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ABSTRAK 

 

Fathurrahman Pratama. 2013. Implementasi perlindungan hukum bagi 

pemegang polis bancassurance ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen (studi di PT. AIA 

Financial).Skripsi.Bagian Hukum Perdata, Fakultas Hukum. Universitas Negeri 

Semarang. Andry Setiawan S.H.,M.H., Rindia Fanny Kusumaningtyas S.H.,M.H. 

 

Kata Kunci: perlindungan hukum, bancassurance, perlindungan konsumen 

 

Keberadaan hak-hak konsumen masih banyak yang dirugikan oleh pelaku 

usaha, tak terkecuali hak konsumen bancassurance. Konsumen bancassurance 

sering kali dirugikan oleh pelaku usaha bancassurance, untuk itu diperlukan 

perlindungan hukum bagi konsumen bancassurance tersebut. 

Berdasarkan latar belakang tesebut permasalahan yang akan dikaji dalam 

penelitian ini antara lain : (1) Implementasi perlindungan hukum bagi pemegang 

polis bancassurance ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen? (2) Hambatan yang ditemukan dalam memberi 

perlindungan hukum kepada nasabah bancassurance? (3) Upaya yang dilakukan 

dalam mengatasi hambatan perlindungan hukum bagi pemegang polis 

bancassurance berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen?. 

Metode penelitian dilakukan dengan metode penelitian kualitatif dengan 

metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini mengambil lokasi penelitian di 

PT. AIA Financial cabang Jakarta. Sumber data meliputi : (1) data primer, (2) data 

sekunder. Keabsahan datadidasarkan pada empat kriteria, yaitu kepercayaan, 

keterlatihan, ketergantungan, dan kepastian. 

Hasil Penelitian dan simpulan yaitu perlindungan hukum bagi nasabah 

bancassurance masih belum terimplementasi dengan baik. Hak nasabah 

bancassurance masih banyak dilanggar oleh pelaku usaha bancassurance. 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian seharusnya 

mampu memberikan perlindungan hukum kepada nasabah bancassurance, tetapi 

pada kenyataannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha 

Perasuransian tersebut tidak memiliki pengaturan secara jelas mengenai 
perlindungan hukum bagi nasabah bancassurance, sehingga dibutuhkan Undang-

Undang lain yang menjamin kepastian perlindungan hukum terhadap hak-hak 

nasabah bancassurance, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen.  

Saran dari penelitian ini yaitu bagi pelaku usaha dalam menjalankan 

usahanya harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen. PT. AIA Financial harus dapat menyelesaikan masalah 

yang timbul baik dari nasabah atau agen bancassurance dengan baik dan 

Pemerintah harus segera mengamandemen Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 

tentang Usaha Perasuransian. PT. AIA Financial harus berpedoman pada Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam 

menjalankan usahanya. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1. 1 Latar Belakang Masalah 

Kehidupan setiap orang yang selalu disibukkan dengan aktivitas yang 

dijalaninya setiap hari, dapat membuat seseorang lupa akan kemungkinan 

buruk yang mungkin akan dialaminya sewaktu menjalankan setiap 

aktivitasnya. Keadaan yang tidak pasti tersebut dapat menjadi suatu yang 

fatal apabila hal yang tidak dipikirkan dan diinginkan itu terjadi pada diri 

mereka secara tiba-tiba. Dampak dari peristiwa tersebut akan dirasakan 

cukup besar bagi keberlangsungan hidup seseorang, khususnya dalam segi 

ekonomi. Risiko dari pengaplikasian kegiatan sehari-hari inilah yang mau 

tidak mau harus diterima oleh setiap individu.  

Manusia yang hidup di muka bumi akan menghadapi resiko atas 

hidupnya sendiri, sebab mereka tidak mengetahui pasti kapan kerugian akan 

datang menimpa mereka. Masyarakat yang  memiliki harta kekayaan akan 

menghadapi risiko karena kehilangan, kebakaran, angin topan, gempa bumi, 

banjir dan bencana alam lainnya yang sewaktu-waktu dapat menimpa harta 

kekayaan itu. Harta kekayaan hasil jerih payah itu tentu akan dipertahankan 

oleh setiap manusia supaya tidak hilang, tidak rusak dan tidak tidak musnah. 

Semua hal yang menyebabkan kerugian tersebut dinamakan risiko. 
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Risiko tidak lain adalah beban kerugian yang diakibatkan karena suatu 

peristiwa di luar kesalahannya ( Purwosudjipto, 1990: 47). Kerugian 

tersebut contohnya apabila rumah seseorang hancur akibat bencana alam 

atau rumah tersebut terbakar, inilah risiko yang harus ditanggung oleh 

pemiliknya. Risiko diartikan pula sebagai kerugian yang tidak pasti dan di 

dalamnya terdapat dua unsur, yaitu ketidakpastian dan kerugian (Prawoto, 

1995: 12).  

Perusahaan asuransi telah banyak berdiri untuk mengantisipasi hal 

tersebut, sehingga mencegah agar kerugian yang diderita oleh pemegang 

polis asuransi dapat ditanggulangi tanpa harus mengeluarkan biaya yang 

besar. Penanggulangan tersebut tentu saja harus dibarengi dengan 

pembayaran premi yang harus disetorkan oleh pemegang polis setiap bulan 

atau setiap tahun, tergantung perjanjian yang ada di dalam asuransi tersebut. 

Manfaat dari pembayaran premi inilah yang dapat diterima apabila 

pemegang polis menderita kerugian.  

Pengalihan risiko yang dilakukan oleh perusahaan asuransi tersebut 

dapat membuat orang merasa sedikit lega. Penanggung sebagai pihak yang 

menerima risiko berarti ia telah mengikatkan diri akan mengganti kerugian 

apabila risiko itu berubah menjadi sebuah kenyataan (Simanjuntak, 1992: 

21). Tertanggung tidak perlu khawatir lagi, karena semua hal buruk tersebut 

akan ada yang memberi ganti rugi dalam jumlah yang cukup besar, yang 

mungkin nantinya dapat dinikmati untuk mengganti banyaknya kerugian 

yang diderita oleh si pemegang polis asuransi. 
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Perusahaan asuransi yang memproklamirkan nama besar mereka saat 

ini sangat banyak. Perusahaan-perusahaan tersebut memberikan janji manis 

yang mungkin membuat banyak nasabah tertarik untuk bergabung dalam 

perusahaan asuransi tersebut. Banyaknya fasilitas dan kemudahan yang 

ditawarkan dapat menarik banyak peminat yang memang membutuhkan jasa 

asuransi yang dinilai dapat menguntungkan kepentingan mereka kelak.  

Keberadaan asuransi di luar sana mengindikasikan bahwa asuransi 

justru  membuat kepentingan seseorang menjadi semakin sulit. Pemegang 

polis masih banyak yang merasa kecewa dalam hal mengajukan klaim yang 

seolah-olah dipersulit oleh pihak asuransi. Citra dari perusahaan asuransi 

dapat menjadi buruk dimata masyarakat karena opini tersebut. Tidak benar 

bahwa semua perusahaan asuransi mempunyai itikad seperti itu. Perusahaan 

asuransi masih banyak yang masih menjunjung tinggi nilai kejujuran dan 

kemanusiaan serta mengedepankan posisi pemegang polis asuransi.   

PT. AIA Financial merupakan salah satu dari banyaknya perusahaan 

asuransi yang ada di Indonesia dan merupakan anggota dari AIA Group. 

AIA Financial menawarkan berbagai macam produk asuransi mulai dari 

asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan diri, asuransi yang 

dikaitkan dengan investasi, termasuk asuransi dengan prinsip syariah. AIA 

financial juga memiliki program kesejahteraan karyawan, program pesangon 

dan program Dana Pensiun (DPLK). Produk-produk tersebut telah 

didistribusikan oleh lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) agen profesional dan 

berpengalaman melalui beragam jalur distribusi seperti Agency, 
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Bancassurance dan Corporate Solutions (www.aia-

financial.co.id/id/about/about-us/). 

Meningkatnya era globalisasi ekonomi pada saat ini, konsumen 

sebagai pengguna barang atau jasa tidak jarang menjadi objek aktivitas 

bisnis untuk mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya. Pelaku usaha 

juga tidak jarang untuk melakukan promosi, penjualan, atau penerapan 

perjanjian standar yang justru merugikan konsumen. Rendahnya tingkat 

kesadaran dan pendidikan hukum menambah lemahnya posisi konsumen. 

Mengetahui kejadian tersebut membuat Pemerintah akhirnya mengesahkan 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen. Pemberlakukan Undang-Undang ini diharapkan 

dapat menjadi landasan bagi konsumen, lembaga perlindungan konsumen 

dan lembaga penyelesaian sengketa konsumen untuk memberdayakan dan 

melindungi kepentingan konsumen dan membuat pelaku usaha lebih 

bertanggung jawab. 

Penegakan hukum perlindungan konsumen merupakan bagian penting 

yang tidak dapat dipisahkan dari negara Indonesia. Hukum sebagai tolak 

ukur dalam pembangunan nasional diharapkan mampu memberikan 

kepercayaan terhadap masyarakat dalam melakukan pembaharuan secara 

menyeluruh di berbagai aspek. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan secara tegas bahwa 

Negara Indonesia adalah negara hukum. Kaidah ini mengandung makna 

bahwa hukum di negara ini ditempatkan pada posisi yang strategis di dalam 
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ketatanegaraan. Tujuan dari hal tersebut agar hukum dapat berjalan dengan 

baik dan benar di dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan 

bermasyarakat, maka diperlukan institusi-institusi penegak hukum sebagai 

instrumen penggeraknya. Mewujudkan negara hukum tidak saja diperlukan 

norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan sebagai subtansi 

hukum, tetapi juga diperlukan lembaga atau badan penggeraknya sebagai 

struktur hukum dengan didukung oleh perilaku hukum masyarakat sebagai 

budaya hukum.  

(http://tnrlawfirm.blogspot.com/2012/07/hukum-perlindungan-

konsumen-di.html?m=1) 

Penulis merasakan masih sedikit informasi yang penulis dan 

masyarakat awam ketahui tentang implementasi perlindungan hukum bagi 

pemegang polis bancassurance. Penulis merasa perlu untuk melakukan 

penelitian mengenai hal yang berkaitan dengan implementasi perlindungan 

hukum tersebut. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk 

meneliti dengan judul: “IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM 

BAGI PEMEGANG POLIS BANCASSURANCE DITINJAU DARI 

UNDANG–UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG 

PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI DI PT. AIA FINANCIAL) 
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  1.2. Identifikasi Masalah 

Melihat dari latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasikan 

beberapa permasalahan sebagai berikut : 

1. Implementasi perlindungan hukum bagi pemegang polis 

bancassurance. 

2. Hambatan yang ditemukan dalam memberikan perlindungan  

hukum kepada pemegang polis bancassurance. 

3. Upaya penyelesaian yang dilakukan untuk mengatasi hambatan 

perlindungan hukum. 

4. Kerugian yang diderita konsumen akibat perusahaan asuransi 

yang melakukan wanprestasi. 

5. Kedudukan konsumen yang dinilai lebih lemah dari perusahaan. 

1.3  Pembatasan Masalah            

Penelitian yang dilakukan agar tidak menyimpang dari judul yang 

dibuat, maka penulis perlu melakukan pembatasan masalah untuk 

mempermudah permasalahan dan mempersempit ruang lingkup.  Penulis di 

dalam skripsi ini membahas hanya pada permasalahan yang ada pada  point: 

1. Implementasi perlindungan hukum bagi pemegang polis 

bancassurance ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen. 

2. Hambatan yang ditemukan dalam memberikan perlindungan  hukum 

kepada pemegang polis bancassurance. 
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3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan perlindungan hukum 

kepada pemegang polis bancassurance berkaitan dengan Undang-

Umdang Perlindungan Konsumen. 

Pembatasan masalah ini diharapkan peneliti akan lebih fokus dalam 

mengkaji dan menelaah permasalahan implementasi perlindungan hukum 

bagi pemegang polis bancassurance ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

1.4  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dapat 

dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah implementasi perlindungan hukum bagi pemegang 

polis bancassurance ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen? 

2. Apakah hambatan yang ditemukan dalam memberikan perlindungan  

hukum kepada pemegang polis bancassurance? 

3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan 

perlindungan hukum kepada pemegang polis bancassurance berkaitan 

dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum bagi 

pemegang polis bancassurance jika ditinjau dari Undang–Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

2. Untuk mengetahui hambatan yang ditemukan dalam memberikan 

perlindungan  hukum kepada pemegang polis bancassurance. 

3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi 

hambatan perlindungan hukum kepada pemegang polis 

bancassurance berkaitan dengan Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, antara lain : 

1. Kegunaan Praktis 

a. Bagi Pemerintah 

Membantu pemerintah dalam upaya menganalisis sejauh mana 

perlindungan hukum yang diberikan oleh perusahaan asuransi terhadap 

pemegang polis bancassurance. 

b. Bagi Mahasiswa 

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta kemampuan 

menganalisis terhadap kenyataan yang ada tentang perlindungan 

hukum bagi pemegang polis bancassurance. 
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c. Bagi Masyarakat 

Untuk menambah wawasan tentang polis bancassurance yang ada di 

perusahaan asuransi khususnya di PT. AIA Financial. 

2. Kegunaan Teoritis 

a. Bermanfaat untuk menambah kepustakaan yang dapat digunakan 

sebagai referensi untuk penelitian yang sejenis. 

b. Sebagai media pembelajaran metode penelitian hukum sehingga dapat 

menunjang kemampuan individu mahasiswa dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

c. Menambah sumber khasanah pengetahuan tentang implementasi 

perlindungan hukum bagi perpustakaan Universitas Negeri Semarang. 

1.7  Sistematika Penulisan 

Penulis dalam rangka mempermudah pemahaman dan agar pembaca 

skripsi segera mengetahui pokok-pokok pembahasan skripsi, maka penulis 

akan mendiskripsikan ke dalam bentuk kerangka skripsi. Sistematika 

penulisan ini terdiri dari tiga bagian yaitu bagian awal, bagian isi dan bagian 

akhir. 

1. Bagian awal 

Bagian awal terdiri dari halaman judul, pengesahan, persembahan, kata 

pengantar, abstrak dan daftar isi. 
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2. Bagian Isi 

ada bagian isi ini terdiri dari lima bab yaitu : 

Bab I : Pendahuluan, dalam bab ini dikemukakan tentang latar belakang 

masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. 

Bab II :  Tinjauan Pustaka. 

Bab III : Metode Penelitian, dalam bab ini dikemukakan tentang sumber 

data  penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis 

data. 

Bab IV : Hasil penelitian dan Pembahasan, berisi tentang hasil penelitian 

tentang Implementasi perlindungan hukum bagi pemegang 

polis bancassurance, hambatan yang ditemukan dalam 

memberikan perlindungan  hukum kepada pemegang polis 

bancassurance, dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi 

hambatan perlindungan hukum berkaitan dengan Undang-

Undang Perlindungan Konsumen. 

Bab V : Penutup, pada bab ini berisi kesimpulan dan saran. 

3. Bagian akhir 

Bagian akhir dari skripsi ini sudah berisi tentang daftar pustaka dan 

lampiran. Isi daftar pustaka merupakan keterangan sumber literatur yang 

digunakan dalam penyusunan skripsi.  
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Lampiran dipakai untuk mendapatkan data dan keterangan yang 

melengkapi uraian skripsi. 
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1. 8 Kerangka Berpikir 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang  

Perlindungan Konsumen 

Pasal 4 dan 7 

PERLINDUNGAN HUKUM 

 Implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dalam       

 memberikan perlindungan hukum bagi pemegang  

 polis bancassurance 

 

 
Hambatan dalam perlindungan hukum bagi pemegang 

polis bancassurance 

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan 

perlindungan hukum kepada pemegang polis 

bancassurance berkaitan dengan Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Tinjauan Umum Tentang Asuransi 

2.1.1 Pengertian Asuransi 

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha 

Perasuransian,  mengemukakan bahwa Asuransi atau pertanggungan adalah 

perjanjian antara dua pihak atau lebih yang pihak penanggung mengikatkan 

diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan 

penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan 

keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak 

ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul akibat suatu 

peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang 

didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. 

Pengertian asuransi menurut Pasal 246 KUHD adalah suatu perjanjian 

dengan mana seseorang mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, 

dengan menerima suatu premi untuk memberikan suatu pergantian 

kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan 

yang diharapkan, yang mungkin diderita karena suatu peristiwa tak 

menentu. 

Pengertian asuransi menurut Safir Senduk adalah janji yang diberikan 

oleh perusahaan asuransi kepada anda bahwa apabila anda sebagai 
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nasabahnya mengalami suatu risiko tertentu, maka anda atau ahli waris 

anda akan mendapatkan sejumlah santunan (uang pertanggungan). 

Pengertian asuransi menurut Mamat Ruhmat adalah perjanjian antara 

dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri 

kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan 

penggantian kepada tertanggung. 

Pengertian Asuransi menurut Willet adalah alat sosial untuk 

pemupukan dana dalam mengatasi kerugian modal yang tidak tentu dan 

dilaksanakan melalui pemindahan risiko dari banyak individu kepada 

seseorang atau kelompok orang. 

(http://carapedia.com/pengertian_definisi_asuransi_info2013.html) 

2.1.2 Jenis-jenis Asuransi 

Asuransi mempunyai bermacam-macam jenis usahanya, di antaranya 

digolongkan menjadi 4 (empat) jenis yaitu : 

1. Penggolongan secara yuridis 

Penggolongan asuransi secara yuridis dapat dibedakan menjadi : 

a. Asuransi Kerugian (schadeverzekening) 

Asuransi kerugian adalah suatu peristiwa yang berisikan ketentuan 

bahwa penanggung mengikatkan dirinya, untuk melakukan prestasi 

berupa memberikan ganti kerugian kepada tertanggung seimbang 

dengan kerugian yang diderita oleh pihak yang disebut terakhir. 
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Asuransi kerugian memiliki ciri antara lain : kepentingannya dapat 

dinilai dengan uang, dalam melakukan ganti kerugian berlaku prinsip 

indemnitas, yaitu yang mendasari mekanisme kerja dan memberi arah 

dan tujuan dari perjanjian asuransi itu sendiri (Hartono, 1992: 98). 

