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ABSTRAK  

Skripsi ini berjudul kedudukan hukum agen asuransi dalam perjanjian 

asuransi jiwa di Indonesia membahas tentang kedudukan agen dalam perjanjian 

asuransi dan tanggung jawab agen asruansi terhadap pihak penanggung dan 

tertanggung. Dengan menggunakan bentuk penelitian normatif. Kedudukan hukum 

agen perusahaan asuransi dalam perjanjian asuransi jiwa di Indonesia sebagai 

perantara antara perusahaan dengan pihak ketiga dalam hal penawaran produk 

asuransi sebagaimana dijelaskan dalam UU N0.40 Tahun 2014 Tentang Usaha 

Perasuransian. Kegiatan yang dilakukan oleh agen berdasarkan kuasa dari pihak 

penanggung yang dituangkan dalam perjanjian keagenan yang dibuat berdasarkan 

asas kebebasan berkontrak.  

Kata Kunci : Agen , Asuransi 

 

 

POSITION OF LAW OF INSURANCE AGENTS IN THE LIFE INSURANCE 

AGREEMENT IN INDONESIA  

 

ABSTRACT 

 
 

 This thesis entitled the legal position of an insurance agent in a life 

insurance agreement in Indonesia to discuss the position of an agent in an insurance 

agreement and the responsibility of an insurance agent against the insurer and the 

insured. By using a form of normative research. The legal position of an insurance 

company agent in a life insurance agreement in Indonesia as an intermediary 

between a company and a third party in terms of insurance product offerings as 

described in Law No.40 of 2014 concerning Insurance Companies. Activities carried 

out by agents based on power from the guarantor are set forth in agency agreements 

made based on the principle of freedom of contract.  
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I. PENDAHULUAN 

 

Agen  memberikan pelayanan jasa dalam pemasaran produk asuransi 

jiwa untuk dan atas nama perusahaan. Namun, dengan banyaknya agen 

asuransi saat ini, maka akan ada pula berbagai kesenjangan yang terjadi antara 

agen dan pihak Perusahaan Asuransi, antara lain dengan terjadinya beberapa 

kesenjangan yang kurang dan tidak terlaksana dengan baik terhadap 

kewajiban dan tanggung jawab agen sebagai mitra kerja perusahaan yang 

memasarkan produk-produk asuransi. seperti terjadi keterlambatan penyetoran 

premi pertama oleh agen kepada perusahaan yang menyebabkan 

keterlambatan yang dialami oleh nasabah untuk mendapatkan polis asuransi, 

yang sebagaimana 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.
1
  

Perbuatan yang menimbulkan kerugian tersebut tidak akan terjadi 

apabila agen tidak melakukan perbuatan yang tidak didelegasikan oleh 

prinsipal padanya. 

Pada Pasal 1 ayat (28) UU No.40 Tahun 2014 tentang usaha 

perasuransian, menjelaskan bahwa agen bertugas hanya memasarkan produk 

                                                           
1 Efni Melinda, Pelaksanaan Perjanjian Keagenan Asuransi Jiwa pada PT. Prudential assurance 

Cabang Pekabaru,  Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

Pekanbaru, hlm.5 
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perusahaan asuransi. Namun dalam perjanjian keagenan, agen tidak hanya 

memasarkan produk asuransi namun dapat menerima premi dari pihak 

tertanggung dalam hal pembayaran premi asuransi. Dalam hal ini terjadi 

kekaburan norma, terkait dengan kedudukan agen asuransi, apakah agen 

dalam menerima premi berkedudukan sebagai pemegang kuasa untuk 

mengadakan perjanjian asuransi dari perusahaan asuransi, atau hanya bertugas 

untuk menerima atau menagih pembayaran premi. Apabila agen asuransi 

menerima premi dengan kedudukan sebagai kuasa pembuat perjanjian maka 

dalam hal ini terjadi pertentangan norma antara UU N0.40 Tahun 2014 

tentang usaha perasuransian dengan perjanjian keagenan yang dibuat para 

pihak. 

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu, Bagaimana 

kedudukan hukum agen perusahaan asuransi dalam perjanjian asuransi dan 

bagaimana batas tanggung jawab agen asuransi terhadap tertanggung dalam 

perjanjian asuransi jiwa. 

