
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat sering berhubungan dengan lembaga

perbankan, baik untuk keperluan menyimpan uang maupun untuk keperluan

meminjam uang. Dalam hal ini orang yang menyimpan uang disebut nasabah.

(Dahlan Siamat dalam Mashudi dan Moch Chidir Ali, 2003:2). Banyak alasan

yang membuat orang jadi nasabah bank, baik nasabah penyimpan maupun

nasabah peminjam. Ditinjau dari segi nasabah penyimpan (penabung), alasan

nasabah menyimpan uangnya di bank antara lain keamanan uangnya lebih

terjamin dari pada disimpan sendiri di dalam rumah, selain itu nasabah

mempunyai keuntungan berupa bunga, yang diterima nasabah setiap periode

sesuai dengan besarnya uang yang di tabung di bank. Ditinjau dari segi nasabah

peminjam, alasan nasabah meminjam di bank antara lain bunga yang relatif kecil

dibanding jika nasabah meminjam uang pada lintah darat yang banyak terdapat di

dalam masyarakat. Dengan berbagai alasan inilah maka banyak orang yang

menjadi nasabah bank.

Keberadaan nasabah bagi pihak bank menjadi suatu kebutuhan karena sumber

keuntungan bank berasal dari nasabah, baik yang berasal dari bunga pinjaman

nasabah maupun yang berasal dari uang nasabah yang di tabung di bank yang

kemudian dipinjamkan ulang oleh bank kepada nasabah lain. Dalam operasional
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usahanya dalam pinjam meminjam uang, setiap saat bank dituntut untuk

menyediakan uang tunai. Sumber dana berasal dari bank itu sendiri (dana Intern),

masyarakat luas (dana ekstern) dan dari lembaga lainnya. Uang tunai ini

diperlukan untuk keperluan peminjaman uang kepada nasabah, keperluan

memenuhi penarikan uang tunai yang dilakukan oleh nasabah serta untuk biaya

operasional usahanya.

Dalam hubungannya dengan penyediaan uang tunai ini bank senantiasa

menghadapi resiko, yang berupa pailit atau dilikuidasi, resiko kehilangan,

kecurian, perampokan dan risiko–risiko lain yang setiap saat dapat mengancam

uang tunai tersebut. Apabila risiko ini menjadi kenyataan, maka bank akan

mengalami kerugian. Dalam hal ini bank tidak mau menanggung kerugian itu

sendirian. Untuk itu bank berusaha mengalihkan risiko-risiko itu kepada pihak

lain yang bersedia untuk itu. Adapun pihak lain yang bersedia menanggung

kerugian itu adalah Lembaga Penjamin Simpanan dan perusahaan asuransi.

Lembaga Penjamin Simpanan, selanjutnya disingkat LPS yang dibentuk

berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin

Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2009. Penjaminan simpanan nasabah bank yang dilakukan LPS bersifat terbatas

tetapi dapat mencakup sebanyak-banyaknya nasabah. Dalam hal bank tidak dapat

melanjutkan usahanya dan harus dicabut izin usahanya, LPS bertanggung jawab

membayar simpanan setiap nasabah bank tersebut sampai jumlah tertentu. Adapun

sisa simpanan yang tidak dijamin, akan diselesaikan melalui proses likuidasi bank.

Hal ini disebabkan bank yang melakukan kegiatan usaha adalah sebagai peserta
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penjaminan. Dengan adanya pembayaran premi oleh bank kepada Lembaga

Penjamin Simpanan maka telah terjadi peralihan risiko dari bank kepada Lembaga

Penjamin Simpanan.

Pihak lain yang menjamin uang nasabah selain LPS adalah perusahaan asuransi.