Berlaku juga ketentuan tentang subrogasi, yaitu penggantian hak-hak 

orang yang berpiutang oleh seorang pihak ketiga yang mengadakan 

pembayaran kepada si berpiutang. Asas ini terjadi baik dengan 

persetujuan maupun demi Undang-Undang (Prakoso, 2000: 189). 

Termasuk dalam golongan asuransi kerugian adalah semua jenis 

asuransi yang kepentingannya dapat dinilai dengan uang, misalnya : 

a. Asuransi pencurian (theft insurance)  

b. Asuransi pembongkaran ( burglary insurance) 

c. Asuransi perampokan (robbery insurance) 

d. Asuransi kebakaran (fire insurance) 

e. Asuransi terhadap bahaya yang mengancam hasil pertanian (crop 

insurance) 

b. Asuransi Jumlah (sommenverzekening) 

  Asuransi jumlah adalah suatu perjanjian asuransi yang berisi 

ketentuan bahwa penanggung terikat untuk melakukan prestasi berupa 

pembayaran sejumlah uang yang besarnya sudah ditentukan 

sebelumnya. Asuransi jumlah mempunyai ciri antara lain : 

kepentingannya tidak dapat dinilai dengan uang, sejumlah uang yang 

akan dibayarkan oleh penanggung telah ditentukan sebelumnya, jadi 
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tidak berlaku prinsip indemnitas seperti halnya dalam asuransi 

kerugian serta tidak berlaku pula subrogasi. 

 

Contoh asuransi jumlah adalah : 

a. Asuransi jiwa 

b. Asuransi sakit (apabila prestasi penanggung sudah ditentukan  

 sebelumnya 

c. Asuransi kecelakaan (apabila prestasi penanggung berupa 

pembayaran sejumlah uang, besarnya sudah ditentukan 

sebelumnya) 

2.  Penggolongan berdasarkan kriteria ada tidaknya kehendak bebas para 

pihak 

   Penggolongan asuransi berdasarkan kriteria ada tidaknya kehendak 

bebas para pihak dapat dibedakan menjadi : 

a.  Asuransi sukarela (voluntary insurance) 

        Asuransi sukarela adalah suatu perjanjian asuransi yang terjadinya 

didasarkan kehendak bebas dari pihak-pihak yang mengadakannya. 

Artinya  bahwa timbulnya perjanjian tidak ada paksaan dari luar. Asas 

kebebasan berkontrak, berperan dalam tumbuhnya jenis-jenis asuransi 

sukarela. Asuransi kebakaran, asuransi jiwa, asuransi atas bahaya laut, 

asuransi terhadap bahaya dalam pengangkutan di darat dan sungai 

sebagai jenis-jenis asuransi yang diatur dalam KUHD. Asuransi 

tersebut semuanya termasuk golongan asuransi sukarela. Asuransi 
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sukarela dalam prakteknya juga banyak contohnya yang belum diatur 

dalam KUHD, misalnya asuransi perusahaan, asuransi kendaraan 

bermotor, asuransi awak pesawat udara, asuransi kecelakaan dan 

sebagainya. 

b. Asuransi wajib (compulsory insurance) 

Asuransi wajib adalah suatu perjanjian asuransi yang terjadinya 

diharuskan oleh suatu ketentuan Perundang-Undangan. Asuransi 

wajib dalam golongan tertentu, terdapat sanksi apabila asuransi 

tersebut tidak dilakukan. Golongan asuransi wajib di antaranya adalah 

Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Kendaraan 

Umum (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 jo PP Nomor 17 

Tahun 1965), Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Undang-Undang 

Nomor 34 Tahun 1964 PP Nomor 18 Tahun 1965), demikian pula 

Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

1992). 

3. Penggolongan berdasarkan tujuan 

Penggolongan asuransi berdasarkan tujuan dibedakan atas : 

a. Asuransi Komersial (commercial insurance) 

Asuransi komersial pada umumnya diadakan oleh perusahaan asuransi 

sebagai suatu bisnis, sehingga tujuan utama adalah memperoleh 

keuntungan. Segala sesuatu yang berkaitan dengan perjanjian ini, 

misalnya besarnya premi, besarnya ganti kerugian, didasarkan 

perhitungan-perhitungan ekonomis. Semua jenis asuransi yang diatur 
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dalam KUHD merupakan asuransi komersial, dan memang pada 

dasarnya asuransi komersial merupakan asuransi sukarela. 

b.  Asuransi Sosial 

Asuransi sosial adalah asuransi yang diselenggarakan tidak dengan 

tujuan untuk memperoleh keuntungan, tetapi bermaksud memberikan 

jaminan sosial (social security) kepada masyarakat atau sekelompok 

masyarakat. 

4. Penggolongan berdasarkan sifat dari penanggung 

Penggolongan asuransi berdasarkan sifat dari penanggung dibedakan 

atas: 

a. Asuransi Premi (premieverzekening) 

Asuransi premi merupakan suatu perjanjian asuransi antara 

penanggung dan masing-masing tertanggung dan antara tertanggung 

yang satu dengan yang lain tidak ada hubungan hukum. Perjanjian 

asuransi ini, di dalamnya setiap tertanggung mempunyai kewajiban 

untuk membayar premi kepada penanggung. 

b. Asuransi saling menanggung (onderlinge verzekening) 

Asuransi saling menanggung adalah asuransi yang di dalamnya 

terdapat suatu perkumpulan yang terdiri dari para tertanggung sebagai 

anggota. Dibentuknya perkumpulan tersebut, karena antara para 

anggota terdapat suatu hubungan hukum dan mempunyai tujuan yang 

sama. Setiap anggota tidak membayar premi, tetapi membayar 
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semacam iuran tetap kepada perkumpulan tersebut. Anggota yang 

mengalami kerugian karena suatu peristiwa yang semula belum dapat 

dipastikan, perkumpulan akan memberikan pembayaran sejumlah 

uang kepada yang bersangkutan. Bertitik tolak dari keadaan tersebut, 

suatu asuransi saling menanggung mirip dengan suatu perkumpulan 

koperasi. Asuransi saling menanggung mempunyai sifat kerja sama, 

tujuannya bukan untuk memperoleh keuntungan, melainkan saling 

membagi risiko (Sastrawidjaya, 1997: 82-89). 

2.1.3 Prinsip-Prinsip Dalam Asuransi 

Pelaksanaan perjanjian antara perusahaan asuransi dan nasabah tidak 

dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan harus dilakukan sesuai 

dengan prinsip-prinsip asuransi dengan tujuan untuk menghindari hal-hal 

yang tidak diinginkan dikemudian hari antara kedua belah pihak. 

Prinsip-prinsip asuransi tersebut, antara lain: 

a. Insurable Interest, adalah perihal berdasarkan hukum untuk 

mempertanggungkan suatu risiko berkaitan dengan keuangan yang 

diakui sah secara hukum antara tertanggung dan yang dipertanggungkan, 

serta dapat menimbulkan hak dan kewajiban keuangan secara hukum. 

b. Utmost Good Faith (itikad baik), yaitu penetapan suatu kontrak yang 

didasarkan kepada itikad baik antara tertanggung dan penanggung 

mengenai seluruh informasi baik materil maupun immateril. 

c. Indemnity atau ganti rugi, yaitu mengendalikan posisi keuangan 

tertanggung setelah terjadi kerugian seperti pada posisi sebelum 
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terjadinya kerugian. Prinsip ini tidak berlaku dalam asuransi jiwa dan 

kecelakaan, karena prinsip ini hanya didasarkan pada kerugian yang 

bersifat keuangan.  

d. Proximate Cause adalah suatu sebab aktif, efisien yang mengakibatkan 

terjadinya peristiwa berantai dan intervensi kekuatan lain, diawali dan 

bekerja dengan aktif dari sumber baru dan independent. 

e. Subrogation, merupakan hak penanggung yang telah memberikan ganti 

rugi kepada tertanggung untuk menuntut pihak lain yang mengakibatkan 

kepentingan asuransi mengalami kerugian. Penggantian kerugian tidak 

mungkin lebih besar dari kerugian yang diderita. 

f. Contribution, yaitu suatu prinsip di mana penanggung berhak mengajak 

penanggung lainnya yang memiliki kepentingan yang sama untuk ikut 

bersama membayar ganti rugi kepada tertanggung meskipun jumlah 

tanggungan masing-masing penanggung tidak sama besar 

(Sastrawidjaja dan Endang, 1993: 55). 

2.1.4 Tujuan Asuransi 

Tujuan dari Asuransi atau Pertanggungan adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan Ganti Rugi  

Ganti rugi yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung 

apabila tertanggung menderita kerugian yang dijamin oleh polis, yang 

bertujuan untuk mengembalikan tertanggung dari kebangkrutan sehingga 

tertanggung masih mampu berdiri seperti sebelum menderita kerugian.  
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 Tertanggung hanya boleh memperoleh ganti rugi  sebesar kerugian 

yang dideritanya, artinya tertanggung tidak boleh mencari keuntungan 

dari asuransi. Penanggung pun juga begitu, penanggung tidak boleh 

mencari keuntungan atas interst yang ditanggungnya, kecuali 

memperoleh balas jasa atau premi.  

2. Tujuan Tertanggung  

Tujuan tertanggung adalah sebagai berikut :  

1. Untuk memperoleh rasa tentram dan aman dari risiko yang 

dihadapinya atas kegiatan usahanya atas harta miliknya.  

2. Untuk mendorong keberaniannya mengikatkan usaha yang lebih besar 

dengan risiko yang lebih besar pula, karena risiko yang benar itu 

diambil oleh penanggung.  

3. Tujuan Penanggung  

Tujuan penanggung dibagi 2 (dua), yaitu :  

Tujuan umum, yaitu : memperoleh keuntungan selain menyediakan     

lapangan kerja, apabila penanggung membutuhkan tenaga pembantu. 

    Tujuan khusus, yaitu :  

1. Meringankan risiko yang yang dihadapi oleh para nasabah atau para 

tertanggung dengan mengambil alih risiko yang dihadapi.  

  2. Menciptakan rasa tentram dan aman dikalangan nasabahnya, sehingga 

lebih berani mengikatkan kepada usaha yang lebih besar.  

3. Mengumpulkan dana melalui premi yang terkumpul sedikit demi 

sedikit dari para nasabahnya sehingga terhimpun dana besar yang 
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dapat digunakan untuk membantu membiayai pembangunan bangsa 

dan negara (Purba, 1997: 3).  

2.1.5 Sifat Asuransi 

Asuransi atau pertanggungan di Indonesia sebenarnya berasal dari 

hukum barat, baik dalam pengertian maupun dalam bentuknya. Asuransi 

sebagai bentuk hukum di Indonesia yang diatur dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata yang mempunyai beberapa sifat sebagai berikut:  

a.    Sifat Perjanjian 

Semua asuransi berupa perjanjian tertentu (Boyzondere Over Komst), 

yaitu suatu permufakatan antar dua pihak atau lebih dengan maksud 

akan mencapai suatu tujuan, di mana seorang atau lebih berjanji 

terhadap seorang lain atau lebih (Pasal 1315 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata).  

b.    Sifat timbal balik  

 Persetujuan asuransi atau pertanggungan merupakan suatu persetujuan 

timbal balik, yang berarti bahwa masing-masing pihak berjanji akan 

melakukan sesuatu bagi pihak lain.  

Pihak terjamin berjanji akan membayar uang premi, pihak penjamin 

berjanji akan membayar sejumlah uang (uang asuransi) kepada pihak 

terjamin, apabila suatu peristiwa tertentu terjadi. 
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c.    Sifat Konsensual  

Persetujuan asuransi atau pertangungan merupakan suatu persetujuan 

yang bersifat konsensual, yaitu sudah dianggap terbentuk dengan 

adanya kata sepakat antara kedua belah pihak (Pasal 251 KUHD).  

 

d.    Sifat Perkumpulan 

Jenis asuransi yang bersifat perkumpulan adalah asuransi saling 

menjamin yang terbentuk di antara para terjamin selaku anggota. 

Asuransi seperti ini disebutkan dalam Pasal 286 Kitab Undang-Undang 

Hukum Dagang (KUHD), yang menyatakan bahwa asuransi itu takluk 

pada persetujuannya dan peraturannya.  

Perkumpulan asuransi diatur dalam Pasal 1635, 1654 dan 1655 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), yang dapat disimpulkan 

bahwa perkumpulan asuransi saling menjamin merupakan “Zadelijk 

Lichaam” yang artinya asuransi dalam masyarakat dapat bertindak 

selaku orang dan dapat mengadakan segala perhubungan hukum dengan 

orang lain secara sah.  

Perkumpulan asuransi dapat bertindak ke dalam dan ke luar, yaitu ke 

dalam dapat mengadakan persetujuan asuransi dengan para anggota 

selaku terjamin, dan ke luar dengan perbuatan hukum lainnya. 

Persetujuan ini takluk pada  ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum 

Dagang (KUHD), baik dengan anggota sendiri maupun dengan orang 

lain.  
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e. Sifat Perusahaan 

Asuransi yang mengatur sifat perusahaan adalah asuransi secara premi 

dimana diadakan antara pihak penjamin dan pihak terjamin, tanpa 

ikatan  hukum diantara terjamin dengan orang lain yang juga menjadi 

pihak terjamin terhadap si penjamin.  

Pihak penjamin biasanya bukan seorang individu, melainkan suatu 

badan yang bersifat perusahaan yang memperhitungkan untung rugi 

dalam tindakannya. (Prodjodikoro, 1996: 10). 

2.1.6 Subyek dan Obyek Asuransi 
 

2.1.6.1 Subyek Asuransi  
 

Persetujuan selalu ada 2 (dua) macam subyek di dalamnya, yaitu 

disatu pihak seorang atau badan hukum yang berkewajiban untuk 

melakukan sesuatu dan di lain pihak ada seorang atau suatu badan hukum 

yang mendapat hak atas pelaksanaan kewajiban itu. Persetujuan dapat 

dikatakan selalu ada pihak berkewajiban dan pihak berhak. 

Kesimpulannya, para pihak dalam perjanjian pertanggungan yaitu 

penanggung dan tertanggung. 

Berdasarkan Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang 

(KUHD), disimpulkan bahwa ada dua pihak yang berperan sebagai subyek 

asuransi, yaitu: 

1. Pihak tertanggung, yaitu pihak yang mempunyai harta benda yang 

diancam bahaya. Pihak ini bermaksud untuk mengalihkan risiko atas 
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harta bendanya, atas peralihan risiko tersebut pihak tertanggung 

mempunyai kewajiban untuk membayar premi. 

2. Pihak penanggung, yakni pihak yang mau menerima resiko atas harta 

benda orang lain, dengan suatu kontra prestasi berupa premi. Penanggung 

yang akan memberi ganti rugi, apabila terjadi peristiwa yang 

mengakibatkan kerugian. 

2.1.6.2 Obyek Asuransi 

Obyek Asuransi yang dipergunakan pada umumnya adalah harta 

benda seseorang atau tepatnya milik atas harta benda, misalnya : rumah, 

bangunan, perhiasan dan benda berharga lainnya. Dapat dikatakan bahwa 

yang dipertanggungkan adalah sama dengan benda pertanggungan.  

Kejadian bahwa obyek pertanggungan tidak sama dengan benda 

pertanggungan dapatlah terjadi. Asuransi kendaraan bermotor, benda 

pertanggungannya merupakan contoh yang menjadi tanggung jawab 

pemilik apabila kendaraan itu membuat celaka orang lain.  

Jadi ada 3 (tiga) hal yang dapat dipertanggungkan (obyek asuransi), 

yaitu:  

1. Risiko pribadi, yaitu kehidupan dan kesehatan. 

2. Hak milik atas benda. 

3. Tanggung jawab atau kewajiban yang harus dipikul seseorang. 

Obyek pertanggungan dikenal pula dengan sebutan “kepentingan”. 

Kepentingan merupakan unsur utama dalam pertanggungan Pasal 250 

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), menyebutkan bahwa bila 
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pada waktu pertanggungan seorang tertanggung tidak mempunyai 

kepentingan atas benda yang dipertanggungkan, penanggung tidak wajib 

memberi ganti rugi.  

Mengingat pentingnya obyek pertanggungan tersebut, maka tidak 

setiap kepentingan dapat dipertanggungkan. Kepentingan tertentu apabila 

ingin dipertanggungkan harus memenuhi syarat tertentu. 

Pasal 268 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) 

menyatakan bahwa yang dapat menjadi obyek asuransi ialah semua 

kepentingan yang :  

1. Dapat dinilai dengan sejumlah uang. 

2. Dapat diancam oleh macam bahaya. 

3. Tidak dikecualikan oleh Undang-Undang. 

(http://www.sarjanaku.com/2012/11/pengertian-asuransi-umum) 

2.1.7 Polis Asuransi 

2.1.7.1 Polis Asuransi  

Perjanjian asuransi atau pertanggungan bersifat konsensual (adanya 

kesepakatan), harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta antara pihak 

yang mengadakan perjanjian. Akta yang dibuat secara tertulis itu 

dinamakan “polis”. Sebuah perjanjian di dalamnya mungkin saja polis 

tersebut mengikutsertakan dokumen lainnya. Dokumen itu merupakan satu 

kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian asuransi tersebut, 

bahkan bisa termasuk sertifikat peserta dalam asuransi kumpulan. 
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Polis asuransi adalah akta atau sertifikat yang berisi asuransi yang 

dibuat secara tertulis dan diterbitkan perusahaan asuransi yang akan 

dibayarkan sesuai dengan pertanggungan atau pada waktu jatuh tempo 

oleh penjaminnya (perusahaan asuransi). Setiap perjanjian perlu dibuat 

bukti tertulis atau surat perjanjian diantara pihak–pihak yang telah 

mengadakan perjanjian. 

Polis asuransi adalah suatu kontrak atau perjanjian yang sah antara 

penanggung (perusahaan asuransi) dengan tertanggung (pemegang polis). 

