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ABSTRAK 

Penelitian ini berjudul “Analisis Hukum Pelaksanaan Asuransi Kredit Usaha 

Rakyat Di Pt Askrindo”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan proses 

Pelaksanaan Asuransi Kredit Usaha Rakyat Di Pt Askrindo. Jenis penelitian ini 

adalah penelitian hukum Normatif Empirik. Hasil penelitian yang pertama, 

Bentuk Perjanjian antara PT Askrindo dengan pihak Bank BRI adalah berupa 

perjanjian kerjasama dimana pihak penerima jaminan adalah pihak bank dan 

penjamin adalah pihak PT. ASKRINDO. Kedua, Perlindungan hukum terhadap 

Bank apabila terjadi  wanprestasi dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang 

diasuransikan pada PT. ASKRINDO adalah timbulnya hak klaim dari pihak Bank 

kepada PT. ASKRINDO sebagai pihak penjamin. 

Kata kunci : Pelaksanaan, Asuransi, Kredit Usaha Rakyat, PT. Askrindo 

LEGAL ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF PEOPLE'S 

BUSINESS CREDIT INSURANCE AT PT ASKRINDO  

ABSTRACT 

This research is entitled "Legal Analysis of the Implementation of People's 

Business Credit Insurance at Pt Askrindo". The purpose of this study is to 

explain the process of implementing the People's Business Credit Insurance at 

Pt Askrindo. This type of research is Empirical Normative Law research. The 

results of the first study, the form of the agreement between PT Askrindo and 

the Bank BRI is a cooperation agreement where the recipient of the guarantee 

is the bank and the guarantor is the PT. ASKRINDO. Second, legal protection 

against the Bank in the event of a default from the People's Business Credit 

(KUR) insured at PT. ASKRINDO is the emergence of claim rights from the 

Bank to PT. ASKRINDO as the guarantor. 

 

Keywords: Implementation, Insurance, People's Business Credit, PT. Askrindo
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I. PENDAHULUAN 

 Beberapa tahun terakhir ini pemerintah mengeluarkan program kredit 

tanpa jaminan yang disebut Kredit Usaha Rakyat (selanjutnya disebut KUR) tanpa 

jaminan. KUR ini ditujukan dalam rangka pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, 

Menengah (UMKM), penciptaan lapangan kerja, dan penanggulangan 

kemiskinan. KUR ini melibatkan pemerintah, perbankan, dan lembaga penjamin. 

KUR tanpa jaminan dikeluarkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 

tanggal 5 November 2007 dengan Wujud Aplikasi Kebijakan Pemerintah melalui 

percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007.  

Program KUR merupakan tindak lanjut dari ditandatanganinya Nota 

Kesepahaman Bersama (MoU) pada tanggal 9 Oktober 2007 tentang Penjaminan 

Kredit/ Pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi antara Pemerintah (Menteri 

Negara Koperasi dan UKM, Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, Menteri 

Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Perindustrian, Perusahaan 

Penjamin (Perum Sarana Pengembangan Usaha dan PT. Asuransi Kredit 

Indonesia) dan Perbankan (Bank Rakyat Indonesia), Bank Mandiri, Bank BNI, 

Bank BTN, Bank Bukopin, dan Bank Syariah Mandiri). KUR ini didukung oleh 

Kementerian Negara BUMN, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 

serta Bank Indonesia. 

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah skema kredit/pembiayaan modal kerja 

dan atau investasi yang khusus diperuntukkan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 

dan Koperasi (UMKMK) di bidang usaha produktif dan layak (feasible), namun 
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mempunyai keterbatasan dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan 

Perbankan (belum bankable). KUR merupakan program pemberian 

kredit/pembiayaan dengan nilai dibawah Rp.500.000.000 dengan pola penjaminan 

oleh Pemerintah dengan besarnya cakupan penjaminan maksimal 80% dari plafon 

untuk sektor pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, dan industri kecil, dan 

70% dari plafon kredit untuk sektor lainnya. Lembaga penjaminnya yang terlibat 

adalah dua lembaga penjamin nasional, yaitu PT Jamkrindo dan PT Askrindo,
1
  

Walaupun kredit macet pada KUR sudah dijamin oleh PT Askrindo dan 

PT Jamkrindo, kreditor tetap harus memperhitungkan dan meminimalisasi 

terjadinya kredit macet. Hal ini dikarenakan tidak adanya jaminan yang diberikan 

oleh debitor kepada perbankan, sehingga jika terjadi wanprestasi, maka bank 

harus mengurus klaim asuransi yang prosedurnya tidak semudah teorinya. Pada 

kenyataannya banyak KUR yang macet dan klaim asuransinya tidak lolos di PT 

Askrindo dan PT Jamkrindo sebagai lembaga penjamin.  

