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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Konseptual 

1. Asuransi 

a. Tinjauan umum tentang Asuransi 

Asuransi adalah perlindungan atau proteksi atas kerugian 

keuangan (financial loss), yang ditimbulkan oleh peristiwa yang tidak 

diduga sebelumnya (fortouitious event).
1
 

Asuransi atau dalam bahasa Belanda “verzekering” berarti 

pertanggungan. Dalam suatu asuransi terlibat dua pihak, yaitu : yang 

satu sanggup menanggung atau menjamin, bahwa pihak lain akan 

mendapat penggantian suatu kerugian, yang mungkin akan ia derita 

sebagai akibat dari suatu peristiwa yang semula belum tentu akan 

terjadi atau semula belum dapat ditentukan saat akan terjadinya. Suatu 

kontra prestasi dari pertanggungan ini, pihak yang ditanggung itu, 

diwajibkan membayar sejumlah uang kepada pihak yang menanggung. 

Uang tersebut akan tetap menjadi milik pihak yang menanggung, 

apabila kemudian peristiwa yang dimaksud itu tidak terjadi.
2
 

 

                                                             
1 Budisantoso, Totok & Sigit Triandaru, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Yogyakarta: Salemba 
Empat,2006), hlm. 178 
2 Prof. Dr. Prodjodikoro, Wirjono, S.H, Hukum Asuransi di Indonesia, (Jakarta : PT. Intermasa ; 1996), 
hlm. 1 
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b. Sejarah Hukum Asuransi di Indonesia 

Sistem hukum Indonesia berasal dari Hukum Perdata yang dibawa 

oleh pemerintah kerajaan Belanda ke Indonesia pada masa penjajahan. 

Hukum Perdata tersebut dapat ditelusuri akarnya ke Hukum Perdata 

Perancis  sampai ke Hukum Romawi.  Keberadaan hukum asuransi di 

Indonesia berakar dari Kodifikasi Hukum Perdata (Code Civil) dan 

Hukum Dagang (Code de Commerce) pada permulaan abad 

kesembilanbelas semasa pemerintahan kaisar Napoleon di Perancis. 

Pada waktu itu, Hukum Dagang Belanda hanya memuat pasal-pasal 

mengenai asuransi laut sampai diundangkannya rancangan Kitab 

Undang-undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel) tahun 

1838 yang memuat peraturan-peraturan mengenai asuransi kebakaran, 

asuransi hasil bumi dan asuransi jiwa. Sistem inilah yang juga dianut 

untuk Hindia Belanda dahulu yang sampai sekarang masih berlaku di 

Indonesia. 

Asuransi selaku gejala hukum di Indonesia, baik dalam pengertian 

maupun dalam bentuknya yang terlihat sekarang, berasal dari Hukum 

Barat. Adalah Pemerintah Belanda yang mengimpor asuransi sebagai 

bentuk hukum (rechtsfiguur) di Indonesia dengan cara 

mengundangkan KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan KUH 

Dagang (Wetboek van Koophandel), dengan satu pengumuman 

(publicatie) pada 30 April 1847, dan termuat dalam staatsblad 1847 
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Nomor 23.  Kedua Kitab Undang-undang tersebut mengatur asuransi 

sebagai sebuah perjanjian. 

Selanjutnya, seiring dengan dominasi Inggris sebagai asal muasal 

asuransi modern dan negara-negara yang menganut sistem Anglo 

Saxon tertentu dalam perkembangan industri asuransi secara 

internasional, terutama dalam penyediaan kapasitas reasuransi dan 

sebagai sumber pengetahuan asuransi, perkembangan asuransi secara 

internasional, termasuk di Indonesia, sangat dipengaruhi sangat 

dipengaruhi oleh pengertian dan praktik hukum serta preseden yang 

berasal dari negara-negara Anglo Saxon tersebut. 

Di Indonesia, undang-undang yang mengatur asuransi sebagai 

sebuah bisnis untuk pertama kalinya lahir pada tahun 1992 dengan 

disahkannya UU Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian. 

Sebelum lahirnya UU Nomor 2 Tahun 1992, asuransi sebagai bisnis 

diatur melalui berbagai Peraturan Pemerintah (PP) dan Keputusan 

Presiden (Kepres) berserta peraturan di bawahnya. Untuk 

membedakan pengaturan asuransi sebagai sebuah usaha dari 

pengaturan asuransi sebagai sebuah perjanjian, selanjutnya, Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian akan 

disebut UU Usaha Asuransi. 

UU Usaha Asuransi mengatur asuransi sebagai sebuah usaha 

dengan membuat aturan mengenai perizinan, pengelolaaan dan 
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peranan pemeritah dalam pembinaan dan pengawasan usaha 

perasuransian, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 UU Usaha 

Asuransi, Undang-undang ini menggantikan Ordonnantie op het 

Levensverzekering bedrijf  (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 101) yang 

dinyatakan tidak berlaku lagi sejak disahkannya undang-undang 

tersebut. Pelaksanaan UU Bisnis Asuransi diatur dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 (selanjutnya disebut PP  73 

Tahun1992). Sebagaimana  dicantumkan  dalam  Pasal 46 PP 73 

Tahun 1992 tersebut, dengan  ditetapkannya  Peraturan  Pemerintah 

 ini,  KepPres Nomor 40 Tahun 1988 tentang Usaha Di Bidang 

Asuransi Kerugian dinyatakan tidak berlaku lagi. Pada tahun 1999, 

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 

1999 (selanjutnya disebut PP Nomor 63 Tahun 1999) tentang 

Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 yang 

menggantikan sebagian ketentuan  PP Nomor 73 Tahun 1992. 

Perubahan kedua diberlakukan melalui PP Nomor 39 Tahun 2008 

Tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 

1992. Terakhir, pemerintah mengeluarkan PP Nomor 81 Tahun 2009 

Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 

1992. Masing-masing Peraturan Pemerintah tersebut di atas diikuti 

berbagai Keputusan Menteri Keuangan dan Peraturan Menteri 

Keuangan  dan berbagai keputusan di bawahnya yang semuanya 
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menjadi peraturan pelaksanaan pengelolaan, pembinaan dan 

pengawasan bisnis asuransi Indonesia.
3
 

Untuk saat ini, Bisnis atau usaha asuransi diatur dalam Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337), yang selanjutnya 

dalam Penelitian ini ditulis UU Perasuransian. Dan setelah undang-

undang tersebut diundangkan, maka Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

1992 Tentang Usaha Perasuransian dinyatakan sudah tidak berlaku 

lagi. 

Kebutuhan bagi melindungi individu terhadap perubahan nasib, 

telah ada seiring dengan peradaban manusia. Orang di seluruh dunia 

selagi sepanjang sejarah manusia, telah lama memikirkan tips 

memenuhi kebutuhan itu. Caranya pun bermacam-macam, disorientasi 

satunya membangun organisasi pendidikan yang terstruktur, seakan-

akan : roman colleges(Perguruan Tinggi Romawi) dan Anglo Saxon 

Gilds, ini ialah wujud nyata upaya manusia padahal bagi menjamin 

perlindungan harta dan kesulitan bersama. 

Di samping itu masih di Romawi, juga terdapat perkumpulan-

perkumpulan yang miliki kesamaan dengan konsep asuransi modern, 

seakan-akan Collegium Lambaesis & Collegium Tenuiorum, ala 

                                                             
3Akademi Asuransi, “Dasar Hukum Asuransi Indonesia” 

http://www.akademiasuransi.org/2013/03/dasar-hukum-asuransi-indonesia_11.html. Diunduh 19 
Oktober 2016 
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sederhana konsep yang mereka jalankan adalah setiap anggota 

menyetorkan sejumlah iuran, kemudian dikumpulkan, dan andaikan 

suatu masa ada disorientasi satu anggotanya yang memerlukan seakan-

akan halnya meninggal dunia dan sebagainya, iuran yang terkumpul 

itu akan diberikan seakan-akan santunan. 