Jenis-jenis asuransi yang ditawarkan perusahaan asuransi bermacam-macam,

diantaranya asuransi uang, yang merupakan jenis asuransi yang menyediakan diri

untuk menanggung kerugian yang menimpa uang tunai. Untuk program asuransi

uang, bank harus menjadi nasabah perusahaan asuransi yang menyelenggarakan

asuransi uang tersebut. Adapun caranya dengan mengadakan penutupan asuransi

uang. Dengan ditutupnya asuransi uang, maka jika terjadi kerugian atas uang tunai

milik bank, maka akan mendapatkan penggantian dari perusahaan yang

bersangkutan. Di dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha

Perasuransian dijelaskan ada 3 jenis asuransi yaitu asuransi kerugian, asuransi

jiwa dan reasuransi.

Asuransi uang termasuk dalam asuransi kerugian, yang merupakan jenis asuransi

yang menyediakan diri untuk menanggung kerugian yang menimpa uang tunai.

Untuk program asuransi uang, bank harus menjadi tertanggung dari perusahaan

asuransi yang menyelenggarakan asuransi uang tersebut. Adapun caranya dengan

mengadakan penutupan asuransi uang. Dengan ditutupnya asuransi uang, maka

jika terjadi kerugian atas uang tunai milik bank, maka akan mendapatkan

penggantian dari perusahaan asuransi yang bersangkutan. Salah satu contoh

kasusnya adalah perampokan mesin ATM Bank Rakyat Indonesia di kantor Badan

Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Lampung pada tanggal
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17 Juni 2009 pukul 03.00 WIB. (sumber: www.suaramerdeka.com, diunduh

tanggal 30 Juli 2009)

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merasa tertarik untuk mengetahui lebih

jauh mengenai asuransi uang dalam praktek perbankan, khususnya pada Bank

Rakyat Indonesia. Untuk itu penulis akan mengadakan penelitian akan hal tersebut

dan menuliskan hasilnya dalam bentuk karya ilmiah dengan judul Pelaksanaan

Perjanjian Asuransi Uang Pada PT Bringin Sejahtera Arta Makmur

Perwakilan Lampung Oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang Teluk Betung.

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan perjanjian asuransi uang oleh

Bank Rakyat Indonesia pada PT Bringin Sejahtera Arta Makmur? Untuk itu

pokok bahasan penelitian ini meliputi:

1. Syarat dan prosedur perjanjian asuransi uang oleh Bank Rakyat Indonesia

pada PT Asuransi Bringin Sejahtera Arta Makmur.

2. Hak dan kewajiban pihak-pihak dalam perjanjian asuransi uang oleh Bank

Rakyat Indonesia pada PT Asuransi Bringin Sejahtera Arta Makmur.

3. Pelaksanaan pemenuhan klaim ganti rugi yang berhubungan dengan uang.

2. Ruang Lingkup
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Ruang lingkup penelitian ini meliputi lingkup bidang ilmu dan lingkup

pembahasan. Lingkup pembahasan dalam penelitian ini membahas tentang

perlindungan hukum terhadap uang tunai di bank oleh perusahaan asuransi.

Sedangkan lingkup bidang ilmu ialah bidang hukum keperdataan khususnya

hukum ekonomi.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Maksud dan tujuan diadakannya penelitian adalah:

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk menganalisis syarat dan prosedur perjanjian asuransi uang oleh Bank

Rakyat Indonesia pada PT Bringin Sejahtera Arta Makmur.

b. Untuk menganalisis hak dan kewajiban pihak-pihak dalam perjanjian

asuransi uang oleh Bank Rakyat Indonesia pada PT Bringin Sejahtera Arta

Makmur.

c. Untuk menganalisis pelaksanaan pemenuhan klaim ganti rugi yang

berhubungan dengan uang.

2. Kegunaan Penelitian

a. Untuk menyumbangkan hasil penelitian kepada Universitas Lampung,

khususnya yang berhubungan dengan bidang hukum perasuransian dalam

praktek perbankan.

b. Untuk memenuhi sebagian syarat yang diperlukan guna meraih gelar

Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.