Jika banyak KUR yang macet, maka akan menimbulkan kerugian yang 

besar. Kerugian yang besar ini akan menghambat operasional perusahaan (dalam 

hal ini bank) tersebut. Sedangkan bank hanya berusaha menekan seminimal 

mungkin besarnya kredit bermasalah tersebut. Namun pada kenyataannya klaim 

yang diajukan oleh bank tidak semua kasus diterima oleh lembaga penjamin 

KUR. KUR yang macet pun kemungkinan berasal dari persepsi/pemahaman yang 

salah dari masyarakat terhadap KUR, dianggap dana dari pemerintah, serta 

dijamin oleh pemerintah bukan merupakan kredit dari Bank. Hal ini memengaruhi 

                                                             
3 Ibid 
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tingkat pengembalian (angsuran) dan kualitas KUR. Selain itu, adanya 

pemahaman/anggapan sebagian masyarakat bahwa KUR merupakan Kredit Tanpa 

Agunan atau bahkan bantuan/hibah. 

Jika terjadi wanprestasi atas KUR yang disalurkan oleh bank, dampaknya 

adalah kerugian yang besar, karena beberapa KUR disalurkan tanpa agunan. 

Sebenarnya pihak kreditor (bank) tidak perlu khawatir dengan kerugian-kerugian 

tersebut, karena KUR ini di cover oleh lembaga penjamin (dalam proposal skripsi 

ini, lembaga penjamin KUR adalah PT Askrindo). Namun pada kenyataannya, 

banyak KUR yang klaim asuransinya ditolak oleh PT Askrindo.
2
 

Penolakan klaim asuransi banyak terjadi di setiap bank yang 

melaksanakan program KUR dengan berbagai alasan oleh PT Askrindo. 

Penolakan klaim asuransi kredit oleh PT Askrindo sangat merugikan bank 

pelaksana KUR. Kemungkinan alasan penolakan tersebut bisa terjadi karena 

kesalahan bank pelaksana KUR itu sendiri, atau dari pihak lembaga penjamin 

KUR, yang dalam hal ini adalah PT Askrindo. Namun setiap penolakan klaim 

asuransi KUR berdampak pada kerugian kreditor, sehingga perlu diketahui 

penyebab penolakan klaim asuransi dan perlindungan hukum terhadap pihak 

kreditor tersebut. Dari uraian latar belakang diatas, maka penyusun ingin meneliti 

lebih lanjut mengenai permasalahan dan menyusunnya dalam skripsi yang 

berjudul: ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN ASURANSI KREDIT USAHA 

RAKYAT DI PT ASKRINDO 

 

                                                             
2
 Muhammad Afrianto/ perusahaan penjamin kredit /http://www.hukumonline.com/berita 

/baru-pemda-dirikan-perusahaan-penjamin-kredit/Diakses tanggal 15 maret 2017 

http://www.hukumonline.com/berita%20/baru-pemda-dirikan-perusahaan-penjamin-kredit/
http://www.hukumonline.com/berita%20/baru-pemda-dirikan-perusahaan-penjamin-kredit/
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II. PEMBAHASAN 

PROSES PERJANJIAN ANTARA BANK PENYALUR KUR  DENGAN PT. 

ASKRINDO  

Melalui Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM 

tanggal 13 Mei 2015 maka disepakati untuk segera meluncurkan produk KUR 

Mikro dengan suku bunga kepada end user sebesar 21% efektif per tahun. Hal 

tersebut ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Menteri Koordinator Bidang 

Perekonomian Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR Mikro 

yang diundangkan tanggal 25 Mei 2015. 

1. Penyaluran KUR 

Dalam penyalurannya, KUR sendiri dapat dilakukan dengan dua cara 

yaitu secara langsung dan tidak langsung. Penyaluran KUR secara langsung 

sendiri dilakukan oleh UMKM dan Koperasi dengan cara mengakses atau 

mendatangi KUR di Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu Bank 

Pelaksana.  

2. Cara Mendapatkan KUR 

Setelah mengetahui apa itu KUR dan tujuan serta cara penyaluran KUR, 

maka hal berikutnya yang perlu diketahui adalah bagaimana cara mendapatkan 

KUR. Cara mendapatkan KUR ini memang seringkali ditanyakan masyarakat 

karena pada umumnya mereka masih merasa bingung untuk memperolehnya. 

Padahal banyak pelaku UMKM dan koperasi yang sangat membutuhkan kredit 
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jenis ini. Maka untuk Anda yang ingin mendapatkan Kredit yang memiliki 

plafon kredit sampai Rp500 juta. 

