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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang dan Rumusan Masalah 

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada sekitar awal tahun 1998 

banyak menyebabkan bermasalahnya sejumlah bank1. Ada 10 ( sepuluh ) bank 

beku operasi (BBO), 5 (lima) bank take over (BTO), dan 18 (delapan belas) 

bank dalam penyehatan (BDP), yang pada 13 Maret 1999 ditetapkan sebagai 

bank beku kegiatan usaha (BBKU). Ke-tiga puluh tiga bank tersebut kemudian 

sering disebut sebagai BDP2. Selain itu, ada 16 (enam belas) bank dalam 

likuidasi (BDL). Kepercayaan masyarakat pemilik dana terhadap lembaga 

bank, merosot drastis dengan ditandai adanya gelombang rush, atau penarikan 

dana dalam jumlah besar oleh para nasabah penyimpan dana, yang terjadi pada 

awal November 1997. 

Bank adalah lembaga intermediasi antara nasabah pemilik dana dengan 

nasabah yang membutuhkan modal untuk usahanya. Definisi bank dirumuskan 

dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan 

(selanjutnya ditulis Undang-Undang Perbankan), sebagai berikut : “Bank 

adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau 

bentuk- bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 

banyak”. Dapat ditafsirkan bahwa, nasabah penyimpan dana mempercayakan 

uangnya untuk dikelola oleh bank, dan bank menyalurkan kembali dana 

tersebut kepada masyarakat yang utamanya dalam bentuk kredit. 
                                                
1  Penulisan / skripsi ini hanya akan membahas Bank Umum 
2  “Menanti Kembalinya Duit Rakyat”, www.kontan-online.com, edisi 10 / 3 / 1998, tanggal 30 

November 1998 
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Dampak krisis ekonomi yang melanda Indonesia, yang menyebabkan 

dilikuidasinya sejumlah bank, merupakan indikasi tingkat kerentanan bank-

bank. Kerentanan bank berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat 

terhadap lembaga bank dalam menjalankan fungsi intermediasi. Berbagai 

upaya dilakukan oleh Pemerintah untuk memperbaiki kondisi bank di 

Indonesia, antara lain pemberian Program Penjaminan Pemerintah atau 

blanket guarantee merupakan penjaminan simpanan nasabah oleh Pemerintah. 

Tujuan penjaminan tersebut untuk memulihkan kepercayaan masyarakat 

terhadap lembaga bank. 

Selain upaya pemulihan yang dilakukan Pemerintah, dari pihak bank 

sendiri juga melakukan upaya–upaya guna menjaga kepercayaan dan kesetiaan 

nasabahnya, yakni dengan memberikan berbagai macam pelayanan kepada 

nasabah. Nasabah penyimpan dana yang merupakan urat nadi dari bank, 

dimanjakan dengan berbagai fasilitas, misalnya net-banking, phone-banking. 

Bank juga memperbanyak jaringan-jaringan, antara lain dengan Automatic 

Teller Machine (ATM). Selain itu, bank juga menerbitkan kartu kredit yang 

digunakan untuk melakukan transaksi dengan perusahaan yang melakukan 

usaha di bidang jasa dan produk, yang bekerjasama dengan bank terkait. 

Fasilitas-fasilitas tersebut, dan juga berbagai layanan yang lain ditujukan 

untuk lebih memudahkan nasabah dalam rangka melakukan transaksi. 

Terobosan demi terobosan baru dilakukan bank, dalam melayani dan 

memudahkan nasabah, agar kepercayaan masyarakat terhadap bank yang 

bersangkutan tetap terjaga. Belakangan ini, bank melakukan satu terobosan 

lagi, yaitu dengan apa yang dinamakan bancassurance. Bancassurance is a 

French term referring to selling of insurance through a bank’s 
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estabilished distribution channels
3. Bancassurance merupakan istilah dalam 

bahasa Prancis yang berkaitan dengan penjualan asuransi melalui saluran 

distribusi bank. Perusahaan asuransi menjual produk asuransi dengan 

menggunakan saluran distribusi bank, yaitu nasabah bank, dengan cara 

menyertakan produk asuransi dalam suatu produk bank yang bersangkutan. 

Beberapa bank di Indonesia, bekerjasama dengan perusahaan asuransi 

telah menghasilkan beberapa produk bancassurance ini adalah:  

• Tabungan Batara Prima dari Bank Tabungan Negara (BTN). Fasilitas yang 

ditawarkan oleh Batara Prima adalah meliputi jaminan Asuransi jiwa 

dengan pertanggungan sampai dengan 25 juta, dan nasabah tidak perlu 

membayar premi asuransi, karena Bank BTN akan membayar premi 

tersebut. 

• HSBC Mastercard & Visa. Produk yang berupa kartu kredit dari HSBC 

tersebut dibedakan menjadi 2 macam, yaitu  Classic dan Gold, keduanya 

disertai dengan Paket  Asuransi berupa kecelakaan Perjalanan, Purchase 

Protection, Credit Shield Plus, yang besarnya berbeda-beda pada tiap-tiap 

produk tersebut. 

• Tabungan Britama dari Bank Rakyat Indonesia dengan fasilitas Asuransi 

kecelakaan dengan maksimal pertanggungan Rp. 100.000.000,-. 

Dari contoh-contoh diatas, terlihat bahwa lembaga bank di Indonesia telah 

melakukan kegiatan  usaha bancassurance. 

Bank yang memiliki jalur distribusi lebih luas, tentu lebih efektif 

digunakan sebagai agen penjualan bagi perusahaan asuransi dalam 

                                                
3  “Dictionary”, www.investopedia.com 
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memperkenalkan dan menjual produk-produk mereka4. Kantor cabang bank 

yang telah tersebar di seluruh Indonesia dapat digunakan sebagai saluran 

distribusi perusahaan asuransi. Dengan menyadari kenyataan bahwa kurang 

mempunyai jaringan kerja berupa kantor cabang yang tersebar di seluruh 

Indonesia, perusahaan asuransi memanfaatkan kantor cabang bank sebagai 

saluran distribusi dalam menjual dan memasarkan produk-produknya5. 

Bank juga mempunyai teknologi yang lebih tinggi daripada perusahaan 

asuransi. Dengan keunggulan teknologi ini bank mampu menghasilkan produk 

dan jasa yang semakin bervariasi. Produk dan jasa bank yang makin bervariasi 

antara lain Net-Banking, Phone-Banking, bahkan hanya melalui SMS (short 

message service), nasabah dapat meminta bank untuk melakukan transaksi 

untuk kepentingan nasabah. Dengan kecanggihan teknologi semacam ini, bank 

dapat memberikan pelayanan yang optimal pada nasabah, ketika nasabah 

membutuhkan jasa bank. 

Selain itu, dengan mempunyai banyak kantor cabang, bank juga memiliki 

lebih banyak nasabah. Basis nasabah semacam ini dapat dimanfaatkan oleh 

perusahaan asuransi jiwa untuk memasarkan produk-produknya. 

Beranjak dari deskripsi mengenai latar belakang dari produk 

bancassurance ini, maka dalam penulisan skripsi ini dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Apakah kegiatan asuransi yang dilakukan oleh bank sebagai agen tidak 

melanggar ketentuan Undang-Undang Perbankkan? 

2. Apakah kedudukan bank dalam kegiatan bancassurance? 

 
                                                
4  Yeni Simanjuntak, “Bancassurance, Untungkan Industri Asuransi dan Bank”, 

www.sinarharapan.co.id 
5  Paul Sutaryono, Bancassurance di Indonesia, www.kompas.com 
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1.2. Penjelasan Judul 

Untuk menjelaskan skripsi saya yang berjudul “Bancassurance Ditinjau 

dari Perspektif Hukum Perbankan”, maka sebelumnya akan diuraikan satu 

demi satu pengertian istilah yang berkaitan dengan judul skripsi 

tersebut.Uraian tersebut dimaksudkan untuk memperoleh kesatuan arti dan 

mencegah penafsiran yang berbeda-beda, sehingga pembaca lebih memahami 

ruang lingkup masalah yang akan dibahas. Uraian yang saya berikan lebih 

mengutamakan paparan deskriptif mengenai produk dan kegiatan usaha 

bancassurance ini dilihat dari sudut pandang hukum perbankan, dan peran 

serta bank dalam lembaga bancassurance ini. 