Padahal di Indonesia sendiri, konsep yang mirip dengan asuransi, 

sebenarnya juga telah terbentuk dari semangat gotong royong bangsa 

kami sejak mula-mula. Melainkan di era asuransi modern, masuk ke 

Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda. Oleh karenanya selagi 

inilah yang jadi cikal-bakal berdirinya sebagian besar perusahaan-

perusahaan asuransi yang ada dewasa ini. Misalnya seperti Asuransi 

Jiwasraya, Asuransi heroisme Bumi Putera, Asuransi Jasa 

Raharja, Asuransi Jasa Indonesia, dan lain-lain, ialah deretan 

perusahaan-perusahan asuransi yang tumbuh dan memiliki interaksi 

langsung denganzaman penjajahan Belanda dan era mula-mula 

kemerdekaan. 

c. Subyek Asuransi 

Dalam tiap-tiap perjanjian selalu ada 2 (dua) macam subyek, yaitu 

di satu pihak seorang atau badan hukum mendapat kewajiban untuk 

sesuatu, dan dilain pihak ada seorang atau suatu badan hukum yang 

mendapat hak atas pelaksanaan kewajiban itu, maka dalam tiap-tiap 

persetujuan selalu ada pihak berkewajiban dan pihak berhak. Dengan 
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demikian, para pihak dalam perjanjian pertanggungan yaitu 

Penanggung dan Tertanggung. 

Jadi berdasarkan Pasal 246 KUH Dagang bisa disimpulkan bahwa 

ada dua pihak yang berperan sebagai subyek asuransi, yaitu :  

1) Pihak Tertanggung, yaitu pihak yang mempunyai harta benda 

yang diancam bahaya. Pihak ini bermaksud untuk mengalihkan 

risiko atas harta bendanya, atas peralihan risiko tersebut pihak 

Tertanggung mempunyai kewajiban untuk membayar premi. 

2) Pihak Penanggung, yakni pihak yang mau menerima risiko atas 

harta benda orang lain, dengan suatu kontra prestasi berupa 

premi. Dengan demikian apabila terjadi peristiwa yang 

mengakibatkan keinginan penanggunglah yang memberi ganti 

rugi.
4
 

d. Obyek Asuransi 

Yang dipergunakan pada umumnya adalah harta benda seseorang 

atau tepatnya milik atas harta benda, misalnya ; rumah, bangunan, 

perhiasan dan benda berharga lainnya. Dalam hal ini dikatakan bahwa 

yang pertanggungkan adalah sama dengan benda pertanggungan.  

                                                             
4Mutiara Lombok, “Pengertian Asuransi” 

http://www.sarjanaku.com/2012/11/pengertian-asuransi-umum-tujuan.html. Diunduh 03 
Nopember 2016. 
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Disamping itu bisa terjadi bahwa obyek pertanggungan tidak sama 

dengan benda pertanggungan. Contohnya asuransi kendaraan 

bermotor, benda pertanggungannya adalah tanggung jawab pemilik 

apabila kendaraan itu membuat celaka orang lain.  

Jadi ada 3 (tiga) hal yang dapat didipertanggungkan (obyek 

asuransi), yaitu :  

1) Risiko pribadi, yaitu kehidupan dan kesehatan. 

2) Hak milik atas benda. 

3) Tanggung jawab atau kewajiban yang harus dipikul seseorang. 

Obyek pertanggungan dikenal pula dengan sebutan 

“Kepentingan”. kepentingan merupakan unsur utama dalam 

pertanggungan Pasal 250 KUH Dagang menyebutkan bahwa bila pada 

waktu pertanggungan seorang Tertanggung tidak mempunyai 

kepentingan atas benda yang dipertanggungkan, Penanggung tidak 

wajib memberi ganti rugi.  

Mengingat pentingnya obyek pertanggungan tersebut maka tidak 

setiap kepentingan dapat dieprtanggungkan. Agar dapat 

dipertanggungkan, kepentingan yang dimaksud harus memenuhi 

syarat tertentu. 

Pasal 268 KUH Dagang menyatakan, bahwa yang dapat menjadi 

obyek asuransi ialah semua kepentingan yang :  
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1) Dapat dinilai dengan sejumlah uang 

2) Dapat diancam oleh macam bahaya  

3) Tidak dikecualikan oleh undang-undang  

Ada kalanya diadakan asuransi terhadap kemungkinan orang 

menderita karena tidak mendapat untung dalam suatu perusahaan. 

Dalam hal ini tidak ada suatu benda berwujud, yang akan musnah atau 

akan ada kerusakan dan sebagainya. Jadi selama persetujuan asuransi 

berjalan, tidak ada suatu benda yang terlihat sebagai barang yang 

terkena suatu macam bahaya.
5
 

e. Tujuan Asuransi 

Tujuan asuransi / pertanggungan ialah : 

1) Apabila perusahaan / perorangan menderita suatu musibah 

yang telah ditentukan dalam persetujuan atau kejadian kerugian 

yang dideritanya maka ada yang akan menanggung. 

2) Tanggung jawab perusahaan / perorangan itu kepada pihak 

ketiga seolah-oleh dipikulkan kepada pihak Penanggung. 

Dengan demikian, maka tujuan pokoknya ialah untuk memperkecil 

risiko yang harus dihadapi Tertanggung apabila terjadi peristiwa 

yang merugikan Tertanggung (perusahaan / perorangan). Atau 

                                                             
5 Ibid. 
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dengan lain perkataan, tujuan hukum dan tujuan ekonominya 

adalah pembagian risiko atau pemindahan risiko.
6
 

f. Manfaat Asuransi 

Pada dasarnya asuransi dapat memberikan manfaat bagi 

Tertanggung, antara lain : 

1) Rasa aman dan perlindungan 

Polis asuransi yang dimiliki oleh Tertanggung akan 

memberikan rasa aman dari risiko atau kerugian yang mungkin 

timbul. Kalau risiko atau kerugian tersebut benar-benar terjadi, 

pihak Tertanggung (insured) berhak atas nilai kerugian sebesar 

nilai polis atau ditentukan berdasarkan perjanjian antara 

Tertanggung dan Penanggung. 

2) Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil 

Prinsip keadilan diperhitungkan dengan matang untuk 

menentukan nilai pertanggungan dan premi yang harus 

ditanggung oleh pemegang polis secara periodik dengan 

memperhatikan secara cermat factor-faktor yang berpengaruh 

besar dalam asuransi tersebut. Untuk mendapatkan nilai 

pertanggungan, pihak Penanggung sudah membuat kalkulasi 

                                                             
6 Kansil, C.S.T, Prof. Dr. SH, Christine S.T Kansil, S.H, M.H, Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang 
Indonesia, (Jakarta; Sinar Grafika, 2002), hlm. 179 
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yang tidak merugikan kedua belah  pihak. Semakin besar nilai 

pertanggungan semakin besar pula nilai premi periodik yang 

harus dibayar oleh Tertanggung. 

3) Polis asuransi dapat dijadikan sebagai jaminan untuk 

memperoleh kredit. 

4) Berfungsi sebagai tabungan dan sumber pendapatan. 

Premi yang dibayarkan setiap periode memiliki substansi yang 

sama dengan tabungan. Pihak Penanggung juga 

memperhitungkan bunga atas premi yang dibayarkan dan juga 

bonus (sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak). 

5) Alat penyebaran risiko. 

Risiko yang seharusnya ditanggung oleh Tertanggung ikut 

dibebankan juga pada Penanggung dengan imbalan sejumlah 

premi tertentu yang didasarkan atas nilai pertanggungan. 

6) Membantu meningkatkan kegiatan usaha. 

Investasi yang dilakukan oleh para investor dibebani dengan 

risiko kerugian yang bisa diakibatkan oleh berbagai macam 

sebab (pencurian, kebakaran, kecelakaan, dan lain 

sebagainya).
7
 

 

 

                                                             
7 Budisantoso, Totok & Sigit Triandaru, loc. cit 
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g. Asas dalam Hukum Asuransi 

Sebagai suatu sistem hukum, dalam hukum atau perjanjian 

asuransi juga dikenal beberapa prinsip atau asas hukum yang menjadi 

latar belakang dari peraturan yang bersangkutan. Prinsip-prinsip 

hukum asuransi adalah sebagai berikut : 

1) Asas Indemnitas 

Asas Indemnitas adalah satu asas utama dalam perjanjian 

asuransi, karena merupakan asas yang mendasari mekanisme 

kerja dan memberi arah tujuan dari perjanjian asuransi itu 

sendiri (khusus untuk asuransi kerugian). Perjanjian asuransi 

mempunyai tujuan utama dan spesifik ialah untuk memberi 

suatu ganti kerugian kepada  pihak Tertanggung  oleh pihak 

Penanggung. Pengertian kerugian itu tidak boleh menyebabkan 

posisi keuangan pihak Tertanggung menjadi lebih diuntungkan 

dari posisi sebelum menderita kerugian. Jadi terbatas sampai 

pada posisi awal, artinya, hanya mengembalikannya pada 

posisi semula. 

