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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pertumbuhan ekonomi dan dinamika dunia usaha di tanah air dalam 12 (dua 

belas) tahun terakhir mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Kondisi 

tersebut banyak dipengaruhi oleh perubahan ekonomi dunia dan kebijakan 

liberalisasi ekonomi di dalam negeri.1 Pembangunan ekonomi telah menghasilkan 

banyak perubahan dan kemajuan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Terkait 

adanya kegiatan usaha yang diselenggarakan terus menerus oleh masing-masing 

orang, mendorong dan menyebabkan munculnya ide-ide kreatif dan inovatif agar 

dapat terus bertahan seiring dengan pangsa pasar yang semakin berkembang. Hal 

ini otomatis terus membuka suatu lapangan pekerjaan baru sehingga angka 

pengangguran akan semakin turun.  

Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang saat ini sehingga 

mendorong lahirnya perusahaan yang menjalani berbagai kegiatan usaha untuk 

memajukan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang terus berkembang otomatis 

akan berbanding lurus dengan naiknya tingkat kesejahteraan masyarakat. Sehingga 

daya beli masyarakat akan semakin meningkat disertai dengan timbulnya keinginan 

																																																													
1Arnold Sihombing, 2012, Editorial, Jurnal Persaingan Usaha, Ed, 8, Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha, Jakarta. hal.1. 
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untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia terutama dalam bidang tempat tinggal 

yang bagi sebagian besar masyarakat Indonesia masih sangat berat untuk dipenuhi. 

Dari peningkatan kemakmuran suatu bangsa biasanya diukur dari seberapa 

besar pendapatan/pengeluaran masyarakatnya. Dalam hal ini, untuk mendapatkan 

angka tersebut, yang paling mudah dilihat adalah seberapa besar produk domestik 

bruto per kapita suatu negara (PDB per kapita/GDP per kapita). Jika ditinjau dari 

PDB per kapita, berdasarkan data IMF tahun 20162, pendapatan masyarakat 

Indonesia diperkirakan sebesar USD 3.620. Jika dilihat data 50 (lima puluh) tahun 

terakhir, bisa dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup 

mengesankan.3 

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang semakin naik berbanding lurus 

dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Seiring makin berinovasinya 

industri maka lapangan pekerjaaan semakin meningkat. Berdasarkan sensus 

penduduk tahun 2017 angka penggangguran 5,33 %, jika dibandingkan tahun 2016 

yang berjumlah 5,50 % maka angka pengangguran makin menurun. Dengan 

demikian daya beli masyarakat akan meningkat, sehingga masyarakat semakin 

produktif guna memenuhi kebutuhan pokoknya.4 Salah satunya kebutuhan akan 

rumah sebagai tempat tinggal yang layak. 

 

																																																													
2 http://www.imf.org/external/index.ht, di akses tanggal 24 Agustus 2017. 
3 Ibid 
4https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20161107152144-92-170923/bps-jumlah-pengangguran-
di-indonesia-menciut-530-ribu-orang/, di akses tanggal 24 Agustus 2017. 
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Kebutuhan rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat yang 

harus di penuhi dengan baik. Rumah merupakan kebutuhan dasar manusia, yang 

mempunyai fungsi sangat strategis sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian 

budaya, dan peningkatan kualitas generasi mendatang, termasuk perannya sebagai 

perlindungan jati diri. 

Pemerintah memperkirakan kebutuhan rumah masyarakat berpenghasilan 

rendah pertahun mencapai angka 800 ribu unit.5 Sedangkan kemampuan 

pemerintah untuk memenuhi kebutuhan itu masih jauh di bawahnya. Terbukti, 

diantaranya total anggaran Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat) Rp 33 (tiga puluh tiga) triliun, hanya sekitar 20 (dua puluh) persen yang 

digunakan untuk membangun perumahan, sisanya lebih ke pembangunan 

infrastruktur.6 Guna menanggulangi adanya kesenjangan sosial dan untuk 

meningkatkan taraf hidup layak masyarakat, pemerintah beserta pemangku 

kepentingan terkait telah mengeluarkan beberapa program. Salah satunya adalah 

program RUSUNAWA (Rumah Susun Sederhana Sewa) yang sering digagas oleh 

pemerintah provinsi Jakarta.  

