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ABSTRAK 

 

Situmeang, Indah Karunia Pratiwi. 2011. Bancassurance ditinjau dari 
Perspespektif Hukum Perbankan Fakultas Hukum Universitas Negeri 
Semarang. Pujiono, S.H., M.H., Nurul Fibrianti, S.H.,M.Hum.. 

Kata Kunci : Perbankan, Bank, Bancassurance, Perusahaan asuransi 

Bank sebagai lembaga keuangan yang berfungi amat penting yakni 
untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam 
bentuk kredit sepertinya tidak dapat membatasi dirinya hanya sebatas itu 
saja. Baik karena kapasitas bank sendiri dengan jaringannya yang luas, 
keahlian yang sangat memadai di bidang keuangan, adminidtrasi yang 
lebih teratur dibandingkan lembaga lainnya maupun karena permintaan 
nasabahnya, maka bank juga dituntut memberikan jasa-jasa dan pelayanan 
yang memudahkan bagi nasabahnya, contohnya aktivitas kerjasama antara 
bank dan perusahaan asuransi (bancassurance). Bancassurance merupakan 
hal yang baru di Indonesia, oleh karena itu yang menjadi rumusan 
permasalahan dari penelitian ini, (1) bagaimana landasan hukum 
pelaksanaan bancassurance di Indonesia, sehingga Bank diperbolehkan 
melakukan usaha asuransi; dan (2) bagaimana peran Bank Indonesia 
dalam hal pengawasan pelaksaan bancassurance di Indonesia. Penelitian 
ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode 
pendekatan perundang-undangan (statute aproach) dengan analisa 
deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui landasan hukum pelaksanaan 
bancassurance di Indonesia dan mengetahui peran Bank Indonesia dalam 
hal pengawasan pelaksanaannya, sehingga nantinya penelitian ini bisa 
bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum perbankan 
dan hukum asuransi dan juga bermanfaat bagi para peneliti untuk 
penelitian selanjutnya atau bagi yang memerlukan. 

 Bancassurance tidak bertentangan dengan undang-undang 
perbankan, karena produk bank tersebut hanyalah kerjasama distribusi 
antara bank dengan perusahaan asuransi. Bancassurance bukan hanya 
sekedar menjual produk asuransi melalui saluran distribusi bank, tetapi 
lebih merupakan suatu pola pikir yang fokus kepada layanan nasabah 
untuk menjual produk  asuransi dengan memanfaatkan customer base 
yang dimiliki oleh bank . Undang-undang perbankan menjaga keterlibatan 
bank secara tidak terbatas terhadap usaha lain seperti di bidang asuransi, 
bertujuan agar kesehatan bank dapat dipelihara dengan baik, dan oleh 
karena itu, bank lebih memilih bancassurance ini karena hanya sebatas 
kerjasama distribusi dan pemasaran untuk menjual produk asuransi. Bank 
Indonesia sebagai bank sentral bertugas mengawasi dan mengatur 
pelaksanaan bancassurance di Indonesia, oleh karena itu Bank Indonesia 
menetapkan Surat Edaran Nomor 12/35/DPNP Perihal Penerapan 
Manajemen Risiko Pada Bank yang Melakukan Aktivitas Bancassurance. 
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Undang-undang Perbankan tidak menjelaskan secara jelas dan 
pasti mengenai pembatasan usaha penyertaan modal , oleh karena itu 
Penulis menyarankan kedepannya undang-undang ini bisa lebih jelas agar 
tidak memunculkan pengertian yang berbeda di kalangan masyarakat. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Masyarakat Indonesia saat ini sudah tidak asing lagi mendengar kata 

bank. Namun sebagian dari masyarakat ini mengenal bank masih sebatas yang 

ada kaitannya dengan tabungan atau kredit, selebihnya banyak yang  tidak 

tahu, bahwa saat ini bank yang merupakan lembaga keuangan tidak hanya 

melakukan kegiatan pokoknya, yaitu menghimpun dana (uang) dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan juga menyalurkannya dengan memberikan kredit 

kepada masyarakat, namun bank juga dapat memberikan banyak jasa-jasa bank 

lainnya, seperti pengiriman uang (transfer), penagihan surat-surat berharga yang 

berasal dari dalam kota (clearing), penagihan surat-surat berharga yang berasal 

dari luar kota dan luar negeri  (inkaso), hingga safe defosit box. Padahal 

banyaknya jasa-jasa yang ditawarkan oleh bank ini, dikarenakan tuntutan 

perkembangan kehidupan masyarakat yang berubah dari waktu ke waktu 

termasuk tuntutan layanan bank untuk selalu memberikan fasilitas yang kian 

memudahkan nasabahnya. (Kasmir, 2002 :11) 

  Tuntutan layanan bank ini sangat berkaitan dengan tingkat 

perkembangan  masyarakat sebagai konsumen jasa perbankan. Masyarakat 

dengan tingkat sosial yang rendah tidak terlalu menuntut yang berlebihan 

terhadap jasa perbankan. Nasabah dengan tingkat ekonominya rendah, akan 

cukup puas apabila bank, sebagai tempat mereka menyimpan uangnya aman. 

1 
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Sebaliknya, nasabah dengan tingkat sosialnya yang lebih tinggi akan menuntut 

pelayanan yang memadai, selain faktor aman yang menjadi kunci terciptanya 

kepercayaan nasabah, mereka juga menuntut agar bank dapat memberikan nilai 

tambah sehingga nasabah dapat menikmati tidak sekedar bunga tetapi juga 

jaminan mereka mendapatkan musibah dan nilai tambahnya, oleh karena itu 

perbankan senantiasa dituntut mampu menghasilkan produk baru sesuai dengan 

kebutuhan nasabahnya. (Syamsuddin, 2002 : 34) 

  Dalam membangun produk baru, perbankan tidak hanya  menggunakan 

sumberdaya yang dimilikinya saja tetapi juga dapat dengan  memanfaatkan 

sumberdaya yang ada diluar perusahaan dengan cara menjalin kerjasama dalam 

bentuk aliansi strategis. Saat ini yang tidak kalah menarik adalah penggunaan 

fasilitas asuransi melalui perbankan. Asuransi yang dulunya hanya mengandalkan 

agen perorangan, kini telah merambah perbankan dan ditawarkan oleh hampir 

semua bank. Asuransi yang ditawarkan oleh bank didasarkan atas suatu 

kerjasama antara bank danperusahaan asuransi. Kerjasama dalam memasarkan 

produk perbankan dan produk asuransi ini kemudian dikenal dengan istilah 

bancassurance . (http://sharianomics.wordpress.com/defenisi-bancassurance) 

  Bagi bank maupun perusahaan asuransi, kerjasama dalam penjualan 

produk asuransi ini tentu diharapkan dapat meningkatkan kinerja sekaligus dapat 

memberikan nilai tambah bagi nasabahnya. Dengan bancassurance ini, bank 

dapat memamfaatkan yang selama ini dimiliki asuransi baik berupa produk yang 

terbukti memiliki pasar luas maupun berupa jaringan personil berupa agen 

penjualan asuransi. Sementara Perusahaan asuransi juga dapat memanfaatkan 

kelebihan yang dimiliki bank berupa jaringan kantor maupun teknologi yang 

memungkinkan asuransi dapat mempergunakan dalam kegiatan pemasran produk 
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mereka. Keberhasilan dalam menjual produk bancassurance  akan dinikmati baik 

oleh bank maupun asuransi yang menjalin kerjasama tersebut maupun 

nasabahnya. (http://www.scor.fr/fileadmin/bancassurance.pdf) 

  Berdasarkan  uraian di atas, maka Penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang suatu kajian dimana mengenal lebih jauh tentang 

perkembangan bancassurance  di Indonesia dan ditinjau dari perspektif hukum 

perbankan yang ada di Indonesia.  

  Adapun judul penelitian ini adalah “BANCASSURANCE  DITINJAU 

DARI PERSPEKTIF HUKUM PERBANKAN“ 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Bancassurance ini tergolong baru di Indonesia, maka Penulis 

mengidentifikasi ada beberapa masalah yang terkait dengan bancaasurance ini 

yakni : 

1. Peraturan yang lebih khusus untuk pelaksanaan bancassurance ini  

juga masih belum ada, sehingga tidak menutup kemungkinan akan muncul 

permasalahan-permasalahan  ke depannya, baik itu antara perusahaan 

asuransi dengan bank, maupun antara bank dan              nasabahnya. 

2. Dalam hal pelaksanaan bancassurance ini tentu saja, dibutuhkan badan 

atau  lembaga yang mengawasinya, agar kedepannya juga  tidak 

terjadi masalah antara perusahaan asuransi dengan bank yang melakukan 

kerjasama. Untuk bank sendiri, pengawasannya dilakukan oleh Bank 

Indonesia, berbeda halnya dengan Perusahaan Asuransi yang biasanya 
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diawasi oleh Asosiasi atau badan Perkumpulan Asuransi, untuk Asuransi 

Jiwa misalnya diawasi oleh Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI). 

3. Perlindungan hukum terhadap nasabah tertanggung sebagai pengguna 

jasa bancassurance. Apabila dalam hal pengawasan juga belum jelas, 

badan atau lembaga yang akan mengawasi, maka konsumen dari produk 

ini akan mempertanyakan mengenai perlindungan hukum terhadap 

mereka. 

1.3 Pembatasan Masalah 

  Dalam mengidentifikasi masalah, Penulis menemukan beberapa masalah 

terkait bancassurance ini, oleh karena itu agar masalah yang akan dibahas oleh 

Penulis tidak meluas sehingga mengakibatkan ketidakjelasan pembahasan 

masalah maka Penulis akan membatasi masalah yang akan diteliti yakni, hanya 

meneliti tentang peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan 

pelaksanaan bancassurance di Indonesia, juga meneliti tentang peran Bank 

Indonesia dalam hal pelaksanaan bancassurance ini. 

1.4 Perumusan Masalah 

  Berdasarkan hal tersebut di atas, maka permasalahan yang akan diteliti 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana landasan hukum pelaksanaan bancassurance di Indonesia, 

sehingga bank diperbolehkan melakukan kegiatan perasuransian?  

2. Bagaimanakah peran Bank Indonesia selaku bank sentral yang bertugas 

mengatur dan mengawasi kegiatan bank, termasuk kegiatan bank yang 

melakukan kerjasama dengan perusahaan asuransi (bancassurance)? 
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1.5 Tujuan Penelitian 

  Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui landasan hukum pelaksanaan bancassurance di 

Indonesia atau dasar peraturan pelaksanaan bancassurance di Indonesia.  

2. Untuk mengetahui bagaimana peran Bank Indonesia sebagai bank sentral 

yang bertugas mengawasi seluruh bank yang ada di Indonesia termasuk 

bank yang melakukan kerjasama bancassurance  dengan Perusahaan 

asuransi di Indonesia 

1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan  mamfaat/kegunaan 

yaitu: 

1. Hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan masukan bagi 

perkembangan ilmu hukum khususnya hukum perbankan  maupun 

 hukum asuransi, sehingganya bisa menjadi bahan pertimbangan 

maupun acuan para  nasabah yang akan menggunakan layanan 

bancassurance  ini. 

2. Memberikan informasi kepada para peneliti untuk bahan  penelitian 

lanjutan atau bagi yang memerlukan. 

1.7  Sistematika Penulisan Skripsi 
 Penulisan skripsi ini terdiri dari 3 (tiga) bagian yang mencakup 5 (lima) 

Bab yang disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut: 

1. Bagian Pendahuluan Skripsi 
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 Bagian pendahuluan skripsi ini terdiri dari judul abstrak, pengesahan, 

motto dan persembahan, kata penghantar, daftar isi, daftar tabel (bila ada) 

dan daftar lampiran (bila ada) 

2. Bagian Isi Skripsi 

1) Bab I Pendahuluan 

 Bab pendahuluan ini terdiri dari sub bab, yang dimulai 

dengan latar belakang penelitian, identifikasi dan pembatasan 

masalah, maksud dan tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta 

sistematika penulisan.  

2) Bab II Kerangka Teoritik dan Telaah Pustaka 

Bab ini akan diuraikan mengenai teori-teori yang 

diharapkan mampu menjembatani atau mempermudah dalam 

memperoleh hasil penelitian. 