Asas Indemnitas sebagai landasan dasar sebagai mana 

dimaksud diatas pada hakikatnya mengandung dua aspek, yaitu 

: 
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a) Aspek pertama ialah berhubungan dengan tujuan dari 

perjanjian, harus ditunjukkan kepada ganti kerugian, yang 

tidak boleh diarahkan bahwa pihak Tertanggung karena 

pembayaran ganti rugi jelas akan menduduki posisi yang 

lebih menguntungkan. Jadi bila terdapat klausul yang 

bertentangan dengan tujuan ini menyebabkan batalnya 

perjanjian. 

b) Aspek kedua ialah berhubungan dengan pelaksanaan 

perjanjian asuransi sebagai keseluruhan yang sah. Untuk 

keseluruhan atau sebagian tidak boleh bertentangan dengan 

aspek pertama. 

Hal ini sangat penting artinya karena tujuan yang hendak 

dicapai oleh perjanjian asuransi dan dalam pelaksanaanya 

harus memenuhi syarat tertentu, yaitu bahwa pihak 

Tertanggung karena memperoleh ganti rugi tidak dapat 

menjadi mempunyai posisi keuangan yang lebih 

menguntungkan. Yang ingin dicapai oleh asas indemnitas 

adalah keseimbangan antara risiko yang dialihkan kepada 

Penanggung dengan kerugian yang diderita oleh Tertanggung 
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sebagai akibat dari terjadinya peristiwa yang secara wajar tidak 

diharapkan terjadinya.
8
 

2) Asas Kepentingan yang Dapat diasuransikan (insurable 

interest) 

Kepentingan yang dapat diasuransikan merupakan asas utama 

kedua dalam perjanjian asuransi / pertanggungan. Setiap pihak 

yang bermaksud mengadakan perjanjian asuransi, harus 

mempunyai kepentingan yang diasuransikan, yang 

dimaksudkan memiliki kepentingan dalam hal ini adalah pihak 

yang Tertanggung mempunyai keterlibatan sedemikian rupa 

dengan akibat dari suatu peristiwa yang belum pasti terjadinya 

dan yang bersangkutan menjadi menderita kerugian. 

Batasan atau pengertian “kepentingan” di dalam perjanjian 

asuransi atau pertanggungan dapat dimulai dari pengertian 

yang tidak langsung sebagai berikut : seseorang dianggap 

mempunyai kepenntingan di dalam perjanjian asuransi, ialah 

apabila  uang tersebut dapat atau mungkin menderita kerugian 

yang bersifat ekonomi, sehingga Penanggung harus memberi 

ganti kerugian sehingga dengan demikian kepentingan dapat 

                                                             
8 Pramukti, Angger Sigit, S.H & Andre Budiman Panjaitan, Pokok-Pokok Hukum Asuransi, (Yogyakarta ; 
PT. Pustala Yustisia; 2016) hlm. 19 
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pula diartikan sebagai “keterlibatan kerugian keuangan karena 

suatu peristiwa yang belum pasti.”
9
 

3) Asas Iktikad Baik atau Kejujuran (Utmost Good Faith) 

Pada hakikatnya asas kejujuran adalah asas bagi setiap 

perjanjian asuransi yang ada dalam ketentuan KUH Perdata. 

Pasal 251 KUH Dagang mengatur pula mengenai iktikad baik 

atau kejujuran, hal ini disebabkan karena perjanjian asuransi 

mempunyai sifat-sifat khusus, dibandingkan dengan perjanjian-

perjanjian lain dalam KUH Perdata. Tertanggung harus 

menyadari bahwa pihaknya mempunyai kewajiban untuk 

memberi keterangan yang sebenar-benarnya, sejujur-jujurnya, 

dan selengkap-lengkapnya mengenai keadaan objek yang 

diasuransikan. Pasal 251 menekankan bahwa asas iktikad baik 

atau kejujuran ini kepada Tertanggung. 

Secara umum, iktikad baik yang sempurna dapat diartikan 

bahwa masing-masing pihak dalam suatu perjanjian yang akan 

disepakati, menurut hukum mempunyai kewajiban untuk 

memberikan keterangan atau informasi yang selengkap-

lengkapnya, yang akan dapat memengaruhi  keputusan pihak 

                                                             
9 Ibid, hlm. 21 
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yang lain untuk memasuki perjanjian atau tidak, baik 

keterangan yang demikian itu diminta atau tidak.
10

 

Dalam melakukan kontrak asuransi, kedua belah pihak 

dilandasi oleh itikad baik (utmost good faith). Penanggung 

perlu menjelaskan secara lengkap hak dan kewajibannya 

selama masam asuransi. Selain itu yang sangat perlu 

diperhatikan adalah perlakuan dari Penanggung pada saat 

benar-benar ada risiko yang menimpa Tertanggung. Pihak 

Penanggung harus konsisten terhadap hak dan kewajiban yang 

pernah disampaikan pada Tertanggung dan dicantumkan dalam 

kontrak (polis) termasuk batasan-batasan yang ada sehingga 

jelas apabila ada risiko yang tidak ditanggung oleh asuransi. 

Pihak Tertanggung juga perlu mengungkapkan secara rinci 

kondisi yang akan diasuransikan sehingga pihak Penanggung 

memiliki gambaran yang memadai untuk menentukan 

persetujuan. Kewajiban dari kedua belah pihak untuk 

mengungkapkan fakta disebut duty of disclosure.  Faktor-faktor 

yang melanggar prinsip duty of disclosure  adalah : 

a) Nondisclosure 

Adanya data-data penting yang tidak diungkapan sehingga 

menyalahi utmost good faith. 

                                                             
10Ibid, hlm. 22 
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b) Concealment 

Secara sengaja melakukan kebohongan dan tidak 

mengungkapkan fakta penting. 

c) Fraudulent mispresentation 

Sengaja memberikan gambaran yang tidak cocok dengan 

kondisi  riil. 

d) Innocent Misrepresentation 

Secara tidak sengaja memberi gambaran yang salah yang 

memiliki pengaruh besar dalam proses asuransi.
11

 

4) Asas Subrogasi 

Fungsi dari asuransi pada dasarnya adalah untuk mengalihkan 

risiko dari Tertanggung ke Penanggung yang mana 

Tertanggung membayar sejumlah premi dengan nilai tertentu 

yang ditentukan oleh Penanggung. Risiko dalam hal ini tentu 

saja risiko yang merugikan bagi Penanggung sehingga tidak 

relevan apabila Tertanggung akan mendapatkan keuntungan 

tertentu apabila kejadian yang dipertanggungkan tersebut 

terjadi, dalam hal ini Tertanggung sudah mendapatkan 

penggantian atas kerugian yang dideritanya, akan tetapi 

Tertanggung mendapatkan lagi ganti rugi dari pihak ketiga. 

Untuk mengantisipasi hal-hal seperti tersebut terjadi, maka 

                                                             
11Budisantoso, Totok & Sigit Triandaru, op.cit, hlm. 181 
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KUH Dagang mengenal prinsip subrogasi bagi Penanggung 

yang diatur dalam pasal 288 yang berbunyi : 

“seorang penanggung yang telah membayar kerugian sesuatu 

barang yang diasuransikan, menggantikan tertanggung dalam 

segala hal yang diperolehnya terhadap orang-orang ketiga 

berhubung dengan penerbitan kerugian tersebut, dan 

tertanggung itu adalah bertanggung jawab untuk setiap 

perbuatan yang dapat merugikan hak penanggung terhadap 

orang-orang ketiga itu”. 