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan hukum 

antara Agen Asuransi dengan Penanggung (Perusahaan Asuransi) sesuai 

dalam perjanjian keagenan yang disepakati antara penanggung dan 

tertanggung dan melihat batasan hak dan kewajiban dari para pihak, Untuk 

mengetahui peran, batasan, dan upaya hukum yang agen asuransi lakukan 

terhadap pengajuan klaim dan penutupan polis tertanggung. 
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Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Secara 

Teoritis Dari hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan 

ilmu hukum, khususnya yang terkait dengan hukum asuransi dan keagenan. 2.  

Secara Praktis Dari hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan 

pemikiran di bidang hukum pada umumnya dan khususnya tentang hubungan 

hukum antara perusahaan asuransi dengan agen asuransi. 

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian 

hukum normatif. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan 

perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data berasal dari 

sumber data primer yaitu kajian dari peraturan perundang-undangan dan data 

sekunder seperti  kepustakaan, sedangkan jenis data dalam penelitian ini 

adalah data primer ,data sekunder, dan data tersier. Pengumpulan data 

penelitian dilakukan dengan penelitian kepustakaan. 
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II. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

KEDUDUKAN HUKUM AGEN ASURANSI DALAM PERJANJIAN 

ASURANSI JIWA DI INDONESIA 

1.  Perjanjian Keagenan Asuransi 

Dalam praktik kegiatan bisnis,keagenan biasanya diartikan sebagai 

hubungan hukum antara pihak prinsipal dan agen, dimana pihak prinsipal 

member wewenang kepada agen untuk melakukan transaksi dengan pihak ke 

tiga. Hubungan hukum antara prinsipal dan agennya dapat berupa 

perwakilan,di mana agen bertindak untuk dan atas nama prinsipal,meskipun 

terdapat juga unsur jual beli karena prinsipal memberi wewenang agen untuk 

mengimpor barang dari prinsipal. Hubungan antara prinsipal dan agen dapat 

berupa jual beli biasa di mana agen bertindak untuk dirinya sendiri. Hasil 

penelitian tim naskah akademis badan pembinaan hukum nasional 

menunjukkan bahwa dalam praktik,para agen dalam memperoleh barang dari 

prinsipal dengan cara membeli atau dengan cara memperoleh kuasa untuk 

menjual.
2
 

Pada UU No.40 tahun 2014 Tentang Usaha perasuransian Pasal 1 ayat 

(28) menjelaskan: 

“ agen asuransi adalah orang yang bekerja sendiri atau bekerja pada 

badan usaha, yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan 

                                                           
2 Suharnoko, Hukum Perjanjian Teori Dan Analisis Kasus, (Jakarta:Prenadamedia Group,2004), hlm.41 
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asuransi atau perusahaan asuransi syariah dan memenuhi 

persyaratan untuk mewakili Perusahaan Asuransi atau Perusahaan 

Asuransi syariah  memasarkan produk asuransi atau produk 

asuransi syariah”. 

  

Dari penjelasan Pasal di atas dapat disimpulkan bahwa agen asuransi 

orang yang bekerja untuk dan atas nama perusahaan dalam hal memasarkan 

produk asuransi. Yang berarti agen asuransi bertindak atas kuasa yang 

diberikan oleh perusahaan asuransi. 

Hubungan keagenan merupakan sebuah hubungan konsensual yang 

dibuat dengan kontrak atau hukum di mana satu pihak yaitu perusahaan 

memberikan kewenangn untuk pihak lain (agen) untuk bertindak atas nama 

dan dibawah kendali perusahaan untuk dapat berurusan dengan pihak ketiga. 

Hubungan keagenan  merupakan hubungan kepercyaan (trust) yang diberikan 

perushaan kepada agennya dan tindakan serta perbuatan dari seorang agen 

yang berhubungan dengan pihak ketiga mengikat perusahaan.
3
 

Dalam pelaksanaan kegiatan usaha asuransi, untuk memasarkan 

produk yang bergerak dalam bidang asuransi maka pihak Asuransi jiwa di 

dominasi oleh pihak pembantu perusahaan yang berasal dari luar perusahaan 

yang dalam hal ini adalah “ Agen “. Agen Asuransi ini adalah setiap orang 

                                                           
3 Agency agrrement, http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/agency.diakses 14 februari 2018 

pukul 21.30 WIB 

http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/agency.diakses
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atau siapa saja yang dikuasakan oleh perusahaan asuransi untuk mencari, 

membuat, mengubah atau mengakhiri kontrak-kontrak asuransi antara 

perusahaan asuransi dengan publik. 