3) Bab III Metode Penelitian 

Bab ini akan menjelaskan tentang  metode yang 

digunakan meliputi metode pendekatan penelitian, metode 

pengolahan data, dan metode analisis data. 

4) Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Berisi tentang hasil penelitian yang meliputi landasan 

hukum pelaksanaan bancassurance di Indonesia. 

5) Bab V Penutup 

  Bab penutup ini berisikan tentang kesimpulan dan saran, 

penulis akan mencoba menarik sebuah benang merah terhadap 

permasalahan yang diangkat. 
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6) Bagian Akhir Skripsi 

Bagian akhir skripsi ini terdiri dari daftar pustaka dan 

lampiran-lampiran. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Tinjauan Perbankan 

2.1.1  Pengertian Hukum Perbankan di Indonesia 

Hukum Perbankan Indonesia adalah sebagai hukum yang mengatur 

masalah-masalah perbankan yang berlaku pada saat sekarang di Indonesia. 

Dengan demikian berarti akan membicarakan aturan-aturan perbankan yang 

positif masih berlaku sampai saat ini. Hukum perbankan adalah sebagai 

sekumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank 

yang meliputi segala aspek, dilihat dari segi esensi, dan eksistensinya, serta 

hubungannya dengan bidang kehidupan lain. (Djumhana, 1993: 9) 

Sesuai rumusan tersebut akan terungkap bahwa pengaturan di bidang  

perbankan (Djumhana, 1993:10) akan menyangkut diantaranya : 

1. Dasar-dasar perbankan, yaitu yang menyangkut asas-asas kegiatan 

perbankan seperti; norma efisiensi, keefektifan, kesehatan bank, 

profesionalisme pelaku perbankan, maksud dan tujuan lembaga 

perbankan, serta hubungan, hak dan kewajibannya. 

2. Kedudukan hukum pelaku di bidang perbankan seperti kaidah -kaidah 

mengenai pengelolaannya seperti dewan komisaris; direksi; karyawan; 

maupun pihak terafiliasi. Juga mengenai bentuk badan hukum 

pengelolaannya, yaitu : berbadan hukum persero; perusahaan daerah; 

8 
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koperasi; atau perseroan terbatas; serta mengenai bentuk kepemilikannya, 

yaitu milik pemerintah; swasta; atau campuran dengan pihak asing. 

3. Kaidah-kaidah perbankan yang secara khusus yang memperhatikan 

kepentingan umum seperti yang mencegah persaingan yang tidak wajar, 

antitrust, perlindungan hukum terhadap konsumen (nasabah), dan lain-

lainnya. Di Indonesia bahkan mempunyai kekhususan tersendiri yaitu 

perbankan nasional harus memperhatikan keserasian, keselarasan, dan 

keseimbangan unsur-unsur pemerataan pembangunan, pertumbuhan 

ekonomi, dan stabilitas nasional. 

4. Kaidah-kaidah yang menyangkut struktur organisasi, yang mendukung 

kebijaksanaan ekonomi dan moneter, dan bank sentral. Di Indonesia 

pengaturan mengenai hal tersebut di atas diadakan dalam bentuk 

Undang-undang Bank sentral yang mengatur mengenai Bank Indonesia 

dan Dewan Moneter. 

5. Kaidah-kaidah yang mengarahkan kehidupan perekonomian berupa 

kemampuannya untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak 

dicapainya melalui organisasi (misalnya bentuk pengadilan) dan personal 

yang tersusun baik diantaranya penegakan hukum termasuk di dalamnya 

kekuasaan untuk memaksa, serta penetapan sanksi, insentif, dan 

sebagainya.  

6. Peraturan-peraturan hukum itu satu sama lain ada hubungannya, jadi 

tidak mungkin berdiri sendiri, justru keterkaitannya merupakan hubungan 

logis dari bagian-bagian lainnya.  
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2.1.2  Perbankan di Indonesia 

Corak sesuatu sangat banyak dipengaruhi keadaan kondisi lingkungan, 

baik dari segi sosial budaya maupun segi alam dan  sejarah 

perkembangannya. Demikian pula corak perbankan Indonesia mempunyai 

kekhasan karakteristik yang mungkin sedikit berbeda dengan corak perbankan di 

daerah lain, tetapi secara  umum. Kekhasan ini banyak dipengaruhi oleh ideologi 

Pancasila,  dan tujuan negarayang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 

1945. 

Kekhasan yang terlihat jelas dalam kehidupan perbankan Indonesia, 

diantaranya (Djumhana, 1993:12) : 

1. Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi 

ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Fungsi utamanya 

adalah sebagi penghimpun dan pengatur dana masyarkat, dan bertujuan 

menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka 

meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional ke 

arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak (Pasal 2, 3 dan 4 Undang 

Undang Perbankan 1992) 

2. Perbankan Indonesia sebagai sarana untuk memelihara kesinambungan 

pelaksanaan pembangunan nasional, juga guna mewujudkan masyrakat 

Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, dan Undang 

Undang Dasar 1945, pelaksanaan perbankan Indonesia harus banyak 

memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan unsur-unsur 

Triologi Pembangunan. 
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3. Perbankan Indonesia dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya 

kepada masyarakat tetap harus senantiasa bergerak cepat guna 

menghadapi tantangan-tantangan yang semakin luas dalam 

perkembangan perekonomian nasional maupun internasional.  

Pengertian bank dalam Pasal 1 angka 2 Undang Undang Perbankan 

Nomor 7 Tahun 1992 selengkapnya, Bank adalah usaha yang menghimpun dana 

dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada 

masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Perubahan  istilah 

lembaga keuangan menjadi badan usaha (Perubahan Undang Undang Nomor 14 

Tahun 1967 menjadi Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992) , dimaksudkan agar 

lembaga perbankan lebih profesional dalam mengelola usaha perputaran uang, 

dari dan ke masyarakat. Dari pengertian di atas terlihat usaha bank lebih terarah, 

tidak semata-mata memutar uang untuk mencari keuntungan perusahaan, tetapi 

undang-undang lebih menghendaki taraf  hidup orang banyak lebih ditingkatkan. 

Hal ini merupakan salah satu tanggung jawab bank dalam rangka mewujudkan 

cita-cita negara kita untuk mencapai masyarakat  adil dan makmur, oleh karena 

itu dalam kehidupan sehari-hari, bank tidak boleh terlepas dari kegiatan 

pembangunan. Kegiatan bank harus berhasil guna bagi kepentingan masyarakat. 

(Syamsudin,2002:45) 

Undang Undang Nomor 14 Tahun 1967 belum diatur mengenai azas, 

fungsi dan tujuan perbankan, sedangkan dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 

1992, lebih jelas mengatur tentang azas, fungsi, dan tujuan perbankan, landasan 

perbankan, bagaimana kegiatannya dan kemana arahnya yakni, diatur dalam Bab 

II Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4. 
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Mengenai asasnya ketentuan Pasal 2 Undang Undang Perbankan Nomor 

7 tahun 1992 menyebutkan, perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya, 

berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. 

Demokrasi Ekonomi maksudnya disini adalah demokrasi ekonomi berdasarkan 

Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 (Gatot supramono,1997:63) namun 

sayangnya, undang-undang ini tidak memberikan penjelasan tentang prinsip 

kehati-hatian, padahal kejelasan prinsip ini penting untuk mengetahui sampai 

sejauh mana prinsip kehati-hatian  perbankan, agar antara kesenjangan dan 

kealpaan mempunyai batas yang tegas, kemudian fungsi utama Perbankan 

Indonesia Pasal 3 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 menyebutkan bahwa 

perbankan Indonesia mempunyai fungsi utama sebagai penghimpun dan penyalur 

dana masyrakat (Gatot Supramono,1997 : 66) Sejalan dengan fungsi utama yang 

dimaksud, tujuan perbankan Indonesia sebagaimana dalam Pasal 4 Undang 

Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 adalah menunjang pelaksanaan 

pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan 

ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat 

banyak, seperti pernah disinggung dalam uraian yang lalu, bahwa bank tidak 

cukup hanya menjalankan kegiatannya saja, yaitu menghimpun dan menyalurkan 

dana dari masyarakat, tetapi kegiatan tersebut mempunyai tujuan yang jelas demi 

kepentingan nasional. Meningkatkan pemerataan, meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi, dan meningkatkan stabilitas nasional merupakan sasaran perbankan 

dalam melakukan kegiatan sebagaimana fungsinya tersebut di atas. Keberhasilan 

perbankan dalam memainkan peranannya dalam pembangunan nasional tentu 

akan dapat mewujudkan kehidupan rakyat yang lebih baik dari sebelumnya. 

(Gatot Supramono,1997:68) 
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2.2  Tinjauan Asuransi 

2.2.1 Pengertian Asuransi 

  Pengertian asuransi berkaitan erat dengan resiko. Setiap Orang harus 

selalu berusaha menanggulangi atau meminimalisasinya agar kerugian yang 

ditimbulkan bisa diperkecil (George, 1992). Risiko memiliki dua karakteristik 

utama yaitu : ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa dan ketidakpastian 

yang bila terjadi akan menimbulkan kerugian. (Prodjodiko,1998:15) 

Banyak definisi yang telah diberikan kepada istilah asuransi, secara 

sepintas tidak ada kesamaan antara definisi yang satu dengan yang lainnya. Hal 

ini dimaklumi, karena mereka dalam mendefinisikannya disesuaikan dengan 

sudut pandang yang mereka gunakan dalam memandang asuransi, di mana sesuai 

dengan urain di atas bahwa asuransi dapat dipandang dari berbagai sudut.  

(Prodjodiko, 1998:18) 

1. Defenisi asuransi menurut Pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum 

Dagang (KUHD) Republik Indonesia, asuransi atau pertanggungan 

adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan 

diri pada tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberi 

penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau 

kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya 

karena suatu peristiwa tidak tertentu.  

2. Defenisi asuransi menurut Prof. Mehr dan Cammack, asuransi adalah alat 

sosial untuk mengurangi resiko, dengan menggabungkan sejumlah yang 

memadai unit-unit  yang terkena risiko, sehingga kerugian-kerugian 
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individual mereka secara kolektif dapat diramalkan. Kemudian kerugian 

yang dapat diramalkan itu dipikul merata oleh mereka yang tergabung. 

3. Defenisi asuransi menurut Prof. Willet, asuransi adalah alat sosial untuk 

mengumpulkan dana guna mengatasi kerugian modal yang tidak tentu, 

yang dilakukan melalui pemindahan risiko dari banyak individu kepada 

seseorang atau sekelompok orang. 

4. Defenisi asuransi menurut Prof. Mark R.Green, asuransi adalah suatu 

lembaga ekonomi yang bertujuan mengurangi risiko, dengan jalan 

mengombinasikan dalam  suatu pengelolaan, sejumlah objek yang cukup 

besar jumlahnya, sehingga kerugian tersebut secara menyeluruh dapat 

diramalkan dalam batas-batas tertentu. 

5. Defenisi asuransi menurut C. Arthur William Jr. Dan Richard M. Heins 

yang mendefenisikan asuransi berdasarkan dua sudut pandang yakni, 

suatu pengaman terhadap kerugian finansial yang dilakukan oleh orang 

penanggung. Asuransi adalah suatu persetujuan dengan mana dua satu 

lebih orang atau badan usaha mengumpulkan dana untuk menanggulangi 

kerugian finansial. 

2.2.2  Faktor-Faktor yang Mendorong Timbulnya Usaha Asuransi 

Beberapa faktor yang mendorong timbulnya usaha asuransi sebagai salah 

satu bidang usaha yang tujuannya untuk memberikan perlindungan terhadap 

timbulnya usaha asuransi yaitu dengan cara memberikan  santunan atau ganti rugi 

kepda para peserta program asuransi yang terkena peril. Adapun faktor-faktor 

tersebut adalah : 
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1. Keinginan untuk memberikan kepastian kepada para peserta program 

asuransi tertanggung terhadap resiko kerugian yang dihadapi.  