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun Rumah Susun Sederhana Sewa 

(Rusunawa) sebagai alternatif hunian dengan biaya sewa rendah, bahkan gratis 

untuk warga Jakarta yang terkena dampak relokasi.7 Seperti di Rusun Pulogebang, 

warga mendapatkan sewa gratis unit selama 3 bulan. Setelahnya mereka hanya 

																																																													
5http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2014/10/20/307601/2030-backlog-perumahan-ditargetkan-
tuntas, di akses tanggal 24 Agustus 2017. 
6http://properti.kompas.com/read/2017/06/24/084245221/belanja.infrastruktur.kementerian.pupr.ca
pai.rp.30.83.triliun di akses tanggal 24 Agustus 2017. 
7http://smartcity.jakarta.go.id/blog/62/tahun-ini-target-pembangunan-rusunawa-menjadi-20-ribu-
unit-rusun, di akses tanggal 24 Agustus 2017. 
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membayar sewa unit dengan kisaran Rp156.000 hingga Rp234.000 perbulan. 

Pemerintah juga terus berupaya mengurangi kekurangan suplai rumah (backlog) 

yang telah mencapai 15 ribu unit. Salah satunya menargetkan pembangunan satu 

juta unit rumah pada tahun ini. Target tersebut lebih besar dari pada kebutuhan 800 

ribu unit rumah pertahun.8 

Presiden Joko Widodo kembali meresmikan pembangunan rumah-rumah 

murah. Rumah murah tersebut uang muka atau DP-nya hanya 1% dan bisa 

didapatkan khusus bagi pekerja yang menggunakan fasilitas pengupahan atau gaji 

(payroll) di Bank Tabungan Negara (BTN). "DP 1% khusus pekerja yang payroll-

nya ada di BTN”.9 Pemerintah bekerja sama dengan developer menyediakan empat 

tipe rumah yang dijual dengan luas tanah yang berbeda-beda. Tipe 27 dengan luas 

tanah 72 m2, tipe 27 dengan luas tanah 84 m2, tipe 36 dengan luas tanah 84 m2, 

dan tipe 41 dengan luas tanah 98 m2. Harga rumah tersebut berkisar mulai dari 112 

juta rupiah. Sebagai bank yang menjadi pelaksana terbesar untuk KPR subsidi, dia 

menyampaikan bank akan memprioritaskan pekerja yang belum memiliki rumah di 

perkotaan dan penghasilan yang sesuai ketentuan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan 

Perumahan (FLPP).10 

Kebijakan tersebut sesuai dengan fokus pemerintah Jokowi mendorong 

pembangunan infrastruktur selain kemaritiman. Saat ini fokus pemerintah lebih ke 

tujuan secara fisik terbangun tanpa mempertimbangkan wilayah-wilayah mana saja 

																																																													
8http://www.perumnas.co.id/program-jokowi-bangun-1-juta-rumah-rp-75-triliun-ini-rinciannya/, di 
akses tanggal 24 Agustus 2017. 
9 https://finance.detik.com/properti/3489147/mau-dapat-cicilan-rumah-dp-1-ini-syaratnya, di akses 
tanggal 24 Agustus 2017. 
10https://finance.detik.com/properti/3489147/mau-dapat-cicilan-rumah-dp-1-ini-syaratnya, di akses 
tanggal 24 Agustus 2017. 
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yang membutuhkan rumah paling besar mengingat saat ini pemerintah pun belum 