Oleh karena itu, agen dalam perusahaan asuransi merupakan ujung 

tombak perusahaan dalam memasarkan produk-produk yang ada pada 

Perusahaan Asuransi Jiwa dengan tujuan untuk meningkatkan usahanya serta 

perkembangan usahanya.  

Dalam hal ini untuk menjaga hubungan antara agen dengan perusahaan 

asuransi diikat atau di atasi serta di tentukan dalam suatu perjanjian yang 

dikenal dengan nama “Perjanjian Keagenan “, perjanjian tersebut dibuat oleh 

pihak perusahaan asuransi jiwa, dengan perjanjian yang berbentuk Perjanjian 

Standar atau Perjanjian Baku yang telah disediakan oleh pihak asuransi jiwa 

yaitu dikeluarkan oleh Departemen Keagenan, jadi pihak agen hanya 

menerima dan menyetujui apa yang telah dibuat oleh Pihak Perusahaan 

Asuransi Jiwa terutama mengenai klausul-klausul yang telah ditetapkan dan 

tentukan sendiri oleh Perusahaan. 

1) Bentuk Perjanjian 

Berdasarkan perjanjian keagenan asuransi, perjanjian keagenan 

merupak bukti otentik hubungan antara perusahaan dengan agen dalam hal 

kerjasama. Perjanjian keagean dibuat dalam bentuk tertulis dan mengatur 

segala hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak yang telah 

disepakati oleh kedua belah pihak. 
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Perjanjian keagenan (agency agreement) merupakan salah satu 

perjanjian yang seringkali ditemukan dalam praktek. Perjanjian keagenan 

merupakan perjanjian tidak bernama yang tidak terdapat dalam BW. Dasar 

hukum perjanjian-perjanjian ini berdasarkan kebebasan berkontrak, yakni 

pada Pasal 1338 Ayat (1) BW. Sepanjang memenuhi Pasal 1320 BW 

mengenai syarat sahnya kontrak , maka perjanjian ini berlaku dan memiliki 

nilai hukum. 

 Berdasarkan Pasal 1319 BW yang  menyatakan bahwa:  

“Semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun 

yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada 

peraturan-peraturan umum.” 

 

Dengan sistem terbuka, ketentuan di dalam buku III KUHPerdata 

memberikan kebebasan kepada para pihak dalam membuat perjanjian. 

Konsekuensi sistem ini adalah bahwa para pihak diberi kebebasan memilih 

apakah menggunakan atau tidak ketentuan dalam KUHPerdata. Apabila 

secara tegas dinyatakan bahwa ketentuan dalam Buku III KUHPerdata berlaku 

tidak bisa lain harus tunduk pada kesepakatan itu. Namun mungkin saja 

mereka menciptakan sendiri ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban para 

pihak. Penyimpangan ini boleh sepanjang tidak bertentangan dengan undang-

undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Terdapat dua kelompok hukum 

ditinjau dari sifatnya, yaitu hukum yang bersifat memaksa (dwingenrecht) dan 
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bersifat melengkapi (aanvullend recht). Meskipun ketentuan-ketentuan dalam 

Buku III KUHPerdata pada umumnya bersifat melengkapi, tetapi tidak berarti 

tidak ada yang bersifat memaksa. Ini bisa dilihat misalnya dalam Pasal 1335 

KUHPerdata, tetapi memang sebagian besar ketentuan dalam Buku III 

KUHPerdata bersifat melengkapi, dan inilah yang dapat disimpangi oleh 

pihak, walaupun terbatas yang bersifat pokok, sedangkan yang lain diserahkan 

kepada undang-undang. 

Namun, dalam praktik sebenarnya kedua pihak tidak dalam posisi 

yang seimbang. Seringkali terjadi pihak agen harus menerima persyaratan-

persyaratan yang diberikan oleh perusahaan secara mutlak tanpa bisa 

menawar lagi. Hal ini disebabkan perusahaan telah mempersiapkan standar 

formulir-formulir kontrak, berarti pihak agen/distributor yang ingin 

mengadakan perjanjian dengan pihak perusahaan terikat dengan formuir-

formulir kontrak yang telah disediakan pihak perusahaan. Adapun hal yang 

melatarbelakangi dibuatnya suatu standar kontrak adalah untuk 

mempermudah pihak perusahaan dalam menjalankan usahanya, yang dalam 

lingkup usahanya perusahaan prinsipal telah mempersiapkan jaringan 

distribusi produknya.  

