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Bagaimanakah pelaksanaan asuransi jaminan kredit pemil
ikan rumah oleh Bank Tabungan Negara dengan perusahaan 
eeur-ene i ? 

Untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan asuransi 
jaminan kredit pemilikan rumah oleh Bank Tabungan Negara 
selaku tertanggung dengan perusahaan asuranSl selaku penang
gung. 

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan 
roenggunakan metoda deduksi. Data yang dipergunakan sebagai 
aeuan, berupa data primer dan data sekunder. Data primer 
diperoleh dari informasi dan dokumentasi yang berkaitan 
dengan pelaksanaan perjanjian pertanggungan antara bank 
selaku pihak tertanggung dengan perusahaan asuransi. Data 
tersebut diperoleh dengan melalui wawancara secara bebas 
berkaitan dengan obyek permasalahan. 

Sedangkan data sekunder, diperoleh dari bahan kepusta
kaan yang berkaitan dengan obyek permasalahan. Selanjutnya 
data primer dan data sekunder yang berhasil dikumpulkan akan 
dianalisa secara kualitatif. 

Lokdsi penelitian ini adalah pelaksanaan perjanjian 
pertanggungan jaminan kredit pemilikan rumah oleh bank 
dengan penanggung yang terjadi di Kotamadya Surabaya. D1pi
lihnya Kotamadya Surabaya sebagai lokast penelitian, tidak 
lajn karena di Kotamadya Surabaya banyak sekali terjadi jual 
beli rumah dengan menggunakan fasjlitas Kredit Pernilika~ 

Rumah ( KPR i . 
Dari pelaksanaan jual beli rumah melalui fasilitas KPR 

tersebut, kernudien pihak bank akan mengadakan perjanjian 
pertanggungan jaminan kredit rumah sebagai jaminan atas 
fasilitas kredit yang diberikan kepada debitur ( pembeli 
dengan pihak penanggung. 
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Tujuan asuransi pada umumnya adalah untuK mengalihkan 
kemungkinan resiko yang diderita oleh tertanggung kepada 
penanggung. Jika kepentingan tertanggung terhadap nilai dari 
benda pertanggungan musnah akibat tertimpa suatu peristiwa 
tidak pasti ( bahaya ), maxa kerugian tersebut akan diqanti 
oleh penanggung. Hal itu dapat terjadi dangan syarat ~ter
tanggung harus membayar premi tertentu seperti yang disepa
kati bersama dalam perjanjian yang diadakan dengan penang
gung. Sebaliknya sebagai tegen prestatienya. moka penangg
gung akan menjamin benda pertanggungan dari behaya yang 

Fmengancam (peristiwa yang belum pasti terjadinya ). Bila 
peristiwa tidak pasti untuk mana asuransi digantungkan 
tersebut benar-benar terjadi dan menimpa benda pertanggun
gan. maka penanggung akan menggantinya sebesar kerugian yang 
diderita oleh tertanggung. 

Dalam asuransi jaminan kredit pemilikan rumah, dalam 
hal ini yang berkepentingan terhadap benda jaminan adalah 
Bank Tabungan Negara. Oleh karena itu. terhadap benda jami
nan yang berupa rumah yang dibeli oleh debitur. maka Bank 
tabungan Negara mengasuransikannya terhadap bahaya kebakaran 
kepada penanggung. Daiamhal ini Bank tabungan Negara bertin
dak selaku tertanggung berhadapan dengan pihak penanggung 
dalam perjanjian asuransi yang telah dibuat diantara mereka. 

Tetapi sebenarnya yang membayar premi terhadap perjan
jian asuransi tersebut adalah debitur selaku pembeli rumah. 
Premi tersebut harus dibayar oleh debitur pada saat mengada
kan akad perjanjian kredit pemilikan rumah d~ngan Bank 
Tabungan Negara di depan notaris. Dengan kata lain. meskipun 
yang berkepentingan terhadap benda jaminan adalah Bank 
Tabungan Negara. namun premi asuransinya dibebankan pada 
debitur selaku pembeli rumah. Dengan demikian secara riil 
yang bertindak selaku tertanggung adalah debitur pembeli 
rumah yang dalam hal ini diwakili oleh Bank Tabungan Negara. 

Jika benda jaminan ( rumah ) tersebut musnah akibat 
bahaya kebakaran, maka debitur selaku pembeli ~umah dapat 
menqajukan klaim ganti kerugian kepada penanggung melalui 
Bank Tabungan Negara. 

Melihat tujuan asuransi jaminan kredit pemilikan rumah 
yang besar manfaatnya, baik bagi Bank Tabungan Negara selaku 
kreditur maupun bagi debitur selaku pembeli rumah. maka 
seyogyannya biaya-biaya yang berupa premi yang harus diba
yarkan pada penanggung dipikul bersama baik kreditur maupun 
debitur. Hal ini karena mereka berdua mempunyai kepentingan 
yang sarna terhadap benda pertanggungan. 
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