2. Dengan adanya kepastian, maka tertanggung akan merasa aman terhadap 

bahaya kerugian. Jadi disamping memberikan kepastian maka asuransi 

juga bertujuan memberikan rasa aman kepada tertanggung. Teori hirarki 

A. Maslow mengatakan bahwa setiap orang selain ingin memenuhi 

kebutuhan pokoknya (makan,minum,pakaian, dan perumahan) juga 

berusaha untuk melindungi dirinya dari segala ancaman bahaya 

(mendapatkan rasa aman) terhadap diri, harta benda maupun 

kepentingan. Setiap orang tentunya menginginkan bebas dari segala 

situasi yang dapat berpengaruh buruk terhadap kedudukan sosialnya 

dalam masyarakat. Hal ini dapat dicapai antara lain dengan mengalihkan 

situasi tersebut kepada perusahaan asuransi. 

3. Bila seorang berada dalam bahaya karena kehilangan sumber pendapatan, 

kehilangan ruamah tempat tinggalnya, atau kedudukannya dalam 

masyarakat, maka yang bersangkutan akan diliputi rasa kekhawatiran dan 

bila risiko itu demikian besarnya akan  menimbulkan ketakutan. 

Kekhawatiran dan ketakutan adalah keadaan mental yang tidak sehat dan 

tidak menyenangkan, sehingga secara naluriah orang akan selalu 

berusaha untuk menghindarinya. Salah satu cara yang dapat dilakukan 

adalah dengan mengalihkan rasa kwati dan takut kepada pihak lain  

(perusahaan asuransi), jadi disini tujuan asuransi adalah menghilangkan 

kekawatiran dan ketakutan tertanggung. Keinginan untuk medapatkan 

rasa aman dapat tercapai serta keadaan mental yang dipenuhi rasa 

kekhawatiran dan ketakutan tersebut dapat dikurangi atau mungkin 
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dihilangkan bila ketidakpastian yang berkaitan dengan bahaya-bahaya 

yang mengancam tidak timbul. Salah satu cara menghadapi kemunculan 

bahaya-bahaya tersebut terhadap dirinya adalah dengan mengalihkan 

bahaya-bahaya tersebut ke pihak lain, yang dapat ditempuh dengan cara 

mengasuransikan. 

4. Perlu kiranya diperhatikan bahwa keinginan/usaha-usaha untuk 

memperoleh  rasa aman dari setiap orang mempunyai sisi lain, yaitu 

dapat mengakibatkan orang menghindari resiko yang besar, yang 

memberikan kemungkinan untuk memperoleh keuntungan yang besar 

pula. Usaha mencari rasa aman mengakibatkan orang mau menerima 

keuntungan kecil, sebab kemungkinan kerugiannya juga kecil. Dengan 

demikian mencari rasa aman dapat mempengaruhi perilaku seseorang. 

Mencari rasa aman dapat mengakibatkan bidang-bidang usaha baru, 

percobaan-percobaan baru serta proyek-proyek yang mengandung risiko 

besar tidak terangsang untuk muncul. Keadaan itu selanjutnya akan 

mengakibatkan adanya ketidakseimbangan dalam kehidupan ekonomi, 

sehingga mekanisme ekonomi tidak dapat berjalan secara wajar. Dengan 

adanya asuransi, orang dapat mengalihkan risiko-risiko tersebut kepada 

perusahaan asuransi, orang akan berani berusaha dibidang-bidang yang 

berisiko, yang menjanjikan keuntungan yang lebih besar, sehingga dapat 

mendorong terciptanya keseimbangan ekonomi yang optimal. (Soeisno 

Djojosoedarso ,2003:43) 

2. 2.3 Kondisi yang Memungkinkan Berkembangnya Usaha Asuransi 

Berkembangnya lembaga-lembaga atau perusahaan asuransi ditentukan 

oleh keadaan ekonomi dan lingkungan di mana usaha itu tumbuh dan menjadi 



17 
 

dewasa. Ada beberapa kondisi yang diperlukan agar perusahaan asuransi (swasta) 

dapat berkembang dengan baik. Kondisi tersebut antara lain : 

1. Sistem ekonomi masyarakat berbentuk sistem perekonomian bebas.  

Dari penjelasan persyaratan risiko yang dapat diasuransikan dapat 

diketahui bahwa usaha asuransi tidak akan dapat tumbuh dalam suatu 

kondisi dimana tidak ada unsur risiko. Usaha perasuransian sebenarnya 

juga dapat tumbuh di negara-negara yang semua alat produksi dimiliki 

dan dikuasai oleh negara (negara-negara komunis) serta keputusan-

keputusan yang berkenaan dengan perekonomian hanya dibuat oleh 

beberapa pejabat di pusat pemerintahan. Tetapi di dalam masyarakat 

seperti ini asuransi tidak pernah dipandang sebagai lembaga yang 

mempunyai peranan yang cukup besar, sebagai alat ekonomi sendiri, 

yang dapat dimamfaatkan untuk mengurangi risiko. Dalam negara yang 

bersistem demikian pemerintahan menanggung sebagian risiko yang 

dihadapi oleh para pelaku ekonomi. Dengan demikian pemerintah dapat 

dipandang sebagai sebuah perusahaan asuransi raksasa. Sebaliknya pada 

sistem perekonomian bebas, masing-masing pelaku ekonomi harus 

menghadapi sendiri segala yang mungkin terjadi, sehingga setiap orang 

akan berusaha melindungi dirinya tehadap risiko-risiko tersebut. Salah 

satu caranya adalah melalui asuransi. 

2. Masyarakat sudah sangat maju dan merupakan masyarakat industri. 

Usaha asuransi tidak akan dapat berkembang dalam masyarakat yang 

keadaan perekonomiannya masih bersifat agraris (agricultural society) 

ataupun negara-negara yang tingkat industrialnya masih rendah. Dalam 

masyarakat agraris (pertanian), ketergantungan mereka terhadap uang 
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tidak sebesar masyarakat yang sudah maju/masyarakat industri, dimana 

sebagian besar kebutuhan dapat mereka sediakan sendiri sehingga tidak 

begitu banyak transaksi perdagangan. Sebaliknya pada masyarakat yang 

sudah berkembang dan dan indusrialisasinya sudah maju, pekerja-pekerja 

atau hampir semua orang menguntungkan dirinya pada pendapatan 

berupa uang dari pekerjaan yang sudah terspesilalisasi. 

3. Peraturan perundang-undangan sudah terorganisir dengan baik, 

diterapkan secara adil dan sudah diketahui.  

Sebagai salah satu lembaga, perusahaan asuransi akan dapat tumbuh 

berkembang dengan sangat baik dalam kondisi di mana peraturan 

perundang-undangan diorganisasi dengan baik, dikenal oleh semua pihak 

dan dapat diterapkan secara adil. Keadilan dalam penerapan peraturan 

perundang-undangan merupakan faktor pokok untuk berhasil perusahaan 

asuransi, sebab kegitan-kegiatan asuransi dilakukan melalui kontrak-

kontrak yang bersifat mengikat, sehingga kepastian hukum menjadi 

sangat berperan.  Dalam kondisi kehidupan masyarakat di mana 

pengaruh politiksering mengakibatkan peperangan/revolusi, 

merajarelanya ketidakjujuran yang mengakibtakan ketidakadilan dalam 

lembaga peradilan akan mengakibatkan usaha asuransi tidak dapat 

berkembang dengan baik, karena terjadi ketidakpastian tindakan, baik 

yang dapat diramalkan maupun tidak. Hal itu secara instingtif akan 

mengakibatkan penanggung maupun tertanggung tidak mempunyai 

keyakinan bahwa hal-hal yang dimilikinya seperti tercantum dalam 

kontrak akan dapat dijalankan sebagaimana mestinya, dan akibat 

selanjutnya, penanggung tidak akan dapat bertahan di bidang asuransi. 
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2.2.4 Saluran Distiribusi Bisnis Asuransi  

Seperti halnya pada pemasaran barang-barang berwujud, pemasaran jasa 

asuransi juga memerlukan saluran distribusi, agar jasa tersebut dapat dinikmati 

oleh konsumennya secara efektif dan efisien, maka pemilihan saluran distribusi 

yang akan dipakai oleh sebuah perusahaan asuransi perlu dicermati dengan baik. 

Biaya yang ditanggung oleh konsumen berkaitan dengan pemakaian saluran 

distribusi adalah tidak kecil (dalam distibusi barang-barang berwujud besarnya 

biaya saluran distribusi sekitar 50%-60% dari harga yang dibayar oleh 

konsumen). 

Dunia usaha yang bersaing secara bebas, termasuk bisnis asuransi, 

bentuk-bentuk saluran distribusi yang akan digunakan ditentukan oleh metode 

yang dianggap paling efektif, paling efisien, paling kecil biayanya dan 

mempunyai peluang yang paling besar untuk memaksimalkan tercapainya tujuan 

jangka panjang perusahaan dengan tetap mengusahakan agar konsumennya 

membayar harga terendah dari harga barang/jasa yang dipasarkan. Sebab harga 

seringkali merupakan instrumen terpenting dalam memenangkan persaingan.  

Bidang usaha perasuransian juga mempunyai  sejumlah cara pengaturan 

yang mungkin dapat dilakukan untuk mendistibusikan kontrak-kontrak asuransi, 

sama seperti pada penyaluran barang berwujud. Perusahaan asuransi jiwa 

biasanya menggunakan saluran distribusi langsung/pendek, sedangkan asuransi 

kerugian biasanya menggunakan saluran distribusi tidak langsung dengan cara 

melibatkan jasa para midlemen. (Prodjodiko, 1998:73 ) 
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2.3.  Sejarah Perkembangan Bancassurance di Indonesia 

Bancassurance  pertama kali muncul di Inggris pada tahun 1965 

dengan mendirikan Barclasys Life, meskipun pada awalnya menemui beberapa 

kendala namun ini merupakan awal baru dan sangat penting dalam 

perkembangan sejarah bancassurance. Di Perancis berkembang pada tahun 1970-

an, sebuah perusahaan asuransi jiwa dan kerugian yang bernama ACM 

(assurance du credit mutiel) Vie et IARD resmi beroperasi dan merupakan 

pemula awal perkembngan bancassurance di negara ini. Di Asia bancassurance  

mulai menarik perhatian pada tahun 1990-an mulai dari Malaysia dan India. 

Sementara di Indonesia sendiri, bancassurance  diperkenalkan oleh Bank Lippo 

dan Lippo Life (sekarang AIG Life) yang dikenal dengan produk 

warisan.(http://sharianomics.wordpress.com/defenisibancassurane) 

2.4.  Tinjauan Bancassurance  

Bancassurance  berasal dari kata “bank insurance model”, yang 

menggambarkan suatu kemitraan yang saling menguntungkan antara bank dan 

perusahaan asuransi dalam memasarkan produkasuransi. 

(http://www.scor.fr/fileadmin//FOCUS)/Bancurance/.pdf ) 

Banyak pakar yang memberikan pengertian tentang bancassurance  

ada yang mengatakan bahwa bancassurance  adalah suatu konsep gabungan 

antara industri perbankan dan industri asuransi dengan penggabungan terjadi 

antara sistem, produk, dan distribusi melalui jaringan 

bank.(http://sharianomics.wordpress.com/definisi-bancassurance/)  ada juga yang 

mengatakan bahwa bancassurance   merupakan layanan bank dalam 

menyediakan produk asuransi yang memberi perlindungan dan produk investasi 
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untuk memnuhi kebutuhan finansial jangka panjang nasabah. 

(http://www.bi.go.id/MengenalBancassurance .pdf), dalam situs ini juga 

dikatakan bahwa bancassurance merupakan produk investasi dengan potensi 

hasil yang lebih tinggi, namun dengan resiko investasi yang lebih besar, dan hasil 

investasi tidak dijamin  oleh bank. 

Aktifitas kerjasama pemasaran antara Bank dan Perusahaan asuransi 

yang selanjutnya disebut bancassurance dalam Surat Edaran Bank Indonesia 

Nomor 12/35/DPNP adalah aktivitas kerjasama antara Bank dengan perusahaan 

asuransi dalam memasarkan produk asuransi melalui bank. Aktivitas kerjasama 

ini dilasifikasikan dalam 3 (tiga) model bisnis sebagai berikut : 

2.4.1 Referensi 

 Referensi merupakan suatu aktifitas kerjasama pemasran produk 

asuransi, dengan bank hanya mereferensikan atau merekomendasikan 

suatu produk asuransi kepada nasabah. Peran Bank dalam melakukan 

pemasaran terbatas sebagai perantara dalam meneruskan informasi 

produk asuransi dari perusahaan asuransi mitra Bank kepada nasabah 

atau menyediakan akses kepada perusahaan asuransi untuk menawarkan 

produk asuransi kepada nasabah. Aktivitas ini dapat dibedakan sebagai 

berikut : 

1. Referensi dalam Rangka Produk Bank 

  Bank mereferensikan atau merekomendasikan produk 

asuransi yang menjadi persyaratan untuk memperoleh suatu produk 

perbankan kepada nasabah. Persyaratan keberadaan produk 
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asuransi tersebut dimaksudkan untuk kepentingan dan 

perlindungan kepada Bank atas risiko terkait dengan produk yang 

diterbitkan atau jasa yang dilaksanakan oleh bank kepada nasabah. 