Oleh karena itu, untuk mempermudah aspek pemahaman transaksi, 

pola administrasi dan permaslahan lainnya, maka perusahaan prinsipal 

cenderung menjalankan pola pemberlakuan standar kontrak baku tersebut. 

Sebagai penyalur barang dan jasa dalam system perdagangan, keagenan dan 
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distributor memiliki berbagai macam hubungan kerja dengan berbagai pihak, 

terutama dengan mitra kerja utamanya, pengecer (retailer) dan khususnya 

produsen. Jika pengecer-pengecer dapat dimasukkan pula sebagai 

agen/distributor maka kedudukan agen berada ditengah-tengah antara 

produsen dan konsumen.
4
 

Kendati terdapat perbedaan konsep, terkandung cirri menonjol dalam 

diri agen, yakni peranannya sebagai “pintu keluar” barang dan jasa menuju 

konsumen. Karakter ini menyebabkan ia mempunyai hubungan hukum yang 

sangat dekat dengan prinsipal. Pola hubungan hukum ini dapat berupa 

pemberian kuasa yang diatur dalam Pasal 1792 KUHPerdata dan seterusnya.  

Perjanjian keagenan dapat digolongkan ke dalam perjanjian pemberian 

kuasa (lastgeving). Lastgeving adalah pemberian kewenangan kepada orang 

lain untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas nama si pemberi 

kuasa. Sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1792 yang 

dimaksud dengan pemberian kuasa yaitu: 

“suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan 

kepada seseorang lain yang menerimanya, untuk dan atas namanya 

menyelenggarakan suatu urusan”. 

 

                                                           
4 P.susilo. Prinsip-prinsip Praktis Perlindungan Distributor. Jakarta: Prenadamedia Group. 

2002.hlm.5 
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Berdasarkan asas konsensualisme, maka perjanjian yang akan 

dilakukan oleh agen harus memenuhi syarat untuk sahnya suatu perjanjian 

seperti yang tercantum di dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dengan demikian 

secara tidak langsung berlaku Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan: 

“semua perjanjian yang dibuat secara sah, maka berlaku sebagai 

Undang-Undang bagi meraka yang membuatnya”. 

 

Dasar hukum dari perjanjian keagenan adalah asas dalam buku III 

KUHPerdata yang memberikan kebebasan berkontrak dan sifatnya yang 

terbuka yang memungkinkan masyarakat dapat membuat segala macam 

perjanjian di luar perjanjian-perjanjian yang terdapat dalam KUHPerdata 

Buku III. 

Dari uraian tersebut di atas disimpulkan bahwa agen dalam melakukan 

perbuatan hukum dengan pihak ketiga, kedudukannya adalah merupakan 

kuasa prinsipal. Agen bukan karyawan prinsipal. Perbuatan-perbuatan hukum 

yang berkaitan dengan transaksi perdagangan yang harus dilakukan oleh agen 

untuk prinsipalnya diatur dalam perjanjian keagenan yang dibuat antara agen 

dengan prinsipal. Biasanya agen diberi kuasa dan wewenang untuk melakukan 

penjualan dan promosi barang-barang prinsipal. Perjanjian keagenan yang 

mengatur hubungan keagenan dengan prinsipal tidak diatur secara khusus 

dalam BW. Oleh sebab itu ketentuan-ketentuan perjanjian pada umumnya 

yang bersifat memaksa dalam BW berlaku pula untuk perjanjian keagenan. 
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Menurut ketentuan perundang-undangan, terhadap perjanjian keagenan akan 

diberlakukan ketentuan-ketentuan yang menyangkut pemberian kuasa, 

ditambah dengan beberapa ketentuan mengenai makelar dan komisioner dan 

peraturan peraturan khusus yang dikeluarkan oleh beberapa departemen 

teknis. 

Hubungan keagenan adalah hubungan perwakilan karena apa yang 

dilakukan oleh agen merupakan representasi dari apa yang hendak dilakukan 

oleh prinsipal. Karakteristik hubungan tersebut menimbulkan konsekuensi 

hukum bahwa apa yang menjadi hak agen di satu sisi akan menjadi kewajiban 

prinsipal di sisi lain, dan apa yang menjadi kewajiban agen secara otomatis 

pula akan menjadi hak prinsipal pada ujung yang lain.  