Pihak penanggung bersedia menanggung sejumlah kerugian yang mungkin 

timbul dimasa yang akan datang dengan imbalan pembayaran (premi) 

tertentu dari tertanggung (Purwosujipto, 1990: 63). 

2.1.7.2 Syarat-Syarat Polis Asuransi 

Undang-Undang menentukan bahwa untuk setiap polis harus 

memenuhi syarat-syarat minimal sebagaimana diatur oleh Pasal 256 

KUHD sebagai syarat-syarat umum. 

Pasal 256 KUHD menentukan bahwa setiap polis, kecuali yang 

mengenai suatu pertanggungan jiwa, harus menyatakan : 

1. Hari ditutupnya pertanggungan. 

2. Nama orang yang menutup pertanggungan atas tanggungan sendiri atau 

atas tanggungan orang ketiga. 

3. Suatu uraian yang cukup jelas mengenai barang yang dipertanggungkan. 

4. Jumlah uang untuk berapa diadakan pertanggungan. 

5. Bahaya-bahaya yang ditanggung oleh si penanggung. 
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6. Saat pada mana bahaya mulai berlaku untuk tanggungan si penanggung 

dan saat berakhirnya itu. 

7. Premi pertanggungan tersebut. 

8. Pada umumnya, semua keadaan yang kiranya penting bagi si 

penanggung untuk diketahuinya, dan segala syarat yang diperjanjikan 

antara para pihak. Polis tersebut harus ditandatangani oleh tiap-tiap 

penanggung. 

Syarat-syarat umum polis asuransi masih harus ditambah dengan 

syarat-syarat khusus pula. Syarat-syarat tambahan itu dibagi dalam dua 

jenis, yaitu: 

1. Syarat syarat yang bersifat larangan 

Syarat-syarat yang bersifat larangan adalah syarat-syarat dimana 

dinyatakan, bahwa pihak tertanggung dilarang melakukan suatu 

perbuatan tertentu dengan ancaman bilamana larangan tersebut 

dilanggar oleh tertanggung, maka perjanjian tersebut menjadi batal. 

2. Syarat-syarat lain 

Syarat-syarat lain adalah semua syarat-syarat yang tidak mengandung 

ancaman-ancaman batalnya perjanjian pertanggungan, syarat untuk 

melanjutkan pertanggungan dan sebagainya (Hartono, 1992: 125-128). 

2.1.8 Premi Asuransi 

Pengertian premi dalam asuransi atau pertanggungan adalah 

kewajiban tertanggung, di mana hasil dari kewajiban tertanggung akan 
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digunakan oleh penanggung untuk mengganti kerugian yang diderita 

tertanggung.  

Pasal 246 KUHD menyebutkan bahwa “dengan mana seorang 

penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan 

menerima suatu premi. Premi merupakan salah satu unsur penting dalam 

pertanggungan karena premi adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh 

tertanggung kepada penanggung. 

Premi biasanya ditentukan dalam besarnya pertanggungan yang akan 

diterima oleh tertanggung. Besar premi yang diberikan bervariasi jumlahnya 

sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan tertanggung. Makin besar premi 

yang diberikan oleh tertanggung, maka makin besar pula nilai 

pertanggungan yang diterima.  

Fungsi dari premi merupakan harga pembelian dari tanggungan yang 

wajib diberikan oleh penanggung atau sebagai imbalan risiko yang 

diperalihkan pertanggungan dibuat, kecuali pertanggungngan saling 

menanggung. Mengenai pembayaran premi, biasanya dibayar tunai pada 

saat perjanjian pertanggungan ditutup. Premi yang diperjanjikan dengan 

anggaran, maka premi dibayar pada permulaan tiap-tiap waktu angsuran 

(Muhammad, 1983: 74). 

2.2 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian 

2.2.1 Pengertian Perjanjian 
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Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

disebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau 

lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. 

Menurut Subekti, pengertian kontrak atau perjanjian adalah perjanjian 

adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di 

mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal (Subekti, 

1978: 35). 

2.2.2 Asas-Asas Perjanjian 

 Asas-asas perjanjian yang dikenal dalam ilmu hukum adalah : 

a. Asas kontrak sebagai hukum yang mengatur 

Hukum mengatur adalah peraturan-peraturan hukum yang berlaku bagi 

subjek hukum, misalnya para pihak dalam suatu kontrak. Hukum kontrak 

pada prinsipnya termasuk kedalam kategori hukum mengatur, yaitu 

sebagian besar dari hukum kontrak tersebut dapat disimpangi oleh para 

pihak dengan mengaturnya sendiri. 

b. Asas Kebebasan berkontrak 

Asas kebebasan berkontrak adalah asas yang mengajarkan bahwa para 

pihak dalam suatu kontrak pada prinsipnya bebas untuk membuat atau 

tidak membuat kontrak, demikian juga kebebasannya untuk mengatur 

sendiri isi kontrak tersebut. Asas ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
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c. Asas pacta sunt servanda 

Istilah pacta sunt servanda berarti janji itu mengikat. Janji yang mengikat 

berarti bahwa suatu kontrak yang dibuat secara sah oleh para pihak 

mengikat para pihak tersebut secara penuh sesuai isi kontrak tersebut. 

d. Asas konsensual 

Asas konsensual dari suatu kontrak berarti jika suatu kontrak telah dibuat, 

maka dia telah sah dan mengikat secara penuh.  Persyaratan tertulis juga 

pada prinsipnya tidak disyaratkan oleh hukum kecuali untuk kontrak 

tertentu yang memang dipersyaratkan secara tertulis. Syarat tertulis 

tersebut contohnya untuk kontrak perdamaian, kontrak pertanggungan, 

kontrak penghibahan dan kontrak jual beli tanah. Asas ini diatur dalam 

Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

e. Asas obligatoir 

Asas obligatoir adalah suatu asas yang menentukan bahwa jika suatu 

kontrak telah dibuat maka para pihak telah terikat, tetapi keterikatannya 

itu hanya sebatas timbulnya hak dan kewajiban semata-mata. Prestasi 

belum dapat dipaksakan karena kontrak kebendaan belum terjadi. (Kamal 

dan Fibrianti, 2008: 18 - 20). 

2.2.3 Bentuk-Bentuk Perjanjian 

Pasal 1319 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa 

perjanjian dibedakan menjadi 2 macam, yaitu : 

a.  Perjanjian bernama (nominat) 
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Perjanjian bernama (nominat) adalah perjanjian yang terdapat dalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kontrak nominat diatur dalam 

buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dimulai dari bab 5 

sampai bab 18. Jumlah pasal yang mengatur tentang kontrak nominat ini 

sebanyak 394 pasal. Kontrak nominat dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata terdapat 15 jenis, antara lain : 

Kontrak jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, melakukan pekerjaan, 

kontrak perseroan, kontrak perkumpulan, hibah, penitipan barang, 

pinjam pakai, pinjam meminjam, bunga tetap/abadi, kontrak untung-

untungan, pemberian kuasa, penanggungan, dan kontrak perdamaian. 

b. Perjanjian tidak bernama (innominat) 

Perjanjian tidak bernama (innominat) adalah perjanjian yang tidak 

terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan merupakan 

perjanjian yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Kontrak 

innominat contohnya antara lain : 

Leasing, beli sewa, franchise, joint venture, kontrak karya, keagenan, 

dan production sharing. 

(http://baniabsurd.blogspot.com/2011/12/perjanjian-in-nominat) 

2.3  Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum dan 

Perlindungan Konsumen 

2.3.1 Perlindungan Hukum 

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan 

terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum, baik yang bersifat 

http://baniabsurd.blogspot.com/2011/12/perjanjian-in-nominat
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preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak 

tertulis. Perlindungan hukum dapat dikatakan sebagai suatu gambaran dari 

fungsi hukum, yaitu konsep di mana hukum dapat memberikan suatu 

keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian (Rahayu, 2009, 

Pengangkutan Orang). Pendapat lain  mengenai perlindungan hukum yaitu  

memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia yang dirugikan oleh 

orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat 

menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (Raharjo, 1993: 

118).  

Perlindungan hukum bagi rakyat adalah sebuah tindakan Pemerintah 

yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif 

bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang mengarah pada 

tindakan Pemerintah agar bersifat hati-hati dalam pengambilan keputusan 

berdasarkan diskresi. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk 

menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga 

peradilan (Hadjan, 1987: 2). 

Unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian perlindungan  hukum 

antara lain : 

1. Suatu jaminan yang diberikan oleh Negara 

Jaminan perlindungan adalah jaminan yang diberikan oleh negara (dalam 

hal ini adalah Pemerintah Republik Indonesia) dalam bentuk peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 
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2. Kepada semua pihak 

Semua pihak yang dimaksudkan disini adalah nasabah sebagai 

tertanggung dan perusahaan asuransi sebagai penanggung asuransi yang 

berkepentingan dalam hal perjanjian asuransi. 

3. Untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya 

Hak yang dimaksudkan disini adalah kekuasaan untuk melakukan 

sesuatu karena telah ditentukan oleh Undang-Undang dan peraturan lain. 

Pengertian Kekuasaan disini diartikan sebagai kewenangan untuk 

melakukan suatu perbuatan hukum (misalnya memberikan perlindungan 

terhadap nasabah asuransi). Kepentingan hukum adalah keperluan atau 

kepentingan dari subjek hukum (pemegang atau pengemban hak dan 

kewajiban) yang diatur oleh hukum (dalam hal ini adalah Undang-

Undang). 

4. Kepastian sebagai subjek hukum 

Subjek hukum adalah pemegang atau pengemban dari hak-hak dan 

kewajiban-kewajiban berdasarkan hukum yang terdiri dari manusia dan 

badan hukum. Artinya adalah dalam kapasitasnya sebagai manusia dan 

badan hukum dalam mengemban hak dan kewajiban berdasarkan hukum 

(Eko, 2003: 13). 

2.3.2 Perlindungan Konsumen 

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen, mengemukakan bahwa Perlindungan 
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Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum 

untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. 

Hukum perlindungan konsumen adalah Keseluruhan asas-asas dan 

kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam 

hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan/atau jasa 

konsumen.  

2.3.3 Pengertian Konsumen 

Pengertian konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 ayat (2) adalah : setiap 

orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi 

kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain 

dan tidak untuk diperdagangkan. 

Pengertian Konsumen menurut Az. Nasution adalah setiap pengguna 

barang atau jasa untuk kebutuhan diri sendiri, keluarga, atau rumah tangga 

dan tidak untuk memproduksi barang dan jasa lain untuk 

memperdagangkannya kembali. 

2.3.4 Tujuan Perlindungan Konsumen 

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen, tujuan perlindungan konsumen adalah : perlindungan konsumen 

berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan 

konsumen, serta kepastian hukum. 

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen, perlindungan konsumen bertujuan : 
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a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk 

melindungi diri. 

b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara 

menghindarkannya dari akses negatif pemakai barang dan/atau jasa. 

c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, 

dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. 

d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur 

kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk 

mendapatkan informasi. 

e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya 

perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan 

bertanggung jawab dalam berusaha. 

f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan 

usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, 

dan keselamatan konsumen. 

2.3.5 Asas Perlindungan Konsumen 

Asas perlindungan konsumen antara lain : 

1.  Asas Manfaat: mengamanatkan bahwa segala upaya dalam 

penyelenggaraan perlindungan ini harus memberikan manfaat sebesar-

besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara 

keseluruhan. 

2.  Asas Keadilan: partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara 

maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku 
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usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara 

adil. 

3. Asas Keseimbangan: memberikan keseimbangan antara kepentingan   

konsumen, pelaku usaha dan Pemerintah dalam arti materiil ataupun 

spiritual. 

4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen: memberikan jaminan atas 

keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, 

pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau 

digunakan. 

5. Asas Kepastian Hukum: baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati 

hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan 

konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. 

2.3.6 Hak dan Kewajiban Konsumen 

2.3.6.1 Hak Konsumen 

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen, hak-hak konsumen adalah : 

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam 

mengkonsumsi barang dan/atau jasa. 

2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang 

dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta 

jaminan yang dijanjikan. 

3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan/atau jasa. 
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4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa 

yang digunakan. 

5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian 

sengketa perlindungan konsumen secara patut. 

6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. 

7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 

diskriminatif. 

8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi/penggantian, apabila 

barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau 

tidak sebagaimana mestinya. 

9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 

lainnya. 

2.3.6.2 Kewajiban Konsumen 

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen memuat kewajiban konsumen, antara lain : 

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian 

atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan 

keselamatan. 

2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau 

jasa. 

3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. 

4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen 

secara patut. 
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2.3.7 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha 

2.3.7.1 Hak Pelaku Usaha  

Pelaku usaha juga memiliki hak dan kewajiban. Hak pelaku usaha 

sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen  adalah: 

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan 

mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang 

diperdagangkan. 

2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang 

beritikad tidak baik. 

3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian 

hukum sengketa konsumen. 

4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa 

kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang 

diperdagangkan. 

5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 

lainnya. 

2.3.7.2 Kewajiban Pelaku Usaha  

Kewajiban pelaku usaha menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen  adalah: 

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. 
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2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan/atau jasa, serta memberi penjelasan penggunaan, 

perbaikan dan pemeliharaan. 

3.  Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta 

tidak diskriminatif. 

4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau 

diperdagangkan, berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau 

jasa yang berlaku. 

5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau 

mencoba barang dan/atau jasa tertentu, serta memberi jaminan dan/atau 

garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan. 

6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian 

akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa 

yang diperdagangkan. 

7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang 

dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan, tidak sesuai dengan 

perjanjian. 

2.4 Tinjauan Umum Tentang Bancassurance 

2.4.1 Sejarah Bancassurance  

Sejarah bancassurance bermula di Prancis pada awal 1990-an. 

Tempat tersebut menjadi asal mula lahirnya bancassurance, dan 

perkembangannya tumbuh dengan pesat dalam hal jumlah premi yang dijual 

melalui bank. Menurut data tahun 2000, jumlah premi baru yang diperoleh 
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melalui bancassurance di Prancis dan Portugis besarnya 70 (tujuh puluh) 

persen dari total premi baru. Belgia menempati posisi berikutnya di 62 

(enam puluh dua) persen, diikuti Australia 50 (lima puluh) persen dan 

Swedia 30 (tiga puluh) persen. 

Perkembangan bancassurance tidak kalah menarik di Asia. Pada 

tahun 2000, di Malaysia bancassurance telah menghasilkan premi bisnis 

baru asuransi jiwa sebesar 6,6 Miliar ringgit Malaysia. Jumlah tersebut 

merupakan 48 (empat puluh delapan) persen dari total premi bisnis baru. 

Sementara di Singapura berkisar antara 20-30 (dua puluh sampai tiga puluh) 

persen dan di Cina sebesar 28 (dua puluh delapan) persen dari total bisnis 

baru. Indonesia juga tak kalah dalam hal premi bancassurance. Tercatat 

total premi meningkat dari  2,3 Triliun rupiah pada semester I 2006, menjadi 

5 (lima) Triliun rupiah di tahun 2007 (naik 116 persen). 

Indonesia sendiri mempunyai 3 (tiga) bentuk kerjasama yang 

dilakukan antara perusahaan asuransi dan bank. Kerjasama tersebut adalah 

perjanjian pemasaran (distribution agreement), perjanjian aliensi strategis 

(strategic alliance agreement) dan joint venture. 

Perjanjian pemasaran merupakan kerjasama yang paling umum 

dilakukan di Indonesia. Pihak bank hanya berfungsi sebagai outlet bagi 

produk asuransi. Tidak ada sharing data nasabah, karena masing-masing 

tidak terikat dan tidak terdapat exclusivity agreement. 

Perjanjian aliansi strategis merupakan perjanjian antara bank dengan 

perusahaan asuransi yang lebih ekslusif. Perusahaan asuransi dapat 
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menggunakan data based nasabah yang ada di bank apabila telah disepakati 

bersama. Bank dan perusahaan asuransi dapat bekerjasama dalam 

pengembangan produk dan channel management. 

Joint venture adalah di mana masing-masing pihak mempunyai 

sebagian kepemilikan saham. Saham-saham ini bisa dimiliki berdua atau 

lebih. Kerjasama ini mempunyai visi jangka panjang yang akan 

menguntungkan kedua belah pihak. Model perjanjian kerjasama ini baik 

bank maupun perusahaan asuransi, keduanya mempuyai akses yang luas ke 

dalam data nasabah atau data bank. 

(http://www.wealthindonesia.com/comercialbank/bancassurance.html) 

2.4.2 Istilah Bancassurance  

Bancassurance berasal dari bahasa Inggris yaitu berasal dari kata bank 

dan insurance. 

Menurut Undang-Undang Perbankan, pengertian bank adalah badan 

usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, lalu 

menyalurkannya dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam 

rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bank adalah badan usaha di 

bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang dalam masyarakat, 

terutama memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan 

peredaran uang.  

Menurut Kuncoro, definisi dari bank adalah lembaga keuangan yang 

usaha pokoknya adalah menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana 

http://www.wealthindonesia.com/comercialbank/bancassurance.html
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tersebut ke masyarakat, dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa 

dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Kegiatan bank dalam  

melakukan usahanya sehari-hari, harus mempunyai dana agar dapat 

memberikan kredit kepada masyarakat.  

(http://pandusamamaya.wordpres.com/2012/03/26/tugas-1-1-pengertian 

bank-klasifikasi-tugas-fungsi-serta-kegiatan-pada-bank/) 

Pengertian Asuransi menurut Khoiril Anwar adalah  salah satu cara 

bagi pelaku bisnis untuk mengurangi resiko terhadap kerugian yang 

mungkin terjadi dalam sebuah transaksi bisnis. Asuransi akan membantu 

untuk mengganti biaya kerugian yang diderita sehingga kerugian yang 

diderita oleh pelaku bisnis bisa diperkecil.  

Menurut Eddy Soeryanto Soegoto, asuransi adalah  pengelolaan 

kerugian melalui transfer risiko tersebut kepada perusahaan asuransi yang 

setuju untuk mengganti kerugian tertanggung atas kerugian tersebut, untuk 

memberikan manfaat berupa uang lain pada suatu kejadian, atau untuk 

menyediakan jasa yang berkaitan dengan resiko. 