Dalam hal ini, pada hakikatnya produk asuransi juga untuk 

melindungi debitur sebagai pihak tertanggung meskipun dalam 

polis dicantumkan banker’s clause karena bank sebagai penerima 

mamfaat. 

  Contoh produk bank yang mempersyaratkan keberadaan 

asuransi adalah: 

1) Kredit pemilikan rumah yang disertai kewajiban asuransi 

kebakaran terhadap rumah atau bangunan yang dibiayai 

oleh bank serta asuransi jiwa terhadap nasabah peminjam 

(debitur) 

2) Kredit kendaraan bermotor yang disertai kewajiban 

asuransi kerugian terhadap kendaraan bermotor yang 

dibiyai oleh bank. 

3) Kredit kepada pegawai/pensiunan yang disertai 

kewajiban asuransi jiwa terhadap nasabah peminjam 

(debitur) 

2. Referensi Tidak dalam Rangka Produk Bank 

  Bank mereferensikan produk asuransi yang tidak menjadi 

persyaratan untuk memperoleh suatu produk perbankan kepada 
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nasabah. Aktivitas kerjasama pemasaran ini dapat dilakukan 

meliputi : 

1) Bank meneruskan brosur, leaflet, dan/ atau hal-hal yang 

sejenis yang memuat penawaran, informasi, dan/atau 

penjelasan dari perusahaan asuransi mitra bank atas suatu 

produk asuransi kepada nasabah bank, baik secra tatap muka 

maupun melalui surat dan media elektronik, termasuk 

menggunakan website bank. Dalam hal nasabah memerlukan 

informasi lebih lanjut atau bermaksud membeli produk 

asuransi yang direfernsikan melalui pemasaran tersebut, maka 

bank harus mengarahkan nasabah ke perusahaan asuransi 

mitra bank yang bersangkutan. 

2) Bank menyediakan ruangan di dalam lingkungan kantor bank 

yang dapat digunakan perusahaan asuransi mitra bank dalam 

rangka pemasaran produk asuransi (in-branch sales) kepada 

nasabah. 

3) Bank menyediakan data nasabah yang dapat digunakan oleh 

perusahaan asuransi mitra bank  

4) dalam rangka pemasaran produk asuransi. 

2.4.2 Kerjasama Distribusi 

Kerjasama distribusi merupakan suatu aktivitas kerjasama 

pemasaran produk asuransi, dengan bank berperan memasarkan produk 

asuransi dengan cara memberikan penjelasan mengenai produk asuransi 

tersebut secara langsung kepada nasabah. Penjelasan dari bank dapat 



24 
 

dilakukan melalui tatap muka kepada nasabah dan/atau dengan 

menggunakan sarana komunikasi (telemarketing), termasuk melalui 

surat, media elektronik, dan website bank.  

Peran bank tidak hanya sebagai perantara dalam meneruskan 

informasi produk asuransi dari perusahaan asuransi mitra bank kepada 

nasabah, tetapi bank juga memberikan penjelasan secara langsung yang 

terkait dengan produk asuransi seperti karakteristik, manfaat, risiko, dari 

produk yang dipasarkan dan meneruskan minat atau permintaan 

pembelian produk asuransi dari nasabah kepada perusahaan asuransi 

mitra bank. 

2.4.3 Integrasi Produk 

Integrasi produk merupakan suatu aktivitas kerjasama pemasaran 

produk asuransi, dengan bank berperan memasarkan produk asuransi 

kepada nasabah dengan cara melakukan modifikasi dan/atau 

menggabungkan produk asuransi dengan produk bank. 

Aktivitas kerjasama pemasaran ini dilakukan oleh bank dengan 

cara menawarkan atau menjual bundled product kepada nasabah melalui 

tatap muka dan/atau dengan menggunakan sarana komunikasi 

(telemarketing), termasuk melalui surat, media elektonik, dan website 

bank. 

Dengan demikian peran bank tidak hanya meneruskan dan 

memberikan penjelasan yang terkait dengan produk asuransi kepada 

nasabah, tetapi juga menindaklanjuti aplikasi nasabah atas bundled 

product, termasuk yang terkait dengan produk auransi kepada perusahaan 

asuransi mitra bank. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 
 

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa 

dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis berarti sistematis dan konsisten, 

sedangkan penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada 

metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau 

beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya (Soekanto, 1984 : 41-42). 

Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang 

telah dikumpulkan dan telah diolah. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif. 

“Penelitian hukum normatif merupakan penelitian terhadap kepustakaan yang ada. Selain 

itu, penelitian hukum normatif juga merupakan penelitian terhadap data sekunder” 

(Soemitro, 1988:11) 

Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang menempatkan 

hukum sebagai bangunan dari apa yang dinamakan norma.(Fajar dan Achmad, 2010:34). 

Sistem norma merupakan pusat kajian dalam penelitian yuridis normatif. Dalam bahasa 

sederhana, sistem norma adalah atau kaidah, sehingga dapat dikatakan bahwa penelitan 

yuridis normatif adalah penelitian yang memiliki objek kajian berupa aturan-aturan 

hukum. Penelitian yuridis normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau 

konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan permasalahan yang diteliti. 

Penelitian hukum normatif dapat meliputi (Soemitro, 1988:12-27) : 

1. Penelitian inventarisasi hukum positif, merupakan kegiatan pendahuluan 

yang bersifat mendasar untuk melakukan penelitian hukum dari tipe-tipe 

yang lain.  
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2. Penelitian terhadap asas-asas hukum, merupakan patokan-patokan untuk 

bertingkah laku atau melakukan perbuatan hukum yang pantas. 

3. Penelitian untuk menemukan hukum in concreto, merupakan usaha untuk 

menemukan apakah hukumnya yang sesuai untuk diterapkan in concreto 

guna menyelesaikan suatu perkara tertentu dan dimanakan bunyi 

peraturan hukum itu dapat ditemukan termasuk ke dalam penelitian 

hukum juga dan disebut juga legal research. 

4. Penelitian terhadap sistematik hukum; merupakan penelitian terhadap 

sistematik hukum dilakukan terhadap bahan-bahan hukum primer dan 

bahan-bahan hukum sekunder, sedangkan kerangka acuan yang 

dipergunakan adalah pengertian-pengertian dasar yang terdapat dalam 

sistem hukum. 

5. Penelitian terhadap tahap sinkronasi vertikal dan horizontal, merupakan 

usaha untuk mengungkapkan kenyataan sampai sejauh manakah suatu 

perundang-undangan tertentu serasi secara vertikal atau serasi secara 

horizontal, apabila perundang-undangan tersebut adalah termasuk bidang 

yang sama. 

Dalam penelitian ini meliputi penelitian inventarisasi hukum positif terhadap 

sistematik hukum. Penelitian ini diawali dengan melakukan inventarisasi 

terhadap norma-norma hukum yang tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh 

lembaga atau pejabat negara yang berwenang, lalu dilanjutkan dengan penelitian 

terhadap sistematik akan norma-norma tersebut yaitu dengan inventarisasi 

terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan 

bancassurance di Indonesia. 
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3.1 Metode Pendekatan 

Pendekatan dalam penelitian yuridis normatif dimaksudkan adalah bahan 

untuk mengawali sebagai dasar sudut pandang dan kerangka berpikir seorang 

peneliti untuk melakukan analisis. Dalam penelitian ini menggunakan 

pendekatan, yaitu Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) “Hal ini 

dimaksudkan bahwa Peneliti menggunakan peraturan perundang- undangan 

sebagai awal dari analisis. Hal ini harus dilakukan oleh Peneliti karena undang-

undang merupakan titik focus dari penelitian” (Fajar dan Achmad, 2010 : 185). 

Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah peraturan 

perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan bancassurance di 

Indonesia,  yakni dengan menganalisis Peraturan perundang-undangan yang 

terkait dengan bancassurance tersebut yakni,Undang Undang Nomor 7 Tahun 

1992 Jo. Undang Undang 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang Undang 

Nomor 13 Tahun 1968 Jo. Undang Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank 

Indonesia; Undang Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Asuransi; Peraturan 

Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Usaha 

Perasuransian; Keputusan Menteri Keuangan No. 422 Tahun 2003 tentang 

Penyelenggaraan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi; Keputusan Menteri 

Keuangan No. 426 Tahun 2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan 

Perusahaan Asuransi dan Reasuransi, dan Keputusan Ketua Badan Pengawas 

Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep -104/BL/2006 tentang Produk 

Unit Link. 
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3.2 Fokus Penelitian 

  Fokus penelitian pada dasarnya adalah masalah yag bersumber penelitian 

perundang-undangan, pengetahuan yang diperoleh dari kepustakaan ilmiah.  

  Mengingat pentingnya fokus penelitian, maka berdasarkan rumusan 

permasalahan dan tujuan penelitian, maka dalam penelitian ini yang menjadi 

fokus penelitian adalah: 

1. Landasan hukum pelaksanaan bancassurance di Indonesia. 

2. Peran Bank Indonesia dalam mengawasi bank yang melakukan kerjasama 

bancassurance dengan Perusahaan asuransi. 

 

3.3 Sumber Data Penelitian 

  Sumber data dari penelitian ini adalah berupa data sekunder saja, 

mengingat penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau library research 

(Marzuki 2006:95) bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang 

hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang 

hukum meliputi buku-buku teks, kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, jurnal-

jurnal hukum, dan komentar-komentar hukum atas pengadilan.  

  Ronny (1988:11) data sekunder di bidang hukum ( dipandang dari sudut 

kekuatan mengikatnya ) dapat dibedakan menjadi : 

1. Bahan-bahan hukum primer  yaitu bahan hukum yang mempunyai 

kekuatan hukum mengikat, seperti Norma dasar Pancasila, Undang 

Undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan, Ketetapan-

ketetapan maupun Surat Edaran yang dikeluarkan oleh instansi resmi. 
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2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya 

 dengan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan 

hukum  primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan  

hukum primer, seperti rancangan peraturan perundang-undangan, 

 hasil karya ilmiah para sarjana, ataupun hasil-hasil penelitian  

3. Bahan hukum  tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi 

tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya : 

bibliografi dan indeks kumulatif. 

  Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah : beberapa 

peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terutama peraturan 

yang berkaitan dengan perbankan, Ketetapan yang dikeluarkan oleh Instansi 

Pemerintah seperti Menteri Keuangan, Surat Edaran yang dikeluarkan oleh 

Instansi resmi yang terkait dengan Perbankan, hasil karya ilmiah yang berkaitan 

dengan penelitian ini, Kamus hukum ataupun komentar-komentar hukum dari 

beberapa ahli atas permasalahan yang sedang diteliti oleh peneliti.  

3.4 Metode Pengumpulan Data 

  Pengumpulan data diawali dengan kegiatan penelusuran peraturan 

perundang-undangan dan sumber hukum positif lain dari sistem hukum yang 

dianggap relevan dengan persoalan hukum yang sedang ditanggapi (Ali, 2009: 

109). Dalam penulisan skripsi ini, data yang diperoleh dikumpulkan dengan studi 

kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan guna memperoleh  landasan teori 

berupa pendapat-pendapat, atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain 

yang berwenang, dan juga untuk memperoleh  informasi baik berupa ketentuan 

formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Studi kepustakaan dalam 
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penelitian ini dilakukan menelusuri materi-materi yang terkait, baik yang berada 

di dalam buku, peraturan perundang-undangan, maupun penelusuran materi dari 

internet.   