Bancassurance berasal dari terminology Prancis, Definisi umum dari 

bancassurance adalah The Selling of Insurance thourgh a bank’s established 

distribution chanels
6, yang berarti menjual produk asuransi melalui saluran 

distribusi bank. Bank bekerjasama dengan perusahaan asuransi, menawarkan 

suatu produk asuransi, yang disertakan dalam suatu produk bank terkait. 

Dalam hal ini, yang mengadakan perjanjian asuransi bukan bank melainkan 

perusahaan asuransi. Bank tidak turut untuk melakukan perjanjian asuransi. 

Sedangkan kata Ditinjau, yang berasal dari kata tinjau mempunyai 

pengertian yang sama dengan melihat, menilik suatu obyek tertentu. 

Perspektif  mempunyai pengertian yang sama dengan pandangan atau 

cara pandang, dimana pandangan ini bias baik atau buruknya sesuatau yang 

dipandang tersebut, berdasarkan dari koridor atau frame dari pandanganya 

sendiri. 

                                                
6  “Dictionary”, www.investopedia.com 
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Kata  Hukum, secara umum berarti adalah keseluruhan kumpulan 

peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama; 

keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu 

kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan dengan suatu sanksi7. 

Perbankan UU perbankan, yaitu segala sesuatu yang menyangkut bank, 

antara lain lembaganya, kegiatan usahanya, sumber daya manusianya, 

khususnya hak dan kewajiban, tugas dan tanggung jawab para pihak yang 

bersangkutan, dan lain-lain yang berkenaan dengan dunia perbankan tersebut. 

Dalam skripsi yang berjudul “Bancassurance Ditinjau dari Perspektif 

Hukum Perbankan”  mangandung pengertian bahwa dalam penulisan ini, 

ditelaah sistim bancassurance dari sudut pandang hukum perbankan di 

Indonesia yang mengacu pada Undang-Undang Perbankan beserta peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan, dengan peraturan pelaksana yang 

lainnya. 

 

1.3. Alasan Pemilihan Judul 

Alasan utama mengapa saya memilih judul tersebut, karena masalah 

bancassurance adalah masalah yang relatif baru, dan belu punya kejelasan 

dalam pengaturan hukumnya, tetapi hubungan antara lembaga bank dan 

lembaga asuransi telah banyak digunakan di Indonesia 

Dalam era globalisasi dan pasar bebas, kemajuan teknologi dan 

perkembangan ekonomi melaju dengan pesat, meninggalkan aturan-aturan 

hukum yang mengatur hasil dari perkembangan teknologi dan perkembangan 

ekonomi tersebut. Globalisasi, yaitu suatu konsep yang akan dibangun dunia 

                                                
7  Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Suatu Pengantar, Edisi Keempat, Liberty Yogyakarta, 

h. 40 
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bisnis, dunia perdagangan yang membuka jalur pasar bebas dengan segala 

kelebihan dan keringanan-keringanan ekonomisnya. Oleh karena itu, 

ketentuan yuridis mengenai produk gabungan tersebut harus secepatanya 

diatur untuk membentuk suatu penyelesaian yang bersifat preventif mengenai 

masalah tersebut. Tentunya sebagai seorang yang belajar ilmu hukum, saya 

akan menganalisanya lewat jalur-jalur normatif yuridis. 

 

1.4. Tujuan Penulisan 

Adapun tujuan dari penelitian saya yang berjudul “Bancassurance  

Ditinjau dari Perspektif Hukum Perbankan”, yang hendak dicapai adalah: 

1. Mendapatkan pemahaman mengenai bancassurance, untuk mengenai 

bertentangan tidaknya dengan ketentuan Undang-Undang Perbankan yang 

berlaku. 

2. Untuk mengetahui sebagai apakah kedudukan bank dalam kegiatan 

bancassurance. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah memberikan 

gambaran dan pemahaman mengenai konstruksi hukum perbankan di 

Indonesia mengenai bancassurance yang tergolong baru dalam 

perekonomian Indonesia, dan bagaimana kedudukan dan kewenangan 

bank di Indonesia dalam melakukan praktek bancassurance. 

2. Untuk memenuhi persyaratan yang diperlukan guna mencapai gelar 

Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga. 
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1.6 Metode Penelitian 

a. Pendekatan Masalah 

Metode pendekatan masalah yang digunakan adalah metode pendekatan 

normatif yuridis, yaitu pendekatan yang berdasarkan pada hukum dan 

peraturan perundang-undangan. Pendekatan dilakukan dengan 

menganalisa brosur-brosur bancassurance, yang kemudian dikaitkan 

dengan peraturan perundang-undangan, sehingga kemudian bias dicari 

solusi permasalahan yang telah disebutkan diatas. 

b. Bahan Hukum 

Bahan-bahan hukum yang saya gunakan dalam penelitian ini, adalah 

sebagai berikut: 

� Bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan 

yang berlaku di Indonesia. 

� Bahan-bahan hukum sekunder yang meliputi : Hasil karya ilmiah 

para sarjana dan pakar dalam hukum perbankkan, artikel dan jurnal 

hasil dari penelitian, brosur-brosur produk dari beberapa bank, data-

data yang diambil dari media, baik cetak maupun elektronik dan 

literature-literatur lainnya yang mendukung di bidang hukum 

perbankan. 

c. Prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum. 

Pada tahap prosedur pengumpulan data dan prosedur pengolahan 

bahan hukum data. Pada prosedur pengumpulan data akan dilakukan 

melalui pengumpulan data dari berbagai artikel dari media massa, baik 

media cetak maupun elektronik, dan brosur-brosur dari sejumlah bank di 
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Indonesia, serta literature-literatur mengenai hukum  perbankan dan 

hukum asuransi. 

Sedangkan pengolahan data yang diperoleh melalui proses 

pengumpulan data akan dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut : 

� Tahap Akumulasi, yaitu mengumpulkan semua data yang diperoleh 

dari proses pengumpulan data. 

� Tahap Eliminasi, yaitu meniadakan sebagaian kecil data yang tidak 

relevan. 

� Tahap Seleksi, yaitu memilih secara cermat dan kritik data yang 

pada mulanya tidak berhubungan satu sama lain. 

� Tahap Konklusi, yaitu secara logic mengambil konklusi dari data 

yang valid. 

d. Analisa Bahan Hukum 

Berdasarkan dari badan hukum yang diperoleh, baik bahan hukum 

primer maupun badan hukum sekunder, maka penulisan ini menggunakan 

metode deduktif, yaitu metode yang digunakan dalam menganalisa suatu 

praktek  dalam masyarakat dengan peraturan perundang-undangan sebagai 

hal yang umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. 

Selanjutnya dibahas, disusun, diuraikan, ditafsirkan dan dikaji 

permasalahan, sehingga dapat diperoleh kesimpulan sebagai upaya 

pemecahan masalah. 

 

1.7. Pertanggung Jawaban Sistimatika 

Untuk memudahkan pemahaman isi dari skripsi ini, maka kerangka dari 

skripsi ini dibagi menjadi bab yang terdiri dari beberapa sub-bab. 
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Bab I membahas tentang pendahhuluan dari penelitian secara umum dan 

menyeluruh tentang pokok permasalahan, dimana dalam bab tersebut 

dijelaskan deskripsi tentang garis besar permasalahan yang dibahas, serta 

pemikiran dari penulisan yang dituangkan dalam skripsi ini, yang meliputi : 

permasalahan, pemberian judul alasan pemberian judul, metode yang 

digunakan, dan pertanggungjawaban sistimatika. 

Bab II akan menjabarkan produk dan kegiatan usaha bancassurance dilihat 

dari perspektif Undang-undang Perbankan dan ketentuan lain yang berkaitan. 

Bab III akan berusaha menjawab dan memberikan penjelasan dan uraian 

dari permasalahan mengenai kedudukan hukum bank dan wewenang bank 

dalam sistem bancassurance. Kedudukan hukum bank tersebut akan ditinjau 

dari segi hukum perdata dan hukum Perbankan Indonesia, yaitu Undang-

undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan. 