Setelah para pihak mendapatkan pinjaman melalui saluran KUR, maka 

pinjaman yang dilakukan oleh debitur kemudian dijaminkan di PT ASKRINDO. 

Bentuk Perjanjian antara PT Askrindo dengan pihak Bank BRI adalah berupa 

perjanjian kerjasama dimana pihak penerima jaminan adalah pihak bank dan 

penjamin adalah pihak PT. ASKRINDO. Besarnya presentase risiko Penjaminan 

atas Kredit Usaha Rakyat yang disalurkan oleh penerima jaminan yang dapat 

dijamin oleh penjamin yaitu sebesar 70 % dari plafon Kredit Usaha Rakyat 

sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kredit.  

 Dalam Hubungan Hukum antara Pihak Bank BRI dengan pihak penjamin 

yaitu pihak PT. Askrindo, masing-masing pihak mendapatkan keuntungan.  

Adapun keuntungan yang diperoleh oleh PT. Askrindo adalah melalui IJP 

(Imbalan Jasa Penjamin). Imbalan Jasa Penjamin atau IJP ini adalah sejumlah 

uang yang diterima oleh penjamin atau penerima jaminan dalam rangka kegiatan 

usaha penjaminan yang telah dilakukan. 

 Jumlah penjaminan adalah sesuai dengan plafond awal Kredit Usaha 

Rakyat (KUR). Seperti telah diuraikan sebelumnya Imbal Jasa Penjamin (IJP) 

Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi beban pihak penerima Jaminan. Jumlah 

Imbalan Jasa Penjaminan (IJP) diatur sebagai berikut: 

a. Besarnya IJP  1,5 % per tahun atau 1,5 % untuk 12 bulan 

b. IJP tahun ke 1 adalah 1,5% x plafond kredit 
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c. plafond yang digunakan dalam perhitungan IJP tahun ke 2 dan seterusnya 

adalah outstanding kredit sesuai jadwal angsuran seharusnya 

d. dalam hal jangka waktu kredit atau sisa jangka waktu yang dilalui tidak 

penuh selama 12 bulan, maka IJP KUR dibayarkan sesuai proporsional 

jangka waktu kredit (jumlah bulan:12) 

Terkait dengan besarnya IJP dapat dilihat dalam sertifikat jaminan.Pembayaran 

IJP dibayarkan secara tahunan (di awal) sesuai dengan pengulangan tanggal 

realisasi kredit pada tahun berikutnya setelah realisasi kredit,dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

a. IJP tahun ke 1 dibayar selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah realisasi 

kredit 

b. IJP tahun berikutnya dibayar selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah 

pengulangan tanggal realisasi kredit pada tahun berikutnya 

c. Pembayaran IJP dilaksanakan secara batch kumpulan satu bulan realisasi 

yang bersangkutan 

 Sedangkan mengenai keterlambatan pembayaran IJP dari penerima 

jaminan kepada penjamin tidak membetalkan/menggugurkan hak klaim. Jika 

terdapat pelunasan kredit sebelum jatuh tempo (pelunasan maju) maka tidak ada 

kewajiban pembayaran IJP. Dalam hal terdapat pelunasan kredit sebelum jatuh 

tempo, maka penjamin akan mengembalikan IJP kepada penerima jaminan secara 

proporsional sesuai dengan perhitungan refund IJP. 
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 Adapun mekanisme tata cara refund ini harus diajukan secara online dalam 

waktu paling lama 6 bulan sejak pelunasan KUR. Pelaksanaan pengajuan refund 

secara online dilaksanakan setelah KUR lunas, yang dilanjutkan dengan 

pengiriman dokumen pelunasan menggunakan Surat Pengantar Pengajuan Refund 

KUR yang dilampiri salinan rekening pinjaman debitur KUR, yang pengajuannya 

dapat dilakukan secara individual maupun kolektif. Dokumen tersebut kemudian 

disampaikan penerima jaminan kepada penjamin secara manual (fisik) atau secara 

online melalui attachment paling lambat 10 bulan berikutnya.  Setelah itu, PT. 

ASKRINDO akan memberikan persetujuan refund IJP KUR kepada penerima 

jaminan selambat-lambatnya lima hari kerja setelah tanggal pengajuan refund 

KUR. Selanjutnya penerima jaminan akan mendebet rekening Giro IJP KUR 

sebesar jumlah refund IJP KUR yang telah disetujui oleh PT. ASKRINDO dua 

hari kerja setelah mendapatkan persetujuan dari PT. ASKRINDO.  

