasabah harus mengikat diri pada perjanjian kredit terlebih dahulu. Nasabah 

diminta untuk menyetujui perjanjian kredit dengan menandatangani perjanjian 

kredit dan melengkapi syarat-syarat yang telah dilampirkan oleh pihak Bank 

Daerah. Permohonan penjaminan kredit akan secara otomatis diajukan oleh pihak 

Bank Daerah secara kolektif minimal 3 orang nasabah kepada PT. Jamkrida 

Jateng. Pembayaran premi dipotong dari uang pinjaman kredit nasabah, besar 

potongan premi ditentukan dari banyaknya uang pinjaman dan lamanya jangka 

waktu angsuran.  

Sebelum melakukan penjaminan kredit kepada tertanggung pihak 

Jamkrida telah menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu tertanggung 

wajib memberikan data dan keterangan yang telah diisi secara lengkap dan benar 

sesuai dengan kondisi terjamin sesungguhnya, telah ada permohonan penjaminan 

dari penerima jaminan dan prosedurnya telah dilakukan, jangka waktu perjanjian 

penjaminan kredit harus sama dengan jangka waktu perjanjian kredit, jangka 

waktu pembayaran premi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja. Segala 

prosedur pelaksanaan penjaminan hingga pengajuan klaim telah diatur dalam 

Perjanjian Kerjasama Antara Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah 
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dengan PD. BPR. Bank Daerah Karanganyar tentang Penjaminan Kredit Usaha 

Produktif pada pasal 11 tentang tata cara pelaksanaan penjaminan dan pasal 18 

tentang tata cara pengajuan klaim. 

Sehingga didalam pelaksanaan perjanjian kredit pada PD. BPR. Bank 

Daerah Karanganyar telah sesuai dengan syarat sah perjanjian kredit pada pasal 

1320 KUHPerdata dan isi Perjanjian Kerjasama Antara Penjaminan Kredit Daerah 

Provinsi Jawa Tengah dengan PD. BPR. Bank Daerah Karanganyar tentang 

Penjaminan Kredit Usaha Produktif telah sesuai dengan Prinsip Kepentingan pada 

pasal 250 KUHD dan pasal 302 KUHD, Prinsip itikad baik pada pasal 251KUHD 

dan prinsip indemnitas pada pasal 246 KUHD. 

3.2.Akibat Hukum Apabila Salah Satu Pihak Melakukan Kesalahan Atas 

Dasar Wanprestasi 

Perjanjian merupakan serangkaian kesepakatan yang dibuat oleh para pihak untuk 

saling mengikatkan diri. Perjannjian merupakan suatu bentuk perwujudan adanya 

kepastian hukum. Oleh karena itu, agar diperoleh suatu kekuatan hukum, maka 

biasanya perjanjian dibuat secara tertulis. Menurut R. Subekti perjanjian 

merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lainnya 

atau lebih untuk saling berjanji melaksanakan suatu hal tertentu. Dengan adanya 

hubungan para pihak tersebut mengakibatkan timbulnya sebuah ikatan yang 

berupa hak dan kewajiban para pihak atas suatu prestasi (Syahmin A.K, 2006). 

Namun, ada kalanya perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik karena salah 

satu pihak tidak dapat memenuhi suatu prestasi karena alpa, lalai, ingkar janji atau 

juga melanggar perjanjian maka dapat dikatakan melakukan kesalahan 

wanprestasi. Wanprestasi sendiri memiliki arti ingkar janji (tidak menepati janji) 

atau debitur yang tidak memenuhi suatu prestasi. Wanprestasi merupakan suatu 

keadaan yang menurut hukum perjanjian seseorang tidak melaksanakan prestasi 

sebagaimana yang telah diperjanjikan. Wanprestasi menurut R. Subekti terdiri dari 

4 (empat) macam syarat dan bentuk, yaitu: tidak melakukan sesuai yang 

disanggupi akan dilakukan; melaksanakan yang dijanjikan tetapi, tidak seperti 
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yang dijanjikan; melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; melakukan 

prestasi yang menurut perjanjian tidak diperbolehkan (Yahman, 2016). 

