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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Dalam kehidupan manusia di zaman yang semakin maju ini banyak sekali 

kebutuhan hidup yang dibutuhkan oleh manusia untuk menjalankan 

kehidupannya. Maka untuk memenuhi kebutuhannya, setiap individu pasti akan 

berusaha memenuhinya dengan cara mencari pekerjaan untuk menghasilkan uang 

yang nantinya uang tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhannya 

dalam menjalankan kehidupannya. Namun tidak semua pekerjaan tersebut aman 

bagi diri individu tersebut, banyak pekerjaan yang menimbulkan risiko bagi 

keselamatan dirinya, seperti kuli bangunan dalam suatu proyek pembuatan gedung 

besar, pelaut yang setiap kali harus berada di kapal mengarungi lautan yang 

terkadang aman bahkan terkadang bisa menimbulkan ombak yang dapat 

membahayakan keselamatan kapal yang ditumpanginya atau bahkan seorang pilot 

yang harus berkelana mengendarai pesawat mengantarkan para penumpang ke 

tempat tujuan yang memiliki resiko keselamatan yang sangat tinggi. 

Tidak hanya pekerjaan yang seperti saya sebutkan diatas saja yang memiliki 

risiko, pekerjaan biasa seperti pegawai negeri atau pegawai swasta yang bekerja di 

gedung perkantoran di pusat kota pun juga memiliki risiko terhadap suatu bahaya 

yang tinggi. Jika suatu ketika saat sedang bekerja terjadi peristiwa alam seperti 
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gempa bumi atau kebakaran sehingga mengakibatkan celakanya para pegawai 

perusahaan tersebut. Selain itu, bagi seorang wiraswasta, usaha yang dijalankan 

merupakan sumber utama pendapatan dalam kehidupannya. Bayangkan jika 

seorang wiraswasta di bagian tekstil yang memproduksi kain untuk dijual sebagai 

bahan dasar pembuatan pakaian tiba – tiba pabriknya mengalami kebakaran yang 

diakibatkan seorang anak kecil yang bermain petasan di sekitar pabriknya. Maka 

hal tersebut tentu saja akan memberikan kerugian bagi pegawai sekaligus 

kerugian bagi perusahaan itu sendiri, dan kesalahan yang dilakukan oleh anak 

tersebut belum tentu dapat dipertanggung jawabkan oleh anak tersebut karena 

usianya yang belum dewasa. Melihat banyaknya risiko tersebut, banyak orang 

berfikir lebih baik kita menghindari hal tersebut sebelum terjadi, namun pada 

kenyataannya apakah risiko yang kemungkinan dapat terjadi pada diri kita 

tersebut dapat dihindari ? Faktanya risiko tersebut tidak mungkin dapat kita 

hindari karena segala sesuatu yang terjadi pada kehidupan kita semuanya adalah 

rencana Tuhan sehingga kita tidak mungkin menghindarinya. Lalu menyikapi hal 

tersebut yang dapat dilakukan oleh seseorang hanyalah mencegah kerugian yang 

terjadi akibat terjadinya risiko tersebut dalam kehidupan seseorang. Yang menjadi 

pertanyaan adalah bagaimanakah cara mencegah kerugian dari terjadinya risiko 

tersebut ?  

Belakangan ini di era modern banyak kemajuan dan jenis usaha baru yang 

diciptakan untuk mengatasi resiko tersebut, salah satunya adalah program asuransi 

yang ditawarkan oleh Perusahaan Asuransi itu sendiri. Berdasarkan pengertian 
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asuransi dalam Pasal 1 ayat 1 Undang–Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang 

Usaha Perasuransian  

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, 

dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, 

dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan pergantian kepada 

tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang 

diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin 

akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, 

atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal 

atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan
1
. 

