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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Garis besarnya manusia adalah makhluk sosial yang selalu ingin

bergaul dengan manusia lainnya. Manusia dimana-mana dan pada zaman

apapun juga selalu ingin hidup bersama, hidup berkelompok-kelompok.

Dalam sejarah perkembangan manusia boleh dikatakan bahwa tidak seorang

yang hidup menyendiri. Terpisah dari kelompok manusia lainnya kecuali

dalam keadaan terpaksa dan itupun hanyalah untuk sementara waktu.

Hidup menyendiri terlepas dari pergaulan manusia dalam masyarakat

hanya mungkin terjadi dalam alam dongeng belaka, namun dalam

kenyataannya hal itu tidak mungkin terjadi. Sejak zaman dahulu kala pada diri

manusia terdapat hasrat untuk berkumpul dengan sesama dalam satu

kelompok. Manusia sebagai individu (perseorangan) mempunyai kehidupan

jiwa yang menyendiri, namum manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat

dipisahkan dari masyarakat.1

Keadaan yang tidak kekal akan menimbulkan keadaan yang tidak bisa

diramalkan, dan keadaan tersebut akan datang  sewaktu-waktu tanpa dapat kita

prediksikan terlebih dahulu. Sehingga keadaan tidak pasti terhadap setiap

kemungkinan yang dapat terjadi baik dalam bentuk atau peristiwa yang tentu

1Husain Syabatah,”Nuzhum At-Ta’min Al-Mu’ashirah n Mizan Asy-syari’ah At-
Islamiyyah”, Asuransi Dalam Perspektif Syariah , (Jakarta: Sinar Grafika Offset), 2006,h.1
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secara langsung menimbulkan rasa tidak aman yang lazim disebut dengan

risiko.2

Risiko adalah kemungkinan kerugian yang dialami, yang diakibatkan

oleh bahaya yang mungkin terjadi, tetapi tidak diketahui lebih dahulu apakah

akan terjadi dan kapan akan terjadi.3 yang dipicu sendiri oleh kelemahanya,

kesalahan-kesalahanya, kealpaanya dan  ketidak mengertianya akan masalah

metafisis. Manusia tidak dapat mengetahui apa yang akan ia perbuat esok hari.

Guna mengantisipasi terjadinya berbagai macam risiko yang akan

terjadi dimasa yang akan datang, maka berdirilah berbagai macam

perusahaaan yang berdiri dalam bidang penanggulangan risiko yakni

perusahaan asuransi, perusahaan asuransi merupakan suatu lembaga yang

dirancang dan dibentuk sebagai lembaga pengambil alih dan penerima risiko.

Pengertian asuransi menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik

Indonesia Nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian:

Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi

dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh

perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

1. 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

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.

2Ibid. h.2
3Purba, Radiks, Memahami Asuransi Indonesia, Seri Umum, (Jakarta: PT. Pustaka

Binaman Presindo, 1992), h. 29.
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Maka dari itu perusahaan asuransi harus selalu berpikir mengenai

strategi pemasaran yang tepat agar target pendapatan premi suatu bisnis dapat

tercapai karena perusahaan asuransi harus berusaha berproduksi yang sebesar-

besarnya. Mengingat bisnis asuransi merupakan bisnis jasa, Oleh karena itu,

tujuan ini hanya dapat dicapai apabila bagian pemasaran perusahaan

melakukan strategi pemasaran yang mantap untuk dapat menggunakan

kesempatan atau peluang yang ada dalam pemasaran, sehingga posisi atau

kedudukan perusahaan di pasar dapat dipertahankan sekaligus ditingkatkan.

Memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada konsumen atau tertanggung

sebagai pelanggan, baik pada saat penutupan objek yang dipertanggungkan

maupun pada penutupan penggantian kerugian.4

Dari potensi pasar yang ada pada asuransi, penting untuk perusahaan

menentukan langkah-langkah atau kebijakan strategi yang tepat.Secara

tradisional ditegaskan bahwa penjualan langsung (direct sales) merupakan

bentuk distribusi yang paling cocok untuk jasa. Seperti penggunaan jasa

distributor dan jasa agen  dalam memasarkan produk suatu  perusahaan, namun

antara distributor dan agen mempunyai perbedaan meski  mempunyai tujuan

yang sama, distributor adalah badan usaha yang sah ditunjuk oleh produsen

untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan dan pemasaran dan

seorang distributor tidak bertindak untuk dan atas nama pihak yang

menunjuknya sebagai distributor (Supplier, atau Manufacture) sedangkan

dalam seorang atau pihak agen diberi kuasa bertindak untuk dan atas nama

4 Ibid, h.4
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orang atau pihak principal untuk melaksanakan transaksi bisnis dengan pihak