3.5  Analisis Data 

  Proses analisis data merupakan pekerjaan untuk menemukan tema-tema 

dan merumuskan hipotesis-hipotesis. Meskipun sebenarnya tidak ada formula 

yang pasti yang dapat digunakan untuk merumuskan hipotesis. Hanya saja pada 

analisis data, tema dan hipotesis lebih diperkaya dan diperdalam dengan cara 

menggabungkan sumber-sumber data yang ada (Ashshofa, 2004:66). 

  Analisa data dilakukan dengan mempergunakan pengertian-pengertian 

dasar dari sistem hukum. Analisa hanya dilakukan terhadap pasal-pasal yang 

merupakan kaedah atau hukum (Soekanto, 1984: 255) 

  Analisa data dilakukan dengan cara untuk menyederhanakan hasil olahan 

data sehingga mudah dibaca dan dipahami. Dari data yang diperoleh dalam 

penelitian, kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif.  Sifat 

dari analisis deskriptif adalah adanya keinginan dari Peneliti untuk memberikan 

gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil 

penelitian yang telah didapatkan. (Fajar dan Achmad, 2010: 183) 

  Dalam penelitian ini, analisis deskriptif digunakan untuk 

menggambarkan mengenai peraturan perundang-undangan yang digunakan 

sebagai landasan hukum pelaksanaan bancassurance di Indonesia dan juga 

peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang peran dan fungsi Bank 

Indonesia sebagai bank sentral yang bertugas mengawasi Perbankan di Indonesia 
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termasuk bank yang melakukan kerjasama dengan perusahaan assuransi 

(bancassurance). 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Landasan Hukum Pelaksanaan Bancassurance di Indonesia  

 Dasar hukum pelaksanaan bancassurance di Indonesia di atur 
dalam beberapa Peraturan Perundang-undangan. Adapun beberapa 
Peraturan Perundang-undangan tersebut adalah di antaranya sebagai 
berikut : 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 Tentang 

Penyelenggaraan Usaha Perasuransian:  

     Pasal 18 :  

(1) Perusahaan Asuransi yang akan memasarkan program 

asuransi baru harus terlebih dahulu memberitahukan 

rencana tersebut kepada Menteri Keuangan. 

(2) Pemberitahuan mengenai rencana memasarkan program 

asuransi baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus 

dilengkapi dengan spesifikasi program asuransi yang akan 

dipasarkan berikut program reasuransinya serta bukti-bukti 

pendukungnya.  

Kelengkapan dokumun : Spesifikasi program, dukungan 

Reasuransi, serta bukti pendukung. 

(3) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak 

pemberitahuan diterima secara lengkap Menteri tidak 
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memberikan tanggapan, Perusahaan Asuransi dapat 

memasarkan program asuransi dimaksud.  

Bila dalam jangka waktu 14 hari tidak ada tanggapan, 

Perusahaan asuransi dapat memasarkan program asuransi 

tersebut. 

(4) Program asuransi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 

harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 19 dan Pasal 20 

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992  

(5)  Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberitahuan rencana 

memasarkan program asuransi baru sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri." 

 

 Dalam Surat  Edaran  Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 

butir I.5) juga disebutkan bahwa: “Produk asuransi yang 

dinyatakan dalam perjanjian kerjasama adalah produk yang telah 

tercatat di Bapepam dan LK, serta telah mendapat persetujuan dari 

Menteri Keuangan untuk dipasarkan melalui bancassurance”, 

selain itu sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 

5/8/PBI/2003 butir II.B) bahwa : 

(1) Perusahaan asuransi yang akan melakukan kerjasama 

dengan bank adalah perusahaan asuransi yang memiliki 

tingkat solvabilitas sesuai dengan ketentuan ketentuan 

berdasarkan data terkini dari Bapepam dan LK, 
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(2) Dapat dipastikan oleh bank bahwa perusahaan asuransi 

tersebut telah memperoleh surat persetujuan dari Menteri 

Keuangan untuk melakukan bancassurance 

(3) Bank wajib memantau,menganalisa, dan mengevaluasi 

kinerja dan/atau reputasi perusahaan asuransi mitra bank 

secara berkala paling tidak dalam sekali tahun, hal ini untuk 

mengantisipasi apabila sewaktu-waktu terjadi perubahan 

kondisi kinerja dan/atau reputasi perusahaan mitra bank. 

(4) Apabila perusahaan asuransi tersebut tidak memenuhi 

ketentuan dari Bapepam dan surat persetujuan dari Menteri 

Keuangan untuk melakukan bancassurance dan atau 

menurunnya reputasi perusahaan asuransi mitra bank  

secara signifikan yang nantinya akan mempengaruhi profil 

risiko bank, maka bank wajib mengakhiri kerjasama 

sebelum berakhirnya perjanjian atau tidak meneruskan 

kerjasama. 

(5) Apabila bank mengakhiri kerjasama oleh karena hal yang 

disebutkan dalam point (4) maka bank wajib menghentikan 

pemasaran produk asuransi yang dimuat dalam perjanjian 

kerjasama yang dimaksud dan juga menginformasikan 

kepada nasabah mengenai lanjutan penyelesaian hak dan 

kewajiban nasabah tersebut sehubungan dengan produk 

asuransi yang telah dipasarkan.  
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2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422 Tahun 2003 Tentang 

Penyelengaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan  Perusahaan 

Reasuransi. 

     Pasal 3 : 

(1) Pelaporan mengenai rencana memasarkan produk asuransi baru 

sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 18 Peraturan 

Pemerintah Nomor 73 Tahin 1992 Tentang Penyelenggaraan 

Usaha Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999, untuk produk 

asuransi kerugian harus dilengkapi dengan : 

a. Spesimen polis asuransi 

b. Pernyataan tenaga ahli yang berisi uraian dan dasar 

perhitungan tingkat premi dan cadangan teknis, lengkap 

dengan asumsi-asumsi dan data pendukungnya. 

c. Proyeksi underwriting untuk 3(tiga) tahun mendatang. 

d. Dukungan reasuransi untuk untuk produk asuransi yang 

dimaksud. 

e. Uraian tentang cara pemasaran dan contoh brosur yang 

digunakan  

f. Perjanjian kerjasama dalam hal produk asuransi tersebut 

dipasarkan oleh pihak lain. 
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g. Pengesahan oleh Dewan Pengawas Syariah bagi perusahaan 

asuransi atau kantor cabang perusahaan asuransi yang 

mempergunakan prinsip syariah 

(2) Pelaporan mengenai rencana memasarkan produk asuransi baru 

sebagaimana disebut dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah 

Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha 

Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999, untuk produk asuransi jiwa 

harus dilengkapi dengan : 

a. Spesimen polis asuransi; 

b. Pernyataan aktuaris yang berisi uraian dan perhitungan 

mengenai : 

i. Tarif premi, cadangan teknis, berikut asumsi 

aktuaria dan data pendukungnya ; 

ii. Nilai tunai, deviden polis, atau yang sejenis dalam 

hal produk asuransi tersebut mengandung nilai 

tunai, deviden polis, atau yang sejenis; 

c. Profit testing atau reset test; 

d. dukungan reasurasni untuk produk asuransi yang dimaksud; 

e. uraian cara pemasaran dan contoh brosur yang digunakan; 

f. contoh perjanjian kerjasama yang dalam hal produk ersebut 

dipasarkan oleh pihak lain; 
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g. pengesahan oleh Dewan Pengawas Syariah bagi Perusahan 

Asuransi atau kantor cabang perusahaan asuransi yang 

diselenggarakan dengan prinsip syariah. 

 Perusahaan asuransi sebelum memasarkan program 

asuransi barunya harus terlebih dahulu memberitahukan hal 

tersebut kepada Menteri, melalui pelaporan mengenai rencana 

pemasaran produk tersebut yang berisi spesifikasi program 

asuransi yang akan dipasarkan. Ketentuannya telah diatur dalam 

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422 Tahun 2003 Pasal 3.  

 Bank sebagai mitra perusahaan asuransi dalam memasarkan 

produk asuransi juga harus memberitahukan hal tersebut kepada 

Bank Indonesia melalui penyusunan laporan tentang aktivitas baru 

dalam rencana bisnisnya. Pengaturan mengenai laporan tersebut 

telah diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 

12/35/DPNP sebagaimana telah diatur dalam butir III.  

 Butir III.A.1 menyebutkan bahwa Bank yang pertama kali 

melakukan bancassurance wajib mencantumkan rencana 

bancassurance sebagai aktivitas baru dalam Rencana Bisnis Bank 

Tahun yang sama dengan tahun rencana pelaksanaan aktivitas.  

Bancassurance ditetapkan sebagai aktivitas baru oleh Bank 

Indonesia apabila memenuhi kriteria sebagai berikut : (1) Bank 

sebelumnya tidak pernah melakukan bancassurance dan atau ; (2) 

bank sebelumnya telah melakukan bancassurance namun 
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dilakukan pengembangan yang mengubah atau meningkatkan 

Risiko tertentu bagi Bank terkait dengan bancassuranceyang 

dilakukan, antara lain : perubahan model bisnis, perubahan 

perusahaan asuransi mitra, perubahan premi, perubahan manfaat, 

perubahan jangka waktu, perubahan nama produk, perubahan 

syarat, dan perubahan lainnya, yang memerlukan persetujuan dari 

Menteri Keuangan dan/atau pelaporan kepada Bapepam dan 

Lembaga Keuangan terkait dengan produk asuransi yang 

ditawarkan. Bank yang telah memenuhi syarat untuk melakukan 

bancassurance wajib melakukan laporan untuk setiap pelaksanaan 

bancassurance yang telah memenuhi kriteria aktivitas baru kepada 

Bank Indonesia yang terdiri dari : 

1) Laporan Rencana Pelaksanaan Aktivitas Baru Berupa 

bancassurance. 

Penyampaian laporan pelaksanaa aktivitas baru berupa 

bancassurance dilakukan sebagai berikut : 

(1) Laporan wajib disampaikan paling lambat 60 (enam 

puluh) hari sebelum pelaksanaan aktivitas 

bancassurance. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud dibuat dengan 

memuat informasi dan penjelasan sebagai berikut : 

 Informasi umum antara lain memuat tujuan, 

gambaran potensial nasabah, analisa kekuatan, 
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kelemahan, peluang, dan ancaman (Strengths, 

Weaknesses, Oportunities, Threats/ SWOT) 

bancassurance, produk asuransi yang dipasarkan 

serta model bisnis yang akan dilaksanakan; 

 Penilaian dan analisa solvabilitas serta perizinan 

perusahaan asuransi mitra bank; 

 Analisa manfaat dan biaya (cost and benefit 

analysis); 

 Manajemen Risiko yang meliputi identifikasi, 

pengukuran, pemantauan, dan pengendalian 

terhadap Risiko yang melekat atas aktivitas berupa 

bancassurance; 

 Prosedur pelaksanaan (Standard operating 

procedure/SOP), organisasi dan kewenangan 

pelaksanaan bancassurance dengan memperhatikan 

pengaturan mengenai penerapan manajemen risiko; 

 Kesiapan unit kerja khusus bancassurancedan/atau 

pejabat yang bertanggung jawab atas bancassurance 

serta kesiapan sumber daya manusia pemasaran 

bancassurance; 

 Hasil analisa aspek hukum dan aspek kepatuhan 

mengenai bancassurance; 
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 Kesiapan sistem informasi Bank terkait 

bancassurance; 

 Kebijakan dan prosedur terkait dengan penerapan 

program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan 

Pendanaan Teroris (APU dan PPT); 

 Dokumen yang tekait dengan aktivitas berupa 

bancassurance antara lain konsep perjanjian 

kerjasama dengan perusahaan asuransi mitra bank; 

 Dokumen dalam rangka transparansi kepada 

nasabah yang meliputi antara lain brosur, leaflet, 

dan/atau formulir aplikasi; dan 

 Surat persetujuan kerjasama bancassurance dari 

Menteri Keuangan dan Surat pernyataan pencacatan 

produk asuransi dari Bapepam dan LK. 

  Setelah memberikan laporan, bank dapat 

melaksanakan bancassurance 1 (satu) hari setelah menerima 

penegasan dari Bank Indonesia. Penegasan tersebut diberikan 

paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah seluruh 

persyaratan dan dokumen pelaporan diterima secara lengkap 

oleh Bank Indonesia. 