  Dari penjelasan tersebut dapat kita tangkap bahwa jenis asuransi bukan 

saja asuransi yang mengcover sebuah kerugian yang terjadi akibat adanya suatu 

peristiwa tidak pasti tetapi asuransi memiliki berbagai macam jenis 

pertanggungan seperti beberapa jenis perusahaan asuransi yang lumayan banyak 

di Indonesia adalah Perusahaan Asuransi Kerugian, dimana perusahaan asuransi 

tersebut memberikan jasa untuk mengcover segala kerugian yang dialami oleh 

tertanggung sebagai akibat dari terjadinya sebuah peristiwa tidak pasti. Contoh 

dari program asuransi kerugian adalah seperti yang saya sebutkan diatas apabila 

ada seorang wiraswasta yang memiliki perusahaan tekstil dan untuk mencegah 

terjadinya suatu peristiwa tidak pasti semisal kebakaran yang dapat 

mengakibatkan kerugian yang sangat besar akibat dari hancurnya pabrik tersebut. 

Maka untuk mengcover kerugian yang timbul tersebut, wiraswasta ini 

mengikutkan perusahaannya dalam suatu program asuransi kerugian yang dapat 

mengcover kerugian perusahaannya dari peristiwa tidak pasti. Contoh dari 

                                                             
1 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3467), 

Ps. 1 
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Perusahaan Asuransi Kerugian di Indonesia adalah AIG dan Garda Otto. Selain 

itu jenis perusahaan asuransi lainnya adalah Perusahaan Asuransi Jiwa dimana 

perusahaan asuransi tersebut memberikan jasa untuk mengcover dirinya atau diri 

orang lain yang disayanginya sehingga apabila terjadi suatu peristiwa tidak pasti 

yang dapat mengakibatkan kesehatannya terganggu atau bahkan kematian maka 

para ahli waris yang ditinggalkannya dapat menerima uang pertanggungan 

terhadap terjadinya peristiwa tersebut. Biasanya asuransi jiwa ini digunakan bagi 

seseorang yang merupakan kepala keluarga ataupun tulang punggung dari 

keluarganya sehingga jika orang tersebut sakit atau meninggal dunia akan 

mengakibatkan kerugian bagi keluarganya yaitu kehilangan sumber mata 

pencaharian. Contoh Perusahaan Asuransi Jiwa di Indonesia adalah  PT. Asuransi 

Cigna, Manulife, PT. AXA Mandiri, dan Prudential. Tidak hanya orang 

perseorangan saja yang mengikutkan dirinya dalam suatu program asuransi, tetapi 

perusahaan asuransi sendiripun mengikutkan dirinya dalam suatu program 

asuransi sebagai bentuk pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh 

perusahaan asuransi jiwa dan perusahaan asuransi kerugian yang diadakan oleh 

perusahaan reasuransi. 

Walaupun perusahaan asuransi merupakan perusahaan yang mengcover 

segala kerugian yang dialami oleh nasabahnya, tetapi asuransi sebagai suatu 

badan usaha, tentunya tidak dapat dilepaskan dari perhitungan bisnis. Untuk itu, 

dalam rangka menerima risiko yang dialihkan oleh masyarakat, penanggung 

dalam hal ini perusahaan asuransi mendapatkan kontra prestasi, berupa sejumlah 
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premi dari nilai resiko yang akan ditanggung
2
. Pengertian premi sendiri adalah 

suatu prestasi yang diberikan oleh pihak tertanggung kepada pihak penanggung 

atas jasa yang telah diberikan oleh pihak penanggung untuk mengambil alih 

risiko. Premi juga merupakan kewajiban pokok yang keberadaannya harus 

dipenuhi oleh tertanggung karena dimaknai sebagai imbalan jasa atas jasa yang 

diberikan oleh penanggung. Biasanya penentuan besarnya premi asuransi 

ditentukan berdasarkan jenis asuransi dan pertanggungan yang dipilih dan dilihat 

dari besarnya resiko dari suatu peristiwa tidak pasti itu sendiri. Walaupun pada 

akhirnya sering kali terlihat jumlah premi yang harus dibayarkan sangat kecil dan 

terlihat tidak sebanding dengan biaya pertanggungan yang diberikan oleh 

penanggung saat terjadi risiko atas peristiwa tidak pasti.  