punya mapping di setiap wilayah. Usaha pemerintah dalam menyukseskan program 

satu juta rumah tentunya dapat berjalan jika didukung oleh segala pihak salah 

satunya developer atau pengembang merupakan orang atau perusahaan yang 

melakukan kegiatan pengembangan pada suatu bidang tertentu.11 

Menurut Pasal 5 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 

1974, disebutkan pengertian Perusahaan Pembangunan Perumahan yang dapat pula 

masuk dalam pengertian developer, yaitu:12 

“Perusahaan Pembangunan Perumahan adalah suatu perusahaan yang 
berusaha dalam bidang pembangunan perumahan dari berbagai jenis 
dalam jumlah yang besar di atas suatu areal tanah yang akan merupakan 
suatu kesatuan lingkungan pemukiman yang dilengkapi dengan 
prasarana lingkungan dan fasilitas-fasilitas sosial yang diperlukan oleh 
masyarakat penghuninya.” 

Peran yang dominan dilakukan developer perumahan adalah peran sebagai 

penyedia. Developer memilih lokasi di daerah pinggiran kota karena harga lahan 

murah sehingga harga jual rumah dapat dijangkau masyarakat berpenghasilan 

rendah. Di sini developer juga berperan sebagai promotor, peran sebagai promotor 

ini yaitu developer harus melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat 

sekitar mengenai tujuan dan manfaat pengembangan kawasan perumahan. Adanya 

sosialisasi dengan masyarakat sekitar tentang tujuan dan manfaat pengembangan 

kawasan perumahan tersebut diharapkan membuat interaksi masyarakat sekitar 

dengan penghuni perumahan dapat berjalan lebih lancar. 

																																																													
11http://indonesiadevelopmentmagz.com/2015/03/30/posisi-developer-properti/, di akses tanggal 24 
Agustus 2017. 
12 Ibid 
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Di dalam industri perbankan merupakan yang paling pesat perkembanganya, 

baik dari sisi volume usaha, mobilisasi dana masyarakat maupun pemberian kredit. 

Hal ini disebabkan adanya deregulasi pemerintah pada dunia perbankan. Akibatnya 

perbankan harus lebih kreatif dan inovatif dalam menciptakan produk baru yang 

sesuai dengan keadaan pasar. Dalam liberalisasi perbankan tersebut, industri 

perbankan dapat membuka hambatan yang sebelumnya menimbulkan represi sektor 

keuangan dan sistem keuangan negara, sehingga menyebabkan bisnis perbankan 

berkembang pesat dengan persaingan yang semakin ketat dan semarak.  

Bertambahnya jumlah perbankan baik perbankan konvensional atau syariah, 

menimbulkan persaingan untuk mendapatkan dana dari masyarakat sebanyak-

banyaknya kemudian disalurkan kembali pada masyarakat dalam bentuk kredit 

produktif maupun konsumtif. Karena kegiatan utama perbankan adalah kredit. Bila 

diperhatikan dari neraca, sisi aktiva bank akan didominasi oleh besarnya jumlah 

kredit yang diberikan, sedangkan bila kita perhatikan pula laporan Laba Rugi bank, 

akan terlihat oleh kita bahwa sisi pendapatan bank akan didominasi oleh besarnya 

pendapatan dari bunga dan provisi kredit. Hal tersebut disebabkan karena aktivitas 

perbankan terbesar adalah berhubungan dengan perkreditan. Apalagi saat ini 

kebutuhan masyarakat mengenai sandang, pangan dan papan makin meningkat. 

Kebutuhan masyarakat yang meningkat mengakibatkan kredit perbankan 

meningkat.  

Pasal 1 angka (7) Undang-Undang No. 1 tahun 2011 mengenai Perumahan 

dan Pemukiman menyatakan bahwa rumah dapat berfungsi sebagai pemenuhan 

kebutuhan dasar, tempat tinggal atau hunian, aset kekayaan bagi pemiliknya, status 