Dari uraian bunyi undang-undang di atas dapat diketahui 

bahwa subrogasi adalah penggantian kedudukan Tertanggung 

oleh Penanggung yang telah membayar ganti kerugian dalam 

melaksanakan hak-hak Tertanggung kepada pihak ketiga yang 

menyebabkan terjadinya kerugian. Akan tetapi kemungkinan 

terjadinya kerugian yang diderita oleh Tertanggung tidak 

diganti sepenuhnya oleh Penanggung. 

h. Polis Asuransi 

Setiap perjanjian asuransi yang dibuat antara Penanggung dan 

Tertanggung pasti mempunyai polis asuransi. 

Kegiatan utama dari perusahaan asuransi adalah melakukan 

penanggungan terhadap peristiwa yang belum pasti. Dalam hal ini 
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perusahaan asuransi memberikan janji-janji yang dicantumkan dalam 

suatu kontrak yang dikenal dengan istilah polis. Dalam polis tersebut 

dapat memuat mengenai syarat-syarat pembayaran klaim, kapan 

perusahaan asuransi membayar yang akan ditanggung dan jumlah 

yang akan dibayar. Dalam hal ini bentuk polis antara perusahaan 

asuransi satu dengan yang lainnya akan berbeda karena bentuk 

perjanjian tersebut asasnya adalah kebebasan bertindak antara kedua 

belah pihak untuk membuat suatu perjanjian. 

Masalah pembuatan kontrak asuransi bukan hanya membuat 

konsep instrumen hukum. Penyusunan dokumen itu didahului oleh 

analisis yang intensi terhadap perekonomian dan pertimbangan-

pertimbangan teknis untuk menentukan bukan saja apa jenis asuransi 

yang hendak dicantumkan, tetapi juga tarif serta pembatas-

pembatasannya. Secara teknis, hal tersebut disebut dengan “keputusan 

underwriting” dan harus  dibuat oleh spesialis-spesialis seperti 

insinyur, ahli statistik, dokter, ahli cuaca, dan ahli ekonomi. 

Bagi rata-rata pemegang polis, kontrak asuransi tampak panjang 

dan rumit. Kerumitan ini terutama disebabkan oleh susunan 

kalimatnya yang khas mengikuti bahasa yang lazim dalam bidang 

hukum. Secara praktis kunci untuk memahami suatu polis adalah 

melakukan analisis mengenai perjanjian pertanggungan  yang lazim, 
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pembatasan-pembatasnya, pengecualian-pengecualiannya, dan syarat-

syarat. Pada umumnya analisis itu akan mengungkapkan bahwa polis 

asuransi tidaklah membingungkan seperti dugaan semula.
12

 

Polis asuransi adalah bukti tertulis atau surat perjanjian antara para 

pihak yang mengadakan perjanjian asuransi. Polis memegang peranan 

penting dalam menjaga konsistensi pertanggungjawaban baik pihak 

Penanggung maupun Tertanggung. Dengan adanya polis asuransi 

perjanjian antara kedua belah pihak mendapatkan kekuatan secara 

hukum. Dengan memiliki polis asuransi tersebut maka pihak 

Tertanggung memiliki jaminan bahwa pihak Penanggung akan 

mengganti kerugian yang mungkin dialami oleh Tertanggung akibat 

peristiwa yang tidak terduga. Polis tersebut merupakan bukti otentik 

yang dapat digunakan oleh Tertanggung untuk mengajukan klaim 

apabila pihak Penanggung mengabaikan tanggungjawabnya. 

Penggantian finansial dari Penanggung akan sangat bermanfaat untuk 

mengembalikan Tertanggung kepada kedudukannya semula sebelum 

mengalami kerugian dan menghindarkan Tertanggung dari 

kebangkrutan. Polis asuransi juga berfungsi sebagai bukti pembayaran 

premi kepada Penanggung. 

Polis asuransi memuat hal-hal sebagai berikut : 

                                                             
12 Pramukti, Angger Sigit, S.H & Andre Budiman Panjaitan, op.cit, hlm. 35 
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1) Nomor polis 

2) Nama dan alamat Tertanggung 

3) Uraian risiko 

4) Jumlah pertanggungan 

5) Jangka waktu pertanggungan 

6) Besar premi, bea materai, dan lain-lain 

7) Bahaya-bahaya yang dijaminkan 

8) Khusus untuk polis pertanggungan kendaraan bermotor 

(asuransi kerugian) ditambah dengan nomor polisi, nomor 

rangka (chasis), dan nomor mesin kendaraan.
13

 

i. Risiko 

Pengertian risiko secara umum adalah kemungkinan terjadinya 

hal-hal yang tidak diinginkan yang menimbulkan kerugian. Risiko 

dalam industri perasuransian diartikan sebagai ketidakpastian dari 

kerugian finansial atau kemungkinan terjadi kerugian. Ketidakpastian 

dan peluang kerugian ini dapat  disebabkan oleh berbagai macam hal. 

Hal-hal yang dapat menimbulkan ketidakpastian tersebut antara lain 

ketidakpastian ekonomis, ketidakpastian yang berkaitan dengan alam, 

ketidakpastian terjadinya perang, pembunuhan, pencurian, dan 

sebagainya. 

                                                             
13Budisantoso, Totok & Sigit Triandaru, op.cit, hlm. 182 
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Dalam usaha perasuransian, sudah dilakukan pemilahan risiko. 

Pemilahan ini dimaksudkan agar dapat dilakukan secara tepat 

identifikasi terhadap risiko yang akan diangkat dalam perjanjian 

asuransi. Dengan dilakukan identifikasi secara tepat, pihak 

Penanggung dapat melakukan perhitungan atau estimasi yang tepat 

sehingga tidak merugikan pihak Penanggung maupun pihak 

Tertanggung.
14

 

Risiko yang dihadapi perlu ditangani dengan baik untuk 

mempertimbangkan kehidupan perekonomian di masa mendatang. 

Dalam menangani risiko tersebut minimal adal 5 (lima) cara yang 

dapat dilakukan, antara lain : 

1) Menghindari risiko (risk avoidance) 

Orang yang bersangkutan perlu mempertimbangkan risiko yang 

mungkin muncul dari aktivitas yang akan dilakukan. Setelah 

mengidentifikasikan risiko, orang dapat meneruskan 

kegiatannya dapat juga menarik diri dari kegiatan yang akan 

dilakukan. Dengan cara menarik diri, sebenarnya orang tersebut 

sudah menghindari risiko. 

2) Mengurangi risiko (risk reduction) 

                                                             
14Ibid, hlm. 179 
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Mengurangi risiko berarti mengambil tindakan yang bersifat 

meminimalisasi kemungkinan terjadinya risiko kerugian. 

Mengurangi risiko dapat berarti mengurangi peluang terjadinya 

atau mengurangi jumlah kerugian yang mungkin terjadi. 

3) Menahan risiko (risk retention) 

Berarti kita tidak melakukan aktivitas apa-apa terhadap risiko 

tersebut. Risiko tersebut dapat ditahan karena secara ekonomis 

biasanya melibatkan jumlah yang kecil. Bahkan kadang-

kadang orang tidak sadar akan usaha menahan risiko ini. 

4) Membagi risiko (risk sharing) 

Membagi risiko berarti melibatkan orang lain untuk sama-sama 

menghadapi risiko. Misalnya saja dalam memulai investasi, 

dianggap akan terlalu berisiko kalau hanya melibatkan satu 

orang. Oleh karena itu diajak satu atau beberapa orang untuk 

bekerja sama melakukan investasi tersebut. 

5) Mentransfer risiko  (risk transferring) 

Berarti memindahkan risiko kerugian kepada pihak lain yang 

bersedia serta mampu memikul beban risiko.
15

 

 

 

 

                                                             
15 Ibid, hlm.180 
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j.  Dasar Hukum Asuransi 

Sebelum adanya peraturan perundang-undangangan yang mengatur 

tentang asuransi secera spesifik, asuransi diatur dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel). Dalam pasal 246 

dijelaskan : 

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian, dimana 

Penanggung mengikat diri terhadap Tertanggung dengan 

memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi 

karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat 

keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita 

karena suatu peristiwa yang tidak pasti.” 