(http://carapedia.com/pengertian_definisi_asuransi_info2013.htl) 

Berdasarkan beberapa pengertian bank dan asuransi di atas dapat 

disimpulkan bahwa bancassurance adalah merupakan aktivitas hukum yang 

timbul dari perjanjian antara perusahaan asuransi dengan pihak bank di 

mana bank sepakat bertindak sebagai agen penjualan produk-produk 

asuransi di dalam wilayah jangkauan pasar yang dimiliki oleh bank tersebut. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang diterapkan dalam setiap ilmu harus disesuaikan 

dengan pengetahuan yang menjadi induknya. Metode penelitian ilmu hukum 

berbeda dengan metode penelitian ilmu lain. Metode penelitian hukum memiliki 

ciri khas tertentu yang merupakan identitasnya (Kartini, 1996: 22). 

Metodelogi penelitian berasal dari kata “metode” yang berarti cara yang 

tepat untuk melakukan sesuatu dan “logos” yang berarti ilmu atau pengetahuan. 

Metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pemikiran 

secara seksama untuk mencapai tujuan. Penelitian adalah sesuatu kegiatan untuk 

mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya 

(Narbuko dan Ahmad, 2004: 1). 

Penulis menggunakan strategi penelitian  kualitatif dalam pembuatan skripsi 

ini. Penelitian  kualitatif  menurut Bodgan dan Taylor adalah prosedur penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari 

orang-orang dan pelaku yang diamati (Moleong, 2000: 3).   

Menurut Kirk dan Miller, penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam 

ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental, tergantung pada pengamatan 

manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut 

dalam bahasannya dan peristilahannya (Moleong, 2000: 3). 
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Strategi penelitian kualitatif digunakan karena beberapa alasan, yaitu:  

1. Menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan      

kenyataan yang ada. 

2. Metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan peneliti dengan   

pemberi informasi. 

3. Metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak   

penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi   

(Moleong 2002 : 237). 

3.1 Metode Pendekatan 

Penulis dalam menyusun skripsi ini menggunakan Metode Penelitian 

Yuridis Normatif. Penelitian Yuridis Normatif adalah penelitian hukum yang 

meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma 

yang dimaksudkan di sini adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari 

peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin 

(Yulianto, 2010: 34). Penelitian hukum Normatif juga merupakan penelitian 

hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder 

belaka. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi konsep dan asas-asas 

serta prinsip yang digunakan dalam memberikan perlindungan hukum bagi 

nasabah selaku tertanggung asuransi (Soekanto, 2001: 13-14). 
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3.2 Lokasi  Penelitian 

Lokasi penelitian sebagai sasaran yang sangat membantu untuk 

menentukan data yang diambil, sehingga lokasi sangat menunjang untuk 

dapat memberikan informasi yang valid. Lokasi yang dijadikan objek 

penelitian oleh penulis yaitu Kota Jakarta. Pengambilan lokasi di Kota Jakarta 

ini penulis memiliki alasan atas dasar ketertarikan penulis terhadap 

implementasi perlindungan hukum bagi pemegang polis bancassurance di 

PT. AIA Financial cabang Jakarta. 

3.3 Fokus Penelitian  

Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian, maka yang 

menjadi fokus penelitian adalah sebagai berikut : 

a. Implementasi perlindungan hukum bagi pemegang polis bancassurance 

jika ditinjau dari Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen. 

b. Hambatan yang ditemukan dalam memberikan perlindungan  hukum 

kepada pemegang polis bancassurance. 

c. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan perlindungan hukum 

kepada pemegang polis bancassurance berkaitan dengan Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen. 
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3.4 Sumber Data Penelitian 

Sumber data adalah tempat dari mana data diperoleh, diambil, dan 

dikumpulkan. Jenis sumber data penelitian ini meliputi: 

3.4.1 Data Primer 

             Data Primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh 

melalui studi kepustakaan. Data primer yang didapatkan berasal dari 

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.  

   Bahan hukum primer berasal dari Peraturan Perundang-Undangan, 

yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha 

Perasuransian. Bahan hukum sekunder berasal dari buku-buku literatur 

dan artikel online. 

      3.4.2 Data Sekunder 

Data sekunder diperoleh peneliti melalui pengamatan atau 

observasi langsung yang didukung dengan wawancara terhadap 

informan. Pencatatan sumber data ini dilakukan melalui pengamatan 

atau observasi dan wawancara merupakan hasil usaha gabungan dari 

kegiatan melihat, mendengar, bertanya yang dilakukan secara sadar, 

terarah dan senantiasa bertujuan memperoleh informasi yang 

diperlukan. Hubungan antara peneliti dengan responden atau informan 

dibuat seakrab mungkin supaya subyek penelitian bersikap terbuka 

dalam setiap menjawab pertanyaan. Responden lebih leluasa dalam 

memberi informasi atau data, untuk mengemukakan pengetahuan dan 
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pengalaman yang berkaitan dengan informasi sebagai jawaban terhadap 

permasalahan penelitian. Informan dan responden dalam penelitian ini 

adalah Staf bancassurance PT. AIA Financial dan nasabah 

bancassurance PT. AIA Financial. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti 

dalam mengumpulkan data penelitiannya. Teknik pengumpulan data yang 

dilakukan adalah : 

3.5.1 Dokumen 

Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa tujuan utama dari 

dokumen sebagai sarana pengumpulan data peneliti dengan 

pengumpulan pengecekan berkas-berkas, yang ada kaitanya dengan 

penulisan penelitian yang terkait dengan permasalahan yang penulis 

teliti. Dokumen tersebut meliputi : polis bancassurance, formulir 

pengajuan klaim, kode etik staf bancassurance PT. AIA Financial, 

aplikasi produk bancassurance yang ada di PT. AIA Financial, hasil 

wawancara dengan Staf bancassurance PT. AIA Financial dan nasabah 

bancassurance PT. AIA Financial. 

3.5.2 Wawancara 

Peneliti dalam hal memperoleh data menggunakan cara 

wawancara (Interveiew), yaitu teknik pengumpulan data dengan 

mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, 
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dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam (Hasan, 2002: 

85). 

Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak 

terstruktur, dan dapat pula dilakukan melalui tatap muka (face to face) 

maupun menggunakan media elektronik seperti telepon dan internet. 

Wawancara digunakan untuk mendapatkan keterangan secara lisan dari 

pihak yang dianggap mampu memberikan keterangan secara langsung 

yang berhubungan dengan data-data primer. Wawancara dilakukan 

secara bebas terpimpin, dengan pihak yang dipandang memahami 

masalah yang diteliti. Teknik wawancara ini dilakukan kepada Staf 

bancassurance PT. AIA Financial dan nasabah bancassurance PT. AIA 

Financial. 

3.6 Keabsahan Data 

Keabsahan data diperlukan dalam teknik pemeriksaan data. Teknik 

keabsahan data atau biasa disebut dengan validitas data, didasarkan pada 

empat kriteria, yaitu kepercayaan, keterlatihan, ketergantungan, dan kepastian 

(Moleong, 2004 : 324). 

Format wawancara (dalam metode wawancara), dokumen (dalam 

metode dokumen), serta data-data lain yang akurat diperlukan agar dapat 

menunjang penelitian 
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3.7 Analisis Data 

Data yang diperoleh dari penelitian ini selanjutnya dianalisis dengan 

metode kualitatif. Tujuan dari metode kualitatif adalah suatu cara penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu dari apa yang dinyatakan 

oleh responden secara lisan maupun tertulis serta tingkah laku nyata, yang 

diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh (Soekanto, 1985: 20). Data 

yang telah terkumpul dan disajikan selanjutnya dianalisis secar deskriptif, 

yaitu dalam bentuk uraian yang dihubungkan antara teori dan hasil lapangan 

yang nantinya akan mendapatkan sebuah jawaban atas apa yang telah menjadi 

permasalahan. Teknik analisis data ini memadukan antara penelitian 

kepustakaan dan penelitian lapangan untuk mendapatkan hasil yang 

seimbang. 

Penelitian kepustakaan yang dilakukan adalah membandingkan 

peraturan-peraturan, ketentuan perundang-undangan, dan buku referensi serta 

data yang diperoleh, kemudian dianalisis secara kualitatif yang akan 

memberikan gambaran menyeluruh tentang aspek hukum yang berhubungan 

dengan masalah yang akan diteliti. Penelitian lapangan digunakan untuk 

dapat memperoleh data primer di lapangan. 

Penelitian ini diharapkan akan mendapatkan gambaran yang jelas 

mengenai implementasi perlindungan hukum bagi pemegang polis 

bancassurance di PT. AIA Financial. 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1  Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum Tentang PT. AIA Financial 

AIA Financial adalah perusahaan asuransi jiwa terkemuka dan 

berpengalaman di Indonesia. Perusahaan ini memulai kiprahnya pada tanggal 28 

Mei 1983 dengan berdirinya PT. Asuransi Lippo Jiwa Sakti, yang kemudian 

berubah nama menjadi PT. Asuransi Lippo Life pada tahun 1989 dan menjadi 

pelopor bancassurance di Indonesia. Bancassurance adalah kerjasama yang 

dilakukan oleh perusahaan asuransi dan bank dalam memasarkan produk-produk 

asuransi. 

Tahun 1998 atas persetujuan Dewan Komisaris, management PT. Asuransi 

Lippo Life memindahkan seluruh portofolio ke PT. Asuransi Jiwa Lippo Utama 

(AJLU). Pemindahan tersebut termasuk aset, karyawan dan pemasar yang 

berjumlah lebih dari 1200 orang. PT. Asuransi Jiwa Lippo Utama di tahun yang 

sama, mendirikan 6 (enam) kantor administrasi atau Regional Service Centre yaitu 

di Jakarta, Karawaci, Bandung, Surabaya, Medan, dan Makassar. 

PT Asuransi Jiwa Lippo Utama pada tanggal 9 September 1999, bersinergi 

dengan PT. Pos Indonesia. Pada tanggal 5 Oktober 1999 DPLK Lippo Life 

menjadi satu-satunya DPLK peraih sertifikat ISO 9001. Tanggal 14 Desember 
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1999, American International Group, Inc. (AIG) membeli 70 (tujuh puluh) persen 

saham AJLU dan menjadikannya sebagai perusahaan multinational dengan nama 

baru PT. Asuransi AIG Lippo Life (AIG LIPPO). 

PT. Asuransi AIG Lippo Life (AIG LIPPO) pada tanggal 1 September 2000, 

resmi dipimpin Robert W. Bush sebagai CEO dan President Director diikuti 

dengan perubahan logo dan positioning perusahaan, yaitu for a better life. Tanggal 

29 Desember 2004 dalam rangka memperluas penetrasi pasar, AIG LIPPO 

berganti nama menjadi AIG LIFE dengan kepemilikan saham 80 (delapan puluh) 

persen milik AIA (American International Assurance). 

AIG LIFE pada tanggal 1 Juni 2009 berganti nama menjadi PT. AIA 

Financial. Perubahan nama ini di latar belakangi untuk memastikan kesesuaian 

operasi dan bisnis dengan para pemegang saham mayoritas, karena sebagian besar 

saham di AIG LIFE dipegang oleh AIA. PT. AIA Financial adalah anggota dari 

AIA Group Limited (AIA Group).  

AIA Financial memiliki agen yang profesional dengan pengalaman panjang 

dan merupakan pelopor distribusi bancassurance. AIA Financial pada saat ini 

telah mempunyai 8 (delapan) kerjasama bancassurance yang memberikan akses 

ke lebih dari 1000 (seribu) cabang bank. Kekokohan dari AIA Financial terbukti 

dari banyaknya penghargaan dalam industri asuransi jiwa yang diterima di 

Indonesia. 

Produk AIA Financial yang terdiri dari berbagai macam jenis, dapat dipilih 

oleh konsumen sesuai dengan kebutuhan asuransi. Produk tersebut termasuk 
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asuransi berbasis syariah yang meliputi asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi 

kecelakaan dan produk terkait investasi serta program kesejahteraan karyawan dan 

pensiun yang dipasarkan di Indonesia melalui distribusi beragam saluran, 

termasuk lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) agen profesional (www.aia-

financial.co.id/about-us). 

4.1.1.1 Bancassurace di PT. AIA Financial 

Bancassurance merupakan aktivitas hukum yang timbul dari perjanjian 

antara perusahaan asuransi dengan pihak bank, di mana bank sepakat bertindak 

sebagai agen penjualan produk-produk asuransi di dalam wilayah jangkauan pasar 

yang dimiliki oleh bank tersebut. 

Sejarah bancassurance bermula di Prancis pada awal 1990-an. Tempat 

tersebut menjadi asal mula lahirnya bancassurance dan perkembangannya tumbuh 

dengan pesat dalam hal jumlah premi yang dijual melalui bank. Menurut data 

tahun 2000, jumlah premi baru yang diperoleh melalui bancassurance di Prancis 

dan Portugis besarnya 70 (tujuh puluh) persen dari total premi baru. Belgia 

menempati posisi berikutnya di 62 (enam puluh dua) persen, diikuti Australia 50 

(lima puluh) persen dan Swedia 30 (tiga puluh) persen. 

Perkembangan bancassurance tidak kalah menarik di Asia. Pada tahun 

2000, di Malaysia bancassurance telah menghasilkan premi bisnis baru asuransi 

jiwa sebesar 6,6 Miliar ringgit Malaysia. Jumlah tersebut merupakan 48 (empat 

puluh delapan) persen dari total premi bisnis baru. Sementara di Singapura 

berkisar antara 20-30 (dua puluh sampai tiga puluh persen) dan di Cina sebesar 28 
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(dua puluh delapan) persen dari total bisnis baru. Indonesia juga tak kalah dalam 

hal premi bancassurance. Tercatat total premi meningkat dari  2,3 Triliun rupiah 

pada semester I 2006, menjadi 5 (lima) Triliun rupiah di tahun 2007 (naik 116 

persen).  (http://www.wealthindonesia.com) 

Indonesia sendiri mempunyai 3 (tiga) bentuk kerjasama yang dilakukan 

antara perusahaan asuransi dan bank. Bentuk kerjasama tersebut adalah : 

1. Perjanjian pemasaran (distribution agreement),  

Perjanjian pemasaran merupakan kerjasama yang paling umum 

dilakukan di Indonesia. Pihak bank hanya berfungsi sebagai outlet atau 

tempat bagi pemasaran produk asuransi. Tidak ada pemberian data nasabah, 

karena masing-masing tidak terikat. 

2. Perjanjian aliensi strategis (strategic alliance agreement)  

Perjanjian aliansi strategis merupakan perjanjian antara bank dengan 

perusahaan asuransi, yang lebih luas jangkauannya dari perjanjian pemasaran 

karena terdapat pemberian data nasabah. Perusahaan asuransi dapat 

menggunakan data nasabah yang ada di bank apabila telah disepakati 

bersama. Bank dan perusahaan asuransi dapat bekerjasama dalam 

pengembangan produk asuransi. 

3. Joint venture  

Joint venture adalah suatu kontrak kerjasama antara dua perusahaan 

untuk membentuk suatu perusahaan baru, perusahaan baru inilah yang disebut 

dengan perusahaan joint venture. Kontrak kerjasama itu adalah di mana 

masing-masing pihak mempunyai sebagian kepemilikan saham. Saham-
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saham ini bisa dimiliki berdua atau lebih. Kerjasama ini mempunyai visi 

jangka panjang yang akan menguntungkan kedua belah pihak. Model 

perjanjian kerjasama ini baik bank maupun perusahaan asuransi, keduanya 

mempuyai akses yang luas ke dalam data. 

(http://www.wealthindonesia.com/commercial-bank/bancassurance.html) 

PT. AIA Financial melebarkan layanan asuransinya dengan membentuk 

sebuah kerjasama dengan bank yang disebut sebagai “bancassurance”. Bank yang 

terkait kerjasama ini dengan PT. AIA Financial ini adalah Bank BCA. Bank BCA 

bekerjasama dengan PT. AIA Financial dalam rangka menambah variasi 

produknya selain layanan yang bersifat investasi, ditambah dengan layanan yang 

bersifat perlindungan bagi nasabahnya yang dalam hal ini adalah produk 

bancassurance.  

Perjanjian kerjasama antara PT. AIA Financial dan Bank BCA ini 

menggunakan kerjasama yang bersifat perjanjian pemasaran, di mana Bank BCA 

hanya menyediakan outlet atau tempat di kantor Bank BCA bagi pemasaran 

produk asuransi. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, pengertian perjanjian adalah 

suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu 

orang atau lebih.  

Perjanjian kerjasama antara PT. AIA Financial dan Bank BCA ini tidak 

mempunyai kebijakan pemberian data nasabah seperti pada perjanjian aliansi 

strategis dan perjanjian joint venture. Produk bancassurance ini bukan merupakan 

http://www.wealthindonesia.com/commercial-bank/bancassurance.html
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tanggung jawab Bank BCA. Bank BCA hanya bertindak sebagai pihak yang 

mereferensikan atau merekomendasikan produk asuransi PT. AIA Financial. 

Produk bancassurance ini juga tidak dijamin oleh Bank BCA dan tidak 

termasuk dalam cakupan program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam 

ketentuan perundang-undangan mengenai Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). 

Bank BCA juga tidak bertanggung jawab atas segala informasi serta materi yang 

dimuat dalam brosur produk asuransi berikut perubahannya, atau dokumen lain 

yang secara resmi disetujui dan/atau dikeluarkan oleh PT. AIA Financial. 

(wawancara dengan Bapak Putu Kusuma, Staff bancassurance PT AIA Financial 

cabang Jakarta pada 11 Maret 2013) 

4.1.1.2 Produk Bancassurance di PT. AIA Financial 

PT. AIA Financial selaku salah satu perusahaan asuransi terbesar di 

Indonesia berhasil mempertahankan kredibilitasnya sebagai perusahaan yang 

memiliki jenis asuransi yang bervariatif. Kekokohan Perusahaan asuransi ini 

kembali terbukti melalui layanannya yang semakin diperluas dalam hal kerjasama 

penjualan produk asuransi. PT AIA Financial berhasil menggandeng Bank BCA 

untuk melakukan kerjasama penjualan produk asuransi. Kerjasama antara 

perusahaan asuransi AIA Financial dengan Bank BCA ini dinamakan 

bancassurance. 