7		

sosial dan ekonomi bagi pemiliknya, tempat untuk mendapatkan penghasilan atau 

keuntungan, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat bagi 

pemiliknya, serta penunjang pelaksanaan tugas pejabat atau pegawai negeri.13 

Standar pokok pembangunan dalam mensejahterakan rakyat adalah 

terpenuhinya kebutuhan masyarakat dalam bidang papan atau perumahan. Namun 

di tengah laju pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat setiap pertahunnya, 

bukan hal yang tidak memungkinkan dapat menyebabkan ledakan penduduk, dan 

tidak diimbangi dengan luasnya lahan atau tanah untuk mendirikan rumah sebagai 

tempat tinggal. Sehingga akan mengakibatkan semakin meningkatnya kebutuhan 

masyarakat akan kebutuhan tempat tinggal dengan harga terjangkau bagi 

masyarakat luas, dan dalam usaha untuk memiliki rumah, tidak semua golongan 

masyarakat dapat membeli langsung secara tunai. 

Upaya yang telah ditempuh dan terus akan dilaksanakan oleh pemerintah, 

guna meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya di bidang perumahan dan 

pemukiman adalah penyediaan fasilitas pembiayaan untuk kredit pemilikan rumah 

selanjutnya disebut (KPR). Kredit pemilikan rumah adalah kredit yang diberikan 

oleh bank kepada debitur (nasabah) untuk digunakan membeli rumah berikut tanah 

guna dimiliki dan dihuni untuk dipergunakan sendiri.  

Program Down Payment (DP) 1 persen ditujukan untuk perumahan yang 

bersubsidi dengan bunga 5 persen fix selama 20 tahun.14 Syaratnya penghuni rumah 

																																																													
13Undang-Undang No. 1 tahun 2011 Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 No.7 
mengenai Perumahan dan Pemukiman, di akses tanggal 24 Agustus 2017.  
 
14https://www.merdeka.com/uang/gelar-pameran-btn-tawarkan-rumah-uang-muka-1-bunga-kpr-
5.html, di akses tanggal 24 Agustus 2017. 



8		

yang diajukan melalui KPR Subsidi haruslah digunakan sebagai tempat tinggal atau 

hunian oleh pemilik. Kemudian, jika pemilik meninggalkan rumah atau hunian 

secara terus menerus selama 1 (satu) tahun tanpa memenuhi kewajiban berdasarkan 

perjanjian, pemerintah berwenang mengambil alih kepemilikan rumah tersebut.15 

Kredit pemilikan rumah merupakan salah satu fasilitas kredit yang ditujukan 

langsung kepada konsumen, maka jenis kredit ini dinamakan sebagai kredit 

konsumen atau kredit konsumtif.16 Dengan menggunakan fasilitas kredit ini, 

masyarakat yang ingin memiliki rumah dapat membeli secara tunai kepada pihak 

ketiga selaku penjual. Selanjutnya antara pihak bank selaku kreditur dan pihak 

debitur terdapat hubungan kontraktual yang dituangkan dalam perjanjian kredit 

pemilikan rumah dengan menjaminkan rumah yang merupakan objek dari 

perjanjian kredit kepada bank sebagai bentuk perlindungan bank jika suatu saat 

terhadap pelaksanaan perjanjian kredit terjadi kelalaian yang disebabkan oleh 

debitur yang wanprestasi dan mengakibatkan bank harus menanggung kerugian, 

maka objek dari perjanjian kredit akan disita selanjutnya akan dilelang oleh bank 

disesuaikan dengan jumlah pinjaman yang belum lunas. 

Peranan lembaga asuransi sebagai salah satu lembaga keuangan non 

perbankan yang mempunyai fungsi untuk mengalihkan risiko dan memberikan 

ganti kerugian apabila terjadi peristiwa tidak tentu (evenement), menjadi sangat 

penting dan dibutuhkan untuk mengatasi risiko yang mungkin terjadi selama 

																																																													
15http://properti.kompas.com/read/2017/05/05/165803221/ini.syarat.dapat.rumah.dp.1.persen.,di 
akses tanggal 24 Agustus 2017. 
16 Muhamad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, (PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung: 2003) 
hal. 372.  
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pelaksanaan kredit,17 dalam hal ini bank dapat bekerjasama dengan perusahaan 