Bab IV akan berisi mengenai kesimpulan secara garis besar, serta beberapa 

saran dari penjabaran permasalahan dari Bab II, bab III, dan bab IV. Bab 

terakhir ini sekaligus merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan atas 

pokok permasalahan dalam skripsi ini. 
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BAB II 

PERAN BANK DALAM KEGIATAN ASURANSI  

MENURUT UNDANG – UNDANG PERBANKAN 

 

1. PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN ASURANSI 

Bank adalah lembaga intermediasi dalam kehidupan perekonomian, yang 

berfungsi menghimpun dana dari masyarakat, dan menyalurkan dana kembali 

pada masyarakat8. Untuk melakukan fungsi tersebut, bank melakukan berbagai 

macam kegiatan usaha, sebagaimana seperti yang dirumuskan dalam Undang – 

Undang Perbankan. Fungsi bank dalam penghimpunan dana masyarakat, 

diwujudkan dalam kegiatan usaha Simpanan. Definisi simpanan sebagaimana 

yang dirumuskan dalam pasal 1 angka 5 Undang – Undang Perbankan yaitu : 

“dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian 

penyimpanan dana dalam bentuk Giro, Deposito, Tabungan dan/atau bentuk lain 

yang dipersamakan dengan itu”. Dana yang berhasil dihimpun, kemudian 

disalurkan kepada masyarakat, utamanya dalam bentuk kredit. 

Selain disalurkan dalam bentuk kredit, dana yang berhasil dihimpun bank 

tersebut dapat dialokasikan dalam bentuk lain, sebagaimana dirumuskan dalam 

pasal 6 dan 7 Undang – Undang Perbankan. Adapun salah satu yang dapat 

dilakukan oleh bank adalah melakukan kegiatan usaha penyertaan modal pada 

perusahaan di bidang keuangan. 

Bank sebagai badan hukum merupakan subyek hukum. Sebagai subyek 

hukum, bank dapat melakukan penyertaan modal pada perusahaan lain di bidang 

                                                 
8  Pasal 3 Undang – Undang Perbankan 
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keuangan. Istilah “Penyertaan” digunakan untuk menyebutkan ikut sertanya 

seseorang/subyek hukum mengambil bagian dalam suatu badan usaha9. 

“Penyertaan Modal” tersebut dapat diartikan, penggunaan modal bank untuk 

disertakan pada perusahaan keuangan, sebagai modal. Untuk melakukan kegiatan 

usaha, salah satu perusahaan keuangan adalah “perusahaan asuransi”10. Alokasi 

dana bank dalam melakukan penyertaan modal (portofolio investment) adalah 

merupakan dana sisa (residual fund) setelah penanaman dana dalam bentuk 

pinjaman (kredit) telah memenuhi kriteria atau target tertentu11. 

Menurut Undang-Undang Perbankan, bank sebagai badan hukum berbentuk 

Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut dengan PT), Koperasi, dan perusahaan 

daerah12. Namun sebagian besar bank banyak mengambil bentuk PT13. Oleh 

karena itu disamping tunduk pada ketentuan Undang-Undang Perbankan, juga 

tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam Undang – Undang nomor 1 tahun 1995 

tentang Perseroan Terbatas. Dalam hal ini, khususnya berkaitan dengan kegiatan 

penyertaan modal pada perusahaan lain. 

Dengan melakukan penyertaan modal, berarti bank menjadi salah satu pemegang 

saham dari perusahaan yang menerima penyertaan tersebut. Sebagai pemegang 

saham, bank mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam UUPT. 

                                                 
9  Rudhi Prasetya, Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, Cetakan Kedua, Citra Aditya Bakti, 

Bandung 1996, h. 14 
10 Pasal 7 huruf (b) Undang-Undang Perbankan 
11 Lukman Dendawijaya, Managemen Perbankan, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Jakarta, Februari 

2003, h. 65 
12 Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Perbankan 
13 Bentuk hukum PT lebih banyak dipilih oleh para pelaku bisnis, karena pada PT ada 3 (tiga) karakteristik 

yang dinilai secara ekonomis lebih menguntungkan, yaitu: (1) pertanggungjawaban yang timbul semata-
mata dibebankan kepada harta kekayaan yang terhimpun dalam asosiasi, (2) sifat mobilitas atas hak 
penyertaan, (3) prinsip pengurusan melalui suatu organ (Rudhi Prasetya, Kedudukan Mandiri 

Perseroan Terbatas, Cetakan Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung 1996, h. 12) 
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Kewajiban bank sebagai pemegang saham antara lain, menyetorkan sejumlah nilai 

uang atau bentuk lain yang dipergunakan sebagai modal Perseroan. Sedangkan 

hak bank sebagai pemegang saham antara lain: mendapatkan deviden (bunga 

saham) atas modal yang disetor, dan mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham 

(RUPS). Bank berhak untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), 

yang mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada direksi dan 

komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan anggaran dasar14. Selain 

itu bank juga berhak untuk menggunakan hak suaranya dalam RUPS15. Dengan 

mengikuti RUPS, bank dalam kedudukannya sebagai pemegang saham, berhak 

untuk turut serta mengambil keputusan dalam perusahaan asuransi. Dengan suara 

mayoritas atas saham pengontrol yang dimiliki bank, bank dapat memutuskan 

perbuatan beschikking yang dilakukan oleh PT.  

Sebagai pemegang saham dari perusahaan asuransi, bank tidak melakukan 

perbuatan kepengurusan16, bank hanya mempunyai wewenang untuk memberikan 

suaranya dalam RUPS untuk memilih, mengangkat, serta memberhentikan 

pengurus17. Kegiatan operasional (pengurusan) dari perusahaan asuransi, tak 

terkecuali berupa kegiatan usaha untuk mempertanggungkan resiko atas suatu 

“peristiwa tidak pasti”, merupakan wewenang dari organ direksi dari perusahaan 

asuransi. 

                                                 
14 Pasal 63 ayat (1) UUPT 
15 Pasal 71 ayat (1) UUPT 
16 Dalam suatu PT, perbuatan menjalankan kepengurusan (dalam arti luas) dibedakan atas apa yang 

dinamakan: 
a. Menjalankan pekerjaan pengurusan (daden van beheer), yaitu menjalankan perbuatan yang lazim 

dilakukan sehari-hari dalam hubungan dengan tujuan perseroan bersangkutan. 
b. Menjalankan pekerjaan kepemilikan atau dengan istilah lain sebagai menjalankan pekerjaan 

“penguasaan” (daden van eigendom atau daden van beschikking) (Rudhi Prasetya, Kedudukan 

Mandiri Perseroan Terbatas, Cetakan Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung 1996, h. 12) 
17 Pasal 80 jo. pasal 91 UUPT 
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Bank, sebagai pemegang saham perusahaan asuransi, berhak untuk turut 

mengambil keputusan perusahaan melalui mekanisme RUPS, tetapi bank tidak 

bertindak melakukan pengurusan, dalam artian menjalankan dan memutuskan 

kegiatan perusahaan, baik yang bersifat daden van beheer
18, maupun yang bersifat 

daden van beschikking
19. Bank hanya memberikan suaranya, untuk menyetujui 

atau tidak, pada setiap perbuatan direksi yang bersifat daden van eigendom, atau 

daden van beschikking. 

Sebagai pemegang saham dari perusahaan asuransi, bank hanya sebatas 

melakukan penyertaan modal, dan berhak untuk mengikuti RUPS. Kedudukan 

dan peranan bank sebagai pemegang saham dari perusahaan asuransi, terletak 

pada organ dalam PT yang bernama RUPS, yang diatur dalam pasal 63 – 78 

UUPT, bukan organ yang turut melakukan kegiatan kepengurusan dari 

perusahaan asuransi. Dengan demikian kedudukan antara bank dengan 

perusahaan asuransi, secara kelembagaan terpisah. 

 

2. LARANGAN BAGI BANK MELAKUKAN USAHA PERASURANSIAN 

Undang-Undang Perbankan merumuskan kegiatan-kegiatan usaha yang 

dilarang, dan kegiatan-kegiatan yang diperbolehkan bagi bank. Kegiatan-kegiatan 

usaha yang diperbolehkan bagi bank dalam bidang asuransi, dirumuskan dalam 

pasal 7 huruf (b) Undang-Undang Perbankan, yaitu: 

“Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di 
bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, 

                                                 
18 Kegiatan yang bersifat menanggung resiko, bagi perusahaan asuransi merupakan kegiatan usaha yang 

bersifar daden van beheer, bersifat operasional sehari-hari 
19 Pasal 18 UUPT 
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asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan 
memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia”. 