2) Laporan Realisasi Pelaksanaan Aktivitas Baru berupa 

bancassurance.Dalam Surat Edaran yag dikeluarkan oleh 

Bank Indonesia pada bulan Desember 2010 ini pada butir 
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III.A.6,  Laporan mengenai realisasi pelaksanaan aktivitas 

baru berupa Bancassurance wajib disampaikan paling lambat 

7 (tujuh) haru kerja setelah pelaksanaan aktivitas baru berupa 

bancassurance, laporan tersebut memuat informasi dan 

penjelasan sebagai berikut : 

(1) Nama dan jenis produk serta model bisnis yang 

dilakukan; 

(2) Tanggal pelaksanaan aktivitas baru yaitu tanggal 

produk asuransi pertama kali mulai dipasarkan dan 

dapat dimanfaatkan oleh nasabah; dan  

(3) Kesusaian aktivitas baru berupa bancassurance yang 

dilaksanakan dengan Laporan Rencana Pelaksanaan 

Aktivitas Baru Berupa Bancassurance yang telah 

disampaikan sebelumnya. 

 Bank  dinyatakan telah merealisasikan bancassurance ini, 

apabila bank tersebut telah memasarkan produk asuransi dan fungsi 

utama dari bancassurance itu sudah dapat dirasakan manfaatnya 

oleh nasabah. 

3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426 Tahun 2003 

Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan 

Asuransi dan  Perusahaan Reasuransi. 

 Perusahaan asuransi dapat melakukan kerjasama dalam hal 

pemasaran produk asuransi melalui kerjasama dengan bank yakni 
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bancassurance. Seperti yang disebutkan dalam Keputusan Menteri 

Keuangan Nomor 426 Tahun 2003 Pasal 40 ayat (1) bahwa 

perusahaan asuransi yang akan melakukan pemasaran produk 

asuransi melalui kerjasama dengan bank harus terlebih dahulu 

memperoleh persetujuan dengan bank. Untuk lebih jelasnya, pada 

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426 Pasal 40 yang berbunyi : 

(1)  Perusahaan asuransi yang akan melakukan pemasaran 

 melalui  kerjasama dengan bank harus memperoleh 

 persetujuan oleh Menteri. 

(2) Untuk memperoleh persetujuan Menteri, perusahaan 

 asuransi yang akan melakukan pemasaran melalui 

 kerjasama dengan bank harus mengajukan permohonan 

 kepada Menteri dengan menyampaikan : 

a. Produk yang akan dipasarkan; 

b. Prosedur penutupan dan pembayaran premi; 

c. Prosedur penyelesaian klaim; dan 

d. Konsep perjanjian kerja sama  yang telah diparaf oleh 

para pihak. 

(3) Petugas bank yang akan melakukan pemasaran  produk 

 asuransi harus memenuhi ketentuan sebagai  berikut : 

a. Memiliki sertifikasi keagenan asuransi yang 

dikeluarkan oleh asuransi terkait; 
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b. Telah memperoleh pelatihan mengenai produk asuransi 

yang akan dipasarkan. 

(4) Perusahaan asuransi sebagaimana dimaksud dalam  ayat 

 (1) wajib menyampaikan perjanjian kerjasama dengan 

 pihak bank yang telah ditandatangani, paling lambat 14 

 (empat belas) hari sejak memperoleh persetujuan Menteri. 

4. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga 

Keuangan No. Kep-104/BL/2006 Tentang  Produk Link 

  Hal-hal yang diatur antara lain : 

1) Besar minimum uang pertanggungan 

Besar uang pertanggungan untuk polis dalam mata 

uang rupiah sekurang-kurangnya sebesar: 

(1) Apabila lebih besar di antara Rp 15.000.000 (lima 

belas juta rupiah) dengan 125% (seratus dua puluh 

lima per seratus) dari premi sekaligus, untuk polis 

dengan pembayaran premi sekaligus; atau  

(2) Apabila lebih besar di antara Rp 7.500.000 (tujuh 

juta lima ratus ribu rupiah) dengan 5 (lima) kali 

premi tahunan, untuk polis dengan pembayaran 

premi berkala;  

Besar uang pertanggungan kematian alami untuk 

polis dalam mata uang asing sekurang-kurangnya:  
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(1) Apabila lebih besar di antara US$1,500 (seribu lima 

ratus dolar Amerika Serikat) atau yang setara 

dengan itu untuk mata uang asing lainnya dengan 

125% (seratus dua puluh lima per seratus) dari 

premi sekaligus, untuk polis dengan pembayaran 

premi sekaligus; atau  

(2) Apabila lebih besar di antara US$750 (tujuh ratus 

lima puluh dolar Amerika Serikat) atau yang setara 

dengan itu untuk mata uang asing lainnya dengan 5 

(lima) kali premi tahunan, untuk polis dengan 

pembayaran premi berkala;  

Masa pertanggungan asuransi sekurang-kurangnya 5 

(lima) tahun.  

2) Nama dan strategi investasi 

  Dalam hal pemberian nama, Perusahaan asuransi 

dan Bank yang melakukan bancassurance melalui produk 

link dilarang memberikan nama yang dapat mengakibatkan 

interprestasi yang berbeda dari strategi investasinya.  

  Strategi investasi yang dilakukan dapat berupa : 

(1) Strategi investasi pasar uang, apabila perusahaan 

asuransi melakukan investasi asset subdana pada 

surat berharga bersifat utang dengan jatuh tempo 
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kurang dari 1 (satu) tahun dan atau unit penyertaan 

reksadana pasar uang 

(2) Strategi investasi pendapatan tetap, apabila 

perusahaan asuransi jiwa melakukan melakukan 

investasi sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh 

perseratus) dari asset subdana dalam surat berharga 

yang bersifat utang dan atau unit penyertaann 

reksadana pendapatan tetap. 

(3) Strategi investasi saham, apabila perusahaan 

asuransi jiwa melakukan investasi sekurang-

kurangnya 80% (delapan puluh perseratus) dari aset 

subdana dalam saham dan atau Unit Penyertaan 

Reksa Dana Saham.  

(4) Strategi investasi campuran, apabila perusahaan 

asuransi jiwa melakukan investasi aset subdana 

dalam surat berharga bersifat utang dan saham yang 

perbandingannya tidak sebagaimana dimaksud 

dalam butir 2) atau butir 3), dan atau Unit 

Penyertaan Reksa Dana Campuran.  

(5) Strategi investasi syariah, apabila perusahaan 

asuransi jiwa melakukan investasi aset subdana 

seluruhnya pada surat berharga syariah.  
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 Perusahaan asuransi jiwa wajib membentuk subdana 

untuk setiap strategi investasi.  Jenis aset yang dapat dipilih 

untuk membentuk subdana wajib memenuhi ketentuan 

Pasal 21 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 

424/KMK.06/2003 sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2005. 

Nilai manfaat yang menjadi hak pemegang polis ditentukan 

berdasarkan jumlah dan nilai unit subdana untuk yang 

bersangkutan.  

3) Valuasi asset 

  Perusahaan asuransi jiwa wajib menghitung nilai 

asset untuk setiap subdana berdasarkan nilai wajar yang 

dihitung berdasarkan : (1) kas dan bank berdasarkan 

nominal; (2) deposito berjangka termasuk deposito on call 

dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama 

dengan 1 (satu) bulan berdasarkan nominal; (3) sertifikat 

deposito berdasarkan nilai tunai; (4) saham; (5) surat 

berharga yang bersifat utang yang diterbitkan oleh 

perusahaan yaitu obligasi dan Medium Term Note (MTN); 

(6) Unit penyertaan reksa dana berdasarkan nilai aktiva; (7) 

Surat utang atau surat berharga lainnya yang diterbitkan 

oleh Pemerintah Indonesia atau Bank Indonesia. 

4) Brosur pemasaran 
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Dalam memasarkan produk link perusahaan 

asuransi wajib menggunakan brosur yang memuat 

sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut : 

(1) Penjelasan umum mengenai manfaat asuransi yang 

menjelaskan bahwa besar manfaat polis tergantung 

pada kinerja investasi dan faktor2 lain yang 

mempengaruhi manfaat polis; 

(2) Penjelasan mengenai strategi investasi;  

(3) Uraian mengenai yang ditanggung oleh polis; 

(4) Rincian selurih biaya yang dibebankan kepada 

pemegang polis, diantaranya biaya akuisisi, biaya 

pengelolaan, dan biaya mortalita;  

(5) Biaya penarikan dana; 

(6) Uraian mengenai dasar perhitungan manfaat polis; 

(7) Uraian mengenai dasar dan frekuensi penilaian 

dana; 

(8) Uraian mengenai hal-hal yang dijamin oleh 

pemegang polis bila ada, misalnya manfaat 

kematian minimum yang dijamin, maksimum beban 

mortalita, dan biaya-biaya lainnya, tingkat bunga 

minimum, nilai tunai minimum, dan manfaat jatuh 

tempo yang dijamin; 

(9) Ilustrasi pertumbuhan besar manfaat; 
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(10) Urain mengenai kinerja investasi subdana terkait 

dalam periode sekuramg-kurangnya 5 (lima) tahun 

terakhir; 

5) Laporan perkembangan dana kepada publik  

6) Laporan perkembangan dana kepada pemegang  polis   

 Perusahaan asuransi jiwa wajib melaporkan 

perkembangan dana hak pemegang polis kepada pemegang 

polis yang bersangkutan sekurang-kurangnya sekali dalam 

setahun. Pelaporan yang dimaksud adalah sebagai berikut : 

(1) nilai dan unit subdana per tanggal valuasi untuk periode 

berjalan dan periode yang lalu; (2) Nilai dan harga subdana 

yang dibeli dalam periode berjalan; (3) Nilai dan harga 

subdana yang dijual dalam periode berjalan; (4) Rincian 

seluruh biaya yang dibebankan bagi pemegang polis antara 

lain yang terdiri dari biaya akuisisi, biaya pengelolaan, 

biaya mortalita, dan biaya pertanggungan tambahan; (5) 

Besar uang pertanggungan kematian pada akhir periode 

berjalan; (6) Nilai tunai neto pada akhir periode berjalan; 

(7) Saldo pinjaman polis bila ada, pada akhir periode 

berjalan; (8) Hasil investasi bersih untuk jangka waktu 

sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terakhir; (9) Rincian 

komposisi investasi untuk setiap subdana per tanggal 

pelaporan.     
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7) Persyaratan keagenan. 

  Seorang agen atau tenaga pemasaran dapat 

memasarkan produk unit link apabila yang bersangkutan 

memenuhi ketentuan sebagai berikut : 

(1) Memiliki sertifikasi keagenan dari Asosiasi Asuransi 

Jiwa Indonesia; dan  

(2) Memiliki sertifikasi keagenan khusus untuk produk 

unit link dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. 

 

Bank  merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat 

dalam meningkatkan taraf hidup orang banyak. Pengertian bank ini 

terdapat dalam Undang-Undang tentang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992. 

Namun bank dalam melakukan kegiatan usahanya tidak hanya sekedar 

menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya pula ke 

masyarakat, tetapi kegiatan bank harus mempunyai tujuan yang jelas demi 

kepentingan nasional, yakni sesuai dengan tujuan bank yaitu 

meningkatkan pemerataan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan 

meningkatkan stabilitas nasional.  

Menurut Undang Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, bank 

terdiri dari dua jenis yakni : Bank Umum dan Bank perkreditan Rakyat. 

Pada umumnya usaha yang dilakukan oleh kedua bank ini sama saja yakni 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 
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menyalurkannya dalam bentuk kredit. Namun  ada beberapa kegiatan atau 

usaha yang dilakukan oleh Bank Umum, tidak termasuk dalam kegiatan 

usaha yang dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat, seperti : menerbitkan 

surat pengakuan uang, membeli dan menjual surat berharga, memindahkan 

uang (transfer), menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat 

berharga (Safe deposit box); menerima pembayaran dari tagihan atas surat 

berharga; melakukan kegiatan anjak piutang,usaha kredit, dan kegiatan 

wali amanat; membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun 

sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, 

dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya; 

melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali 

amanat. Berbeda halnya dengan Bank Perkreditan Rakyat yang hanya 

boleh melakukan kegiatan usaha yakni, menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan; memberikan kredit; menyediakan pembiayaan 

bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil; dan menempatkannya 

dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI) deposito berjangka, 

sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada hak lain. Apabila dicermati, 

kegiatan usaha bank umum lebih luas dibandingkan dengan bank 

perkreditan rakyat.  