Kemudian Negara Indonesia membentuk sebuah Peraturan 

Perundang-Undangan yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 

tentang Usaha Perasuransian dan pada tahun 2014 memperbaruinya 

dengan membentuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang 

Perasuransian dan selanjutnya disebut UU Asuransi. Dalam Pasal 1 

UU Asuransi dijelaskan : 

“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaituperusahaan 

asuransi danpemegang polis, yang menjadidasar bagi penerimaan 

premi oleh perusahaan asuransisebagai imbalan untuk: 
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1) memberikan penggantian kepada Tertanggung atau 

pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang 

timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggungjawab hukum 

kepada pihak ketiga yang mungkin diderita Tertanggung 

atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang 

tidak pasti; atau 

2) memberikan pembayaran yang didasarkan pada 

meninggalnya Tertanggung atau pembayaran yang 

didasarkan pada hidupnya Tertanggung dengan manfaat 

yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada 

hasil pengelolaan dana.” 

 

2. Asuransi Jiwa 

a. Tinjauan umum tentang Asuransi Jiwa 

Asuransi jiwa diatur dalam Pasal 302 KUH Dagang, yang 

berbunyi: 

“Jiwa seseorang dapat dipertanggungkan untuk keperluan orang 

yang berkepentingan, baik untuk selama hidup ataupun untuk 

suatu waktu yang ditentukan dengan perjanjian.” 

Kemudian Usaha Perasuransian Jiwa diatur dalam UU Asuransi 

Pasal 1 ayat 6 dengan bunyi : 
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“Usaha Asuransi Jiwa adalah usaha yang menyelenggarakan jasa 

penanggulangan risiko yangmemberikan pembayaran kepada 

pemegang polis,Tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam 

hal Tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau 

pembayaran lain kepada pemegang polis, Tertanggung,atau pihak 

lain yang berhak pada waktu tertentu yangdiatur dalam 

perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan 

pada hasil pengelolaan dana.” 

Definisi inilah yang akan dijadikan titik tolak pembahasan asuransi 

jiwa selanjutnya. 

Asuransi jiwa adalah suatu jasa yang diberikan oleh perusahaan 

asuransi dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan jiwa atau 

meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan. Pada prinsipnya 

manusia menghadapi risiko berkurang atau hilangnya produktivitas 

ekonomi yang diakibatkan oleh kematian, mengalami cacat, 

pemutusan hubungan kerja, dan pengangguran.
16

 

Asuransi Jiwa sangatlah penting. Misalnya seorang Ayah 

meninggal dengan tiba-tiba dan meninggalkan anak serta istrinya. Jika 

Sang Ayah memiliki Asuransi jiwa maka hidup anaknya tersebut, 

tidak akan terlantar sepeninggalan dirinya. 

                                                             
16Ibid, hlm. 184  
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Namun walaupun sebagian besar orang telah tahu apa arti asuransi 

jiwa sebenarnya, masih banyak orang yang enggan untuk membelinya. 

Alasan yang  paling sering dikatakan adalah mahalnya premi asuransi 

yang dibayarkan. 

b. Manfaat Asuransi Jiwa 

Asuransi jiwa memberikan : 

1) Dukungan bagi pihak yang selamat dari suatu kecelakaan. 

2) Santunan bagi Tertanggung yang meninggal. 

3) Bantuan untuk menghindari kerugian yang disebabkan oleh 

meninggalnya orang kunci. 

4) Penghimpunan dana untuk persiapan pensuin.
17

 

c. Polis Asuransi Jiwa 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 255 KUH Dagang, asuransi harus 

diadakan secara tertulis dengan bentuk akta yang disebut dengan polis. 

Menurut ketentuan Pasal 304 KUH Dagang, polis asuransi jiwa 

memuat : 

1) Hari pengadaan pertanggungan itu 

Dalam polis harus dicantumkan hari dan tanggal diadakan 

pertanggungan. Hal ini penting untuk mengetahui kapan 

                                                             
17 Ibid. 
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pertanggungan itu mulai berjalan dan dapat diketahui pula 

sejak hari dan tanggal itu risiko menjadi beban Penanggung. 

2) Nama Tertanggung 

Dalam polis harus dicantumkan nama Tertanggung sebagai 

pihak yang wajib membayar premi dan berhak menerima polis. 

Apabila terjadi evenemen atau apabila jangka waktu 

berlakunya asuransi berakhir, Tertanggung berhak menerima 

sejumlah uang santunan atau pengembalian dari Penanggung. 

Selain Tertanggung, dalam praktik asuransi dikenal pula 

penikmat (beneficiary), yaitu orang yang berhak menerima 

sejumlah uang tertentu dari Penanggung karena ditunjuk oleh 

Tertanggung  atau karena ahli warisnya, dan tercantum dalam 

polis. Penikmat berkedudukan sebagai pihak ketiga yang 

berkepentingan. 

3) Nama orang yang jiwanya dipertanggungkan 

Objek asuransi jiwa adalah jiwa dan badan manusia sebagai 

satu kesatuan. Jiwa tanpa badan tidak ada artinya, sebaliknya 

badan tanpa jiwa juga tidak ada arti apa-apa bagi asuransi jiwa. 

Jiwa seseorang merupakan objek asuransi jiwa yang tidak 

berwujud, yang hanya dapat dikenal melalui wujud badannya. 

Orang yang punya badan itu mempunyai nama yang jiwanya 

diasuransikan, baik sebagai pihak Tertanggung atau sebagai 
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pihak ketiga yang berkepentingan. Dalam hal ini, Tertanggung 

dan orang yang jiwanya diasuransikan itu berlainan. 

4) Saat mulai dan berakhirnya evenemen 

Saat mulai dan berakhirnya evenemen merupakan jangka 

waktu berlaku asuransi, artinya dalam jangka waktu itu risiko 

menjadi beban Penanggung. Evenemen adalah suatu peristiwa 

yang tidak pasti. Misalnya  jangka waktu berlaku asuransi 

adalah 01 Januari 2010 sampai 01 Januari 2016, maka 

Penanggung berkewajiban membayar santunan kepada 

Tertanggung atau orang yang ditunjuk sebagai penikmat jika 

terjadi risiko selama jangka waktu tersebut. 

5) Jumlah uang yang dipertanggungkan 

Jumlah pertanggungan adalah sejumlah uang tertentu yang 

diperjanjikan pada saat diadakan perjanjian asuransi atau 

pertanggungan sebagai jumlah santunan yang wajib dibayar 

oleh Penanggung kepada penikmat dalam hal terjadi evenemen 

atau pengembalian kepada Tertanggung sendiri dalam hal 

berakhirnnya jangka waktu asuransi tanpa terjadi evenemen. 

6) Premi asuransi atau pertanggungan 

Premi asuransi atau pertanggungan adalah sejumlah uang yang 

wajib dibayar oleh Tertanggung kepada Penanggung setiap 

jangka waktu tertentu. Dalam praktiknya dapat dibayarkan per 
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bulan, per tri wulan, per semester ataupun per tahun. Besarnya 

jumlah premi asuransi bergantung pada jumlah asuransi yang 

disetujui oleh Tertanggung pada saat diadakan perjanjian 

asuransi. 

3. Bank 

a. Tinjauan umum tentang Bank 

Dalam dunia modern sekarang ini, peranan perbankan dalam 

memajukan perekonomian suatu Negara sangatlah besar. Hampir 

semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiaatan keuangan 

selalu membutuhkan jasa bank. Oleh karena itu, saat ini dan di masa 

yang akan datang kita tidak akan lepas dari dunia perbankan, jika 

hendak menjalankan aktivitas keuangan, baik perorangan maupun 

lembaga, baik sosial atau perusahaan. Begitu pentingnya dunia 

perbankan, sehingga ada anggapan bahwa bank merupakan “nyawa” 

untuk menggerakkan roda perekonomian suatu Negara. Anggapan ini 

tentunya tidak salah, karena fungsi bank sebagai lembaga keuangan 

sangatlah vital, misalnya dalam hal penciptaan uang, mengedarkan 

uang, menyediakan uang untuk menunjang kegiatan usaha, tempat 

mengamankan uang, tempat melakukan investasi dan jasa keuangan 

lainnya. 