asuransi untuk mengamankan objek dari perjanjian kredit berupa kredit pemilikan 

rumah dari kebakaran dan atas meninggalnya debitur selama jangka waktu 

pelaksanaan perjanjian kredit. Berdasarkan hubungan kerjasama tersebut maka 

bank bila terjadi risiko kredit (evenement) akan ditanggung oleh perusahaan 

asuransi. Dapat dikatakan bahwa bank dan perusahaan asuransi melakukan suatu 

perjanjian timbal balik, di satu sisi perusahaan asuransi berusaha menanggung 

kerugian dan di sisi lain bank harus membayar premi sesuai yang diperjanjikan, 

premi yang dibayarkan bank kepada perusahaan asuransi di ambil dari kredit yang 

diajukan debitur, yang mana besarnya premi ditentukan oleh perusahaan asuransi. 

Di dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang 

perasuransian tercantum bahwa: 

“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi 
dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh 
perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian 
kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, 
biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab 
hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau 
pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti atau 
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”. 

Salah satu upaya untuk menekan angka wanprestasi dalam produk KPR 

adalah kerjasama antara asuaransi dan bank atau yang dikenal dengan istilah 

bancassurance. Bancassurance adalah layanan bank dalam menyediakan produk 

																																																													
17Abdulkadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia, (PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung: 2011) 
hal.12.  
 



10		

asuransi yang memberi perlindungan dan produksi investasi untuk memenuhi 

kehidupan finansial jangka panjang nasabah18. 

Keberadaan bancassurance ini oleh perusahaan asuransi dapat 

memanfaatkan berbagai kelebihan yang dimiliki oleh bank, misalnya besarnya 

jumlah nasabah (customer based) yang berpotensi sebagai pengguna jasa asuransi, 

sistem pemasaran yang kuat dan luas sehingga perusahaan asuransi dapat 

memperkecil biaya distribusi karena proses penjualannya dibantu oleh pihak bank. 

Sedangkan di sisi lain pihak bank memiliki keuntungan seperti memperoleh fee 

based income dari perusahan asuransi. Bancassurance sebagai salah satu metode 

pemasaran juga akan memberikan keuntungan bagi nasabah dalam memperoleh 

layanan produk, baik produk asuransi maupun bank. Selain itu, nasabah 

memperoleh kenyamanan dan kemudahan dalam memilih asuransi karena 

umumnya bank bekerjasama dengan perusahaan asuransi terpilih dibandingkan 

dengan jika nasabah harus memilih sendiri asuransinya. Nasabah juga mendapatkan 

standar layanan yang sama dari bank. 

Kegiatan ini telah diatur secara khusus dalam Surat Edaran Bank Indonesia 

Nomor 12/35/ DPNP (selanjutnya disebut SEBI No.12/35/DPNP Tahun 2010) 

tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas 

Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (Bancassurance). Dalam 

Bancassurance, pihak asuransi mengharapkan bank dapat menggali potensi pasar 

asuransi melalui kerjasama bancassurance ini, tidak saja melalui kebutuhan 

																																																													
18http://www.bi.go.id/id/iek/produk-jasa-perbankan/jenis/Documents/BANCASSURANCE.pdf. 
hal. 1, diakses 30 Maret 2017. 
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perlindungan terhadap kredit ataupun investasi yang disalurkannya.  

Pemasaran produk asuransi melalui bank ini diharapkan akan berkembang 

kepada seluruh kebutuhan dan aktivitas hidup para nasabah bank terlepas dari 

akibat perikatannya dengan bank itu sendiri. Melalui hubungan ini, perusahaan 

asuransi telah membangun secara formal sebuah channel baru sebagai penunjang 

usaha asuransi dalam mendistribusikan (channel distribution) dagangannya ke 

konsumen. Sementara itu, dari sisi bank yang memang memiliki kedekatan 

termasuk kelekatan dengan para nasabahnya, bancassurance ini dari sisi 

pertimbangan komersial sangat baik karena akan menjanjikan alternatif tambahan 

keuntungan yang cukup signifikan.19 Berdasarkan SEBI No.12/35/DPNP Tahun 

2010 model bisnis dalam aktivitas kerjasama seperti ini terbagi menjadi tiga bagian 