 
Selain diatur macam kegiatan usaha yang diperbolehkan untuk dilakukan oleh 

bank, Undang-Undang Perbankan juga membatasi kegiatan usaha bank, dalam 

bentuk larangan kegiatan usaha bank, yang diatur dalam pasal 10 Undang-Undang 

Perbankan: 

Bank Umum dilarang: 
a. Melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam pasal 

7 huruf (b) dan huruf (c) 
b. Melakukan usaha perasuransian (cetak tebal oleh penulis) 
c. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 6 dan pasal 7. 
 

Undang-Undang Perbankan merumuskan bahwa, bank dilarang untuk 

melakukan “usaha perasuransian”. Dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 

tentang Perasuransian, dirumuskan mengenai definisi dari “usaha perasuransian”, 

yaitu meliputi “usaha asuransi” dan “usaha penunjang asuransi”20. “Usaha 

asuransi terdiri dari: 

(1) usaha asuransi kerugian, 

(2) usaha asuransi jiwa, dan 

(3) usaha reasuransi 

Sedangkan “usaha penunjang asuransi” terdiri dari : 

(1) usaha pialang asuransi 

(2) usaha pialang reasuransi 

(3) usaha penilai asuransi kerugian 

(4) usaha konsultan aktuaria 

                                                 
20 Pasal 3 Undang-Undang Perasuransian 
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(5) usaha agen asuransi21 

Usaha penunjang asuransi merupakan jenis usaha asuransi yang bersifat sekunder 

dari jenis usaha perasuransian. 

Menurut pasal 2 huruf (a) Undang-Undang Perasuransian, usaha asuransi 

adalah: 

“Usaha Asuransi adalah usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana 
masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi memberikan perlindungan 
kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan 
timbulnya kerugian karena suatu peristiwa tidak pasti atau terhadap hidup atau 
meninggalnya seseorang”. 
 

Unsur-unsur yang terdapat dalam suatu perjanjian asuransi, yaitu antara lain: 

(1) pihak tertanggung, yaitu pihak yang menanggung resiko, dan pihak 
tertanggung, yaitu pihak yang mengalihkan resiko atas kekayaan dan/atau 
jiwanya, 

(2) persetujuan antar pihak 
(3) obyek asuransi 
(4) tujuan yang ingin dicapai 
(5) resiko dan premi asuransi 
(6) evenemen dan ganti kerugian 
(7) syarat-syarat yang berlaku, polis22. 

 
Jenis usaha asuransi dari terminologi “usaha perasuransian”, menurut 

Undang-Undang Perasuransian, yang memenuhi unsur-unsur dalam perjanjian 

asuransi, hanya meliputi (1) usaha asuransi kerugian, (2) usaha asuransi jiwa, 

(3) usaha reasuransi. Sedangkan jenis usaha asuransi yang termasuk dalam 

kategori “usaha penunjang asuransi” tidak melakukan perjanjian asuransi, 

dalam artian tidak memenuhi unsur-unsur dalam suatu perjanjian asuransi. 

Usaha penunjang asuransi ini tidak memberikan jasa penanggungan suatu resiko 

terhadap suatu “peristiwa tidak pasti”. 

                                                 
21 Pasal 3 Undang-Undang Perasuransian 
22 Abdulkadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia, Citra Aditya Bakti, Cetakan Kedua, Bandung 1999, 

h. 10 
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Hubungan hukum berupa suatu perjanjian asuransi, antara nasabah dengan 

perusahaan asuransi tercipta, karena usaha dari bank yang turut memasarkan 

dan mendistribusikan produk dari perusahaan asuransi pada nasabah bank. Bank 

bertindak selaku agen asuransi, memberikan jasa keperantaraan dalam rangka 

pemasaran jasa asuransi. Pelaku usaha yang melakukan kegiatan sebagai agen 

asuransi ini merupakan pihak ketiga, yang bertindak untuk dan atas nama 

penanggung23. Bank bertindak selaku pihak ketiga, untuk dan atas nama 

perusahaan asuransi selaku penanggung, memberikan jasa keperantaraan dalam 

memasarkan suatu produk asuransi. 

Subyek hukum yang melakukan usaha asuransi, yang tergolong dalam 

”usaha penunjang asuransi”, menempatkan pihak yang melakukan kegiatan 

tersebut, sebagai pihak ketiga, bukan merupakan salah satu pihak dalam 

perjanjian asuransi. Umumnya pihak ketiga yang melakukan kegiatan “usaha 

penunjang asuransi”, merupakan perantara atau agen yang berhubungan dengan 

kegiatan perasuransian. Sifat keperantaraan diperlihatkan dari peran bank 

sebagai agen asuransi, yaitu menerima kuasa dari perusahaan asuransi untuk 

memasarkan dan mendistribusikan produk dari perusahaan asuransi24. 

Pelaku usaha, yang melakukan usaha penunjang asuransi, merupakan pihak 

ketiga yanng bertindak untuk dan atas nama para pihak yang melakukan suatu 

perjanjian asuransi/reasuransi, baik penanggung maupun tertanggung. Dengan 

kata lain, terdapat suatu perjanjian pemberian kuasa berdasar pasal 1792 KUH 

                                                 
23 Pasal 1 angka (10)n Undang-Undang Perasuransian 
24 Pasal 2 huruf (b) angka 5 Undang-Undang Perasuransian 
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Perdata, antara pihak ketiga dengan salah satu pihak dalam perjanjian asuransi, 

untuk melakukan pekerjaan tertentu. 

Sedangkan usaha penunjang asuransi lain hanya bersifat memberikan 

konsultasi mengenai obyek jaminan, dan hal lain dalam perjanjian asuransi. 

Dapat ditafsirkan bahwa, “definisi usaha perasuransian” dalam pasal 10 

huruf (b) Undang-Undang Perbankan hanya terbatas pada jenis usaha 

perasuransian yang bersifat “usaha asuransi”, yaitu usaha perasuransian yang 

memenuhi unsur-unsur dalam suatu perjanjian asuransi. Dengan demikian, bank 

tidak dilarang melakukan usaha perasuransian, sebab posisi bank hanya sebagai 

perantara.  
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BAB III 

KEDUDUKAN BANK DALAM BANCASSURANCE 

 

1. Pengertian Bancassurance 

Dalam praktek bank saat ini, banyak dijumpai adanya suatu produk bank yang 

dilengkapi dengan produk asuransi. Dengan melengkapi suatu produk bank dengan 

produk asuransi, diharapkan nasabah bank mendapatkan kemudahan dalam 

mendapatkan jasa asuransi. Nasabah mendapatkan pelayanan jasa keuangan satu atap, 

disamping mendapat pelayanan jasa keuangan dari bank, nasabah sekaligus 

mendapatkan pelayanan jasa dari perusahaan asuransi. 

Beberapa produk, baik dalam fungsi penghimpunan dana maupun dalam fungsi 

penyaluran dana dapat disertai dengan produk asuransi. Dalam penghimpunan dana, 

tabungan25 merupakan kegiatan usaha bank, yang disertai dengan produk asuransi26. 

Beberapa bank telah melengkapi produknya dengan produk asuransi, antara lain : 

Bank Niaga dengan produk tabungan pendidikan, dilengkapi dengan asuransi jiwa, 

Produk Britama dari Bank Rakyat Indonesia, dilengkapi dengan asuransi jiwa, dll. 

Dengan demikian, disamping mendapat jasa bank, nasabah juga mendapatkan jasa 

dari perusahaan asuransi, berupa asuransi jiwa. 