lain.5

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

40 tahun 2014 tentang perasuransian menjelaskan pengertian agen adalah

“orang yang bekerja sendiri atau bekerja dengan badan usaha. Yang bertindak

untuk dan atas nama perusahaan asuransi arau perusahaan asuransi syariah dan

memenuhi persyaratan untuk mewakili perusahaan asuransi atau perusahaan

asuransi syariah memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah.6

Dalam dunia bisnis, keagenan biasanya diartikan sebagai hubungan

hukum antara pihak prinsipal dengan agen, dimana pihak prinsipal memberi

wewenang kapada agen untuk melakukan transaksi dengan pihak ketiga.

Hubungan hukum antara prinsipal dengan agen dapat berupa perwakilan,

dimana agen bertindak untuk dan atas nama prinsipal, dan para agen dalam

memperoleh barang dari prinsipal dengan cara membeli atau dengan cara

memperoleh kuasa untuk menjual.7

Agen seperti yang telah dijelaskan diatas  bahwa agen perupakan

penyalur atas nama perusahaan tertentu untuk menjuak produk dan jasa dari

hasil produksi perusahaan dengan mendapatkan komisidari hasil penjualan.

Agen merupakan tenaga penjual produk asuransi yang dengan mengajak

masyarakat agar berminat membeli produk asuransi dan polis asuransi.

5 Richard Burton Simatupang, Aspek Hukum Dalam Bisnis, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003),
h. 53

6 Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

7 Suharnoko, Hukum Perjanjian,(Jakarta: Kencana, 2004), h.41
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kegiatan yang dilakukan oleh agen asuransi adalah mencari prospek, dimana

prospek merupakan calon pembeli atau orang yang diharapkan sebagai

pembeli atau pelanggan produk asuransi yang ditawarkan.

Guna terciptanya kepastian jaminan pemenuhan kewajiban timbal

balik, menghindari berbagai kemungkinan kesewanang-wenagan dan tidakan

merugikan darihak yang satu terhadap pihak yang lain, dalam hal pelakanaan

kewajiban masing-masing dan untuk memelihara hubungan baik antara pihak

perusahaan dan pihak agen  melalui stabilitas kerja serta stabilitas situasi dan

kondisi ketenagakerjaan yang beusaha dicapai maka dari itu dibuatlah suatu

perjanjian kerja yang mengikat para pihak.

Dalam pelaksanaannya Agen bekerja sebagai memberikan jasa dalam

pemasaran produk asuransi jiwa untuk dan atas nama PT Prudential. Namun,

dengan  banyaknya agen asuransi Prudential saat ini, maka akan ada pula

berbagai kesenjangan  yang terjadi  antara agen dan pihak PT Asuransi,  antara

lain dengan terjadinya beberapa kesenjangan yang kurang dan tidak terlaksana

dengan baik terhadap kewajiban dan tanggung jawab agen sebagai mitra kerja

PT Prudential  yang memasarkan produk-produk asuransi. seperti terjadi

keterlambatan penyetoran premi pertama oleh agen kepada PT Prudential yang

menyebabkan keterlambatan yang dialami oleh nasabah untuk mendapatkan

polis asuransi, yang sebagai mana mestinya agen harus menyerahkan kepada

pihak perusahaan untuk disetujui oleh perusahaan dan diterbitkan polis, maka

dari itu adalah menjadi tanggung jawab agen untuk mengirim polis secepat

mungkin kepada klien dan meminta bukti penerimaan polis.



6

Selanjutnya agen tidak mementingkan kepentingan nasabah sebagai

mana yang pernah terjadi terhadap nasabah yang mengajukan klaim asuransi

terhadap penyakit yang diderita, dan agen lalai atau lambat dalam pengurusan

klaim nasabah serta tidak diterimanya klaim nasabah yang disebabkan

penyakit yang diderita oleh nasabah telah terdaftar pernah dialami sebelum

nasabah tersebut bergabung dengan asuransi Prudential  dan disebabkan agen

tidak memberikan informasi yang lengkap dan hanya mementingkan

keuntungan pribadi.