yaitu: model bisnis referensi, kerjasama distribusi, dan integrasi produk. Ketiga 

jenis aktivitas kerjasama ini tentunya memiliki cara yang berbeda dalam sistem 

pemasaran produknya sehingga seiring sejalan dengan banyaknya perusahaan 

asuransi yang saling bersaing untuk dapat memasarkan produknya melalui bank 

yang menjadi tujuannya. 

Tujuan dari bisnis kerjasama ini pada akhirnya untuk saling memberikan 

keuntungan kepada kedua belah pihak yang terlibat. Namun kenyataannya masih 

terdapat dalam beberapa pihak yang berupaya untuk meraup keuntungan sebesar-

besarnya tanpa peduli terhadap resiko dan peraturan yang ada. Salah satu contohnya 

																																																													
19http:/m.hukumonline.com/berita/baca/hol9446/tinjauan-hukum-ibancassurancei-di-indonesia, 
diakses tanggal 10 April 2017 
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yaitu adalah kerjasama bancassurance antara Pihak PT. Bank Rakyat Indonesia, 

PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera dan PT. Heksa Eka Life Insurance. 

Dalam kasus ini Pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (selanjutnya disebut 

Terlapor I), PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera (selanjutnya disebut Terlapor 

II) dan PT. Heksa Eka Life Insurance (selanjutnya disebut Terlapor III), ketiganya 

diduga menolak dan atau menghalangi perusahaan asuransi jiwa lain untuk 

melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar produk asuransi jiwa bagi debitur 

Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Terlapor I di seluruh wilayah Indonesia. Produk 

KPR adalah salah satu produk perbankan yang mempersyaratkan adanya asuransi 

jiwa. Dalam proses KPR, nasabah tidak memiliki pilihan asuransi jiwa lain yang 

mereka inginkan, selain yang ditetapkan oleh Terlapor I. Hal ini dapat diketahui 

dengan adanya perjanjian KPR BRI yang dibuat antara Terlapor I selaku pelaku 

usaha dengan debitur KPR Terlapor I selaku pihak lain. Perjanjian KPR BRI 

tersebut memuat persyaratan bahwa debitur KPR Terlapor I selaku pihak yang 

menerima barang tertentu berupa KPR BRI, diwajibkan membeli barang lain yaitu 

dengan membayar premi untuk asuransi jiwa yang hanya dari Terlapor II dan 

Terlapor III selaku pelaku usaha pemasok.  

Berdasarkan model aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh Terlapor I 

bersama Terlapor II dan Terlapor III ini artinya Terlapor I melakukan kegiatan 

bancassurance dengan model bisnis referensi. Bentuk referensi dalam rangka 

produk bank biasanya bank akan mereferensikan atau merekomendasikan produk 

asuransi menjadi persyaratan untuk memperoleh suatu produk perbankan nasabah 

misalnya KPR, kredit kendaraan bermotor, kredit kepada pegawai atau pensiunan, 
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yang disertai dengan asuransi. Persyaratan produk asuransi itu dimaksudkan untuk 

kepentingan dan perlindungan kepada bank atas resiko terkait dengan produk yang 

diterbitkan atau jasa yang dilaksanakan oleh bank kepada nasabah.  

Dalam hal ini debitur KPR Terlapor I tidak memiliki pilihan lain selain 

menyetujui klausul asuransi jiwa yang ditawarkan dalam perjanjian KPR-nya, 

dikarenakan konsumen berada pada posisi tawar yang lemah. Selain itu dari hasil 

pemeriksaan KPPU diketahui bahwa pelaku usaha lain yang dapat masuk ke pasar 

bersangkutan telah berkurang dengan persyaratan terms and conditions yang tidak 

fleksible dan memberatkan sehingga pihak perusahaan asuransi lain seperti Avrist, 

Relife, Asuransi Jiwa Bumiputera dan Allianz Life yang telah mencoba 

mengajukan penawaran kerjasama dengan Terlapor I, mengalami kesulitan untuk 

dapat melakukan pemasaran produk asuransi jiwa mereka ke nasabah Terlapor I. 