Dalam fungsi penyaluran dana, bank juga melengkapi produknya dengan produk 

asuransi. Penyaluran dana dengan segmen konsumsi, yaitu pada Kredit Pemilikan 

                                                 
25 Simpanan yang penarikannnya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi 

tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu (pasal 1 
ayat (9) Undang-Undang Perbankan 

26 Pada kegiatan usaha bank dalam bentuk deposito atau giro, belum ditemukan suatu produk asuransi yang 
disertakan dalam produk perbankan. Pernyataan ini didasari dari pengamatan penulis pada brosur-brosur 
yang dikeluarkan sejumlah bank, yang mengeluarkan produk perbankan berupa depasito dan giro. 
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Rumah (KPR), dan Kredit Pemilikan Kendaraan Bermotor (KPKB). Kredit yang 

disalurkan oleh bank, digunakan untuk pembelian barang konsumsi tersebut. Obyek 

dari perjanjian asuransi dalam penyaluran kredit ini, adalah pada barang konsumsi 

yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit. Dalam penyaluran kredit, bank dituntut 

untuk menerapkan prinsip kehati-hatian. Penerapan prinsip kehati-hatian bank, 

diteapkan oleh bank, dengan memperjanjikan suatu asuransi pada obyek jaminan. 

Barang obyek jaminan/agunan, yaitu “jaminan tambahn yang diserahkan nasabah 

debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan 

berdasarkan Prinsip Syariah27”, berupa rumah atau kendaraan bermotor tersebut, 

diperjanjikan asuransi. Hal ini ditujukan untuk menghindari resiko kerugian akibat 

suatu “peristiwa tidak pasti” yang menimpa obyek jaminan tersebut. Jika obyek 

jaminan musnah, maka bank tidak mempunyai jaminan/agunan terhadap kredit yang 

disalurkan. Penyertaan fasilitas asuransi pada produk bank ini yang disebut dengan 

bancassurance. Bancassurance adalah suatu strategi penjualan suatu produk asuransi 

melalui saluran distribusi bank. 

 

2. Sebagai Agen Penjualan 

Bancassurance merupakan aktivitas hukum yang timbul dari perjanjian antara 

perusahaan asuransi dengan lembaga bank. Bank sepakat untuk bertindak sebagai 

agen penjualan produk-produk asuransi dalam wilayah jangkauan pasar yang dimiliki 

oleh bank tersebut28. Salah satu struktur dari bancassurance adalah distribution 

agreement between ban and the insurer (by far the most common arrangement but 

                                                 
27  Pasal 1 ayat (23) Undang-Undang Perbankan 
28  Ricardo Simanjuntak, Tinjauan Hukum Bancassurance di Indonesia, www.hukumonline.com, 6 

Januari 2004  
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not the most successfull)
29. Definisi ini tepat memaparkan secara umum pengertian 

mengenai bancassurance, jika dilihat dari sisi hubungan bank dengan perusahaan 

asuransi. 

Kegiatan bancassurance tidak mengubah kedudukan dan fungsinya masing-

masing. Bank tetap melakukan kegiatan usaha, seperti yang diatur dalam pasal 3 

Undang-Undang Perbankan, yaitu menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan 

dana tersebut kembali kepada masyarakat. Sedangkan perusahaan asuransi tetap 

melakukan kegiatan usaha pertanggungan, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 2 

Undang-Undanng Perasuransian. 

Prinsip dasar dari kegiatan bancassurance adalah, kegiatan yang ditujukan untuk 

menjual produk asuransi melalui salauran distribusi bank, yaitu nasabah bank yanng 

bersangkutan. Bagi bank, tujuan melakukan kegiatan usaha bancassurance, antara 

lain adalah untuk mendapatkan lain disamping pemasukan dari selisih kredit (interest 

income), yaitu yang biasa disebut fee based income, selain itu juga untuk 

memudahkan konsumen dengan layanan jasa keuangan satu atap. 

“bancassurance is an arrangement by which banks, acting as either an agent of 

or an independent broker for insurance companies, offer insurance products through 

their distribution channel”30. Peran bank dalam sistem bancassurance adalah 

memasarkan dan mendistribusikan produk asuransi melalui pintu bank, 

sebagaimana pekerjaan agen. Keagenan atau agency, berasal dari bahasa latin, agens, 

                                                 
29  www.towersperrin.com, John O. Night, Bancassurance In Latin America”, 2000 
30  www.fss.or.kr, Financial Supervisory Services, “Banks and Financial Service Providers to Offer 

Bancassurance” Weekly Newsletter, Seoul Korea. 
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yang berarti one who act, a doer, force or power that accomplishes things
31. Menurut 

The Restatement of Agency, definisi keagenan adalah: the fiduciary relation which 

results from the manifestation of consent by one person to another that the other shall 

act on behalf and subject to his control, and consent by the other so to act
32. 

Hubungan berdasarkan kepercayaan yang timbul dari perwujudan kesepakatan antara 

satu orang, kepada orang lain, bahwa orang tersebut dapat bertindak dan berwenang 

untuk kepentingan dan urusan, atas persetujuan orang lain.  

Dalam keagenan ada dua pihak yang terikat untuk mengadakan hubungan hukum, 

yaitu : 

• principal, yaitu : “the one for whom action is to be taken” (seseorang untuk siapa 

perbuatan akan dilakukan), dan 

• agen, yaitu : “the one who is to act” (seorang yang akan melakukan perbuatan). 

Dalam kegiatan usaha bancassurance, bank bertindak sebagai agen, dan 

perusahaan asuransi sebagai principalnya. Bank bertindak sebagai representative bagi 

perusahaan asuransi, berperan untuk melakukan pekerjaan menjualkan dan 

mendistribusikan produk dari perusahaan asuransi. Agen asuransi ini mempunyai 

definisi sebagai berikut : person authorized to represent insurer in dealing with third 

parties in matter relating insurance
33. Peran agen dalam sistem bancassurance adalah 

mewakili principal, dalam hal ini perusahaan asuransi untuk bertindak untuk dan atas 

nama perusahaan asuransi, dalam memasarkan produk asuransi. Sedangkan dalam 

Undang-Undang Perasuransian, definisi agen asuransi dirumuskan dalam pasal 1 

                                                 
31  Harold Gill Reuschlein & William A. Gregory, The Law of Agency and Partnership, Second 

Edition, West Publishing CO., USA 1989, h. 3 
32  Ibid, h.5 
33  Henry Campbel Black, M. A. Op. Cit. h. 807 
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angka (10), yaitu: “seseorang atau badan hukum yang kegiatannya memberikan jasa 

dalam memasarkan jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung”. Jadi seorang 

agen asuransi, in casu bank, bertindak untuk dan atas nama penanggung, dalam hal ini 

perusahaan asuransi. Istilah agen merupakan istilah yang tepat, jika dibandingkan 

dengan distributor
34. 

Hubungan hukum antara principal dan agent dalam bancassurance ini, terjadi 

antara bank selaku agen, dengan perusahaan asuransi selaku principal. Dalam hukum 

Indonesia, hubungan hukum dalam hal ini, diatur dalam perjanjian pemberian kuasa, 

yang diatur dalam pasal 1792 KUH Perdata. Dirumuskan bahwa, “pemberian kuasa 

adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada orang 

lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”. 

Dalam perjanjian pemberian kuasa antara bank dengan perusahaan asuransi, 

unsur-unsur pokok yang menjadi ciri dari perjanjian tersebut adalah: 

1. perusahaan asuransi bertindak selaku Pemberi Kuasa. 

2. Bank bertindak selaku Penerima Kuasa. 

3. Urusan yang dikuasakan, yaitu melakukan pemasaran produk asuransi kepada 

nasabah bank yang bersangkutan. 

Setelah bank menjual produk asuransi kepada konsumen, selanjutnya hubungan 

hukum terjadi antara perusahaan asuransi dengan konsumen, yang notabene adalah 

nasabah dari bank yang bersangkutan. Bank hanya menerima fee atas jasa penjualan 

                                                 
34 Perjanjian memasarkan dan mendistribusikan dibagi menjadi, “perjanjian distribusi” dan “perjanjian 

keagenan”. Pemakaian istilah perjanjian distribusi kurang tepat, jika dipersamakan dengan definisi 
distributor, dalam hal penyaluran produk bancassurance. Seorang agen akan menjual barang atau jasa 
untuk dan atas nama pihak principalnya, sementara seorang distributor bertindak untuk dan atas namanya 
sendiri (Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis (Menata Bisnis Modern di Era Global), Citra Aditya 
Bakti, Bandung, 2003, h. 125) 
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yang dilakukan oleh bank tersebut. Ketentuan hukum yang mengatur tentang fee atas 

jasa bank tersebut dalam pasal 1794 KUH Perdata, yaitu : pemberian kuasa terjadi 

dengan cuma-cuma, kecuali diperjanjikan sebaliknya. Jika dalam hal yang terakhir, 

upahnya tidak ditentukan dengan tegas, si kuasa tidak boleh meminta upah yang lebih 

daripada yang ditentukan dalam pasal 441 untuk wali. 