Dalam perjanjian keagenan dijelaskan bahwa dalam memberikan jasa,

agen wajib untuk setiap saat:

1. Bertindak jujur dan penuh integritas;
2. Bertindak dengan niat baik dan meletakan kepentingan nasabah diatas

kepentingan agen;
3. Memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai produk asuransi

kepada nasabah;
4. Mempertahankan agar polis-polis Produk Asuransi tetap berlaku

(menjaga persistensi nasabah);
5. Memastikan bahwa kesehatan Nasabah diperiksa oleh pemeriksa

kesehatan yang telah ditunjuk oleh perusahaan, kecuali dalam hal tidak
ada pemeriksa kesehatan yang ditunjuk perusahaan di daerah tersebut;

6. Mengusahakan agar nasabah membayar semua premi secara langsung ke
perusahaan, atau melalui bank yang ditunjuk oleh perusahaan dari waktu
kewaktu;

7. Mengirimkan surat pengajuan asuransi jiwa yang lengkap dalam jangka
waktu 2(dua) hari kerja terhitung sejak agen menerima surat pengajuan
asuransi jiwa dari nasabah;

8. Meneruskan setiap dan keluhan (complaint) tertulis nasabah kepada
peusahaan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 x 24 jam terhitung
sejak agen menerima keluhan tersebut; dan

9. Melaporkan secara tertulis setiap dan seluruh klaim untuk manfaat
produk asuransi kepada perusahaan secepatnya, namun tidak lebih dari 2
x 24 jam terhitung sejak diterimanya pemberitahuan klaim dari nasabah
dan/ atau wakilnya.
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Berdasarkan uraian permasalahan diatas Maka dari itu penulis tertarik

untuk mengangkat permasalahan tersebut dan menuangkannya dalam bentuk

skripsi yang berjudul: ”PELAKSANAAN PERJANJIAN  KEAGENAN

ASURANSI JIWA PADA PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE

CABANG PEKANBARU”

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian karya ilmiah ini, penulis perlu menetapkan batasan

masalah yang diteliti, agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang

dari topik yang dipersoalkan maka penulis memfokuskan masalah tentang

kepemilikan sertifikasi dan lisensi agen, pengunaan waktu dan perhatian

untuk melayani nasabah, pemberian informasi yang jelas dan benar terhadap

produk-produk asuransi, lapora klaim nasabah, tanda bukti resmi pembayaran

nasabah, penyetoran premi awal nasabah, sanksi, pengawasan terhadap

kinerja agen, pemahaman agen terhadap produk-produk asuransi, keaktifnya

agen, pekerjaan agen dan target dan komisi.

C. Rumusan Masalah

Adapun yang akan menjadi masalah pokok dalam penelitian yang

penulis lakukan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian  Keagenan Asuransi Jiwa Pada PT

Prudential Life Assurance Cabang Pekanbaru?

2. Apakah Faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan perjanjian

kontrak keagenan PT Prudential ?
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D. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan yang di bahas dari penelitian maka

tujuan  dari penulis ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian  keagenan asuransi jiwa pada

PT  Prudential Life Assurance Cabang Pekanbaru.

2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan

perjanjian kontrak keagenan PT Prudential.

E. Kegunaan  Penelitian

1. Untuk menambah wawasan dan sebagai pedoman bagi penulis dalam

menerapkan ilmu pengetahuan.

2. Sebagai bahan masukan, kajian dan informasi lebih lanjut bagi penulis

lainnya yang ingin membahas kembali masalah ini di masa yang akan

datang.

3. Sebagai salah satu syarat untuk menyusun Skripsi pada jurusan Ilmu

Hukum Program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah dan Hukum UIN

Sultan Syarif Kasim Riau.

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan suatu data yang akurat dan relevan dengan

permasalahan yang diteliti, maka disusun metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis  Penelitian

Dilihat dari jenisnya, Jenis penelitian ini termasuk penelitian

Hukum Sosiologis yaitu dengan cara melakukan survey langsung

kelapangan untuk mengumpulkan data primer dan disertai dengan data
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sekunder yang didapat langsung dari responden melalui Observasi dan

wawancara untuk dijadikan data atau informasi sebagai bahan dalam

penulisan ini.8

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan penulis di PT Prudential pada Agency

cabang Kota Pekanbaru yang beralamatkan Jl. Soekarno Hatta No.61

Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru,

Riau, adapun alasan penulis memilih lokasi penelitian di sini karena di

tempat ini penulis diberikan izin untuk melakukan penelitian dan berada

dekat dengan tempat tinggal penulis.