Perusahaan yang telah berdiri di Indonesia sejak tahun 1983 dan telah 

memiliki banyak pengalaman di bidang asuransi ini, menawarkan produk 

bancassurance yang memiliki jenis bervariatif, yang dapat dipilih oleh nasabah 
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Bank BCA sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dari nasabah Bank tersebut. 

Produk bancassurance AIA Financial yang ditawarkan di Bank BCA di antaranya 

adalah : 

1. Edusave 

2. Optishield 

3. Provisa Syariah 

4. Provisa Max 

(wawancara dengan Bapak Putu Kusuma, Staff bancassurance PT AIA Financial 

cabang Jakarta pada 11 Maret 2013) 

4.1.1.3 Hak dan Kewajiban Bank BCA terhadap PT. AIA Financial 

Perjanjian kerjasama pemasaran yang dilakukan oleh Bank BCA dan PT. 

AIA Financial, sudah pasti menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dilakukan 

antara kedua belah pihak selama kerjasama tersebut berlangsung. Hak dan 

kewajiban tersebut harus dipatuhi dan dijalankan sesuai dengan wewenang dari 

masing-masing pihak. Bank BCA selaku rekan bisnis PT. AIA Financial 

mempunyai hak dan kewajiban antara lain : 

Hak Bank BCA terhadap PT. AIA Financial : 

1. Bank BCA berhak untuk tidak menanggung resiko dari produk bancassurance 

yang dikeluarkan oleh PT. AIA Financial 

2. Bank BCA berhak menerima komisi atau keuntungan dari premi yang 

disetorkan oleh nasabah bancassurance kepada PT. AIA Financial 

3. Bank BCA berhak mengetahui jumlah premi yang didapat oleh PT. AIA 

Financial dari nasabah bancassurance 
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Kewajiban Bank BCA terhadap PT. AIA Financial : 

1. Bank BCA wajib menyediakan tempat atau outlet di kantornya bagi agen 

bancassurance PT. AIA Financial 

2. Bank BCA wajib mereferensikan produk bancassurance milik PT. AIA 

Financial kepada nasabahnya 

3. Bank BCA wajib memotong saldo buku tabungan dan kartu kredit nasabah 

bancassurance untuk membayar premi bancassurance kepada PT. AIA 

Financial 

(wawancara dengan Bapak Putu Kusuma, Staff bancassurance PT AIA Financial 

cabang Jakarta pada 11 Maret 2013) 

4.1.1.4 Hak dan Kewajiban PT. AIA Financial terhadap Bank BCA 

PT. AIA Financial selaku mitra kerja dari Bank BCA juga mempunyai hak 

dan kewajiban yang harus ditaati dan dilakukan. Hak dan kewajiban tersebut di 

antaranya adalah : 

Hak PT. AIA Financial terhadap Bank BCA : 

1. PT. AIA Financial berhak mendapatkan tempat atau outlet khusus di kantor 

Bank BCA yang akan digunakan untuk pemasaran produk bancassurance 

2. PT. AIA Financial berhak menarik nasabah Bank BCA agar turut serta 

mengikuti produk bancassurance 

3. PT. AIA Financial berhak menjadikan buku tabungan Bank BCA sebagai 

media untuk pembayaran premi nasabah bancassurance 

Kewajiban PT. AIA Financial terhadap Bank BCA : 
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1. PT. AIA Financial wajib menanggung sendiri resiko dari produk 

bancassurance yang dikeluarkannya 

2. PT. AIA Financial wajib memberitahukan kepada Bank BCA jumlah premi 

yang didapatkan dari nasabah bancassurance  

3. PT. AIA Financial wajib memberi komisi atau keuntungan kepada Bank BCA 

dari jumlah premi yang didapatkan dari nasabah bancassurance 

(wawancara dengan Bapak Putu Kusuma, Staff bancassurance PT AIA Financial 

cabang Jakarta pada 11 Maret 2013) 

4.1.1.5  Hak dan Kewajiban Nasabah Bancassurance di PT. AIA Financial 

Pemegang polis yang menjadi nasabah bancassurance di PT. AIA 

Financial mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, sehingga terjadi 

keseimbangan antara nasabah dan perusahaan asuransi. Hak dan kewajiban 

tersebut antara lain : 

Hak nasabah bancassurance terhadap PT. AIA Financial : 

1. Mendapatkan uang pertanggungan asuransi ( manfaat meninggal atau manfaat 

tambahan) 

2. Mengubah isi polis bancassurance mengenai data diri pemegang polis atau ahli 

waris  

3. Menyampaikan  saran mengenai produk bancassurance ataupun keluhan 

mengenai agen bancassurance yang kurang ramah 
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Kewajiban nasabah bancassurance terhadap PT. AIA Financial :  

1. Membayar uang premi sesuai dengan produk bancassurance dan waktu 

pembayaran premi 

2. Memberi informasi yang benar mengenai data-data nasabah yang perlu 

diketahui PT. AIA Financial 

3. Segera memberi tahu agen bancassurance atau PT. AIA Financial apabila 

terdapat kesalahan atau perubahan dalam polis bancassurance 

(wawancara dengan Bapak Putu Kusuma, Staff bancassurance PT AIA Financial 

cabang Jakarta pada 11 Maret 2013) 

4.1.1.6 Hak dan Kewajiban PT. AIA Financial kepada Nasabah 

Bancassurance 

PT. AIA Financial selaku perusahaan asuransi juga mempunyai hak dan 

kewajiban yang harus diterima dan dijalankan. Hak dan kewajiban tersebut antara 

lain : 

Hak PT. AIA Financial terhadap nasabah bancassurance : 

1. Mendapatkan uang premi sesuai dengan produk yang nasabah terima dan 

waktu pembayaran premi 

2. Membatalkan polis bancassurance apabila nasabah memberikan data yang 

tidak benar 

3. Tidak membayar uang pertanggungan meninggal atau manfaat tambahan sesuai 

dengan pengecualian yang ada dalam ketentuan polis bancassurance 
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Kewajiban PT.AIA Financial terhadap nasabah bancassurance :  

1. Membayar uang pertanggungan asuransi (manfaat meninggal atau manfaat 

tambahan) 

2. Memberi informasi yang jelas dan benar mengenai produk dan polis 

bancassurance 

3. Mengubah isi polis bancassurance mengenai data diri pemegang polis atau ahli 

waris apabila pemegang polis memintanya 

(wawancara dengan Bapak Putu Kusuma, Staff bancassurance PT AIA Financial 

cabang Jakarta pada 11 Maret 2013) 

 4.1.1.7 Keuntungan yang didapat oleh Bank BCA dan PT. AIA Financial 

dari kerjasama bancassurance 

Kerjasama bancassurance yang dilakukan antara PT. AIA Financial dan 

Bank BCA, mempunyai suatu tujuan yang diharapkan antara kedua belah pihak. 

Salah satu tujuannya adalah agar mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin. 

Keberhasilan suatu hubungan bisnis, dapat dilihat dari keuntungan yang diterima 

oleh masing-masing pihak yang melakukan perjanjian. Perjanjian kerjasama yang 

dilakukan oleh PT. AIA Financial dan Bank BCA, telah menghasilkan beberapa 

keuntungan yang dapat dinikmati oleh masing-masing pihak. Keuntungan-

keuntungan tersebut di antaranya : 

Keuntungan yang diterima oleh PT AIA Financial : 

1. Meluasnya pangsa pasar 

2. Peningkatan kualitas produk 

3. Membuat efisiensi pemasaran 
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Keuntungan yang diterima oleh Bank BCA : 

1. Meningkatkan pangsa pasar 

2. Menambah jumlah pendapatan 

3. Meningkatkan tingkat loyalitas nasabah  

(wawancara dengan Ibu Arin, Staff bancassurance PT AIA Financial cabang 

Jakarta pada 11 Maret 2013) 

4.1.2 Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis 

Bancassurance Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

Tentang Perlindungan Konsumen 

Perlindungan hukum bagi konsumen, yang dalam hal ini adalah pemegang 

polis bancassurance diatur dan diimplementasikan dalam Pasal 4 Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen yang berisi tentang hak-hak konsumen di Indonesia. 

Hak-hak tersebut di antaranya adalah : 

1. Hak Konsumen atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam 

mengkonsumsi barang dan/atau jasa 

2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau 

jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang 

dijanjikan 

3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan 

barang dan/atau jasa 

4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang 

digunakan 



 
 

 

63 

5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian 

sengketa perlindungan konsumen secara patut 

6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen 

7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 

diskriminatif 

8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi/penggantian, apabila barang 

dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak 

sebagaimana mestinya 

Perlindungan terhadap konsumen juga diatur dan diimplementasikan pada 

Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang berisi tentang kewajiban 

para pelaku usaha. Kewajiban pelaku usaha tersebut di antaranya : 

a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya 

b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan 

dan pemeliharaan 

c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak 

diskriminatif 

d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan 

berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku 

e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba 

barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas 

barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan 
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f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat 

penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang 

diperdagangkan 

g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau 

jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian 

Perlindungan hukum bagi konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku 

usaha dan ingin mendapatkan ganti kerugian juga diatur dalam Undang-Undang 

Perlindungan konsumen ini. Perlindungan hukum tersebut diatur dalam pasal 19 

tentang tanggung jawab pelaku usaha. Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen ini berbunyi : 

(1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, 

pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan 

atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan 

(2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian 

uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, 

atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

(3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari 

setelah tanggal transaksi 

(4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak 

menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian 

lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan 
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(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku 

apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut 

merupakan kesalahan konsumen 

Perlindungan hukum terhadap konsumen juga ditemukan dalam Pasal 45 

tentang penyelesaian sengketa yang berbunyi : 

(1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui 

lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku 

usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum 

(2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau 

diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa 

 (3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang 

(4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar 

pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya 

tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak 

yang bersengketa 

Perlindungan terhadap konsumen yang diberikan UUPK ini lebih ditegaskan 

lagi dengan adanya pemberian sanksi administratif yang terdapat pada pasal 60 

UUPK yang berbunyi : 

(1) Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi 

administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan 

ayat (3), Pasal 20, Pasal 25 dan Pasal 26 
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(2) Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 

200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) 

(3) Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan 

Sanksi pidana juga berlaku selain sanksi administratif, yang ada pada Pasal 

62 UUPK terhadap pelaku usaha yang tidak memenuhi tanggung jawabnya 

sebagaimana yang sudah ditentukan UUPK. Pasal tersebut berbunyi : 

(1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, 

huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 

2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) 

(2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf 

d dan huruf f dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda 

paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 

(3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap 

atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen dibuat tentunya dalam rangka 

melindungi konsumen yang memiliki posisi yang lemah, akan tetapi 

pelaksanaannya di luar sana ternyata masih tidak sesuai dengan apa yang 

diharapkan. Konsumen masih banyak yang dirugikan oleh pelaku usaha, yang 

kaitannya dalam hal ini adalah konsumen bancassurance. Asuransi yang 
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seharusnya melindungi kepentingan nasabahnya ternyata malah membuat posisi 

nasabahnya semakin sulit. Kasus yang merugikan nasabah bancassurance masih 

cukup banyak ditemukan, salah satunya adalah kasus sebagai berikut : 

X mengikuti produk bancassurance Y di kota Semarang dan ditawari Uang 

Pertanggungan (UP) maksimal Rp 125 juta dan Rp 50 juta, dengan bunga 5-15 

persen bahkan lebih. X bilang belum membaca ilustrasi yang baru X tanda 

tangani, tapi marketing asuransi Y mengatakan masih ada freelook di mana X 

masih punya kesempatan untuk membaca polis dan mempelajarinya. Masa 

freelook 14 hari dan masih bisa batal serta uang premi 100 persen kembali. 

Tanggal 2 Juli 2012 X menerima polis, dan tertulis penghasilan X di mark 

up Rp 550 juta per tahun tanpa persetujuan X. Tanggal 10 Juli X datang dan 

mengatakan untuk koreksi penghasilan serta mengajukan permohonan UP 

maksimal. Hal ini terkait marketing asuransi Y tak transparan, karena sebenarnya 

UP maksimal tersedia Rp  250 juta.  

Tanggal 12 Juli X ke Bank Z (bank kerjasama bancassurance dengan Y) 

untuk minta fotokopi surat tertanggal 11 Juli dan ingin bertemu dengan manager 

bank Z, namun manager bank Z tidak masuk. X kecewa dengan kinerja dan 

managemen asuransi Y. Surat sudah dikirim 11 juli, Manager Marketing  

Asuransi Y terlambat menangani dan baru datang 25 Juli. Katanya Uang 

Pertanggungan (UP) maksimal Rp 200 juta, bukan Rp 250 juta. X menyetujuinya 

akan tetapi X disuruh membuat polis baru lagi.  

X keberatan untuk membuat polis baru, tapi manager tersebut tetap 

mengharuskan untuk membuka polis baru lagi. X tetap keberatan untuk membuka 

polis baru dan X mengusulkan kenapa tidak menggunakan polis lama saja dari 

pada membuka polis baru?. Akhirnya X memutuskan untuk membatalkan saja 

polis bancassurance tersebut. Namun manager tersebut mengatakan bahwa kalau 

batal maka uang hilang. 

 X kemudian melaporkan hal itu ke Kantor Pusat AIA di Jakarta lewat 

telepon, tetapi petugas yang mengangkat berganti-ganti. Setelah ditangani 

customer care A, katanya permintaan UP X sebesar Rp 250 juta dikabulkan dan 

tidak perlu buka polis baru, hanya mengganti ilustrasi dengan menandatangani 

kembali. 

X yang sudah terlanjur kecewa tetap minta agar polis dibatalkan dan 

meminta uang premi seratus persen dikembalikan. X sudah berkali-kali 

mendatangi Kantor Cabang asuransi Y di Semarang, tetapi ''dipingpong'' terus 

menerus. Manager marketingnya tidak mau ditemui, dan ucapannya kurang 

ramah. X akhirnya bertemu dengan manager admin, tetapi dia hanya 

mendengarkan keluhan X. X kemudian menelpon ke Kantor Pusat Asuransi Y di 

Jakarta, akan tetapi X tidak diberikan solusi apa-apa oleh Kantor Pusat asuransi Y  

tersebut (http://m.suaramerdeka.com/). 
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Kasus di atas menunjukkan masih terdapat konsumen yang dirugikan oleh 

pelaku usaha. Pelaku usaha tersebut telah melanggar hak-hak yang seharusnya 

didapatkan oleh nasabah bancassurance tersebut. Hak yang dilanggar dalam kasus 

tersebut antara lain : 

1. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan 

barang dan/atau jasa 

Uang pertanggungan yang dijanjikan oleh perusahaan asuransi Y adalah 

sebesar Rp. 200 juta, padahal uang pertanggungan yang sebenarnya adalah 

sebesar Rp. 250 juta. Terdapat ketidakjujuran dan pemberian informasi yang 

tidak benar terhadap nilai uang pertanggungan yang diberikan, dengan uang 

pertanggungan yang sebenarnya, sehingga nasabah bancassurance tersebut 

tentu saja merasa dirugikan oleh perusahaan asuransi Y tersebut. X juga 

mendapatkan informasi yang tidak benar mengenai total gaji per tahun, yang 

ditulis sebesar Rp. 550 juta dalam polis bancassurance tanpa sepengetahuan 

dan konfirmasi dari X. 

2. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang 

digunakan 

Nasabah X yang merasa dirugikan ingin mengadukan keluhannya kepada 

perusahaan asuransi Y, akan tetapi perusahaan asuransi Y merespon dengan 

lambat keluhan yang disampaikan oleh X. Nasabah X bahkan dipersulit ketika 

ingin menyampaikan keluhannya ke kantor cabang perusahaan asuransi Y di 

Semarang dengan terus di “pingpong” ke sana kemari secara tidak jelas. X juga 

telah mendatangi manager admin untuk menyampaikan keluhannya, akan 



 
 

 

69 

tetapi manager tersebut hanya mendengarkan keluhannya saja tanpa bisa 

memberikan solusi. Kantor pusat asuransi Y di Jakarta juga hanya 

mendengarkan keluhan X tanpa bisa memberikan jalan keluar bagi masalah X. 

3. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 

diskriminatif 

Hak ini juga telah dilanggar oleh perusahaan asuransi tersebut, di mana X 

dilayani dengan pelayanan yang buruk dan tidak sepantasnya diterima. X yang 

ingin menyampaikan keluhannya justru diperlakukan secara tidak benar. X 

yang ingin menemui manager marketing asuransi Y untuk menyampaikan 

keluhannya ternyata mendapat jawaban bahwa manager tersebut tidak ingin 

bertemu dengan X dan memberikan ucapan yang kurang ramah terhadap X. 

Tentu saja hal ini melanggar hak untuk dilayani secara baik oleh pelaku usaha 

yang semestinya didapatkan oleh konsumen. 

4. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi/penggantian, apabila barang 

dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak 

sebagaimana mestinya 

X yang merasa dirugikan dan ingin meminta pengembalian uang premi, 

karena uang pertanggungan yang diberikan tidak sesuai dengan jumlah yang 

sebenarnya. X tidak mendapatkan ganti rugi baik berupa materiil maupun 

imateriil oleh perusahaan asuransi Y. Asuransi Y cendererung “lepas tangan” 

atas kerugian yang di derita oleh nasabah. 
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4.1.3 Hambatan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pemegang 

Polis Bancassurance 

Perjanjian asuransi yang telah ditandatangani oleh penanggung dan disetujui 

oleh tertanggung akan menimbulkan akibat hukum, walaupun akta perjanjian itu 

(polis bancassurance) belum diserahkan. Tertanggung yang dalam hal ini adalah 

pemegang polis bancassurance, apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan 

yang menimbulkan kerugian, maka penanggung yang dalam hal ini adalah 

perusahaan asuransi wajib memberikan ganti kerugian tersebut kepada 

tertanggung. 