Pasal tersebut mengandung pengertian bahwa, dalam suatu pemberian kuasa dapat 

diperjanjikan dengan cuma-cuma, atau diperjanjikan adanya suatu upah atas kuasa 

tersebut. 

Dalam sistem bancassurance, bank bertindak sebagai saluran distribusi dari 

perusahaan asuransi, atau dengan kata lain, bank bertindak sebagai agen pemasaran 

dari perusahaan asuransi, yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan asuransi 

terkait, yang berperan seperti rumusan pasal 3, huruf b nomor 5, Undang-Undang 

Perasuransian, yaitu “memberikan jasa keperantaraan asuransi dalam rangka 

pemasaran jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung”. 

 

3. Sebagai Pembayar Premi 

Bank mempunyai fungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat. Dalam 

menghimpun dana dari masyarakat, bank melakukan dengan cara kegiatan usaha 

menerima Simpanan35. Dengan melakukan kegiatan usaha menerima Simpanan 

yanng berbentuk tabungan, giro36, deposito37, dan sertifikat deposito38, bank dapat 

                                                 
35 dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam 

bentuk Giro, Deposito, dan Tabungan dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu (pasal 1 angka 
5 Undang-Undang Perbankan) 

36 Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana 
perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan. 

37 Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah 
penyimpan dengan bank. 
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menghimpun dana masyarakat. Simpanan merupakan kegiatan usaha bank yang 

ditujukan untuk menghimpun dana dari nasabah penyimpan. Nasabah penyimpan 

dirumuskan dalam pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Perbankan sebagai berikut: 

“Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam 

bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan”. 

Dalam praktek, ada kalanya dalam perjanjian penyimpanan antara bank dengan 

nasabah penyimpan, disertai dengan produk asuransi. Beberapa bank di Indonesia 

telah menerapkan praktek bancassurance, antara lain: pada kegiatan usaha dalam 

bentuk “Tabungan Britama”, dari Bank Rakyat Indonesia (BRI). BRI bekerjasama 

dengan PT. Bringin Jiwa Sejahtera untuk menciptakan bancassurance, yakni dengan 

melengkapi produk tabungannya dengan asuransi jiwa. 

Dalam sistem bancassurance ini, bank melakukan pembayaran kewajiban 

nasabah, berupa premi asuransi kepada perusahaan asuransi. Dasar dari melakukan 

pembayaran kewajiban nasabah pada perusahaan asuransi adalah adanya suatu 

perjanjian pemberian kuasa yang diatur dalam pasal 1792 KUH Perdata. 

Dalam perjanjian pemberian kuasa tersebut, nasabah bertindak selaku prinsipal, 

yang memberikan kuasa kepada bank, untuk melakukan pembayaran premi asuransi 

kepada perusahaan asuransi yang menjadi mitra bank. Melakukan pembayaran premi 

adalah kewajiban nasabah sebagai akibat dari perbuatan hukum antara nasabah 

dengan perusahaan asuransi yang memperjanjikan/melakukan kesepakatan perjanjian 

asuransi. Kedudukan hukum bank dalam hal ini adalah sebagai “penerima kuasa”, 

yaitu seorang yang mewakili orang lain untuk melakukan suatu perbuatan hukum39, 

                                                                                                                                                 
38 Simpanan dalam bentuk Deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan. 
39 R. Subekti, Aneka Perjanjian, Cetakan Kesepuluh, Citra Aditya Bakti, Bandung 1995, h.141 
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sedangkan nasabah berkedudukan sebagai “pemberi kuasa” orang yang memberikan 

kekuasaan dan kewenangannya untuk menyelesaikan urusan-urusan atas namanya40.  

Nasabah penyimpan memberikan kuasanya kepada bank dalam 

menyelenggarakan suatu urusan, yaitu melakukan pembayaran premi, kepada 

perusahaan asuransi atas adanya perjanjian asuransi atas adanya perjanjian asuransi 

dengan nasabah penyimpan. Pembayaran premi dilakukan dengan cara mendebet 

rekening nasabah yang bersangkutan. Rekening nasabah akan langsung didebet secara 

tetap, misalnya setiap bulan, tiga bulan, atau enam bulan sekali untuk keuntungan 

perusahaan asuransi yang sudah membukla rekening di bank yang sama dengan 

nasabah tersebut41. Bank memberikan jasa untuk memindahkan uang milik nasabah 

penyimpan pada rekening milik perusahaan asuransi. Apa yang dilakukan (bank) itu 

adalah “atas tanggungan” si pemberi kuasa (nasabah) dan segala hak dan kewajiban 

yang timbul dari kegiatan yang dilakukanya itu menjadi hak dan kewajiban orang 

yang memberi kuasa42. Nasabah penyimpan memberikan kuasa kepada bank untuk 

melakukan pembayaran itu, dengan mengkompensasikan sejumlah uang tersebut 

dengan uang milik nasabah yang disimpan pada bank tersebut. Kegiatan ini 

merupakan salah satu kegiatan usahan bank Bank Umum yang diperbolehkan, dan 

diatur dalam pasal 6 huruf (e) Undang-Undang Perbankan, yaitu: “memindahkan 

uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah”.  

Dapat ditafsirkan, dalam perjanjian simpanan yang disertai dengan produk 

asuransi ini, atau bancassurance, dalam penghimpunan dana, terdapat dua macam 

                                                 
40 R. Subekti, Ibid, h.140 
41 Paul Sutaryono, Loc. Cit. 
42 R. Subekti, Op. Cit, h. 141. 
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perjanjian/hubungan hukum antara bank bank dengan nasabah penyimpan dana, 

yaitu: 

1. Perjanjian Simpanan 

Hubungan terjadi antara bank dengan nasabah penyimpan dalam bantuk 

perjanjian pinjam-meminjam yang diatur dalam Buku Ketiga, Bab Ketiga Belas, 

pasal 1754 – 1773 KUH Perdata. 

2. Perjanjian Pemberian Kuasa 

Hubungan terjadi antara bank dengan nasabah penyimpan dalam bantuk 

perjanjian pemberian kuasa yang diatur dalam Buku Ketiga, Bab Keenam Belas, 

pasal 1792 – 1819 KUH Perdata. 

Bahwa terdapat dua macam perjanjian dalam sistem bancassurance tersebut, 

maka dalam hal ini, bank mempunyai dua macam kedudukan serta wewenang, yaitu 

(1) debitur, (2) penerima kuasa. 

 

4. Sebagai Penerima Uang Pertanggungan 

Salah satu produk bancassurance dalam fungsi penyaluran dana adalah kredit 

konsumsi, yaitu : fasilitas kredit yang diberikan bank kepada debitor untuk keperluan 

pembelian barang-barang yang diperlukan debitor43. Dalam kredit konsumsi, barang 

konsumsi yang menjadi obyek perjanjian kredit, antara lain berupa: 

1. Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) 

2. Kredit Kepemilikan Kendaraan Bermotor (KPKB) 

Penyaluran kredit konsumsi berupa rumah dan kendaraan bermotor ini terjadi dan 

berkembang pesat dalam praktek perbankan saat ini, disebabkan ketidakmampuan 

                                                 
43 Lukman Dendawijaya, Loc. Cit, h. 28 
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nasabah untuk membeli secara tunai, rumah dan kendaraan bermotor tersebut. Jadi, 

alasan timbulnya perjanjian kredit konsumsi adalah karena pembeli tidak mempunyai 

cukup uang untuk membayar harga
44. Kebutuhan perumahan merupakan salah satu 

kebutuhan primer, karena itu kebutuhan akan komoditi yang satu ini selalu 

mengalami peningkatan. Produk bank yang berkenaan dengan kegiatan kredit antara 

lain: Graha Mandiri, produk dari Bank Mandiri, KPR Primagriya, dari bank 

Danamon, Niaga Kredit Mobil, dll. 