3. Populasi Dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari unit atau manusia (dapat juga

bentuk gejala dan peristiwa) yang mempunyai ciri yang sama.9 Sampel

adalah sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan subjek

penelitian yang mempermudah peneliti dalam penelitian. Adapun yang

menjadi populasi dalam penelitian ini adalah:

a. 1 orang Agency Manager PT Prudential pekanbaru

b. 250 orang Agent Prudential

Metode yang digunakan dalam penetapan sampel  yaitu dengan

menggunakan teknik Purposive Sumpling yaitu peneliti menentukan

sendiri populasi yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini, yang

jelas dapat mewakili terhadap populasi yang ada sehingga dapat menjawab

8 Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum,(Jakarta: PT. Rajawali
Pers,2004),h.133.

9 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum,( Jakarta: PT. Sinar Grafika,2009), h.98.
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pokok permasalahan yang peneliti angkat.10 Adapun sampel dari populasi

penelitian ini adalah:

a. 1 orang Agency Manager PT Prudential.

b. Agen asuransi PT Prudential diambil 10% dari 250 agen menjadi 25

agen PT Prudential

Dengan demikian seluruh responden dalam penelitian ini adalah

sebanyak 26 orang.

4. Sumber Data

Sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah :

a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan,

atau data yang diperoleh dari hasil wawancara dari pihak yang

berkaitan dengan penelitian ini.

b. Data sekunder: adalah data pendukung yang diperoleh dari sumber-

sumber yang telah ada baik berupa dokumen-dokumen dan buku-buku

referensi yang berhubungan dengan penelitian.

c. Data Tersier: adalah data yang terdapat dalam Kamus Umum Bahasa

Indonesia, Kamus Istilah Hukum Belanda, Majalah, Surat Kabar dan

Internet.11

5. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data adalah

sebagai berikut :

10 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum,( Jakarta: PT. Rajawali Pers),
h.118.

11 Sujono Sukanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif,( Jakarta: Raja Grafindo
Persada,2009),h.13.
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a. Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan langsung dilapangan

untuk mendapatkan gambaran secara nyata baik terhadap subjek

maupun objek penelitian.12

b. Angket yaitu, cara pengumpulan data dengan mempergunakan

pertanyaan-pertanyaan yang ditulis untuk memperoleh informasi dari

responden yang berjumlah 25 orang agen.

c. Wawancara, yaitu penulis melakukan tanya jawab dengan narasumber

secara langsung mengenai data yang penulis perlukan dalam penelitian

dengan 1 orang Agency Manager Prudential.

d. Studi Pustaka, yaitu dengan cara mengumpulkan buku-buku referensi ,

literature-literatur, catatan-catatan, dan Undang-Undang yang ada

hubungannya dengan masalah penelitian.13

6. Analisa Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara penulis sajikan dalam

bentuk uraian dengan memperhatikan undang-undang serta pendapat para

ahli yang berkenaan dengan penulisan dalam penelitian ini. Kemudian

dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berfikir deduktif

yang mana cara penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum kepada

yang bersifat khusus14.

12 Hajar.M, Metode Penelitian Hukum,(Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA
2011),h.50.

13Ibid,h. 53.
14Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), h.252.
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G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarah serta memudahkan dalam memahami tulisan ini,

maka penulisan skripsi ini dibagi kepada beberapa bab dan setiap bab terdiri

dari sub-sub seperti di bawah ini:

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang berisikan uraian tentang Latar

Belakang Penelitian, Masalah, Batasan Masalah, Rumusan

Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan

Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN

Merupakan bab tinjauan lokasi penelitian, yang menjelaskan

tentang Identitas Perusahaan, Sejarah Gambaran Umum, Visi

Dan Misi, Empat Pilar, Nilai-Nilai Inti dan Motto Perusahaan PT

Prudential.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Didalam bab ini membahas tentang teori-teori yang berhubungan

dengan Tinjauan Umum Perjanjian dan Perjanjian Kerja,

Tinjauan Umum Perjanjian Agen Asuransi dan Tinjauan Umum

Tentang Asuransi.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini menguraikan  tentang Pelaksanaan Perjanjian

Agent  Oleh Agen Pt Prudential Dan Mengenai Pelaksanaan

Perjanjian Keagenan Asuransi Pada Pt Prudential Life Assurance
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Cabang Pekanbaru Dan Mengenai Faktor Penghambat Dan

Pendukung Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kontrak Keagenan Pt

Prudential.

BAB V : PENUTUP

Merupakan Bab Kesimpulan dan Saran: dalam bab ini akan

disampaikan kesimpulan dari hasil pembahasan terhadap

Beberapa Permasalahan Yang Dirumuskan Dalam Pernyataan.

Disamping Itu Juga Akan Disampaikan Beberapa Saran Yang

Bersifat Konkrit Dan Praktis Menyangkut Aspek Operasional

Dan Kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