Pelaksanaan pemberian ganti rugi tersebut tidak selalu dapat berjalan 

dengan baik. Proses penyelesaian klaim asuransi terkadang menemui hal-hal yang 

menghambat proses tersebut sehingga mengakibatkan para pemegang polis tidak 

mendapatkan haknya sesuai dengan waktu yang ditentukan.  

Menurut Safir Senduk ada 7 (tujuh) penyebab uang asuransi (klaim) tidak 

dapat dibayar oleh perusahaan asuransi. Pemberian uang klaim asuransi 

merupakan hak dari pemegang polis, di mana hak tersebut seharusnya 

mendapatkan perlindungan oleh hukum, sehingga tidak dibayarkannya uang 

asuransi merupakan hambatan dalam memberikan perlindungan hukum kepada 

pemegang polis bancassurance. Penyebab uang pertanggungan asuransi (klaim) 

tidak dapat dibayarkan adalah : 
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1. Kesalahan dari pihak nasabah 

Tidak semua kegagalan pembayaran klaim disebabkan oleh pihak 

asuransi, bisa saja dilakukan oleh nasabah itu sendiri. Kesalahan dari nasabah 

asuransi yang menyebabkan uang asuransi tidak dapat dibayarkan oleh 

perusahaan asuransi antara lain : 

a. Ketidakjujuran nasabah 

Nasabah yang dikatakan tidak jujur adalah nasabah yang pada saat 

pengisian surat permohonan asuransi tidak memberikan jawaban yang 

sebenarnya. Surat permohonan asuransi di dalamnya terdapat pertanyaan-

pertanyaan, yang harus dijawab oleh calon nasabah dan dari jawaban itulah 

perusahaan asuransi akan melihat apakah akan memberikan perlindungan 

asuransi atau tidak. Calon nasabah pada saat pengisian surat tersebut 

seringkali menjawab dengan tidak jujur. Jawaban yang tidak jujur tersebut 

misalnya dalam asuransi kesehatan adalah : apakah calon nasabah 

mempunyai riwayat penyakit saluran pernafasan atau tidak dan kemudian 

calon nasabah memberikan jawaban yang tidak jujur dengan menjawab 

tidak pernah, padahal calon nasabah mempunyai riwayat penyakit saluran 

pernafasan. Perusahaan asuransi tidak akan membayar uang klaim nasabah 

tersebut apabila nasabah tersebut mengklaim uang asuransi karena penyakit 

saluran pernafasan. 

b. Pengecualian perusahaan asuransi dalam membayar uang pertanggungan 

Perusahaan asuransi kadangkala tidak akan memberikan uang 

pertanggungan asuransi jika ternyata penyebab kerugian itu terjadi memang 
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dikecualikan. Pengecualian tersebut biasanya terdapat dalam polis asuransi 

dan seringkali tidak dibaca oleh nasabah, sehingga nasabah merasa 

dirugikan ketika uang pertanggungan asuransinya tidak dibayarkan. 

Pengecualian-pengecualian tersebut contohnya terdapat dalam pengecualian 

manfaat meninggal dan manfaat asuransi tambahan, di antaranya: 

Pengecualian manfaat meninggal : 

1. Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) dan Human 

Immunodeficiency (HIV) 

2. Tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau 

turut memiliki kepentingan dalam pertanggungan asuransi ini 

3. Mencoba bunuh diri, yang terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun sejak 

tanggal penerbitan polis, atau tindakan lainnya ke arah itu. 

4. Sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu perkelahian, tindak 

kejahatan, atau suatu percobaan tindak kejahatan, baik aktif atau tidak 

Pengecualian asuransi tambahan : 

1. Kondisi yang sudah ada sebelumnya 

2. Pengobatan atau perawatan yang berhubungan dengan AIDS atau HIV 

3. Mempersiapkan diri atau mengambil bagian untuk suatu perlombaan 

ketangkaan, kecepatan, dan sebagainya dengan menggunakan kendaraan 

bermotor, baik di darat, laut ataupun udara 

4. Keterlibatan dalam tindakan yang membahayakan seperti olahraga bela 

diri, terjun payung, menyelam, mendaki gunung, panjat tebing, dan 

lainnya 
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5. Keterlibatan secara langsung maupun tidak langsung dalam perang, 

invasi oleh negara lain, perang saudara, pemberontakan, huru-hara, 

kebangkitan militer, perlawanan, revolusi, kekuatan militer atau hukum 

perang 

6. Melukai diri sendiri dengan sengaja atau mencoba bunuh diri 

7. Gangguan mental dan/atau kejiwaan atau perawatan yang ditangani oleh 

psikiater 

8. Menggunakan obat bius, narkotika, dan atau zat adiktif lainnya, minuman 

keras dan minuman memabukkan lainnya, keracunan nikotin 

9. Tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau 

turut memiliki kepentingan dalam pertanggungan asuransi 

10. Radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktif dari bahan bakar nuklir 

atau sampah nuklir dari proses fisi nuklir atau bahan senjata nuklir 

c. Tertanggung terlalu lama mengajukan klaim 

Perusahaan asuransi pada umumnya menetapkan batasan waktu 

pengajuan klaim asuransi adalah 3 bulan. Tertanggung seringkali 

mengajukan klaim di luar batas waktu tersebut sehingga perusahaan 

asuransi sulit untuk menerimanya. 

d. Syarat-syarat pengajuan klaim kurang lengkap 

Perusahaan asuransi biasanya meminta sejumlah persyaratan saat 

mengajukan klaim apabila benar terjadi resiko pada nasabah. Kelengkapan 

persyaratan inilah yang seringkali tidak dipenuhi atau tidak dilengkapi oleh 
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tertanggung. Persyaratan yang diminta oleh perusahaan asuransi pada 

umumnya adalah : 

1. Surat keterangan kematian  (jika asuransi jiwa) dari Rukun Tetangga 

(RT) atau Rukun Warga (RW) setempat 

2. Surat keterangan kecelakaan dari kepolisian 

3. Surat keterangan dari rumah sakit yang ditandatangani oleh dokter yang 

bersangkutan 

4. Mengisi formulir pengajuan klaim yang diterbitkan oleh perusahaan 

asuransi 

5. Fotocopy identitas diri ahli waris 

e. Tidak dibayarkannya premi oleh nasabah dalam jangka waktu yang sudah 

ditentukan 

Tertanggung yang tidak membayar premi asuransi sesuai dengan 

jangka waktu yang sudah ditentukan, maka polis asuransi akan menjadi 

tidak berlaku lagi. Pembayaran premi di setiap perusahaan asuransi 

memiliki waktu yang berbeda-beda. Terdapat perusahaan asuransi yang 

membayar premi setiap sebulan sekali, tiga bulan sekali, atau bahkan satu 

tahun sekali. Pembayaran tersebut wajib dilakukan apabila nasabah tetap 

ingin dilindungi dari resiko oleh perusahaan asuransi. Nasabah yang tidak 

membayar premi selama jangka waktu tersebut, maka perusahaan asuransi 

tidak akan memberi ganti kerugian apabila terjadi resiko kepada nasabah 

tersebut. 
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2. Kesalahan dari pihak asuransi 

Kesalahan dari pihak asuransi yang dapat mengahambat pelaksanaan 

pembayaran uang klaim asuransi adalah : 

a. Ketidakjujuran agen asuransi dalam mempresentasikan produknya 

Agen asuransi terkadang tidak jujur dalam mempresentasikan produk 

asuransi. Ketidakjujuran tersebut contohnya adalah ketika agen tersebut 

bertemu dengan calon nasabah ia mengatakan bahwa perusahaan asuransi 

akan membayar uang pertanggungan asuransi jiwa jika kematian disebabkan 

penyakit kritis, termasuk apabila resiko tersebut terjadi di tahun pertama, 

padahal umumnya tidak demikian. Nasabah yang sudah terlanjur 

mempercayai agen tersebut, tentu saja dirugikan dengan ketidakjujuran agen 

tersebut ketika nasabah tersebut ingin mengajukan klaim asuransi, yang 

sebenarnya termasuk klaim yang dikecualikan dalam polis asuransi 

perusahaan asuransi tersebut. 

b. Perusahaan asuransi yang nakal 

Nasabah yang selalu memenuhi persyaratan yang diminta, jujur dalam 

mengisi lembar pertanyaan, rajin membayar premi, mengirimkan pengajuan 

klaim dalam jangka waktu yang masih ditentukan, tetapi klaim yang 

menjadi hak nasabah masih tidak dibayar. Perusahaan asuransi terkadang 

membuat sulit proses pencairan klaim asuransi dengan berbagai alasan, 

seperti persyaratan yang berbelit-belit dan tidak terdapat dalam polis, 

pengunduran waktu klaim, sampai jumlah uang pertanggungan yang tidak 

sesuai seperti yang terdapat dalam polis asuransi. 
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(http://www.perencanakeuangan.com/files/AsuransiTakDibayar.html) 

4.1.4 Upaya yang Dilakukan Dalam Mengatasi Hambatan Perlindungan 

Hukum Bagi Pemegang Polis Bancassurance Berkaitan Dengan 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen 

Mengatasi hambatan yang terjadi dalam memberikan perlindungan hukum 

kepada pemegang polis bancassurance merupakan kewajiban dari pemerintah 

dibantu dengan masyarakat. Pemerintah telah merealisasikan perlindungan hukum 

terhadap konsumen di Indonesia dengan membuat Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen. Undang-Undang tersebut di dalamnya terdapat Pasal yang mengatur 

upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah apabila terdapat hambatan dalam 

melindungi konsumen. Upaya tersebut adalah Pemerintah membentuk Badan 

Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen (BPSK), sebagai perwakilan dari Pemerintah dalam rangka 

mengembangkan upaya perlindungan konsumen, sehingga dapat mengatasi 

hambatan perlindungan hukum terhadap konsumen yang dalam hal ini adalah 

nasabah bancassurance. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dalam 

mengatasi hambatan perlindungan hukum terhadap pemegang polis 

bancassurance adalah melalui tugas yang diberikan kepadanya. Badan 

Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menurut Pasal 34 Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen, mempunyai tugas :  

a. Memberikan saran dan rekomendasi kepada Pemerintah dalam rangka 

penyusunan kebijakan di bidang perlindungan konsumen 

http://www.perencanakeuangan.com/files/AsuransiTakDibayar.html
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b. Melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan 

yang berlaku di bidang perlindungan konsumen 

c. Melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut 

keselamatan konsumen 

d. Mendorong lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat 

e. Menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen 

dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen 

f. Menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, 

lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha 

g. Melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen  

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) juga berperan aktif dalam 

membantu Pemerintah melindungi konsumen selain Badan Perlindungan 

Konsumen Nasional (BPKN). Perlindungan tersebut teraplikasi melalui tugas dan 

wewenang yang di terima BPSK sehingga dapat mengatasi hambatan 

perlindungan hukum bagi pemegang polis bancassurance. Tugas dan wewenang 

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menurut Pasal 52 Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen adalah : 

a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara 

melalui mediasi, arbitrase atau konsiliasi 

b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen 

c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausal baku 

d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan 

dalam Undang-Undang ini 
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e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen 

tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen 

f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen 

g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap 

perlindungan konsumen 

h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang 

dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-Undang ini 

i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli 

atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak 

bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen 

j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain 

guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan 

k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak 

konsumen 

l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran 

terhadap perlindungan konsumen 

m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar 

ketentuan Undang-Undang ini 

Masyarakat juga ikut berperan aktif dalam melindungi konsumen 

bancassurance selain Pemerintah. Masyarakat dalam hal membantu Pemerintah 

yaitu dengan membuat Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. 

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat merupakan lembaga 

yang diakui keberadaanya oleh Pemerintah, untuk membantu melindungi 
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konsumen yang dalam hal ini adalah nasabah bancassurance apabila telah 

memenuhi persyaratan tertentu. Ketentuan mengenai Lembaga Swadaya 

Masyarakat (LSM) ini diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen yang berisi : 

(1) Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat 

yang memenuhi syarat 

(2) Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat memiliki kesempatan 

untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen 

(3) Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi 

kegiatan : 

a. Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak 

dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang 

dan/atau jasa  

b. Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya 

c. Bekerjasama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan 

perlindungan konsumen 

d. Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk 

menerima keluhan atau pengaduan konsumen 

e. Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap 

pelaksanaan perlindungan konsumen 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas lembaga perlindungan konsumen  

swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2001. 
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4.2 Pembahasan  

4.2.1 Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis 

Bancassurance Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

Tentang Perlindungan Konsumen di PT AIA Financial 

PT AIA Financial sebagai salah satu Perusahaan asuransi terkemuka di 

Indonesia selalu berusaha untuk memberikan pelayan yang terbaik bagi para 

nasabahnya, sehingga seluruh nasabahnya mendapatkan kepuasan yang maksimal 

dalam menerima pelayanan tersebut. Perlindungan yang diberikan oleh PT AIA 

Financial tidak hanya terbatas dalam perlindungan dari segi asuransi saja yang 

mempunyai tujuan bisnis yaitu mendapatkan keuntungan, akan tetapi PT. AIA 

Financial memberikan perlindungan hukum bagi para nasabahnya.  

Pelaksanaan perlindungan tersebut berpedoman pada beberapa ketentuan 

yang ada dalam Pasal 4 mengenai hak konsumen dalam Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen, sehingga hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh 

nasabah asuransi dapat diterima dengan semestinya. Pelaksanaan perlindungan 

tersebut antara lain : 

a. Hak Konsumen atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam 

mengkonsumsi barang dan/atau jasa 

Konsumen berhak mendapatkan keamanan, kenyamanan dan 

keselamatan dari barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepadanya. Produk 

barang dan/atau jasa itu tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi sehingga 

konsumen tidak dirugikan, baik secara rohani maupun jasmani. 
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Hak ini penting ditempatkan pada kedudukan utama, karena selama 

berabad-abad berkembang suatu falsafah pemikiran bahwa konsumen 

(terutama pembeli) adalah pihak yang wajib berhati-hati, bukan pelaku usaha. 

Falsafah yang disebut caveat emptor ini mencapai puncaknya pada abad ke 19 

seiring dengan berkembangnya paham rasional-individualisme di Amerika 

Serikat. 

Barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan dipasarkan oleh pelaku usaha 

beresiko sangat tinggi terhadap keamanan konsumen, maka pemerintah 

selayaknya mengadakan pengawasan secara ketat. Pengawasan yang ketat 

melalui Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai wakil dari Pemerintah  

dapat meminimalisir jumlah konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku 

usaha (Kristiyanti, 2008 : 31). 

Hak Nasabah dalam mendapatkan kenyamanan, keamanan dan 

keselamatan dalam mengikuti asuransi di PT. AIA Financial diwujudkan 

dengan pemberian pelayanan yang ramah dan bersahabat yang dilakukan oleh 

para agen bancassurance sehingga tercipta hubungan yang sehat antara pelaku 

usaha dengan para nasabah. Nasabah akan mendapatkan segala yang ia 

butuhkan mengenai produk asuransi di PT. AIA Financial dari para agen yang 

berkompeten dalam bidangnya dan para agen akan siap meluangkan waktu 

dengan calon nasabah atau nasabah untuk membicarakan tentang konsep 

asuransi, rencana keuangan dan melakukan analisa kebutuhan calon nasabah 

atau nasabah akan produk asuransi.  
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Agen asuransi juga selalu mengaplikasikan prinsip atau aturan Knowing 

Your Customer (KYC) yang berarti Kenali Nasabah Anda, sesuai dalam SOP 

(Standard Operational Procedure) yang berlaku di PT. AIA Financial.  

Penerapan SOP (Standard Operational Procedure) di PT. AIA Financial 

bertujuan agar segala yang dilakukan oleh agen bancassurance sesuai dengan 

prosedur yang berlaku di dalam perusahaan.  

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh salah satu nasabah 

bancassurance PT. AIA Financial yang bernama Bapak Rusja, nasabah 

tersebut merasa nyaman dengan pelayanan yang diberikan oleh agen 

bancassurance PT. AIA Financial. Semua hal yang dia tanyakan dijawab 

dengan baik dan dapat dimengerti.  

b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau 

jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang 

dijanjikan 

Konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, berhak 

menentukan pilihannya. Konsumen tidak boleh mendapat tekanan dari pihak 

luar, sehingga ia tidak lagi bebas untuk membeli atau tidak membeli. 

Perjanjian-perjanjian yang dilakukan antara para pihak tidak selalu 

berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Pihak penerima terkadang 

mendapatkan barang atau jasa tidak sesuai dengan harapannya. Pembeli yang 

dalam hal ini adalah konsumen, apabila tidak mendapatkan barang atau jasa 

sesuai dengan yang diperjanjikan, maka produsen telah melakukan wanprestasi 

sehingga konsumen mengalami kerugian (Marzuki, tanpa tahun : 8). 
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Wanprestasi salah satu pihak dalam perjanjian, merupakan kelalaian 

untuk memenuhi syarat yang tercantum dalam perjanjian. Wanprestasi 

biasanya lebih banyak dialami oleh pihak lemah/memiliki ketergantungan yang 

tinggi terhadap pihak lainnya, karena persyaratan itu berat sebelah atau lebih 

memberatkan kepada pihak yang  lemah. Ketentuan mengenai wanprestasi 

diatur di Pasal 1238 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Miru, 

2011: 89). 

PT AIA Financial memberi kebebasan kepada nasabah pemegang polis 

bancassurance memilih jenis produk asuransi sesuai dengan kebutuhan dan 

kemampuan yang dimiliki oleh nasabah. Agen dari PT. AIA Financial akan 

membantu memberikan rekomendasi atas produk asuransi yang sesuai dengan 

keinginan calon nasabah atau nasabahnya. PT. AIA Financial menjamin bahwa 

calon nasabah dan nasabah akan mendapatkan uang pertanggungan yang 

selayaknya sesuai dengan jenis produk asuransi yang dipilih dan jumlah premi 

yang telah dibayarkan sesuai dengan perjanjian yang ada dalam polis asuransi. 