Secara sederhana, Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan 

usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan 
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menyalurkannya kembali dana tersebut kepada masyarakat serta 

memberikan jasa-jasa bank lainnya.
18 

Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, 

Bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam 

bentuk kredit dan/atau bentuk bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup orang banyak.” 

b. Jenis Bank 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 

Perbankan, jenis bank berdasarkan fungsi terdiri dari 2 jenis, yaitu 

Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Umum adalahbank 

yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau 

berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa 

dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat 

atau yang lebih umum dikenal sebagai BPR adalah bank yang 

melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan 

Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam 

lalu lintas pembayaran. 

Dari penjelasan diatas dapat kita ketahui yang membedakan 

Bank Umum dengan BPR dari segi hukum adalah pada jasa pelayanan 

lalu lintas pembayaran, dimana BPR tidak memberikan jasa tersebut, 

                                                             
18 Dr. Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Perkasa, 2015), hlm. 3 
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sehingga lebih difokuskan pada kegiatan menghimpun dan 

menyalurkan dana kepada masyarakat. 

Secara umum, BPR mempunyai kegiatan usaha yang lebih 

terbatas dibandingkan Bank Umum. Bank Umum dapat menghimpun 

dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat berupa giro, tabungan, 

dan deposito, sedangkan BPR tidak boleh menghimpun dana dalam 

bentuk giro dan juga tidak boleh ikut serta dalam lalu lintas 

pembayaran. Bank umum dapat melakukan kegiatan usaha dalam 

valuta asing, sedangkan BPR tidak diperbolehkan. Bank Umum dapat 

melakukan penyertaan modal pada lembaga keuangan dan untuk 

mengatasi kredit macet, sedangkan BPR sama sekali tidak boleh 

melakukan penyertaan modal. Dalam hal melakukan usaha 

perasuransian, BPR dan Bank Umum sama-sama tidak 

diperbolehkan.
19

 

Bank Umum seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank 

Mandiri, Bank Central Asia (BCA), dan beberapa Bank Umum 

lainnya mempunyai kegiatan usaha valuta asing, mempunyai jasa lalu 

lintas pembayaran selain memberikan produk tabungan, deposito dan 

giro. Sedangkan BPR hanya memberikan produk tabungan dan 

deposito, dan tidak mempunyai kegiatan usaha valuta asing ataupun 

jasa lalu lintas pembayaran. 

                                                             
19Budisantoso, Totok & Sigit Triandaru, op.cit, hlm. 86 
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Bank Umum hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan 

usaha dengan izin Direksi Bank Indonesia oleh : 

1) Warga Negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia, 

atau 

2) Warga Negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia 

dengan warga negara asing dan atau badan hukum asing 

secara kemitraan.
20

 

Sedangkan BPR hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga 

negara Indonesia, badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya 

warga negara Indonesia, pemerintah daerah, atau dapat dimiliki 

bersama diantara ketiganya.
21

 

Dari sekilas penjelasan mengenai perbedaan antara Bank umum 

dan BPR di atas, Peneliti menyajikan Tabel di bawah ini untuk 

memperjelas perbedaan tersebut. 

 

 

 

 

                                                             
20Ibid., hlm. 88 
21Ibid., hlm. 92 
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Tabel  2.1 Perbedaan Bank Umum dan BPR 

 

No Jenis Perbedaan Bank Umum BPR 

 

1. Jenis Simpanan 
Giro, Tabungan 

& Deposito 

Tabungan dan 

Deposito 

 

2. 
Kepemilikan 

Bisa orang asing 

dengan syarat 

bergabung 

dengan WNI 

Tidak bisa 

orang asing 

 

3. Lalu Lintas Pembayaran Bisa Tidak bisa 

 

4. Valuta Asing Bisa Tidak bisa 

 

 

5. Penyertaan Modal 

Bisa pada 

lembaga 

keuangan dan 

untuk mengatasi 

kredit macet 

Tidak bisa 

             Sumber : Hasil Analisis Peneliti 

4. Perjanjian 

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata Perjanjian adalah Perbuatan 

dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu 

orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan 

hukum  antara dua orang atau lebih yang disebut Perikatan yang di 

dalamya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak.   

Perjanjian adalah sumber perikatan. 
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a. Asas-asas Hukum Perjanjian 

Ada beberapa asas yang dapat ditemukan dalam Hukum 

Perjanjian, namun ada dua diantaranya yang merupakan asas 

terpenting dan karenanya perlu untuk diketahui, yaitu: 

1) Asas Konsensualitas, yaitu bahwa suatu perjanjian dan 

perikatan yang timbul telah lahir sejak detik tercapainya 

kesepakatan, selama para pihak dalam perjanjian tidak 

menentukan lain. Asas ini sesuai dengan ketentuan Pasal 

1320 KUH Perdata mengenai syarat-syarat sahnya 

perjanjian. 

2) Asas Kebebasan Berkontrak, yaitu bahwa para pihak 

dalam suatu perjanjian bebas untuk menentukan materi/isi 

dari perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan 

ketertiban umum, kesusilaan dan kepatutan. Asas ini 

tercermin jelas  dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang 

menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara 

sah mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang 

membuatnya. 
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b. Syarat Sahnya Perjanjian 

Dalam Pasal 1320 KUH Perdata disebutkan, untuk 

sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu: 

1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, artinya 

bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu 

harus bersepakat atau setuju mengenai perjanjian yang 

akan diadakan tersebut, tanpa adanya paksaan, 

kekhilafan dan penipuan. 

2) Kecakapan, yaitu bahwa para pihak yang mengadakan 

perjanjian  harus cakap menurut hukum,  serta berhak 

dan berwenang melakukan perjanjian.Mengenai 

kecakapan Pasal 1329 KUH Perdata menyatakan bahwa 

setiap orang cakap melakukan perbuatan hukum kecuali 

yang  oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap.  

Pasal 1330 KUH Perdata menyebutkan orang-orang 

yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian 

yakni: 

a) Orang yang belum dewasa. 

Mengenai kedewasaan Undang-undang menentukan 

sebagai berikut: 
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i) Menurut Pasal 330 KUH Perdata: 

Kecakapan diukur bila para pihak yang 

membuat perjanjian telah berumur 21 tahun 

atau kurang dari 21 tahun tetapi sudah 

menikah dan sehat pikirannya. 

ii) Menurut Pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 

1974 tertanggal 2 Januari 1974 tentang 

Undang-Undang Perkawinan (“Undang-

undang Perkawinan”): Kecakapan bagi 

pria adalah bila telah mencapai umur 19 

tahun, sedangkan bagi wanita apabila telah 

mencapai umur 16 tahun. 

b) Mereka yang berada di bawah pengampuan. 

c) Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan 

oleh Undang-Undang (dengan berlakunya Undang-

Undang Perkawinan, ketentuan ini sudah tidak 

berlaku lagi). 

d) Semua orang yang dilarang oleh Undang-Undang 

untuk membuat perjanjian-perjanjian tertentu. 

3) Mengenai suatu hal tertentu, hal ini maksudnya adalah 

bahwa perjanjian tersebut harus mengenai suatu obyek 

tertentu. 
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4) Suatu sebab yang halal, yaitu isi dan tujuan suatu 

perjanjian  haruslah berdasarkan hal-hal yang tidak 

bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan  

ketertiban 

Syarat ke 1 dan 2 disebut dengan Syarat Subyektif, karena 

mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan 

perjanjian, sedangkan  syarat ke 3 dan 4 disebut Syarat 

Obyektif, karena mengenai obyek dari suatu perjanjian. 

Apabila syarat subyektif tidak dapat terpenuhi, maka salah satu 

pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. 

Pihak yang dapat meminta pembatalan itu, adalah pihak yang tidak 

cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya (perizinannya) secara 

tidak bebas. 