Dan dalam putusan juga menjatuhkan sanksi denda terhadap BRI sebesar Rp25 

miliar, asuransi Bringin Rp19 miliar, dan Heksa Rp13 miliar. 

Selain menjatuhkan putusan, KPPU juga merekomendasikan agar Otoritas 

Jasa Keuangan (OJK) segera memberikan sanksi terhadap bank yang melanggar 

pelaksanaan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/35/DPNP tanggal 23 Desember 

2010. Pihak BRI yang merasa keberatan atas putusan KPPU tersebut kemudian 

mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Pusat. Pengadilan Negeri Pusat 

Nomor 615/Pdt.KPPU/2014/PN.JKT.PST membatalkan putusan KPPU terhadap 

BRI. Dan menerima permohonan pemohon sebagian. BRI tidak terbukti melakukan 

monopoli atas penawaran asuransi terhadap nasabah KPR. Apalagi, tujuan asuransi 

yang diberikan oleh BRI kepada nasabah KPR adalah untuk melindungi nasabah. 
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Selain itu, untuk memperkecil risiko bagi BRI seandainya risiko terhadap kreditur 

timbul.  

Berdasarkan Pasal 29 ayat 2 UU No. 10/1998 tentang Perbankan, bank wajib 

memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, 

kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan wajib 

melakukan kegiatan usaha sesuai prinsip kehati-hatian. Dalam putusan KPPU juga 

tidak disebutkan perjanjian mana dan tanggal berapa yang telah melanggar surat 

edaran BI No. 12/2010 tersebut. Majelis Hakim Agung mementahkan pendapat 

KPPU yang menemukan adanya pembatasan pilihan nasabah KPR BRI dalam 

menggunakan produk asuransi selain yang ditawarkan oleh pemohon II dan 

pemohon III. 

Bentuk kerjasama yang dilakukan BRI dengan Asuransi Bringin dan Heksa 

bukan untuk menutup peluang kerjasama dengan asuransi lain, melainkan untuk 

berbagi resiko. Tapi membagi risiko dalam menjalankan risiko. Yang penting 

kreditur terjamin dari risiko dan debitur dapat memperoleh dana. Sebagai kasus 

yang merupakan inisiatif dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Majelis 

Hakim Agung tak melihat adanya laporan dari masyarakat yang merasa dirugikan 

atas kerja sama asuransi tersebut. Terkait term and conditions yang terdapat di 

dalam perjanjian, Majelis Hakim Agung menilai hal tersebut tidak dapat dijadikan 

sebagai cara untuk menghalangi masuknya asuransi lain, dan tidak terbukti adanya 

perilaku menyimpang yang dilakukan oleh BRI. 

Adanya kerja sama dengan asuransi yang sudah ditunjuk oleh BRI, dilihat 

Majelis Hakim Agung sebagai filter dan seleksi alam untuk bertahan dengan cara-
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cara yang fair. Kerugian harus dipikirkan jika bank tidak melakukan kerja sama 

dengan pihak asuransi. Selanjutnya, Majelis Hakim Agung juga berpendapat BRI 

tidak melakukan pelanggaran terhadap pelaksanaan SEBI No. 12/35/DPNP tanggal 

23 Desember 2010. Surat itu berisi Penerapan Manajemen Resiko pada Bank yang 

Melakukan Aktivitas Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi. 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai Analisis Yuridis Tentang Pengaturan pemilihan Asuransi Jiwa 