Pasca terbentuknya Undang–Undang Otoritas Jasa Keuangan yaitu Undang–

Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2013, 

pengawasan terhadap lembaga asuransi yang dahulu dikelola secara langsung oleh 

Bapepam-LK diambil alih secara langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai 

lembaga independen yang mengawasi kegiatan lembaga jasa keuangan dalam 

sektor perbankan. Dalam Pasal 1 angka 4 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 

2011 juga dijelaskan mengenai pengertian lembaga jasa keuangan atau LJK “ 

Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor 

perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan 

                                                             
2 Sentosa Sembiring, Hukum Asuransi, Nuansa Aulia, Bandung, 2014, h. 14 
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lembaga jasa keuangan lainnya”
3
.  Oleh karena itu sangatlah jelas bahwa saat ini 

lembaga asuransi merupakan salah satu lembaga jasa keuangan yang berada 

dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.   

 Industri asuransi jiwa dan asuransi kesehatan memainkan peranan yang 

sangat besar dalam perekonomian Amerika Serikat maupun Kanada. Sehingga 

tidak heran banyak sekali perusahaan asuransi jiwa dan asuransi kesehatan di 

Indonesia yang merupakan subsidiaries dari perusahaan-perusahaan asing tersebut 

tetapi berdiri berdasarkan badan hukum Indonesia. Dalam pemasarannya 

perusahan asuransi biasanya menggunakan agen untuk memasarkan produk 

asuransinya. Perusahaan asuransi yang dijalankan dengan menggunakan agen 

dalam pemasarannya biasanya agen tersebut dijadikan pegawai secara kontrak 

bukan tetap dan biasanya agen asuransi tersebut yang menyebar ke tempat – 

tempat tertentu yang dianggap sesuai untuk melakukan pemasaran lalu 

mempresentasikan mengenai produk asuransi tersebut kepada calon nasabah 

hingga nasabah tersebut bersedia untuk mengikuti program asuransi yang 

ditawarkan perusahaan asuransi tersebut. Biasanya setelah  para agen tersebut 

menawarkan kepada calon nasabah lalu calon nasabah tersebut bersedia dan 

menerima, agen akan memberikan selembar kertas yang harus diisi oleh calon 

nasabah yang berisikan data seputar diri calon nasabah asuransi tersebut atau yang 

lebih dikenal dengan Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) untuk dilengkapi 

oleh calon nasabah tersebut yang diakhir lembaran tersebut terdapat pernyataan 

                                                             
3 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253), 

Ps. 1 
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bahwa orang yang data – datanya sudah dituliskan diatas bersedia mengikuti 

program asuransi dari perusahaan asuransi tersebut dan telah setuju dengan 

seluruh ketentuannya. Lalu diakhirnya dibubuhi dengan tanda tangan calon 

nasabah yang sejak saat itu berubah kedudukannya menjadi nasabah dan agen itu 

sendiri. Maka dengan ditanda tanganinya formulir SPAJ tersebut merupakan 

wujud awal dari kesepakatan perjanjian asuransi jiwa antara nasabah dengan 

perusahaan asuransi tersebut. Oleh karena itu, dalam pengisian formulir harus 

dilakukan secara lengkap dan benar. Sebab jika tidak dilakukan secara lengkap 

dan benar bisa menjadi alasan untuk mengakhiri perjanjian asuransi. Dan bisa jadi 

ketidak lengkapan dalam mengisi formulir dijadikan alasan bagi penanggung 

untuk tidak membayar klaim
4
.  

Namun belakangan ini banyak sekali perusahaan asuransi yang 

menggunakan sistem telemarketing dalam pemasaran produk asuransinya. Yang 

dimaksud dalam pemasaran dengan menggunakan sistem telemarketing adalah 

pemasaran produk asuransi tersebut tidak melalui orang ketiga yaitu agen namun 

melalui telefon.  Dalam hal ini biasanya perusahaan yang bekerja sama dengan 

bank atau yang lebih dikenal dengan bancassurance dalam mengambil data 

nasabah dari bank tersebut untuk dihubungi oleh perusahaan asuransi yang ingin 

menawarkan produk asuransi tentunya melalui persetujuan nasabah itu sendiri. 