Agen dalam kegiatannya bertindak mewakili prinsipalnya berdasarkan 

pemberian kuasa maka hubungan antara agen dengan prinsipal, sifatnya tidak 

seperti hubungan antara majikan dengan buruh. Dalam perjanjian perburuhan, 

yang penting adalah penyediaan tenaga kerja semata-mata untuk memperoleh 

upah, disamping itu tedapat kedudukan buruh yang lebih rendah dari majikan, 

di mana hal demikian itu tidak dijumpai pada hubungan antara agen dan 

prinsipal. Agen dan prinsipal ada pada posisi yang setingkat. 

 

 

 

Tanggung Jawab Agen Asuransi Dalam Perjanjian Asuransi 
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1. Tanggung Jawab Agen Asuransi 

Seorang agen asuransi merupakan ujung tombak bagi perusahaan 

asuransi dalam pemasaran produk-produknya. Berbagai macam pengetahuan 

menjadi bekal bagi seorang agen untuk menjalankan tugas dan tanggung 

jawabnya untuk terjun melakukan sosialisasi di tengah masyarakat. Berkenaan  

dengan profesinya, seorang agen asuransi mempunyai beberapa tanggung 

jawab dalam melakukan pemasaran produk asuransi yaitu, melakukan 

sosialisai, agen menjelasakan mengenai produk asuransi yang di jual dan 

memberikan penjelasan dengan lengkap atas produk yang dijualnya sehingga 

pihak tertanggung yakin atas produk yang akan dibeli, agen asuransi 

bertanggung jawab dalam hal penguasaan produk dan segala peraturan yang 

ditetapkan oleh perusahaan. 

2. Batas Tanggung Jawab Agen Asuransi 

 Selain mengatur mengenai tugas dan tanggung jawab, dalam perjanjian 

keagenan juga diatur batasan dan larangan yang harus ditaati oleh seorang 

agen asuransi, demi menjaga keharmonisan hubungan antara agen asuransi 

dengan prinsipal (perusahaan), serta menjaga nama baik perushaaan. dalam 

perjajina keagenan diatur batas  kewenangan seorang agen. 
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III. PENUTUP 

Simpulan 

Kedudukan hukum agen perusahaan asuransi dalam perjanjian asuransi jiwa 

di Indonesia sebagai perantara antara perusahaan dengan pihak ketiga dalam hal 

penawaran produk asuransi sebagaimana dijelaskan dalam UU N0.40 Tahun 2014 

Tentang Usaha Perasuransian.  Kegiatan yang dilakukan oleh agen berdasarkan kuasa 

dari pihak penanggung yang dituangkan dalam perjanjian keagenan yang dibuat 

berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan atas tanggung jawab agen asuransi 

terhadap tertanggung pada perjanjian asuransi jiwa, dalam hal ini seorang agen tidak 

boleh memberikan informasi yang dapat merugikan perusahaan oleh karena itu agen 

asuransi mempunyai batasan-batasan saat melakukan pemasaran produk asuransi jiwa 

kepada nasabah atau calon pemegang polis. Setiap profesi apapun itu ada tanggung 

jawab dan ada batasan yang tidak boleh dilakukan yang dapat merugikan para pihak. 

 

 

Saran 

 Untuk mengurangi tindakan agen yang merugikan pihak perusahaan dan 

Pemegang polis /Calon Pemegang polis, maka sebaiknya pihak perusahaan lebih 

meningkatan pengawasan terhadap tindakan yang dilakukan agen dalam melakukan 

kewajiban yaitu dalam hal memasarkan Produk jasa Asuransi pada pihak Nasabah 

baik Pemegang Polis maupun Calon Pemegang Polis. Hendaknya perusahaan lebih 

selektif dalam memilih calon agen dan mempertimbangkan karakteristik calon 
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agennya, karena agen bertindak untuk dan atas nama prinsipal sehingga diperlukan 

pengarahan dan pengawasan para agen oleh prinsipal secara intensif dan rutin agar 

agen memiliki karakteristik yang dapat mendorong pencapaian kinerja sesuai dengan 

perjanjian keagenan yang telah dibuat dan perusahaan juga harus lebih merujuk pada 

UU No. 40 tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian pada saat membuat perjanjian 

agen karena fungsi agen asuransi telah diatur dalam undang-undang tersebut.  
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