Selain itu ada beberapa faktor penyebab terjadinya wanprestasi, penyebab 

terjadinya wanprestasi adalah adanya kelalaian debitur dan keadaan memaksa 

(overmacht). Dalam kasus yang akan diteliti penulis yang melakukan kesalahan 

atas dasar wanprestasi dalam perjanjian asuransi ini adalah nasabah sebagai 

debitur (tertanggung), maka yang dapat dilakukan pihak lain: Penyelesaian yang 

dilakukan oleh pihak Jamkrida Jateng yaitu membatalkan perjanjian cover 

asuransi jiwa kredit atas nama nasabah, karena nasabah melakukan kesalahan atas 

dasar wanprestasi dalam perjanjian penjaminan kredit ini. Karena pada dasarnya 

pihak Jamkrida Jateng telah mengatur resiko kerugian yang tidak dijamin dalam 

pasal 9 Meninggal dunia disebabkan oleh: Penyakit yang telah diderita 

tertanggung sebelum dilakukan penjaminan kredit dan tertanggung tidak 

mencantumkan dalam Surat Pernyataan Kesehatan atau penyakit kritis yang 

terjadi dalam 6 (enam) bulan pertama;  

Maka penyelesaian yang dilakukan oleh pihak PD. BPR Bank Daerah 

Karanganyar untuk menutup kerugian yang dialami karena tidak dijaminnya 

kredit nasabah, yaitu Pihak Bank Daerah Karanganyar mencoba meminta 

pertanggungjawaban ahli waris nasabah. Pihak bank meminta ahli waris untuk 

melunasi dari sisa kredit nasabah. Namun apabila ahli waris tidak dapat 

menyanggupi semuanya maka akan dilakukan sita jaminan.  

Bahwa dalam kasus pembahasan ini nasabah dianggap telah melakukan 

kesalahan atas dasar wanprestasi, karena dari kasus diatas nasabah telah 

memenuhi unsur wanprestasi berupa melaksanakan yang dijanjikan tetapi, tidak 

seperti yang dijanjikan. Faktor penyebab terjadinya wanprestasi dari kasus ini 

adalah adanya kelalaian dari nasabah dimana ada unsur kesengajaan atau lalai 

dalam memberikan informasi yang seharusnya nasabah memberikan keterangan 

tentang keadaaan kesehatannya sejelas-jelasnya sesuai dengan kondisi nasabah 

sebenarnya. Didalam permohonan penjaminan telah dilampirkan surat permintaan 

penjaminan kredit yang berisi data diri nasabah dan pernyataan kesehatan yang 

seharusnya diisi sesuai keadaan kesehatan nasabah (tertanggung) sesungguhnya 
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dan ditandatangani sebagai bukti nasabah telah menyetujui untuk mengisi SPK 

tersebut secara lengkap dan benar. Tetapi, pada kasus ini nasabah tidak 

memberikan keterangan secara jujur tentang keadaan sesungguhnya atas dirinya 

pada surat permintaan penjaminan kredit yang dilampirkan penanggung tentang 

riwayat penyakit yang diderita nasabah (tertanggung). Akibat hukum dari kasus 

tersebut yaitu, tidak dijaminnya kredit nasabah seperti yang terdapat dalam pasal 9 

ayat (5) huruf g perjanjian tersebut. 

Didalam prinsip perjanjian asuransi, hal ini bertentangan dengan prinsip 

itikad baik (utmost good faith) pada pasal 251 KUHD asuransi menjadi batal 

apabila tertanggung memberikan keterangan yang keliru, tidak benar atau sama 

sekali tidak memberikan keterangan. Artinya pihak PT. Jamkrida Jateng secara 

mutlak tidak berkewajiban membayar sisa pinjaman kredit nasabah. 

Pihak PD. BPR. Bank Daerah Karanganyar yang mengalami kerugian atas 

hal ini melakukan negosiasi dengan pihak ahli waris nasabah yang berkewajiban 

membayar hutang pewarisnya sesuai dengan pasal 1100 KUH Perdata. Pihak ahli 

waris menyanggupi pembayaran sisa kredit dengan pindah tangan kredit atas 

nama ahli waris, untuk selanjutnya sisa kredit diteruskan ahli waris atas namanya. 

4. PENUTUP 

4. 1 Kesimpulan  

Pertama, Pada PD. Bank Daerah Karanganyar untuk mendapatkan penjaminan 

kredit nasabah harus mengikat diri pada perjanjian kredit terlebih dahulu. Nasabah 

diminta untuk menyetujui perjanjian kredit dengan menandatangani perjanjian 

kredit dan melengkapi syarat-syarat yang telah dilampirkan oleh pihak Bank 

Daerah. Permohonan penjaminan kredit akan secara otomatis diajukan oleh pihak 

Bank Daerah secara kolektif minimal 3 orang nasabah kepada PT. Jamkrida 

Jateng. Pembayaran premi dipotong dari uang pinjaman kredit nasabah, besar 

potongan premi ditentukan dari banyaknya uang pinjaman dan lamanya jangka 

waktu angsuran. Segala prosedur pelaksanaan penjaminan hingga pengajuan 

klaim telah diatur dalam Perjanjian Kerjasama Antara Penjaminan Kredit Daerah 

Provinsi Jawa Tengah dengan PD. BPR. Bank Daerah Karanganyar tentang 



 
 

8 

Penjaminan Kredit Usaha Produktif pada pasal 11 tentang tata cara pelaksanaan 

penjaminan dan pasal 18 tentang tata cara pengajuan klaim. 