Perjanjian yang dilakukan oleh nasabah bancassurance dan PT. AIA 

Financial dalam hal bancassurance mempunyai suatu sebab yang halal, yaitu 

saling menguntungkan. Nasabah memberikan uang pembayaran premi untuk 

digunakan dalam memberikan perlindungan kepada diri mereka apabila terjadi 

kerugian dan PT. AIA Financial menampung dana tersebut dan dapat menjadi 

keuntungan yang dapat diambil oleh perusahaan. 

Nasabah bancassurance di PT. AIA Financial yang merasa dirugikan 

karena mendapatkan jasa asuransi yang tidak sesuai dengan perjanjian 
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(wanprestasi), dapat meminta ganti rugi kepada PT. AIA Financial. 

Penggantian kerugian tersebut diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen, sehingga apabila PT. AIA Financial mendatangkan 

kerugian bagi nasabah bancassurance, PT. AIA Financial harus memberikan 

ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang ada di Pasal 19 Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen tersebut. 

c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan 

barang dan/atau jasa 

Produk-produk dan/atau jasa yang diperkenalkan kepada konsumen harus 

disertai informasi yang benar. Informasi ini diperlukan agar konsumen tidak 

sampai mempunyai gambaran yang keliru atas produk dan/atau jasa. Informasi 

ini dapat disampaikan dengan berbagai cara, seperti lisan kepada konsumen, 

melalui iklan di berbagai media, atau mencantumkan dalam kemasan produk 

(barang). 

Menurut Troelstrup, konsumen pada saat ini membutuhkan banyak 

informasi yang relevan dibandingkan saat sekitar 50 tahun yang lalu. Terdapat 

5 alasan menurut Troelstrup, di antaranya : 

1. Terdapat lebih banyak produk, merek dan tentu saja penjualnya 

2. Daya beli konsumen yang semakin meningkat  

3. Lebih banyak variasi merek yang beredar di pasaran, sehingga belum 

banyak diketahui semua orang 

4. Model-model produk lebih cepat berubah 
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5. Kemudahan transportasi dan komunikasi sehingga membuka akses yang 

lebih besar kepada bermacam-macam produsen atau penjual. 

Mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi jasa 

asuransi merupakan hak nasabah, yaitu berupa pemberian informasi tentang 

produk bancassurance dan resiko yang mungkin akan terjadi di kemudian hari 

mengenai produk asuransi tersebut. PT. AIA Financial sangat peduli tentang 

informasi yang menyangkut produk-produk yang mereka jual. Informasi yang 

diberikan oleh PT. AIA Financial tercantum dalam polis bancassurance dan 

buku panduan polis. isi Polis asuransi memberikan informasi mengenai 

klausula-klausula baku untuk memberikan informasi yang jelas kepada 

pemegang polis asuransi. Isi dari polis asuransi tersebut antara lain : 

1. Nomor polis asuransi 

2. Tanggal berlaku polis 

3. Lamanya masa asuransi 

4. Besarnya premi asuransi 

5. Tanggal berakhirnya polis  

6. Cara pembayaran premi 

7. Jumlah uang pertanggungan 

8. Identitas pemegang polis dan orang yang dipertanggungkan 

9. Klausula-klausula yang diperjanjikan  

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh salah satu nasabah 

bancassurance yang bernama Bapak Umar Mansyur, pemberian informasi 

yang benar dan jelas tidak didapatkan sepenuhnya. Nasabah tersebut tidak 
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mendapatkan penjelasan mengenai adanya pengecualian mengenai uang 

pertanggungaan yang tidak akan dibayarkan, baik manfaat meninggal maupun 

manfaat asuransi tambahan di awal agen bancassurance mempresentasikan 

produknya. 

Salah satu kewajiban agen bancassurance dalam SOP (Standard 

Operational Procedure) adalah menerapkan prinsip keterbukaan, dimana agen 

bancassurance wajib memberikan informasi, pernyataan atau penjelasan secara 

terbuka oleh nasabah atau calon nasabah bancassurance. Agen bancassurance 

juga wajib memastikan bahwa mereka tidak lalai untuk mengungkapkan hal 

penting terkait dengan pernyataan atau penjelasan yang diberikan. Pasal 7 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen juga 

menegaskan tentang salah satu kewajiban pelaku usaha yaitu “memberikan 

informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan 

/atau jasa”. 

Informasi yang tidak diberikan kepada nasabah bancassurance mengenai 

adanya pengecualian mengenai uang pertanggungaan yang tidak akan 

dibayarkan, baik manfaat meninggal maupun manfaat asuransi tambahan 

merupakan pelanggaran terhadap kewajiban agen bancassurance yang ada 

dalam SOP (Standard Operational Procedure) dan kewajiban pelaku usaha 

dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

konsumen. 
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d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang 

digunakan 

Pendapat dan keluhan merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan 

dari sebuah pelayanan kepada nasabah. PT. AIA Financial menyadari bahwa 

tidak selamanya pelayanan yang diberikan dapat memberi kepuasan kepada 

nasabahnya. Menanggulangi hal tersebut, perusahaan telah mempersiapkan 

wadah atau tempat bagi nasabahnya yang ingin memberikan pendapat dan 

keluhannya.  

AIA Financial memberikan kepercayaan kepada para agennya untuk 

mendengarkan saran dan pendapat dari nasabahnya yang dapat membuat 

pelayanan dalam hal asuransi dapat menjadi lebih baik lagi. Semua agen 

bersifat sangat terbuka dan bersedia meluangkan waktunya untuk mendengar 

saran maupun keluhan yang datang kepada mereka. AIA Financial juga 

menyediakan layanan Customer Care untuk nasabah yang mempunyai keluhan 

atau hal yang kurang diketahui tentang produk asuransi ataupun keluhan 

tentang pelayanan yang kurang baik yang diberikan oleh agen AIA Financial. 

e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian 

sengketa perlindungan konsumen secara patut 

Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian 

secara patut merupakan hak yang wajib didapatkan oleh konsumen apabila 

terjadi sengketa di antara konsumen dan pelaku usaha. Hak ini sebenarnya 

meliputi juga hak untuk mendapatkan ganti kerugian, tetapi kedua hak tersebut 

tidak berarti identik.  
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Memperoleh ganti kerugian yang diderita oleh konsumen tidak selalu 

menempuh upaya hukum, sedangkan setiap usaha hukum pada hakikatnya 

berisikan tuntutan memperoleh ganti kerugian oleh salah satu pihak. 

Keberadaan hak ini dapat membuat konsumen mendapat perlindungan hukum 

yang efektif dalam rangka mengamankan implementasi ketentuan perlindungan 

konsumen dan menjamin keadilan sosial.  

Bersengketa dengan nasabah bukan hal yang diharapkan oleh PT. AIA 

Financial. AIA Financial selalu berusaha memberi yang terbaik bagi para 

nasabahnya. Nasabah yang tidak puas dan bahkan merasa dirugikan oleh 

perusahaan dapat membawa masalah persengketaan tersebut ke ranah hukum. 

Polis asuransi yang diterbitkan oleh AIA Financial, di dalamnya terdapat Pasal 

atau klausula yang mengatur tentang penyelesaian persengketaan apabila 

memang timbul persengketaan tersebut.  

Pasal yang mengatur penyelesaian persengketaan tersebut berbunyi 

“Apabila timbul antara persengketaan antara anda dengan kami atau pihak 

yang berkepentingan atas polis, maka segala persengketaan akan diselesaikan 

di Pengadilan Negari sesuai dengan domisili kami di wilayah hukum Republik 

Indonesia, dengan tidak mengesampingkan hak anda untuk menyampaikan 

persengketaan yang timbul ke Pengadilan Negeri yang memiliki yuridiksi atas 

domisili anda di wilayah hukum Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan 

bahwa PT. AIA Financial mempunyai itikad yang baik apabila ada nasabahnya 

yang merasa dirugikan dan ingin menuntut keadilan di depan hukum. 
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f. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 

diskriminatif 

Hak ini berarti bahwa setiap konsumen berhak untuk dilayani secara 

benar dan jujur, sesuai dengan etika pekerjaan dan prosedur pelayanan yang 

ada dalam suatu perusahaan. Perusahaan asuransi  juga tidak boleh membeda-

bedakan (diskriminatif) konsumen baik dalam segi suku, agama, budaya, 

daerah, pendidikan, status sosial dan lain sebagainya. 

Pelayanan merupakan hal yang sangat penting bagi AIA Financial, 

karena suatu perusahaan yang hebat dapat dilihat dari kepuasan yang diterima 

oleh nasabahnya, dalam hal pemberian pemberian pelayanan yang memuaskan. 

AIA Financial selalu mengedepankan posisi pemegang polis asuransi tanpa 

membeda-bedakan asal ataupun status dari nasabah-nasabahnya. Semua 

nasabahnya akan diberikan pelayanan yang semestinya sesuai dengan standar 

prosedur yang ada oleh para agen asuransi. Agen asuransi tersebut merupakan 

tenaga pemasar yang mempunyai prinsip profesionalisme yang tinggi sehingga 

dapat memberikan pelayanan yang sesuai dan benar.  

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Umar selaku nasabah 

bancassurance PT. AIA Financial yang tidak mendapatkan informasi 

mengenai adanya pengecualian dalam polis bancassurance, Bapak Umar telah 

mendapatkan pelayanan secara tidak benar dan tidak jujur. Pemberian 

informasi mengenai adanya pengecualian dalam polis bancassurance 

seharusnya diberitahukan oleh agen bancassurance, karena hal itu terdapat 
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dalam Standar Operational Procedure (SOP) PT. AIA Financial terkait dengan 

resiko produk bancassurance.  

Agen yang tidak menjelaskan adanya resiko tersebut kepada calon 

nasabah bancassurance telah melakukan misrepresentasi yang berarti telah 

memberikan keterangan yang salah atau tidak lengkap bagi calon nasabah atau 

nasabah bancassurance. Agen yang melakukan misrepresentasi dapat 

dikatakan tidak mematuhi SOP yang ada di PT. AIA Financial 

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan terhadap nasabah dan agen 

bancassurance PT. AIA Financial, menunjukkan bahwa hak-hak konsumen 

belum sepenuhnya dapat dipenuhi dengan baik. Hak-hak yang tidak dapat 

terpenuhi tersebut diantaranya adalah hak atas informasi yang benar, jelas dan 

jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta hak untuk 

diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. 

 4.2.2 Hambatan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada 

Pemegang Polis Bancassuranse Yang Berasal Dari Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian dan PT. AIA 

Financial  

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap 

subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum, baik yang bersifat preventif 

maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. 

Perlindungan hukum dapat dikatakan sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, 

yaitu konsep di mana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, 

kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Perlindungan hukum merupakan 
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perlindungan yang seharusnya didapatkan oleh setiap konsumen. Perlindungan 

hukum bagi pemegang polis bancassurance adalah perlindungan berupa hak dari 

nasabah untuk mendapatkan uang ganti rugi (uang klaim), akan tetapi ditemukan 

adanya hambatan bagi perlindungan hukum tersebut yang berasal dari  Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dan di PT. AIA 

Finacial sendiri. Hambatan-hambatan tersebut di antaranya : 

Hambatan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha 

Perasuransian : 

Bancassurance merupakan kerjasama dalam penjualan produk milik 

perusahaan asuransi yang dititipkan kepada pihak Bank untuk dijual kepada 

nasabah Bank. Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi 

pemegang polis bancassurance seharusnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, karena produk bancassurance 

merupakan produk yang murni berasal dari pihak asuransi. Bentuk perlindungan 

hukum tersebut dapat dilihat dari macam-macam hak dan kewajiban yang 

seharusnya dimiliki oleh pemegang polis bancassurance dan pelaku usaha 

bancassurance. Perlindungan hukum tersebut juga dapat dipertegas dengan 

adanya pemberian ganti rugi, penyelesaian sengketa serta sanksi terhadap 

perusahaan bancassurance yang melanggar dalam memberikan ganti rugi kepada 

pemegang polis bancassurance, akan tetapi ketentuan-ketentuan mengenai hal 

tersebut tidak ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang 

Usaha Perasuransian.  
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Pengaturan perlindungan hukum terhadap konsumen (nasabah 

bancassurance) tersebut diatur di dalam Undang-Undang lain, yaitu Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang 

ini mengatur tentang hak dan kewajiban yang seharusnya dimiliki oleh pemegang 

polis bancassurance dan pelaku usaha bancassurance, pemberian ganti rugi, 

penyelesaian sengketa dan sanksi yang diberikan bagi pelaku usaha 

bancassurance yang melakukan pelanggaran dalam memberikan ganti kerugian 

terhadap pemegang polis bancassurance. Tidak adanya  perlindungan hukum bagi 

pemegang polis bancassurance dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 

tentang Usaha Perasuransian tersebut merupakan hambatan yang dihadapi dalam 

memberikan perlindungan hukum bagi pemegang polis bancassurance, di mana 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang 

seharusnya dapat melindungi kepentingan konsumen (nasabah bancassurance), 

pada kenyataanya tidak memiliki satu pun Pasal yang mengatur mengenai 

perlindungan hukum bagi mereka.  

Hambatan dari PT. AIA Financial : 

1. Ketidakjujuran nasabah bancassurance 

PT. AIA Financial terkadang menemukan nasabah yang tidak jujur dalam 

memberikan data-data tentang identitasnya, terutama dalam hal riwayat 

kesehatan calon tertanggung. Calon tertanggung terkadang memberikan 

keterangan yang tidak benar dan menutup-nutupi keadaan kesehatan dirinya 

sendiri. Pernyataan tidak jujur tersebut biasanya dilakukan oleh calon 

tertanggung atau tertanggung yang telah memiliki pengalaman dalam 
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berasuransi. Surat pengajuan asuransi di AIA Financial salah satunya berisi 

tentang daftar pertanyaan mengenai data kesehatan/riwayat kesehatan 

tertanggung yang harus diisi oleh calon tertanggung.  

Ketidakjujuran yang pernah ditemukan adalah nasabah yang berbohong 

mengenai riwayat kesehatan tentang penyakitnya. Calon pemegang polis tidak 

jujur tentang penyakit gangguan pernafasan yang telah dideritanya sejak lama, 

sehingga ketika ia mengajukan klaim atas penyakit saluran pernafasan yang 

dideritanya, maka perusahaan tidak akan membayar klaim tersebut karena 

pemegang polis tersebut telah memberikan data-data yang tidak benar. 

2. Ketidakjujuran agen bancassurance 

Agen bancassurance yang mempresentasikan produknya kepada nasabah 

bancassurance, tidak lalu memberikan informasi yang benar dan jujur. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukukan oleh salah satu nasabah 

bancassurance yang bernama Bapak Umar Mansyur ditemukan ketidakjujuran 

yang telah dilakukan oleh agen bancassurance di PT. AIA Financial. 

Agen bancassurance PT. AIA Financial tersebut tidak memberitahukan 

kepada nasabah mengenai adanya pengecualian uang pertanggungan asuransi, 

padahal di dalam SOP yang ada di PT. AIA Financial menunjukkan bahwa 

agen bancassurance harus memberitahukan adanya pengecualian manfaat 

asuransi yang tidak dibayar, baik manfaat meninggal maupun manfaat asuransi 

tambahan. PT. AIA Financial tidak akan memberikan uang pertanggungan 

apabila nasabah bancassurance mengajukan klaim tentang pengecualian 

bancassurance tersebut. Agen yang tidak menjelaskan adanya pengecualian 
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dalam pembayaran uang pertanggungan tersebut telah melakukan 

misrepresentasi yang berarti telah memberikan keterangan yang salah atau 

kurang lengkap. 

3. Syarat-syarat pengajuan klaim yang kurang lengkap 

Pemegang polis yang mengalami kerugian dapat mengklaim uang 

pertanggungan asuransi kepada agen bancassurance PT. AIA Financial. 

Pengajuan klaim asuransi merupakan hak dari nasabah apabila kerugian yang 

ditakutkan benar-benar terjadi. Klaim asuransi dalam PT. AIA Financial 

terbagi atas klaim manfaat meninggal dan klaim manfaat asuransi tambahan. 

Dana klaim asuransi dapat diterima apabila nasabah telah melengkapi sejumlah 

persyaratan yang diajukan oleh PT. AIA Financial. Persyaratan-persyaratan 

tersebut antara lain : 

Klaim manfaat meninggal : 

Klaim manfaat meninggal dapat diajukan apabila tertanggung meninggal 

dunia. Persyaratan dalam mengajukan klaim manfaat meninggal yaitu : 

1. Fotocopy identitas pemegang polis 

2. Fotocopy identitas tertanggung  

3. Fotocopy identitas ahli waris 

4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) 

5. Polis asli (bila polis hilang harus melampirkan surat keterangan hilang dari 

kepolisian) 

6. Formulir isian klaim meninggal dunia 
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7. Formulir isian klaim asuransi keterangan kematian B (diisi oleh dokter) 

8. Surat keterangan meninggal/akte kematian asli atau legalisir 

9. Surat izin kubur/kremasi asli atau legalisir 

10. Surat keterangan dari kepolisian asli/legalisir apabila tertanggung 

meninggal karena kecelakaan 

11. Surat kuasa bermaterai untuk pembayaran manfaat asuransi yang 

dikuasakan ke satu orang 

12. Berita acara/kronologis kejadian dari ahli waris 

13. Surat keterangan kematian asli/legalisir dari konsulat jenderal RI setempat 

apabila tertanggung meninggal di luar negeri 

Klaim manfaat asuransi tambahan : 

Manfaat asuransi di PT. AIA Financial tidak hanya manfaat meninggal 

saja, akan tetapi juga terdapat manfaat asuransi tambahan. Asuransi tambahan 

merupakan sebuah program asuransi yang sifatnya melengkapi manfaat dari 

asuransi lainnya atau asuransi dasar. Asuransi tambahan ini memberikan 

beberapa keuntungan, antara lain adalah mendapatkan ekstra manfaat dan juga 

membantu memaksimalkan program asuransi dasar. Manfaat asuransi 

tambahan yang ada di PT. AIA Financial antara lain : santunan rawat inap, 

santunan penyakit kritis dan santunan surgical. Persyaratan dalam mengajukan 

klaim asuransi tambahan yaitu : 
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1. Fotocopy identitas yang masih berlaku 

2. Surat kuasa bermaterai, jika penerima dana bukan pemegang polis atau 

ahli waris 

3. Surat keterangan dari kepolisian asli/legalisir, apabila penyebab pengajuan 

klaim adalah kecelakaan 

4. Formulir isian klaim asuransi untuk rawat inap/rawat jalan atau cacat tetap 

AIA Financial A diisi oleh tertanggung 

5. Formulir isian klaim asuransi untuk rawat inap/rawat jalan atau cacat tetap 

AIA Financial B diisi oleh dokter 

6. Hasil pemeriksaan lab/USG/rontgen dan sejenisnya 

7. Kwitansi pengobatan/perawatan dan perincian tagihan asli 

8. Fotocopy resep obat 

9. Tambahan khusus untuk klaim SAKTI/TPD/SW/PW diperlukan polis 

yang asli 

Persyaratan yang kurang lengkap sering ditemui dalam klaim asuransi 

meninggal. Pemegang polis sering tidak mencantumkan surat keterangan 

meninggal/akte kematian asli atau legalisir dan surat keterangan dari kepolisian 

asli/legalisir apabila tertanggung meninggal karena kecelakaan. Persyaratan 

yang kurang lengkap tersebut dapat menghambat pencairan uang klaim 

asuransi yang semestinya tepat waktu menjadi tidak tepat waktu.  