Jadi, perjanjian yang telah dibuat itu akan terus mengikat kedua 

belah pihak yang mengadakan perjanjian, selama tidak dibatalkan 

(oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan 

tersebut.Sedangkan apabila syarat obyektif yang tidak terpenuhi, maka 

perjanjian itu akan batal demi hukum. Artinya sejak semula tidak 
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pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu 

perikatan.
22

 

5. Kredit 

a. Pengertian Kredit 

Perkataan Kredit sesungguhnya berasal dari bahasa latin credere 

yang berarti kepercayaan, atau credo yang berarti saya percaya. Jadi 

seandainya seseorang memperoleh kredit, berarti ia memperoleh 

kepercayaan (trust). Dengan perkataan lain maka kredit mengandung 

pengertian adanya suatu kepercayaan dari seseorang atau badan yang 

diberikan kepada seseorang atau badan lainnya yaitu bahwa yang 

bersangkutan pada masa yang akan datang akan memenuhi segala 

sesuatu kewajiban yang telah diperjanjikan terlebih dahulu.
23

 

Mengingat kredit adalah berbasis kepercayaan, maka pihak bank 

diharuskan menguji nasabahnya terlebih dahulu apakah nasabah dapat 

dipercaya, dalam arti uang yang dipinjamkannya dapat dikembalikan 

dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama di awal kredit. 

                                                             
22 Legal Banking, “Dasar-dasar Hukum Perjanjian” 

  https://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/dasar-dasar-hukum-perjanjian/. Diunduh 25    
     Oktober 2016. 
23 Firdaus, H. Rachmat & Maya Ariyanti, Manajemen Perkreditan Bank Umum, (Bandung: Alfabeta, 
2009), hlm. 1. 
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Untuk itu sebelum kredit dicairkan, bank akan melakukan serangkaian 

proses kredit yang diajukan nasabah.
24

 

Dalam UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 bahwa Kredit (Kredit 

Yang Diberikan) adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan  

pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan 

pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu 

tertentu dengan pemberian bunga, imbalan, atau pembagian hasil 

keuntungan. 

b. Manfaat Kredit 

Banyak masyarakat sekarang ini yang menggunakan fasilitas 

kredit dari bank, hal ini tentunya dikarenakan fasilitas kredit dari bank 

memberikan banyak manfaat bagi mereka. 

Manfaat kredit bank cukup banyak apabila dilihat dari berbagai 

pihak yang berkepentingan. Tentunya kredit memiliki manfaat bagi 

pihak debitur dan pihak bank sendiri. Berikut adalah manfaat kredit
25

 : 

1) Manfaat Kredit bagi debitur 

a) Untuk meningkatkan usahanya maka debitur dapat 

menggunakan dana kredit untuk pengadaan atau 

                                                             
24 Wahjono, Sentot Imam, Manajemen Pemasaran Bank, (Surabaya: Graha Ilmu,2009), hlm. 96 
25 Firdaus, H. Rachmat & Maya Ariyanti, op. cit. hlm. 6. 
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peningkatan berbagai faktor produksi, baik berupa 

tambahan modal kerja, mesin, bahan baku, dan lain-lain. 

b) Terdapat berbagai macam/jenis/tipe kredit yang 

disediakan oleh perbankan, sehingga calon debitur dapat 

memilih jenis yang paling sesuai. 

c) Dengan memperoleh kredit dari bank, biasanya debitur 

tersebut sekaligus terbuka kesempatannya untuk 

menikmati produk/jasa bank lainnya seperti transfer, 

bank garansi, dan lain sebagainya. 

d) Rahasia keuangan debitur terlindungi. 

e) Jangka waktu kredit dapat disesuaikan dengan kebutuhan 

calon debitur. 

2) Manfaat Kredit bagi Bank 

a) Bank memperoleh pendapatan berupa bunga yang 

diterima dari debitur. Disamping bunga, walaupun 

jumlahnya tidak signifikan diperoleh pula pendapatan 

dari provisi/biaya administrasi dan denda (penalty) dan 

sebagainya. 

b) Dengan diperolehnya pendapatan bunga kredit, maka 

diharapkan rehabilitas bank akan membaik yang 

tercermin dalam perolehan laba yang meningkat. 
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c) Dengan pemberian kreditnya, bank sekaligus dapat 

memasarkan produk-produk/jasa-jasa bank lainnya 

seperti tabungan, deposito, dan lain sebagainya. Produk 

tersebut dijual melalui salah satu persyaratan yang 

tertuang dalam perjanjian kredit dimana debitur harus 

menyalurkan semua kegiatan usahannya melalui bank 

yang bersangkutan. 

Bunga kredit bank adalah suku bunga uang yang diterima oleh 

bank (pemberi pinjaman atau kreditur) dari penerima pinjaman atau 

debitur. Secara umum, besarnya suku bunga kredit ditentukan oleh 

pasar yaitu kekuatan antara pemberi dan penerima kredit.
26

 

6. Perjanjian Kredit 

a. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Kredit 

Perjanjian kredit, yaitu perjanjian meminjam uang dengan atau 

tanpa bunga, atau barang-baranng tertentu yang harus dapat 

dikembalikan sesuai dengan nilai masing-masing pada saat yang telah 

disepakati.
27

 

Perjanjian kredit (credit/loan agreement) merupakan salah satu 

perjanjian yang dilakukan antara bank dengan pihak ketiga, yang 

                                                             
26 Sudirman, I Wayan, Prof. Dr. ,  Manajemen Perbankan, (Jakarta, PT. Kencana Prenada Media 
Group, 2013), hlm. 173 
27 Djamali, R. Abdoel, Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 
164 
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dalam hal ini adalah nasabahnya. Perjanjian kredit sebenarnya dapat 

dipersamakan dengan perjanjian utang-piutang. Perbedaannya, istilah 

perjanjian kredit umumnya dipakai oleh bank sebagai kreditur, 

sedangkan  perjanjian utang-piutang umumnya dipakai oleh 

masyarakat dan tidak terkait dengan bank.Menurut Pasal 1 angka 11 

UU Perbankan, kredit diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan 

yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau 

kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang 

mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka 

waktu tertentu dengan pemberian bunga. Berdasarkan pengertian ini, 

perjanjian kredit dapat diartikan sebagai perjanjian pinjam-meminjam 

antara bank sebagai kreditur dengan pihak lain sebagai debitur yang 

mewajibkan debitur untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu 

tertentu dengan pemberian bunga. 

Pemberian istilah “perjanjian kredit” memang tidak tegas 

dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan. Namun, 

berdasarkan surat Bank Indonesia No.03/1093/UPK/KPD tanggal 29 

Desember 1970 yang ditujukan kepada segenap Bank Devisa saat itu, 

pemberian kredit diinstruksikan harus dibuat dengan surat perjanjian 

kredit sehingga perjanjian pemberian kredit tersebut sampai saat ini 

disebut Perjanjian Kredit. 
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UU Perbankan memberikan ketentuan-ketentuan pokok terhadap 

bank yang memberikan kredit kepada para nasabahnya. Ketentuan-

ketentuan pokok ini merupakan pedoman perkreditan yang wajib 

dimiliki dan diterapkan oleh bank dalam pemberian kredit, yaitu: 

1) Pemberian kredit dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis. 

2) Bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan 

kesanggupan nasabah debitur yang antara lain diperoleh dari 

penilaian seksama terhatap watak, kemampuan, modal, 

agunan dan prospek usaha nasabah debitur. 

3) Kewajiban bank untuk menyusun dan menerapkan prosedur 

pemberian kredit. 

4) Kewajiban bank untuk memberikan informasi yang jelas 

mengenai prosedur dan persyaratan kredit. 

5) Larangan bank untuk memberikan kredit dengan persyaratan 

yang berbeda kepada Nasabah Debitur dan atau pihak-pihak 

terafiliasi. 

6) Penyelesaian sengketa. 

Pada prinsipnya, ketentuan-ketentuan pokok tersebut tidak hanya 

memberikan pedoman atau landasan bagi bank sebagai kreditur untuk 

menerapkan prinsip kehati-hatian, melainkan juga dapat digunakan 
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sebagai pegangan bagi para nasabah debitur dalam memperoleh 

fasilitas kredit dari bank. 

b. Jenis-Jenis Kredit 

Kredit dapat digolongkan dalam berbagai macam kategori. 

Macam-macam kredit dilihat dari tujuannya, dapat dibedakan sebagai 

berikut: 

1) Kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan 

untuk memperoleh/membeli barang-barang dan kebutuhan-

kebutuhan lainnya yang bersifat konsumtif. 

2) Kredit produktif, yaitu kredit yang diberkan dengan tujuan 

untuk memperlancar jalannya proses produksi. 