 Bank dalam melakukan kegiatan usahanya juga dilarang 

melakukan beberapa kegiatan seperti yang telah dicantumkan dalam 

Undang-Undang tentang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, yakni :  
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1. Melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana yang dimaksud 

dalam Pasal 7 huruf b dan huruf c dalam Undang-undang ini yakni  

melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi 

ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 

2. Melakukan usaha perasuransian 

3. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana yang 

dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dalam Undang-undang ini. 

 Bank dalam melakukan kegiatan usahanya dilarang melakukan 

kegiatan penyertaan modal dan melakukan usaha perasuransian. Bank 

menurut undang-undang, juga bisa melakukan kegiatan penyertaan modal 

pada bank antara perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna 

usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring 

penyelesaian dan penyimpanan. Tampaknya ketentuan ini melanggar 

prinsip bahwa bank dilarang berusaha di bidang lainnya. Akan tetapi, 

ternyata terdapat ketentuan penting bahwa bidang-bidang yang disebutkan 

secara limitatif oleh undang-undang ini masih sejenis dengan usaha bidang 

perbankan, yakni bidang keuangan. (Gunarto Sudardi, 2003:125). Jadi 

asalkan masih berusaha di bidang keuangan, maka bank boleh melakukan 

kegiatan penyertaan modal, tidak terkecuali dengan bancassurance 

(kerjasama antara bank dan perusahaan asuransi). 

 Bancassurance merupakan aktivitas kerjasama antara bank dan 

perusahaan asuransi dalam hal pemasaran produk asuransi melalui Bank. 

Bancassurance memiliki dua pengertian yaitu ; Pertama, a bank can that 
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offer banking, insurance landing a bank that can offer banking, insurance 

lending and investment product to customer; Kedua, a French term 

referring to the selling of insurance through a bank’established 

distribution channel.(Buletin Bank Indonesia, 2010 : 21). Di negara-

negara Eropa yang menganut universal banking system, produk ini sudah 

lama berkembang dan dilakukan sesuai dengan pengertian bancassurance 

yang pertama sedangkan di Indonesia produk ini murni produk asuransi 

yang ditawarkan dan dijual melalui jalur distribusi (distribution channel) 

perbankan sehingga lebih tepat pengertian bancassurance yang kedua. Hal 

ini sesuai pula dengan sistem perbankan Indonesia yang melarang bank 

melakukan kegiatan perasuransian sesuai dengan Undang-Undang 

Perbankan Nomor 10 Tahun 1998. Larangan ini sesuai pula dengan sistem 

perbankan yang dianut oleh Indonesia yakni Commercial Banking System 

yaitu ; melarang bank melakukan kegiatan usaha non bank seperti bisnis 

asuransi. Hal ini sama seperti yang diterapkan di negara Amerika serikat. 

(Buletin Hukum dan Kebanksentralan 2010 : 21).  

 Bancassurance bukan hanya menjual produk asuransi melalui 

saluran distribusi bank, tetapi lebih merupakan suatu pola pikir yang fokus 

kepada layanan nasabah untuk menjual produk asuransi dengan 

memanfaatkan customer base. 

 Bancassurance berusaha untuk menggabungkan suatu konsep 

multi-distribution approach untuk melayani segmen nasabah bank untuk 

menjual produk yang tepat kepada segmen nasbah yang sesuai melalui 
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saluran distribusi yang tepat dan menggunakan tenaga pemasar di bank 

yang ditunjuk secara khusus. Terdapat empat kerja sama bancassurance 

berdasarkan tingkat kedalamannya : 

(1) Distribution Agreement 

Bank mendistribusikan produk asuransi jiwa baik secara 

standalone maupun di bundling dengan produk bank seperti 

tabungan. Strategi ini memanfaatkan secara minimal costumer base 

dari bank. Kelemahan dari model kerjasama ini adalah sulitnya 

mengukur besarnya investasi yang diperlukan mengingat jangka 

waktu hubungan kerja bank dan asuransi bisa tak terbatas. Bagi 

kedua belah pihak, kerjasama ini saling menguntungkan dan 

memerlukan investasi yang paling minimal.  

(2) Strategic Allience 

Model kerjasama ini memerlukan integrasi yang lebih tinggi antara 

unit pengembangan produk dan kemampuan manajemen selling 

agent di bank. Marketing sudah memanfaatkan database nasabah 

bank dan memerlukan investasi IT dan training kepada agen 

penjual di bank. 

(3) Joint Ventura  

Jenis kerjasama ini memisahkan kepemilikan antara bank dan 

asuransi dan pada implementasinya kedua belah pihak mendirikan 

anak perusahaan. Pihak asuransi akan memberikan kontribusi 

tentang produk asuransi, sedangkan dari pihak bank akan 
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menyumbangkan customer database-nya.  Kerjasama ini 

memerlukan komitmen jangka panjang dari kedua belah pihak. 

(4) Financial Service Group 

Memiliki operasi dan sistem yang terintegrasi penuh. 

Memanfaatkan potensi dari kedekatan bank dan nasabahnya untuk 

memberikan layanan one stop services untuk menjual seluruh 

produk yang diperlukan nasabah.  

 Pada perkembangannya di tahun 2006, sebagai contoh BRI dan 

Asuransi Jiwa Sejahtera justru telah mencoba mengombinasikan seluruh 

konsep di atas dengan mendesain suatu bisnis model baru dengan layanan 

unit link dengan sistem terintegrasi penuh dan berbasiskan straight 

through processing dan end-to-end dari front end di Kantor cabang Bank 

sampai ke back office di Kustodian, tetapi dengan risiko dan investasi 

serendah mungkin bagi kedua belah pihak. (Soetanto Hadinoto 2008 : 161)  

 

4.2 Peran Bank Indonesia dalam Pengawasan Pelaksanaan 

 Bancassurance  

  Ditinjau dari segi fungsinya, salah satu jenis perbankan yang  

paling utama dan yang paling penting adalah Bank Sentral (central bank). 

Bank sentral di setiap negara hanya da satu dan mempunyai cabang 

hampir ditiap propinsi. Fungsi utama Bank Sentral adalah mengatur 

masalah-masalah yang berhubungan dengan keuangan disuatu negara 



55 
 

secara luas. Tugas Bank Sentral di Indonesia dipegang oleh Bank 

Indonesia (BI).  

  Peranan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral atau sering juga 

disebut Bank to bank. Tugas-tugas Bank Indonesia sebagai bank to bank 

adalah mengatur, mengkordinir, mengawasi serta memberikan tindakan 

kepada dunia perbankan. Bank Indonesia juga mengurus dana yang 

dihimpun dari masyarakat agar disalurkan kembali ke masyarakat benar-

benar efektif penggunaanya sesuai dengan tujuan pembangunan. 

Kemudian disamping mengurus dana perbankan, Bank Indonesia juga 

mengatur dan mengawasi kegiatan perbankan secara keseluruhan. 

  Secara garis besar ada tiga tugas Bank Indonesia dalam rangka 

mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah seperti yang tertuang 

dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 1999 : 

1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter 

Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter 

Bank Indonesia berwenang : 

1) Menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan 

memperhatikan sasaran laju inflasi yang ditetapkannya. 

2) Melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan 

cara-cara yang termasuk, tetapi tidak terbatas pada : 

(1) Operasi pasar terbuka di pasar uang, baik mata uang 

rupiah maupun valas. 
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(2) Penetapan tingkat diskonto 

(3) Penetapan cadang wajib minimum 

(4) Pengaturan kredit atau pembiayaan 

3) Memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip 

syariah, paling lama 90 (sembilan puluh) hari kepada bank 

untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek bank 

yang bersangkutan. 

4) Melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan sistem 

nilai tukar yang telah ditetapkan. 

5) Mengelola cadangan devisa 

6) Menyelenggarakan survei secara berkala atau sewaktu-

waktu diperlukan yang dapat bersifat makro dan mikro. 

2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran 

  Dalam tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem 

 pembayaran Bank Indonesia berwenang : 

1) Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas 

penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. 

2) Mewajibkan penyelengra jasa sistem pembayaran untuk 

menyampaikan laporan kegiatannya. 

3) Menetapkan penggunaan alat pembayaran. 

4) Mengatur sistem kliring antar bank baik dalam mata uang 

Rupiah maupun Asing. 
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5) Menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi 

pembayaran. 

6) Menetapkan macam, harga, ciri uang yang akan 

dikeluarkan, bahan yang akan digunakan dan tanggal mulai 

berlakunya sebagai alat pembayaran yang sah. 

7) Mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta 

mencabut, menarik dan memusnahkan uang dari peredaran, 

termasuk memberikan penggantian dengan nilai yang sama.  

3. Mengatur dan mengawasi bank 

Dalam hal mengatur dan mengawasi Bank Indonesia berwenang : 

1) Menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat 

prinsip-prinsip kehati-hatian. 

2) Memberikan dan mencabut izin usaha bank. 

3) Memberikan izin pembukaan, penutupan dan pemindahan 

kantor bank. 

4) Memberikan persetujuan atas kepemilikan dan 

kepengurusan bank. 

5) Memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan 

usaha tertentu. 

6) Mewajibkan bank untuk menyampaikan laporan, 

keterangan dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang 

ditetapkan Bank Indonesia. 
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7) Melakukan pemeriksaan terhadap bank, baik secara berkala 

maupun setiap waktu apabila diperlukan. 

8) Memerintahkan bank untuk menghentikan sementara 

sebagian atau seluruh kegiatan transaksi tertentu apabila 

menurut penilaian Bank Indonesia terhadap suatu transaksi 

patut diduga merupakan tindakan pidana dibidang 

perbankan. 

9) Mengatur dan mengembangkan informasi antar bank. 

10) Mengambil tindakan terhadap suatu bank sebagaimana 

diatur dalam undang-undang tentang perbankan yang 

berlaku apabila menurut penilaian Bank Indonesia dapat 

membahayakan kelangsungan usaha bank yang 

bersangkutan dan membahayakan perekonomian nasional. 

11) Tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga 

pengawasan sektor jasa keuangan yang independen dan 

dibentuk dengan undang-undang. 

 Tugas Bank Indonesia dalam point yang ketiga (3) menyebutkan 

bahwa Bank Indonesia bertugas untuk mengatur dan mengawasi bank, dan 

pastinya hal ini berlaku juga bagi kegiatan bank yang melakukan 

kerjasama dengan perusahaan asuransi dalam hal penjualan produk 

asuransi, hal ini seperti yang disebutkan dalam Bab V Undang Undang 

Nomor 7 tahun 1992 disebutkan bahwa Bank Indonesia mempunyai tugas 

sebagai badan pengawas dan badan pembina dari bank-bank milik 
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Indonesia maupun bank-bank yang beroperasi di Indonesia (Pasal 29 ayat 

(1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1992). Bab V Undang Undang Nomor 

7 Tahun 1992 dan Bab VI Undang Undang Nomor 23 Tahun 1999 

menyatakan hal-hal sebagai berikut : 

1) Bank Indonesia dan lembaga pemeriksa lainnya yang dikuasakan oleh   

Bank Indonesia berhak untuk mengadakan pemeriksaan terhadap 

bank; 

2) Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap bank baik secara 

berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan; 

3) Apabila dianggap perlu, pemeriksaan Bank Indonesia tersebut 

dapat dilakukan terhadap perusahaan induk, perusahaan anak pihak 

terkait, pihak terafiliasi, dan debitur bank. 

4) Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia segala 

keterangan dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara 

yang ditetapkan Bank Indonesia. 

5) Bank, atas permintaan Bank Indonesia, wajib memberikan 

kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang 

ada padanya serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan 

dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, 

dokumen, dan penjelasan yang dilaporkan bank yang 

bersangkutan.  