Maka dalam hal ini perusahaan asuransi dengan sistem telemarketing akan 

menghubungi calon nasabah dan persetujuan perjanjian asuransi tersebut akan 

terjadi melalui tanpa adanya Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang 

                                                             
4 Sentosa Sembiring, Op.Cit., h. 27 
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artinya tanpa adanya tanda tangan calon nasabah dan agen yang menawarkan 

produk asuransi tersebut. 

1.2. Rumusan Masalah  

Dengan pemaparan yang telah dikemukakan oleh penulis di atas dapat 

ditarik beberapa permasalahan hukum yang dapat dibahas secara komprehensif, 

yaitu : 

1. Legalitas perjanjian asuransi jiwa yang tanpa adanya tanda tangan dari kedua 

belah pihak berdasarkan syarat sahnya perjanjian 

2. Keabsahan penggunaan Voice Recording System (VRS) sebagai alat bukti 

dalam penutupan polis asuransi jiwa 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penulisan skripsi ini memiliki dua tujuan, yaitu : 

a. Untuk mengetahui legalitas perjanjian asuransi jiwa yang bergerak di 

bidang telemarketing dalam pemasarannya dikarenakan perjanjian tersebut 

tidak menggunakan tanda tangan sebagai pengesahannya. Serta jika dilihat 

dari syarat sahnya perjanjian apakah perjanjian asuransi jiwa tersebut 

dapat disahkan. 

b. Untuk mengetahui penggunaan Voice Recording System (“VRS”) yang 

digunakan oleh Perusahaan Asuransi Jiwa untuk memasarkan produk 

asuransinya sebagai alat bukti elektronik dalam proses penutupan polis 

asuransi jiwa. 
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1.4. Metode Penelitian  

1.4.1. Pendekatan Masalah 

Penelitian ini adalah penelitian hukum, dengan pendekatan undang-

undang (statute approach), pendekatan konseptual (Conceptual 

Approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan undang-

undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-

undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang 

ditangani
5
.  Sehingga penulis dapat mempelajari adakah konsistensi dan 

kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya 

atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau antara 

regulasi dan undang-undang yang dapat digunakan untuk memecahkan isu 

yang dihadapi. Pendekatan konseptual (Conceptual Approach) dilakukan 

dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang 

berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan demikian penulis akan 

menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, 

konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang 

dihadapi
6
. Sedangkan pendekatan kasus (Case Approach) dilakukan 

dengan mempelajari dari kasus yang terjadi dalam kehidupan nyata yang 

meneliti melalui ratio decidendi, yaitu alasan – alasan hukum yang 

digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya dengan melihat 

                                                             
5 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2005, h.93 

6
 Ibid, h.95 
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fakta – fakta materiil
7
. Sehingga penulis dapat mempelajari dan 

menyelesaikan kasus yang terjadi secara nyata dalam kehidupan sehari – 

hari. 

1.4.2. Sumber bahan hukum 

Bahan hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat 

autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri 

dari perundang-undangan, catatan-catatan, resmi atau risalah dalam 

pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim
8
. Dalam hal ini 

penulis menggunakan bahan hukum primer yaitu, Kitab Undang–Undang 

Hukum Perdata (KUHPer), Kitab Undang–Undang Hukum Pidana 

(KUHP), Undang–Undang Nomor 2 Tahun Tahun 1993 tentang Usaha 

Perasuransian, Undang–Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas 

Jasa Keuangan, Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan dan 

Himpunan Peraturan – peraturan di Bidang Perasuransian di Indonesia 

Bahan hukum sekunder berupa buku – buku atau karya – karya 

ilmiah lain yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam penulisan ini. 

Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum penunjang yang 

memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan 

bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan kamus bahasa. 

                                                             
7 Ibid, h.119 

8
 Ibid, h.141 
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1.4.3. Prosedur Pengumpulan dan Analisa  

Setelah bahan hukum baik primer, sekunder maupun tertier 

dikumpulkan, lalu diinventarisir, dikelompok-kelompokkan sesuai dengan 

masalah yang diteliti. Analisis bahan hukum dalam penulisan skripsi ini 

dilakukan dengan cara menelaah sistematika perundang-undangan yang 

berlaku berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas serta 

menelaah dan memahami doktrin-doktrin, pandangan-pandangan yang 

berkembang mengenai isu hukum yang dibahas, sehingga akan diperoleh 

jawaban serta kesimpulan dari permasalahan yang dikemukakan yang 

dapat dipertanggungjawabkan. 

1.5. Sistematika Penulisan 

Penulisan Skripsi ini diawali dengan penulisan Bab I, yaitu bab 

pendahuluan yang berisikan tentang uraian secara umum dan gambaran 

singkat keseluruhan dari isi skripsi ini yang terdiri dari latar belakang dan 

perumusan masalahnya. Selain itu diuraikan juga tentang tujuan penelitian, 

metode penelitian serta sistematika penulisan yang dapat dijadkan dasar bagi 

pemahaman dan pembahasan dalam bab-bab selanjutnya. Dalam bab ini terdiri 

dari 5 (lima) sub bab, yaitu; Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan 

Penelitian, Metode Penelitian yang meliputi Pendekatan Masalah, Sumber 

Bahan Hukum, Prosedur Pengumpulan dan Analisa Bahan Hukum dan sub 

bab terakhir adalah Sistematika Penulisan. 
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Berikutnya Bab II, yaitu bab legalitas perjanjian asuransi jiwa tanpa 

adanya tanda tangan dari kedua belah pihak berdasarkan syarat sahnya 

perjanjian yang merupakan pembahasan dari rumusan masalah dalam skripsi 

ini. Dimana dalam bab ini akan dibagi dalam 5 (lima) sub bab, yaitu; 

Perjanjian Asuransi dalam Asuransi Jiwa, Perjanjian Asuransi berdasarkan 

Syarat Sahnya Perjanjian, Kedudukan Asuransi bidang Telemarketing dalam 

Kegiatan Bancassurance di Indonesia ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan, Perjanjian Asuransi bidang Telemarketing ditinjau dari Asas 

Legalitas, Perjanjian Asuransi Jiwa ditinjau dari Perlindungan Konsumen. 

Berikutnya Bab III, yaitu bab Keabsahan penggunaan Voice Recording 

System (VRS) sebagai alat bukti dalam penutupan polis asuransi jiwa yang 

merupakan pembahasan dari rumusan masalah kedua dalam skripsi ini. Dalam 

bab ini akan dibagi dalam 6 (enam) sub bab, yaitu: Keabsahan Voice 

Recording System (VRS) ditinjau dari Undang – Undang Informasi dan 

Transaksi Elektronik, Keabsahan Voice Recording System (VRS) ditinjau dari 

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan, Kasus Posisi, Proses Penutupan Polis 

Asuransi Jiwa, Program Asuransi Cigna Health Protection dan Cigna 

EaziCare Platinum, Proses Pengajuan Klaim Asuransi Jiwa,. 

Berikutnya Bab IV, yaitu bab Penutup yang merupakan akhir dari skripsi 

yang di dalamnya berisikan mengenai kesimpulan yang menguraikan inti dari 

hasil pembahasan terhadap permasalahan yang dikemukakan. Selain itu, 

dalam penulisan dikemukakan saran dari penulis yang dirasa perlu untuk 
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menambah wawasan tentang hukum asuransi khususnya mengenai asuransi 

jiwa di bidang telemarketing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI LEGALITAS VOICE RECORDING ... ELISABETH KEZIA LOUHENAPESSY