Prosedur pelaksanaan perjanjian kredit pada PD. BPR. Bank Daerah 

Karanganyar telah memenuhi pasal 1320 KUH Perdata yaitu tentang syarat sah 

perjanjian. Pada isi perjanjian penjaminan kredit PT. Jamkrida juga telah 

memenuhi prinsip-prinsip dalam asuransi, yaitu: prinsip kepentingan dimana 

nasabah memiliki kepentingan atas jiwanya yang diasuransikan, prinsip itikad 

baik prinsip itikad mewajibkan kepada tertanggung untuk memberikan keterangan 

secara jujur tentang keadaan tertanggung sesungguhnya, prinsip indemnitas dalam 

hal ini penanggung memberikan ganti kerugian seperti apa yag diperjanjikan. 

Kedua, Wanprestasi merupakan suatu keadaan yang menurut hukum 

perjanjian seseorang tidak melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah 

diperjanjikan. Wanpretasi terjadi karena adanya unsur kesalahan. Pihak yang 

melakukan kesalahan didalam pembahasan ini adalah nasabah sebagai 

debitur/tertanggung yaitu berupa melaksanakan yang dijanjikan tetapi, tidak 

seperti yang dijanjikan. Akibat hukum yang diperoleh nasabah adalah tidak 

dijaminnya kredit nasabah seperti yang terdapat dalam pasal 9 ayat (5) huruf g  

tidak menjamin resiko meninggal dunia yang disebabkan oleh penyakit yang telah 

diderita tertanggung sebelum dilakukan penjaminan kredit dan tertanggung tidak 

mencantumkan dalam Surat Pernyataan Kesehatan atau penyakit kritis yang 

terjadi dalam 6 (enam) bulan pertama. Didalam prinsip perjanjian asuransi, hal ini 

bertentangan dengan prinsip itikad baik (utmost good faith) pada pasal 251 

KUHD asuransi menjadi batal apabila tertanggung memberikan keterangan yang 

keliru, tidak benar atau sama sekali tidak memberikan keterangan. Artinya pihak 

PT. Jamkrida Jateng secara mutlak tidak berkewajiban membayar sisa pinjaman 

kredit nasabah. Pihak PD. BPR. Bank Daerah Karanganyar yang mengalami 

kerugian atas hal ini melakukan negosiasi dengan pihak ahli waris nasabah yang 

berkewajiban membayar hutang pewarisnya sesuai dengan pasal 1100 KUH 

Perdata. Pihak ahli waris menyanggupi pembayaran sisa kredit dengan pindah 

tangan kredit atas nama ahli waris, untuk selanjutnya sisa kredit diteruskan ahli 

waris atas namanya. 
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4. 2 Saran  

Pertama, Untuk pihak PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah 

sebagai penanggung, Seharusnya dilakukan pengecekan berkala untuk kesehatan 

tertanggungnya dan melampirkan SPK dari dokter, rumah sakit, klinik atau 

puskesmas bila perlu agar pihak PT. Jamkrida dapat memantau kondisi terkini 

yang dialami tertanggung. 

Kedua, Untuk pihak PD. BPR. Bank Daerah Karanganyar sebagai kreditur 

dan penerima jaminan, dalam hal pengisian surat permintaan penjaminan kredit 

yang diisi oleh nasabah sebaiknya ikut dilakukan pengecekan atau survey 

kesehatan nasabah. Pihak Bank Daerah juga dapat membantu menyetorkan hasil 

cek kesehatan nasabah rutin secara berkala kepada PT. Jamkrida Jateng. 

Ketiga, Untuk pihak nasabah sebagai debitur dan tertanggung, sebaiknya 

dalam melakukan perjanjian harus bisa memenuhi kewajiban sesuai dengan apa 

yang disepakati dan melaksanakan prinsip itikad baik dalam perjanjian 

penjaminan tersebut sehingga tidak akan terjadi wanprestasi yang berujung pada 

batalnya penjaminan dan tidak dijaminnya kredit nasabah. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Purba, Radiks. (1995). Memahami Asuransi di Indonesia. Jakarta: PT. Pustaka 

Binaman Pressindo 

A.K, Syahmin. (2006). Hukum Kontrak Internasional. Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada 

Yahman. (2016). Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan. 

Jakarta: Kenacana.  

 

 

 