Pengawasan dan pengaturan yang dilakukan oleh Bank Indonesia 

dimuat dalam beberapa peraturan perundang-undangan khususnya 
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peraturan yang terkait dengan bancassurance atau bank yang melakukan 

aktivitas kerjasama dengan perusahaan asuransi. Awalnya pada tanggal 19 

Mei 2003, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia 

Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 56, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4292), namun 

karena di pandang perlu untuk mengatur kembali ketetntuan mengenai 

penerapan manajemen risiko pada bank yang melakukan aktivitas 

kerjasama pemasaran dengan perusahaan asuransi (bancassurance) maka 

pada tanggal 23 Desember 2010, Bank Indonesia menerbitkan Surat 

Edaran Nomor 12/35/DPNP. Dalam Surat Edaran Bank Indonesia tersebut 

mengatur beberapa perihal hyang terkait dengan penerapan manajemen 

risiko pada Bank yang melakukan aktivitas kerjasama pemasaran dengan 

perusahaan asuransi.  

Penerbitan surat edaran tersebut terkait dengan usaha Bank 

Indonesia dalam pengawasan terhadap bank yang melakukan aktivitas 

kerjasama dengan perusahaan asuransi (bancassurance). Beberapa 

ketentuan umum yang wajib dilaksanakan oleh bank yang akan melakukan 

kegiataan kerjasama dengan perusahaan asuransi.  

Pertama, bank yang melakukan bancassurance wajib menerapkan 

Manjemen Risiko sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia yang mengatur 

mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum. Hal ini 

diwajibkan oleh Bank Indonesia, mengingat Bank menghadapi berbagai 
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risiko yang melekat pada aktivitas bancassurance ini terutama Risiko 

hukum dan Risiko Reputasi. ( Surat Edaran BI nomor 12/35/DPNP Butir 

II.A.1. 

Kedua, bank wajib menyusun kebijakan dan prosedur secara 

tertulis mengenai bancassurance dengan berpedoman pada Peraturan 

Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen 

Risiko bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 dan juga berpedoman pada Surat 

Edaran Bank Indonesia Nomor 12/35/DPNP. (Butir II.A.2). 

Dalam Butir II.B.4.g Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 

12/35/DPNP, menyebutkan bahwa Bank Indonesia dapat memerintahkan 

Bank untuk menghentikan bancassurance dalam hal berdasarkan evaluasi 

Bank Indonesia bancassurance yang dilaksanakan : 

1. Tidak sesuai dengan rencana pelaksanaan aktivitas baru berupa 

bancassurance yang dilaporkan kepada Bank Indonesia dan/atau 

persetujuan bancassurance dari Menteri Keuangan dan/atau 

pencatatan produk asuransi dari Bapepam dan LK; 

2. Berpotensi terhadap dampak kinerja bank, dan/atau; 

3. Tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;” 

 Melalui pasal tersebut, dapat diketahui bahwa Bank Indonesia 

 memang berperan penting atas bank yang melakukan ativitas 

 bancassurance. 
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Dalam pengawasan bank, maka bank Indonesia haruslah 

melakukan langkah-langkah tertentu tetapi ada rambu-rambu sebagai 

batas-batasnya.(Munir Fuady 1999 : 127 ). Rambu-rambu pembatas 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Pengawasan Bank Indonesia tidak sampai mengekang pasar 

perbankan sehingga menimbulkan distorsi pasar. 

2. Pengawasan Bank Indonesia tidak sampai berakibat mengambil 

alih atau mencampuri kewenangan direksi dan komisaris dari bank 

yang diawasinya. Sebab yang berwenang terhadap manajemen 

bank tetap pihak direksinya sedang yang “terutama” berwenang 

melakukan supervisi terhadap manajemennya adalah pihak 

komisaris bank tersebut. 

3. Pengawasan pihak Bank Indonesia tidak sampai mengakibatkan 

pihak bank tidak boleh mengambil risiko-risiko tertentu dari 

bisnisnya bank tersebut sesuai dprinsip bahwa setiap bisnis 

(termasuk bisnis bank) tentu ada risikonya. 

4. Kewenangan Bank Indonesia hanya “advisory” atau yang palinh 

jauh hanya “supervisory” tetapi bukan sebagai “garantor” bahwa 

bank diawasinya tidak menjadi bank bermasalah. 

 

  Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia memegang 

peranan penting dalam hal pengawasan bank yang melakukan kegiatan 

usahanya, termasuk pengawasan terhadap bank yang melakukan aktivitas 
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kerjasama dengan perusahaan asuransi (bancassurance), seperti yang 

tertuang dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/35/DPNP Butir 

II.B.4.g yang menyatakan bahwa Bank Indonesia berhak memerintahkan 

bank untuk menghentikan bancassurance dalam hal berdasarkan evaluasi 

Bank Indonesia.  

  Seiring dengan perjalanannya, eksistensi BI diperkuat lagi sejak 

diperlakukannya UU. Nomor 7 tahun 1992. Pada Bab V tentang 

Pembinaan dan Pengawasan disebutkan bahwa BI mempunyai tugas 

sebagai badan pengawas dan pembina dari bank-bank milik Indonesia dan 

bank-bank yang beroperasi di Indonesia (pasal 29 ayat(1)). Hanya saja bila 

diamati ketentuan yang di atur dalam Pasal 29 ayat (2) tidak sinkron 

dengan apa yang ditetapkan pada Pasal 31 ayat (1) yang menyebutkan :t 

 Pasal 29 ayat (2) : 

 “Bank Indonesia menetapkan ketentuan tentang kesehatan bank 

dengan memperhatikan aspek permodalan, kualitas asset, kualitas 

manajemen, rentabilitas, likuiliditas, solvabilitas, dan aspek lain, yang 

berhubungan dengan usaha bank.” 

 

Pasal 31 ayat (1) : 

 “Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap bank, baik 

secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan.” 
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 Dari kedua pasal yang tersebut di atas, jelas terlihat bahwa peran 

BI tergantung pada dua hal, Pertama; BI melakukan pemeriksaaan secara 

berkala, dan BI melakukan pemeriksaan apabila diperlukan. Kedua kondisi 

ini jelas sangat merugikan masyarakat pemakai bank, sebab masyarakat 

tidak mengetahui kapan BI dapat melakukan pemeriksaan apabila 

diperlukan, seharusnya BI setiap saat melakukan pemeriksaan terhadap 

bank-bank yang diawasi dan dibina.  
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

5.1.1 Landasan Hukum Pelaksanaan Bancassurance di Indonesia 

Pasal 1 Huruf 1 Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 

menyatakan bahwa perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut 

tentang bank, mencakup tentang kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara 

dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.  

Bank merupakan lembaga khusus yang berusaha di bidang 

keuangan, oleh karena itu, terdapat ketentuan mengenai kegiatan apa saja 

yang boleh dilakukan oleh sebuah bank sebagaimana dinyatakan dalam 

Pasal 6 samapai Pasal 15 dari Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 

sebagaimana telah ditambah dan diubah oleh Undang Undang Nomor 10 

Tahun 1998. Ketentuan tersebut dimaksudkan sebagai bersifat limitatif 

sebagaimana telah ditetapkan oleh Pasal 10 Huruf c Undang Undang 

Nomor 7 Tahun 1992, yakni sepanjang yang diizinkan saja dan 

dimaksudkan untuk tidak memberikan kesempatan bagi bank untuk 

melakukan usaha yang menyangkut bidang nonkeuangan. 

65 
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Dalam kenyataannya, pembatasan-pembatasan tersebut tidaklah 

dirumuskan secara tajam atau secara rinci sehingga masih terdapat 

kesempatan untuk menghindarinya, misalnya ikut menjadi pemegang 

saham perusahaan lain yang berusaha di bidang kegiatan ekonomi riil 

meskipun bersifat sementara.  

 Bank sebagai lembaga yang berfungsi amat penting – sebagai 

 mediator antara mereka yang mempunyai dana dan mereka yang 

 membutuhkan – tidak dapat membatasi dirinya dengan usaha penempatan 

 pada sisi aktiva sebagaimana yang digambarkan dalam Bab 5 dan Bab 6.  

Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 sendiri telah menyebutkan 

berbagai  usaha yang dapat dijalankankan oleh bank pada umumnya yang 

berdasarkan pasal 6 huruf n hampir tidak terbatas jenisnya. Bank, menurut 

Undang Undang, juga bisa melakukan kegiatan penyertaan modal pada 

bank antara perusahaan lain dibidang keuangan, seperti sewa guna usaha, 

modal ventura, perusahaan efek, asuransi serta lembaga kliring 

penyelesaian dan penyimpanan. Tampaknya ketentuan ini melanggar 

prinsip bahwa bank dilarang berusaha di bidang lainnya, seperti 

penyertaan modal, dan usaha perasuransian.  

Bancassurance, kerjasama antara bank dan perusahaan asuransi 

dalam menjual produk asuransi merupakan salah satu jasa perbankan yang 

saat ini banyak dikembangkan oleh bank sebagai bentuk pemberian 

layanan lengkap kepada para nasabahnya, karena hal ini suatu keharusan, 
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sebab dalam persaingan antar bank yang makin ketat, maka bank yang 

dpat memberikan pelayanan yang lengkap dan beragam pasti akan 

memperoleh posisi yang terkemuka, makin dikenal dan dipercaya oleh 

masyarakat. Bancassurance bukan hanya sekedar menjual produk asuransi 

melalui saluran distribusi bank, tetapi lebih merupakan suatu pola pikir 

yang fokus kepada layanan nasabah yang menjual produk asuransi dengan 

memanfaatkan customer base yang dimiliki oleh bank. Kerjasama antara 

bank dan perusahaan asuransi ini adalah kerjasama yang saling 

menguntungkan dengan berbagai value added. 

Dasar hukum pelaksanaan bancassurance diatur dalam berbagai 

ketentuan perundang-undangan yakni : 

(1) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 Tentang 

Penyelenggaraan Usaha Perasuransian; 

(2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422 Tahun 2003 Tentang 

Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan 

Reasuransi; 

(3) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426 Tahun 2003 Tentang 

Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan 

Perusahaan Reasuransi;  

(4) Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga 

Keuangan No. Kep-104/BL/2006 Tentang Produk Unit link. 
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5.1.2 Peran Bank Indonesia dalam Hal Pengawasan Bancassurance di 

 Indonesia 

Bank Indonesia sebagai bank sentral yang berperan penting dalam 

tugas mengatur dan mengawasi bank yang ada di Indonesia termasuk 

dalam pengawasan bank yang melakukan kegiatan kerjasama dengan 

perusahaan asuransi (bancassurance), oleh karena itu sebagai tugasnya 

yang mengawasi bank yang melakukan kegiatan kerjasama dengan 

perusahaan asuransi, pada tanggal 23 Desember 2010 Bank Indonesia 

menerbitkan Surat Edaran Nomor 12/35/DPNP Perihal Penerapan 

Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerjasama 

Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (bancassurance).  

5.2 Saran 

1. Penulis menyarankan agar nantinya Undang-undang perbankan di 

Indonesia bisa mengatur lebih jelas kegiatan usaha perbankan dan 

pembatasannya yang boleh dan dilarang untuk dilakukan oleh bank, 

mengingat karena banyak bank yang mengintegrasikan berbagai usahanya 

lebih memilih celah dengan melaksanakan kegiatan yang bergerak di 

bidang distribusi seperti kerjasama antara bank dan perusahaan asuransi 

dalam penjualan produk asuransi (bancassurance). Esensi larangan 

tersebut yakni menjaga keterlibatan bank secara tidak terbatas terhadap 

usaha lainnya agar kesehatan bank dapat dipelihara dengan baik menjadi 

tidak tercapai. 
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2. Pada Bab V tentang Pembinaan dan Pengawasan disebutkan bahwa BI 

mempunyai tugas sebagai badan pengawas dan pembina dari bank-bank 

milik Indonesia dan bank-bank yang beroperasi di Indonesia (pasal 29 

ayat(1)). Hanya saja bila diamati ketentuan yang di atur dalam Pasal 29 

ayat (2) tidak sinkron dengan apa yang ditetapkan pada Pasal 31 ayat (1). 

Dari kedua pasal yang tersebut di atas, jelas terlihat bahwa peran BI 

tergantung pada dua hal, Pertama; BI melakukan pemeriksaaan secara 

berkala, dan BI melakukan pemeriksaan apabila diperlukan. Kedua kondisi 

ini jelas sangat merugikan masyarakat pemakai bank, sebab masyarakat 

tidak mengetahui kapan BI dapat melakukan pemeriksaan apabila 

diperlukan, oleh karena itu Penulis juga menyarankan seharusnya BI setiap 

saat melakukan pemeriksaan terhadap bank-bank yang diawasi dan dibina.  
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