4. Adanya pengecualian dalam polis bancassurance 

Pengecualian dalam polis bancassurance menyebabkan kurang 

maksimalnya perlindungan hukum kepada pemegang polis bancassurance. 
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Tidak semua kerugian yang diderita nasabah bancassurance dapat diganti 

kerugiannya oleh PT. AIA Financial. Pengecualian penggantian kerugian 

tersebut terdapat pada manfaat meninggal dan manfaat asuransi tambahan. 

Pengecualian-pengecualian tersebut antara lain : 

Pengecualian manfaat meninggal : 

1. Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) dan Human 

Immunodeficiency (HIV) 

2. Tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau 

turut memiliki kepentingan dalam pertanggungan asuransi ini 

3. Mencoba bunuh diri, yang terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal 

penerbitan polis, atau tindakan lainnya ke arah itu. 

4. Sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu perkelahian, tindak 

kejahatan, atau suatu percobaan tindak kejahatan, baik aktif atau tidak 

Pengecualian manfaat asuransi tambahan : 

1. Kondisi yang sudah ada sebelumnya 

2. Pengobatan atau perawatan yang berhubungan dengan AIDS atau HIV 

3. Mempersiapkan diri atau mengambil bagian untuk suatu perlombaan 

ketangkaan, kecepatan, dan sebagainya dengan menggunakan kendaraan 

bermotor, baik di darat, laut ataupun udara 

4. Keterlibatan dalam tindakan yang membahayakan seperti olahraga bela diri, 

terjun payung, menyelam, mendaki gunung, panjat tebing, dan lainnya 
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5. Keterlibatan secara langsung maupun tidak langsung dalam perang, invasi 

oleh negara lain, perang saudara, pemberontakan, huru-hara, kebangkitan 

militer, perlawanan, revolusi, kekuatan militer atau hukum perang 

6. Melukai diri sendiri dengan sengaja atau mencoba bunuh diri 

7. Gangguan mental dan/atau kejiwaan atau perawatan yang ditangani oleh 

psikiater 

8. Menggunakan obat bius, narkotika, dan atau zat adiktif lainnya, minuman 

keras dan minuman memabukkan lainnya, keracunan nikotin 

9. Tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau 

turut memiliki kepentingan dalam pertanggungan asuransi 

10. Radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktif dari bahan bakar nuklir 

atau sampah nuklir dari proses fisi nuklir atau bahan senjata nuklir 

5. Hilangnya polis bancassurance 

Polis bancassurance merupakan salah satu syarat yang dibutuhkan dalam 

mengklaim uang pertanggungan. Hilangnya polis bancassurance menyebabkan 

uang klaim asuransi tidak dapat dicairkan, sehingga pemenuhan hak nasabah 

yaitu mendapatkan uang pertanggungan dapat terhambat. Kejadian tersebut 

pernah terjadi pada salah satu nasabah bancassurance di PT. AIA Financial. 

Nasabah tersebut merupakan nasabah yang menggunakan produk 

bancassurance yaitu optishield yang ingin mengklaim manfaat asuransi 

tambahan yaitu klaim rawat inap. Nasabah tersebut mengalami sakit demam 

tinggi dan dirawat selama 5 (lima) hari di rumah sakit.  
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6. Kurangnya dana untuk pendebetan premi otomatis di buku tabungan 

Membayar premi merupakan kewajiban dari nasabah bancassurance. 

Nasabah yang rajin membayar premi setiap bulan atau setiap tahun akan selalu 

ditanggung haknya jika terjadi kerugian terhadap dirinya. Sistem pembayaran 

premi bancassurance di PT. AIA Financial berbeda dengan sistem pembayaran 

premi asuransi konvensional. Pembayaran premi bancassurance di PT. AIA 

Financial dilakukan dengan pendebetan secara otomatis melalui buku tabungan 

dan kartu kredit. Pembayaran premi tidak dapat dibayarkan melalui agen 

asuransi maupun di kantor PT. AIA Financial    

Kurangnya dana di buku tabungan terkadang menjadi penghambat 

pembayaran premi secara otomatis, sehingga premi yang seharusnya diterima 

menjadi kurang dan akhirnya tidak dapat terdebet. Tidak terdebetnya premi 

membuat nasabah tidak memenuhi kewajibannya yaitu membayar premi ke 

AIA Financial, sehingga apabila terjadi kerugian terhadap nasabah, maka AIA 

Financial tidak akan menanggung kerugian tersebut. 

4.2.3 Upaya Penyelesaian yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan 

Perlindungan Hukum Kepada Pemegang Polis Bancassurance Yang 

Berasal Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha 

Perasuransian dan di PT. AIA Financial 

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan perlindungan hukum 

terhadap pemegang polis bancassurance yang berasal dari Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian adalah : 
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Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang 

tidak memiliki Pasal yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi konsumen 

(nasabah bancassurance) dapat dikatakan tidak efektif dalam memberikan 

perlindungan hukum kepada konsumen (nasabah bancassurance), oleh karena itu 

diperlukan Undang-Undang lain yang dapat mengatur tentang perlindungan 

hukum tersebut. Undang-Undang yang dapat memberikan perlindungan hukum 

bagi nasabah bancassurance dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.  

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

di dalamnya terdapat Pasal yang mengatur bentuk perlindungan hukum bagi 

nasabah bancassurance, diantaranya hak dan kewajiban nasabah bancassurance 

dan pelaku usaha bancassurance, pemberian ganti kerugian, penyelesaian 

sengketa serta sanksi yang diberikan apabila pelaku usaha bancassurance tidak 

memberikan ganti kerugian terhadap nasabah bancassurance.  

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan perlindungan hukum 

bagi pemegang polis bancassurance di PT. AIA Financial : 

1. Ketidakjujuran nasabah bancassurance 

Nasabah yang tidak jujur dalam mengisi lembar pertanyaan mengenai 

riwayat kesehatannya tidak dapat menerima uang pertanggungannya. PT AIA 

Financial akan melakukan pembatalan terhadap polis tersebut, akan tetapi PT 

AIA Financial tidak sepenuhnya menghilangkan hak nasabah tersebut. 

Perusahaan akan membayar manfaat atas investasi yang telah dibayarkan oleh 
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nasabah dalam premi yang dibayarkan setiap bulan atau setiap tahun. Manfaat 

investasi akan dibayarkan sebesar nilai akun dengan perhitungan nilai unit pada 

hari kerja selanjutnya setelah pembatalan polis dilakukan dan tentu saja setelah 

dikurangi biaya-biaya yang berkaitan dengan pembatalan polis. Hal ini terdapat 

dalam klausula perjanjian yang ada dalam polis asuransi. 

2. Ketidakjujuran agen bancassurance 

Ketidakjujuran yang dilakukan oleh agen bancassurance dapat 

ditanggulangi dengan memberikan pengaduan kepada kantor PT. AIA 

Financial mengenai pelayanan yang kurang profesional yang diberikan oleh 

agen tersebut. PT. AIA Financial akan menindak agen yang tidak menjalankan 

SOP sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memberikan sanksi berupa 

peringatan yang disampaikan secara tertulis atau menonaktifkan sementara 

agen bancassurance tersebut. 

3. Syarat-syarat pengajuan klaim yang kurang lengkap 

PT. AIA Financial selalu membantu nasabahnya dalam hal kelengkapan 

dokumen klaim. Mengatasi masalah persyaratan yang kurang lengkap, agen 

akan menghubungi pemegang polis dan memberikan waktu berdasarkan 

kesepakatan bersama agar pihak tertanggung segera melengkapi dokumen yang 

kurang lengkap tersebut. Masalah surat keterangan kematian dari rumah sakit 

yang dilegalisir oleh kelurahan, biasanya nasabah yang kesulitan mengurusnya 

dapat dibantu oleh agen bancassurance guna membantu mendapatkan legalisir 

surat keterangan kematian tersebut.  
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4. Adanya pengecualian dalam polis bancassurance 

Pengecualian dalam polis bancassurance menyebabkan tidak dapat 

maksimalnya perlindungan hukum bagi pemegang polis bancassurance. 

Menanggulangi hal tersebut, agen bancassurance PT. AIA Financial 

seharusnya menjelaskan pengecualian tersebut dari awal mempresentasikan 

produknya.  

Nasabah yang tidak menyetujui pengecualian dalam polis bancassurance 

tersebut dapat menolak untuk bergabung dengan bancassurance PT. AIA 

Financial, sehingga nasabah tidak akan merasa dirugikan apabila mengalami 

kerugian yang terdapat dalam pengecualian asuransi, baik yang ada di manfaat 

meninggal atau manfaat asuransi tambahan. PT. AIA Financial juga tidak akan 

dikatakan wanprestasi kepada nasabah bancassurance karena pengecualian-

pengecualian tersebut telah dijelaskan di awal presentasi oleh agen 

bancassurance kepada nasabah bancassurance. 

5. Hilangnya polis bancassurance 

Polis bancassurance yang hilang menyebabkan klaim tidak dapat 

dipenuhi. PT. AIA Financial membantu nasabahnya yang mengalami 

kehilangan polis bancassurance dengan cara membuat duplikat polis 

bancassurance. Nasabah akan dikenakan biaya Rp. 50.000 (lima puluh ribu 

rupiah) untuk pencetakan polis bancassurance. Diperlukan beberapa 

persyaratan untuk pencetakan duplikat polis bancassurance, di antaranya : 

1. Surat permohonan pencetakan ulang polis dari pemegang polis yang 

diberikan oleh PT. AIA Financial 
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2. Surat pernyataan kehilangan dari kepolisian 

3. Fotocopy identitas yang masih berlaku 

6. Kurangnya dana untuk pendebetan premi otomatis di buku tabungan 

Dana yang disetor oleh nasabah bancassurance di PT. AIA Financial, 

digunakan untuk menanggung resiko yang terjadi pada nasabah apabila terjadi 

kerugian. Perusahaan tidak akan menanggung kerugian pada nasabah, apabila 

nasabah tidak menjalankan kewajibannya berupa membayar premi secara 

berkala.  Buku tabungan yang dananya tidak mencukupi membuat penarikan 

premi secara otomatis tidak dapat dilakukan. 

PT. AIA Financial membantu nasabahnya yang saldonya tidak 

mencukupi dengan memberi pemberitahuan melalui SMS ataupun surat yang 

dikirimkan ke alamat rumah nasabah. Pemberitahuan tersebut bertujuan agar 

nasabah segera mengisi saldo dalam buku tabungan sehingga dana untuk 

membayar premi dapat tercukupi. PT. AIA Financial juga memberikan waktu 

tenggang selama 45 (empat puluh lima) hari kepada nasabah, agar segera 

mengisi saldo untuk membayar premi bancassurance. Nasabah yang tidak 

membayar premi selama masa tenggang waktu 45 (empat puluh lima) hari, 

maka polis bancassurance tersebut menjadi tidak aktif lagi. 

(wawancara dengan Ibu Arin, Staff bancassurance PT AIA Financial cabang 

Jakarta pada 13 Maret 2013) 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

1. Implementasi perlindungan hukum bagi nasabah bancassurance ditinjau 

dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen telah terimplementasi dengan baik, akan tetapi pelaku usaha 

seringkali kurang memperhatikan/menaati ketentuan yang diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

Para pelaku usaha seringkali tidak memenuhi hak-hak yang seharusnya 

diperoleh nasabah bancassurance sebagai bentuk perlindungan hukumnya. 

2. Hambatan dalam memberikan perlindungan hukum bagi nasabah 

bancassurance di PT. AIA Financial adalah : 

a. Ketidakjujuran nasabah bancassurance 

b. Ketidakjujuran agen bancassurance 

c. Syarat-syarat pengajuan klaim yang kurang lengkap 

d. Adanya pengecualian dalam polis bancassurance 

e. Hilangnya polis bancassurance 

f. Kurangnya dana untuk pendebetan premi otomatis di buku tabungan 

Hambatan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha 

Perasuransian yaitu tidak adanya Pasal yang mengatur tentang perlindungan 

hukum bagi konsumen (nasabah bancassurance). 
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3. Upaya yang dilakukan PT. AIA Financial dalam mengatasi hambatan 

perlindungan hukum bagi nasabah bancassurance yaitu menangani dengan 

baik setiap masalah yang timbul, salah satu contohnya dalam persyaratan 

yang kurang lengkap yaitu dengan memberikan waktu yang lebih agar 

pemegang polis bancassurance segera melengkapi persyaratan tersebut. 

Pemerintah dan masyarakat dalam memberikan perlindungan hukum bagi 

nasabah bancassurance adalah dengan membentuk Badan Perlindungan 

Konsumen Nasional (BPKN) dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 

(BPSK) dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat 

melalui tugas yang diberikan kepada mereka. Upaya dalam mengatasi 

hambatan perlindungan hukum bagi konsumen (nasabah bancassurance) 

berkaitan dengan pengaturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang 

Usaha Perasuransian, maka diperlukan juga Undang-Undang lain yang 

selaras yaitu dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen yang di  dalamnya mengatur ketentuan  

mengenai perlindungan hukum bagi konsumen (nasabah bancassurance).  

5.2 Saran  

1. Pelaku usaha bancassurance seharusnya berpedoman pada Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam 

menjalankan usahanya, sehingga hak-hak dari konsumen (nasabah 

bancassurance) dapat terpenuhi. 

2. PT. AIA Financial harus menyelesaikan setiap masalah yang timbul dari 

agen bancassurance maupun nasabah bancassurance dengan baik, 
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sehingga tercipta rasa keamanan dan kenyamanan terhadap nasabah 

bancassurance. Pemerintah harus segera mengamandemen Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dengan 

menambah pengaturan hukum secara jelas mengenai perlindungan hukum 

bagi konsumen (nasabah bancassurance) sehingga tercipta kepastian 

perlindungan hukum bagi konsumen (nasabah bancassurance). 

3. PT. AIA Financial seharusnya mematuhi ketentuan yang ada dalam 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

berkaitan dengan hak-hak konsumen (nasabah bancassurance) dalam 

menjalankan usahanya. 
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Instrumen Penelitian 

“ Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis 

Bancassurance Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ” 

      (untuk nasabah bancassurance PT. AIA Financial) 

 

Nama   : 

Alamat  : 

Usia   : 

Pendidikan  : 

Jabatan  : 

 

Daftar Pertanyaan 

1. Apa alasan anda menjadi pemegang polis bancassurance di PT. AIA 

Financial? 

2. Apa hak dan kewajiban anda menjadi pemegang polis bancassurance? 

3. Apakah  hak dan kewajiban anda sudah terpenuhi sebagai pemegang 

polis bancassurance di PT. AIA Financial? 

4. Produk bancassurance apa yang anda ikuti di bancassurance PT. AIA 

Financial? 

5. Apakah anda mengerti tentang klausula perjanjian yang ada di dalam 

polis bancassurance? 
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6. Apakah anda merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh agen 

bancassurance PT. AIA Financial? 

7. Bagaimana sistem pembayaran premi yang anda lakukan dalam 

membayar premi bancassurance di PT. AIA Financial? 
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Instrumen Penelitian 

“ Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis 

Bancassurance Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ” 

 (untuk Staf bancassurance PT. AIA Financial) 

Nama   : 

Alamat  : 

Usia   : 

Pendidikan  : 

Jabatan  : 

 

Daftar Pertanyaan 

1. Bagaimana syarat menjadi calon pemegang polis bancassurance di PT. AIA 

Financial? 

2. Apakah Bank BCA bertanggung jawab terhadap produk bancassurance PT. 

AIA Financial? 

3. Bagaimana bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Bank BCA dan PT. AIA 

Financial? 

4. Apa saja hak dan kewajiban pemegang polis bancassurance dan PT. AIA 

Financial? 

5. Bagaimana sistem pembayaran premi bancassurance yang ada di PT. AIA 

Financial? 

6. Apa saja produk bancassurance yang ada di PT. AIA Financial? 



 
 

 

114 

7. Berapa lama dana klaim dapat dicairkan setelah pengajuan klaim 

bancassurance? 

8. Apa saja persyaratan yang harus dilengkapi dalam mengajukan klaim 

bancassurane? 

9. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh PT. AIA Financial 

bagi pemegang polis bancassurance? 

10. Apa sanksi yang diberikan bagi pemegang polis bancassurance yang 

memberikan informasi yang tidak benar dalam pendaftaran polis? 

11. Apakah ada persyaratan khusus yang menyebabkan klaim bancassurance tidak 

dapat dicairkan? 

12. Hambatan apa yang dialami oleh AIA Financial dalam memberikan 

perlindungan hukum terhadap pemegang polis bancassurance? 

13. Apakah upaya yang dilakukan oleh AIA Financial untuk mengatasi hambatan 

dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang polis 

bancassurance? 

 

 

 

 

 

 