3) Kredit perdagangan, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan 

untuk membeli barang-barang untuk dijual lagi, yang terdiri 

atas kredit perdagangan dalam dan luar negeri. 

Kalau dilihat dari sudut jangka waktunya, kredit dapat 

dibedakan menjadi tiga, yaitu kredit jangka pendek (kurang dari 1 

tahun), kredit jangka menengah (maksimal 3 tahun) dan kredit jangka 

panjang (lebih dari 3 tahun). Sementara, kalau kredit dilihat dari sudut 

jaminannya, dapat berupa kredit tanpa jaminan (di Indonesia dilarang 

dilakukan oleh bank) dan kredit dengan jaminan, seperti barang 

bergerak/tidak bergerak, pribadi (borgtocht), dan efek-efek saham. 

Perjanjian borgtocht adalah perjanjian di mana satu pihak (borg) 
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menyanggupi pihak lainnya (kreditur) bahwa ia menjamin pembayaran 

suatu utang, apabila si terutang (debitur) tidak menepati kewajibannya. 

Selain itu, subyek dalam perjanjian kredit tidaklah selalu 

perseorangan. Berdasarkan status hukum debiturnya, kredit bank 

umum dapat dibedakan menjadi 2 macam golongan, yaitu kredit yang 

diberikan kepada debitur yang berstatus badan hukum (kredit 

korporasi) dan kredit yang diberikan kepada debitur perorangan. 

Dalam hal pertama, debitur kredit ini merupakan  badan usaha yang 

membutuhkan dana untuk modal kerja, pengadaan fasilitas baru, 

penggantian atau renovasi fasilitas produksi yang ada dan sebagainya. 

Dalam hal kredit perorangan, kredit yang diberikan umumnya untuk 

membiayai kebutuhan barang dan jasa konsumtif, antara lain kredit 

perumahan, atau kartu kredit.
28

 

B. Landasan Teoritis 

1. Teori Perlindungan Hukum 

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan 

kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat 

preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang 

tertulis. 

                                                             
28Bhakti, “Beberapa Aspek Hukum Perjanjian Kredit” 

https://bh4kt1.wordpress.com/2012/08/24/14/. Diunduh 22 Oktober 2016. 
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Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum 

sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang 

memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, 

ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. 

Pengertian di atas mengundang beberapa ahli untuk 

mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan 

hukum diantaranya: 

1. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan 

Hukum adalah  memberikan pengayoman kepada hak asasi 

manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut 

diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati 

semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. 

2. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa 

Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan 

martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia 

yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan 

hukum dari kesewenangan. 

3. Menurut CST Kansil perlindungan hukum adalah berbagai 

upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak 

hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran 

maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak 

manapun.  
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4. Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah 

Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat 

melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan 

konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan 

terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang 

mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.  

5. Menurut Muktie A. Fadjar perlindungan hukum adalah 

penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya 

perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan 

oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, 

dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek 

hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta 

lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki 

hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum. 

29
 

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum 

dibutuhkannya suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang 

sering di sebut dengan sarana perlindungan hukum, sarana 

perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami, 

sebagai berikut: 

                                                             
29 Glosarium, “Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli” 
http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/. Diunduh 19 Oktober 
2016 
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1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif 

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum 

diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan 

atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah 

mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah 

mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum 

preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan 

yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena 

dengan adanya perlindungan hukum yang preventif 

pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam 

mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. 

Di indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai 

perlindungan hukum preventif. 

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif 

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk 

menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan 

hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan 

Administrasi di Indonesia termasuk kategori 

perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum 

terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber 
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dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan 

terhadap hak-hak asasi manusia. 
30

 

C. Landasan Yuridis 

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata / Burgerlijk Wetboek 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata / Burgerlijk Wetboek 

merupakan  barometer awal dan dasar yang menunjukkan dasar dari 

perjanjian Asuransi. Hal ini dibuktikan dalam beberapa pasal yaitu : 

a. Pasal 1313 

“Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana satu 

orang atau lebih mengikatkan diri kepada satu orang atau 

lebih.” 

b. Pasal 1320 

“Syarat sah suatu perjanjian, yaitu : 

1) Kesepakatan 

2) Kecakapan 

3) Objek tertentu 

4) Causa yang halal” 

c. Pasal 1338 

                                                             
30 Saidi Isra, “Perlindungan Hukum” http://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-
hukum.html. Diunduh 19 Oktober 2016 
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“Suatu Perjanjian yang dibuat sesuai dengan Undang-

Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang 

membuatnya.” 

d. Pasal 1774 

“Perjanjian untung-untungan adalah suatu perbuatan yang 

hasilnya, yaitu mengenai untung ruginya, baik bagi semua 

pihak maupun bagi sementara pihak, tergantung pada suatu 

kejadian yang belum pasti. Demikian adalah perjanjian 

pertanggungan; bunga cagak hidup; perjudian dan 

pertaruhan. Perjanjian yang pertama diatur dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Dagang.” 

2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang / Wetboek van 

Koophandel 

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang / Wetboek van Koophandel 

juga merupakan  barometer awal dan dasar yang menunjukkan 

dasar dari Asuransi dan Asuransi Jiwa. Hal ini dibuktikan dalam 

pasal-pasal sebagai berikut : 

a. Pasal 246 

“Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian, dimana 

Penanggung mengikat diri terhadap Tertanggung dengan 

memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi 

karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat 
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keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat 

diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti.” 

b. Pasal 250 

“Bila seseorang yang mempertanggungkan untuk dirinya 

sendiri, atau seseorang yang atas bebannya dipertanggungkan 

oleh pihak ketiga, pada waktu pertanggungan tidak 

mempunyai kepentingan dalam denda yang dipertanggungkan, 

maka penanggung tidak wajib mengganti kerugian.” 

c. Pasal 251 

“Semua pemberitahuan yang keliru atau tidak benar, atau 

semua penyembunyian keadaan yang diketahui oleh 

tertanggung, meskipun dilakukannya dengan itikad baik, yang 

sifatnya sedemikian, sehingga perjanjian itu tidak akan 

diadakan, atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang 

sama, bila penanggung mengetahui keadaan yang 

sesungguhnya dari semua hal itu, membuat pertanggungan itu 

batal.” 

d. Pasal 255 

“Pertanggungan harus dilakukan secara tertulis dengan akta, 

yang diberi nama polis.” 

e. Pasal 302 
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“Jiwa seseorang dapat dipertanggungkan untuk keperluan 

orang yang berkepentingan, baik untuk selama hidup ataupun 

untuk suatu waktu yang ditentukan dengan perjanjian.” 

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian 

merupakan Undang-Undang Republik Indonesia yang mengatur 

mengenai Perasuransian dan hingga saat ini masih berlaku. 

Pengaturan mengenai asuransi jiwa terdapat pada pasal 1 ayat 6 

dengan bunyi : 

“Usaha Asuransi Jiwa adalah usaha yang menyelenggarakan jasa 

penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada 

pemegang polis, Tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam 

hal Tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau 

pembayaran lain kepada pemegang polis, Tertanggung, atau pihak 

lain yang berhak pada waktu tertentu yangdiatur dalam 

perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan 

pada hasil pengelolaan dana.” 

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha 

Perasuransian 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha 

Perasuransian merupakan Undang-Undang Republik Indonesia 
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yang pertama kali mengatur mengenai Asuransi. Dan saat ini telah 

diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang 

Perasuransian dan sudah dinyatakan tidak berlaku. 

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 

merupakan dasar dari penjelasan Bank itu sendiri yang Peneliti 

gunakan dalam Penelitian ini. Hal ini dibuktikan dalam beberapa 

pasal yaitu : 

a. Pasal 1 ayat 2 

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya 

kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-

bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 

banyak.” 

b. Pasal 1 ayat 3 

“Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha 

secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah 

yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas 

pembayaran.” 

c. Pasal 1 ayat 4 
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“Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan 

kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip 

Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam 

lalu lintas pembayaran.”  

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tidak 

dinyatakan tidak berlaku setelah diundangkannya Undang-Undang 

yang baru, ketentuan-ketentuan yang tidak diatur dalam Undang-

Undang nomor 10 tahun 1998 masih mengacu pada Undang-

Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. 
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