Pembeli yang tidak mampu untuk membayar harga rumah ataupun kendaraan 

bermotor secara tunai, mengajukan permohonan kredit konsumsi pada bank. Setelah 

dianalisis menurut pasal 8 Undang-Undang Perbankan, dan didapat keyakinan 

berdasarkan prinsip 5C’s, dan jika dinyatakan layak, maka kemudian bank 

menyalurkan kredit, yang akan digunakan untuk membeli barang yang dibutuhkan 

nasabah. Nasabah yang menerima dari bank tersebut selanjutnya melakukan 

perjanjian jual beli dengan pihak penjual barang, seperti yang sebelumnya telah 

diperjanjikan dalam perjanjian kredit konsumsi. Hubungan hukum yang terjadi adalah 

perjanjian jual beli barang antara pihak pembeli, yaitu nasabah debitur, dan 

developer/dealer, selaku pihak penjual barang. 

Dalam jual beli tersebut, nasabah membayar secara tunai dengan menggunakan 

kredit yang diterima dari bank. Oleh karena pembayaran secara tunai, maka dari 

perjanjian jual beli tersebut menjadikan kedudukan nasabah debitur sebagai pemilik 

dari barang, yang menjadi obyek jual beli. 

                                                 
44 Harga merupakan salah satu unsure dalam suatu perjanjian jual beli, yang dirumuskan dalam pasal 1457 

KUH Perdata, yang dirumuskan : Jual Beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu 
mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk menyerahkan suatu 
kebendaan, dan pihak yang lain untuk menyerahkan harga yang diperjanjikan. 
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Mengingat nasabah debitur sebagai pemilik barang dalam jual beli, sedangkan 

uang yang digunakan merupakan uang milik bank, untuk menjaga kredit yang 

disalurkan bank, maka barang yang merupakan obyek dari perjanjian jual beli 

tersebut, dapat dijadikan agunan, yaitu : jaminan tambahan yang diserahkan nasabah 

debitur dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip 

Syariah.  

Kegiatan bancassurance dalam penyaluran kredit, adalah dengan memperjanjikan 

asuransi atas obyek jaminan. Jenis asuransi yang diperjanjikan umumnya adalah 

asuransi kerugian, yang dirumuskan dalam pasal 3, huruf (a) angka 1 yaitu : “yang 

memberikan jasa dalam penanggungan resiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan 

tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa tidak pasti”. 

Obyek asuransi yang dipertanggungkan adalah rumah/atau kendaraan bermotor. 

Namun ada pula bank, yang selain memberikan perlindungan asuransi kerugian, juga 

memberikan perlindungan jiwa bagi pemohon kredit konsumsi ini. 

Sistem bancassurance tercipta ketuka pada barang yang dijadikan agunan untuk 

menjamin utang nasabah, diletakkan suatu perjanjian asuransi kerugian. Nasabah 

debitur dari bank, memperjanjikan asuransi kerugian atas agunan. Premi asuransi 

dibayarkan oleh nasabah debitur tersebut melalui bank dengan perjanjian pemberian 

kuasa. Hal ini terlihat dari klausul pada brosur Produk Kredit Kepemilikan Rumah 

dari Bank Mandiri, yaitu “KPR Graha Mandiri”, terdapat ketentuan yang menyatakan 

bahwa : seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan fasilitas KPR Graha Mandiri 

(biaya provisi kredit, administrasi, biaya notaris, taksasi agunan, dan asuransi) 

harus disetorkan langsung ke rekening Bank Mandiri. Dari klausula tersebut, dapat 
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ditafsirkan dalam sistem bancassurance pada kredit yang bersifat konsumtif, juga 

terdapat perjanjian pemberian kuasa antara nasabah debitur dengan bank untuk 

melakukan suatu urusan, yang salah satunya adalah sebagai pembayar premi asuransi. 

Nasabah memberi kuasa kepada bank untuk melakukan pembayaran premi yang 

merupakan kewajiban nasabah debitur. Dengan demikian yang terjadi sama dengan 

mekanisme bancassurance dalam hal melakukan pembayaran premi asuransi pada 

perjanjian simpanan. 

Dalam praktek, pada segmen kredit konsumsi ini juga terdapat varian lain, yaitu: 

credit life insurance atau asuransi jiwa kredit. Produk bancassurance jenis ini adalah 

untuk mengurangi resiko, bahkan menghilangkan resiko tidak terbayarnya cicilan 

rumah karena sang debitor meninggal dunia. Bank bisa mengasuransikan debitor. 

Dengan asuransi ini, utang debitor yang meninggal dunia bisa langsung lunas45. 

Dalam varian ini, obyek dari perjanjian asuransi adalah jiwa nasabah debitur, yang 

dispesifikkan pada penerima kredit konsumsi.  

Penanggungan asuransi atas obyek jaminan ini dapat secara tidak langsung 

menjaga keamanan kredit yang disalurkan oleh bank. Jika suatu “peristiwa tidak 

pasti” menimpa obyek jaminan, bank masih mempunyai hak klaim atas kerugian yang 

timbul dari “peristiwa tidak pasti” tersebut. Tanpa adanya asuransi kerugian yang 

ditanggung oleh perusahaan asuransi, jika terjadi suatu “peristiwa tidak pasti”, maka 

bank tidak mempunyai jaminan atas kredit yang disalurkan dalam bentuk kredit 

konsumsi tersebut. 

                                                 
45 Muchharor Djalil, “Menjamin Pencicil Rumah”, InfoBank no. 299, Maret 2004, vol. XXVI, h. 86 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

skripsi Bancassurance Ditinjau Dari... Gagah Adamas Setiawan



 31 

Ada 2 (dua) upaya hukum yang dipakai oleh bank untuk melindungi 

kepentingannya terhadap suatu “peristiwa tidak pasti”, yang mungkin akan menimpa 

obyek jaminan : 

1. memperjanjikan suatu janji seperti yang diatur dalam pasal 1317 KUH Perdata, 

yaitu : 

“lagi pun diperbolehkan juga untuk meminta ditetapkannya suatu janji guna 
kepentingan seorang pihak ketiga, apabila suatu penetapan janji, yang dibuat 
oleh seseorang untuk dirinya sendiri, atau suatu pemberian yang dilakukannya 
kepada seorang lain, memuat janji seperti itu”. 
 

Dari ketentuan pasal 1317 KUH Perdata, dapat ditafsirkan bahwa nasabah 

membuat perjanjian asuransi untuk pihak ketiga, yang dalam hal ini adalah bank. 

Bank sebagai pihak ketiga dalam perjanjian asuransi antara nasabah debitur 

dengan perusahaan asuransi, dapatlah dibuatkan suatu janji, bahwa jika terjadi 

suatu “peristiwa tidak pasti”, bank dapat memperoleh hak klaim terhadap 

kerugian yang timbul. Hal tersebut mengingat uang milik nasabah yang dipakai 

dalam pembelian barang konsumsi, didapat dari kredit yang disalurkan oleh bank. 

Dengan demikian, pasal 1317 memberikan kedudukan yang kuat kepada bank 

sebagai pihak yang berhak mengajukan klaim atas kerugian, manakala terjadi 

suatu “peristiwa tidak pasti”. 

2. menggunakan peluang yanng diberikan oleh pasal 264 KUH Dagang. 

suatu pertanggungan tidak saja dapat ditutup atas tanggungan sendiri, tetapi 
juga dapat ditutup atas tanggungan seorang ketiga, baik berdasarkan surat 
kuasa umum atau khusus, maupun diluar pengetahuan si yang berkepentingan 
sekalipun, dan demikian itu dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang 
berikut. 
 

Dari ketentuan pasal 264 KUH Dagang, dapat ditafsirkan bahwa penutupan suatu 

pertanggungan tidak saja dapat ditutup oleh tertanggung saja, tetapi suatu 
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pertanggungan dapat pula diperjanjikan atas tanggungan pihak ketiga. Untuk 

tanggungan pihak ketiga tersebut, dalam polis asuransi dapat dibuat suatu janji, 

bahwa jika terjadi suatu “peristiwa tidak pasti”, maka pihak ketiga yang tercantum 

dalam polis tersebut berhak atas penanggungan asuransi, yang dilakukan oleh 

penanggung dan tertanggung. Kemudian jelaslah bahwa janji asuransi ini dapat 

menjadi salah satu klausula yang dicantumkan dalam polis asuransi, yang dikenal 

sebagai Banker’s Clause atau klausula bank. 