Bagi Nasabah Yang Mengajukan KPR di PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk dalam 

hal terjadinya pelanggaran dalam mekanisme pemilihan asuransi jiwa. Peneliti 

berkeinginan mengetahui lebih lanjut mengenai mekanisme pemilihan asuransi 

jiwa untuk nasabah yang mengajukan KPR sesuai peraturan SEBI dan kepastian 

hukum terhadap pemilahan asuransi jiwa. Untuk itu judul penelitian ini adalah 

“Analisis Yuridis Tentang Pengaturan pemilihan Asuransi Jiwa Bagi Nasabah 

Yang Mengajukan KPR di PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk”. 
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1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka peneliti mengajukan 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaturan mengenai mekanisme pemilihan asuransi jiwa 

untuk nasabah yang akan mengajukan KPR sesuai SEBI (Surat Edaran 

Bank Indonesia)? 

2. Bagaimana kepastian hukum atas pemilihan asuransi jiwa untuk nasabah 

yang mengajukan KPR? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan permasalahan tersebut di atas, peneliti menyusun 

penelitian ini dengan tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan mengenai 

mekanisme pemilihan asuransi jiwa untuk nasabah yang akan mengajukan 

KPR sesuai SEBI (Surat Edaran Bank Indonesia) 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kepastian hukum atas 

pemilihan asuransi jiwa untuk nasabah yang mengajukan KPR 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Teoritis 

1) Diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti 

khususnya yang berkaitan dengan mekanisme pemilihan asuransi jiwa dan 

mengenai kepastian hukum atas pemilihan asuransi jiwa untuk nasabah 

yang mengajukan KPR. 

2) Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi atau 

pengetahuan bagi masyarakat umum yang berkaitan dengan mekanisme 

pemilihan asuransi jiwa dan mengenai kepastian hukum atas pemilihan 

asuransi jiwa untuk nasabah yang mengajukan KPR. 

1.4.2 Praktis 

1) Diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan, khususnya bagi para praktisi, baik secara langsung 

maupun tidak langsung mengenai mekanisme pemilihan asuransi jiwa dan 

mengenai kepastian hukum atas pemilihan asuransi jiwa untuk nasabah 

yang mengajukan KPR. 

2)  Diharapkan bagi peneliti penelitian ini dapat memberikan manfaat dan 

meningkatkan kemampuan peneliti dalam menerapkan teori sehingga 

dapat memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan peneliti, khususnya 

mengenai mekanisme pemilihan asuransi jiwa dan mengenai kepastian 

hukum atas pemilihan asuransi jiwa untuk nasabah yang mengajukan 

KPR. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Penelitian ini terdiri dari 5 Bab, yang mana masing-masing Bab terdiri dari 

sub-bab, sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan 

 Pada bab ini peneliti akan menguraikan secara garis besar mengenai Latar 

Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka 

Teoritis dan Konseptual, dan Sistematika Penulisan. 

BAB II Tinjauan Pustaka 

 Dalam bab ini akan diuraikan lebih lanjut mengenai pengertian, konsep, 

definisi, dan pengetahuan dalam yang digunakan sebagai dasar dalam 

pemikiran untuk meneliti, mengolah, dan menyimpulkan data yang telah 

didapat, antara lain sehubungan pengaturan mengenai mekanisme pemilihan 

asuransi jiwa dan kepastian hukum pemilihan asuransi jiwa untuk nasabah 

yang mengajukan KPR. 

BAB III Metodologi Penelitian 

 Pada bab ini akan menggambarkan metode penelitian hukum yang 

dipergunakan dalam penulisan ini, antara lain menjelaskan mengenai jenis 

metode, dan cara pengumpulan data penelitian hukumnya. 
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BAB IV Pembahasan dan Analisis 

 Bab ini akan memberikan pemaparan dan penjelasan terhadap hasil data yang 

diperoleh dan menganalisis data yang diperoleh dengan teori yang dipaparkan 

serta melakukan pembahasan atas analisis data yang telah dilakukan. 

BAB V Kesimpulan dan Saran 

Dalam bab ini merupakan bab akhir dari peneliti penelitian ini. Dalam bab 

ini, peneliti mengemukakan Kesimpulan dan Saran dari peneliti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