Banker’s Clause adalah asurantie beding yang dicantumkan di dalam perjanjian 

asuransi (polis asuransi) yang berkenaan dengan penutupan asuransi terhadap 

barang atau barang-barang yang menjadi agunan dari kredit yang diberikan 

kepada tertanggung oleh suatu bank yang namanya disebutkan dalam beding itu. 

Pada umumnya pencantuman Banker’s Clause dalam polis asuransi dirumuskan 

sebagai berikut :  

Dengan ini dicatat dan disetujui, bahwa harta benda yang dipertanggungkan 
dalam polis ini telah diagunkan kepada PT. (nama bank) dan oleh karena itu telah 
disetujui oleh pemegang agunan tersebut dan tertanggung, bahwa dalam hal 
terjadi kerugian yang dijamin oleh polis, jika ada, setiap pembayaran ganti rugi 
samapai sejumlah yang menjadi hak pemegang agunan berupa uang pokok 
pinjaman, bunga yang terhutang dan biaya bagi pemegang agunan tersebut tanpa 
mengabaikan hak-hak yang mungkin masih dimiliki tertanggung adalah 
selisihnya. 
Klausula ini menjadi batal dan tidak berlaku lagi pada saat ada pemberitahuan 
dari pemegang agunan tersebut, bahwa mereka sudah tidak memiliki kepentingan 
lagi atas harga benda yang dipertanggungkan di bawah polis ini. 
 

Janji asuransi/asurantie beding merupakan upaya bank untuk memperoleh 

kedudukan yang kuat dalam pembayaran ganti kerugian oleh penanggung. 

Dengan demikian, kepentingan bank dalam mewajibkan debitur untuk 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

skripsi Bancassurance Ditinjau Dari... Gagah Adamas Setiawan



 33 

mengasuransikan barang agunan, tidak lain untuk memperoleh janji 

asuransi/asurantie beding dalam polis asuransi. 

Dapat ditafsirkan bahwa, Banker’s Clause ini merupakan upaya hukum bank 

untuk melindungi kedudukannya sebagai pihak ketiga dalam perjanjian asuransi. 

Dalam polis ditentukan, atau dicantumkan klausula bahwa jika terjadi suatu 

“peristiwa tidak pasti”, maka uang ganti kerugian akan dibayarkan kepada bank 

sebagai pemegang agunan, yang kemudian untuk diperhitungkan dengan debitur. 

Dengan demikian, bank sebagai pemegang agunan berhak untuk mengambil 

pelunasan dari uang ganti rugi asuransi tersebut.  

Dalam praktek perbankan yang berkenaan dengan suatu Banker’s Clause, 

antara lain dapat dilihat brosur dari bank BCA dengan produknya KPR BCA. 

Dalam brosur tersebut terdapat klausula mengenai persyaratan untuk 

mendapatkan suatu kredit kepemilikan rumah, antara lain “wajib menutup 

asuransi jiwa dan kebakaran (Banker’s Clause)”. 

Klausula tersebut mewajibkan nasabah debitur untuk menutup perjanjian 

asuransi dengan Banker’s Clause, yaitu dengan memperjanjikan suatu beding, 

menurut pasal 1317 KUH Perdata yang merupakan pengaturan yang bersifat 

umum, dan asurantie beding menurut pasal 264 KUH Dagang, yang khusus 

mengatur mengenai asuransi, dalam suatu perjanjian asuransi yang berkenaan 

dengan penyeluran kredit. Hal ini merupakan suatu penerapan prinsip kehati-

hatian bank, sebab hak untuk mengajukan klaim menjadi kewenangan bank, 

bukan nasabah debitur, sehingga jika terjadi suatu “peristiwa tidak pasti” 
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menimpa barang jaminan, maka bank mendapat genti kerugian dari perusahaan 

asuransi. 

Penutupan suatu perjanjian asuransi tanpa adanya suatu Banker’s Clause (janji 

asuransi) menjadikan kedudukan bank lemah dari sisi hukum. Hak kepemilikan 

atas obyek jaminan ada pada nasabah debitur, sehingga jika terjadi suatu 

“peristiwa tidak pasti” yang menimpa obyek jaminan, maka nasabah debitur 

sebagai pemilik, berhak atas klaim ganti kerugian dari perusahaan asuransi. 

Namun pertanggungan untuk pihak ketiga akan batal jika terdapat keadaan 

seperti yang dimaksud dalam pasal 264 - 267 KUH Dagang, yaitu: 

• Tanpa sepengetahuan para pihak, pihak ketiga sudah mengasuransikan 

obyek agunan, maka klausula ini batal 

• Tidak disebutkan dalam polis. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Bank sebagai subyek hukum dapat menyertakan modal pada perusahaan asuransi. 

Penyertaan modal yang dilakukan oleh bank tersebut, menjadikan kedudukan 

bank sebagai pemegang saham dalam perusahaan asuransi yang bersangkutan. 

Sebagai pemegang saham, wewenang bank hanya terbatas pada hadir dalam 

RUPS, dan turut memberikan suara dalam memutuskan kegiatan pengurusan, 

yang bersifat beschikking, seperti yang dirumuskan dalam pasal 88 UUPT. Bank 

tidak memutuskan, atau bahkan sekalipun melakukan kegiatan pengurusan yang 

bersifat beheren. Dengan demikian, dalam sehari-harinya, bank sama sekali tidak 

melakukan kegiatan asuransi. 

Dalam Undang-Undang Perbankan dirumuskan bahwa, “bank dilarang melakukan 

kegiatan perasuransian”. Larangan  tersebut diartikan untuk “kegiatan usaha 

asuransi”, bukan untuk “kegiatan usaha penunjang asuransi”. Hal ini mengingat 

bank tidak memberikan jasa penanggungan suatu resiko terhadap suatu “peristiwa 

tidak pasti”. 

2. Dalam melakukan pemasaran dan pendistribusian produk asuransi, bank bertindak 

selaku “Agen Penjual” produk dari perusahaan asuransi, yang disertakan dalam 

produk bank yang bersangkutan. Dengan kata lain bank bertindak untuk dan atas 

nama perusahaan asuransi, berdasarkan perjanjian pemberian kuasa yang diatur 

dalam pasal 1792 KUH Perdata. 
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Dalam perjanjian pemberian kuasa tersebut, bank hanya memasarkan produk dari 

perusahaan asuransi, sedangkan untuk perbuatan hukum lainnya yang berkaitan 

dengan penanggungan resiko, merupakan tanggung jawab dari perusahaan asuransi 

terkait. Bank tidak melakukan kegiatan asuransi, bank hanya sebagai agen penjual, 

yang berfungsi memasarkan dan mendiistribusikan produk dari perusahaan asuransi. 

Untuk melindungi dirinya, khususnya dalam penyaluran kredit konsumsi, bank 

menggunakan pasal 1317 KUH Perdata jo. pasal 264 KUH Dagang. Berdasarkan dari 

pasal tersebut maka dalam hal terjadi kerugian pada obyek jaminan, sebagai akibat 

“peristiwa tidak pasti”, bank memperoleh hak klaim terhadap kerugian yang timbul. 

 

B. Saran 

a. Penjelasan lebih lanjut mengenai terminologi “usaha perasuransian”, yang 

terdapat dalam pasal 10 huruf (b) Undang-Undang Perbankan, perlu ditambahkan 

untuk memberikan batasan antara kegiatan usaha perbankan dan usaha kegiatan 

perbankan di bisang perasuransian. 

b. Perlu adanya perumusan satu visi antara Undang-Undang Perasuransian dengan 

Undang-Undang Perbankan, mengenai hal-hal yang ada kaitannya dengan 

lembaga bank dan perusahaan asuransi, agar perumusan pasal-pasal dalam kedua 

undang-undang tersebut tidak saling tumpang tindih, ataupun saling bertentangan. 

Adanya peraturan pelaksanaan dari Menteri Keuangan selaku regulator dari 

lembaga keuangan, mengenai peraturan pelaksanaan yang bersifat teknis dari 

bancassurance ini, akan lebih membantu pelaku bisnis lembaga keuangan, dan 

melindungi konsumen selaku pengguna jasa dari bancassurance ini. 
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