 Dalam hal KUR penempatan TKI berdasarkan hasil verifikasi KUR oleh 

BPK/BPKP dinayatakan bukan KUR Penempatan TKI, maka PT. ASKRINDO 

wajib mengembalikan IJP KUR Penempatan TKI kepada penerima jaminan 

sebesar IJP KUR penempatan TKI yang telah diterima PT. ASKRINDO.  

 

 

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK APABILA TERJADI  

WANPRESTASI DARI KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) YANG 

DIASURANSIKAN PADA PT. ASKRINDO  
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Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-

subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan Hukum dapat 

dibedakan menjadi dua
3
: 

a. Perlindungan Hukum Preventif 

Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan 

tujuan untuk mencegah sebelum  terjadinya pelanggaran. Hal ini 

terdapat  dalamperaturan perundang-undangan dengan maksud 

untuk mencegah suatu pelanggaran serta rambu-rambu serta 

batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. 

b. Pelanggaran Hukum Refresif 

Perlindungan hukum refresif merupakan perlindungan akhir berupa 

sanksi berupa denda, penjara dan hukuman tembahan yang 

diberikan apabila sudah terjadi segketa atau telah dilakukan suatu 

pelanggaran. 

Oleh karena itu, pengertian perlindungan hukum adalah suatu 

perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukun dalam bentuk perangkat 

hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang 

tertulis maupun tidak tertulis. Dengan demikian maka terkait dengan perlindungan 

kreditur, maka yang dilindungi adalah hak-hak yang dimiliki oleh kreditur.  

                                                             
3
 Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Tesis 

Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, Halaman 14. 
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Hak –hak yang dimiliki bank ini tidak akan dijamin dalam Kredit usaha 

Rakyat (KUR). Adapun Risiko kerugian yang tidak dijamin oleh PT. Askrindo 

adalah dalam hal : 

a. Bencana alam nasional (atau wabah penyakit menular pada 

manusia/hewan berkuku/unggas) yang ditetapkan oleh pemerintah 

pusat 

b. Reaksi nuklir, sentuhan radioaktif, radiasi, dan reaksi atom 

c. Peperangan atau dalam keadaan bahaya atau dalam keadaan darurat 

perang di seluruh atau sebagaian wilayah Indonesia yang dinyatakan 

oleh pemerintah pusat 

d. Huru hara atau keseluruhan politik skala nasional 

Para Penanggung memakai berbagai jalan untuk memperoleh penyelesaian 

kerugian yang memuaskan. Langkah - langkah yang diambil untuk mencapai 

penyelesaian itu adalah :  

1. Memeriksa Penutupan asuransi  

Bila suatu pemberitahuan kerugian telah diterima oleh agen, atau 

kantor pusat, atau kantor cabang perusahaan asuransi, maka dilakukan 

inspeksi terhadap fakta - fakta untuk memastikan apakah perusahaan asuransi 

perlu mengatasinya. Beberapa hal yang harus diperiksa adalah
4
: 

a. Apakah polis masih berlaku  

b. Apakah kerugian itu disebabkan oleh suatu bencana yang diasuransikan  

c. Apakah orang itu adalah orang yang berhak memperoleh pembayaran  

                                                             
4
 Hasymi Ali, Pengantar Asuransi. ( Jakarta: Bumi Aksara, 1995 ), hal 26   
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d. Apakah Tertanggung telah membayar premi  

 

2. Menyelidiki klaim Pengiriman formulir bukti kerugian oleh Perusahaan 

asuransi kepada Tertanggung 

Penyelidikan fakta-fakta yang diserahkan oleh Tertanggung dalam 

pemberitahuan kerugian tidak dijumpai sesuatu faktor yang jelas - jelas 

mendiskualifikasi klaim ini meliputi :  

a. Memastikan bahwa memang ada suatu kerugian  

b.  Menentukan apakah tindakan-tindakan Tertanggung dapat 

membatalkan klaimnya  Menentukan jumlah kerugian  

Penyelidikan meliputi pembenaran fakta - fakta yang diserahkan 

dalam bukti kerugian  

3. Mengajukan laporan - laporan dan surat - surat klaim yang diperlukan. 

Segera setelah penyelidikan selesai dilakukan, dan jika temyata tidak ada hal-

hal yang membatalkan klaim Tertanggung, maka disiapkan dokumen terakhir. 

Dokumen ini disebut bukti kerugian, yang biasanya dibuat oleh adjuster untuk 

Tertanggung. Dokumen ini diajukan kepada Perusahaan asuransi. Adjuster 

biasanya akan mengajukan suatu laporan terpisah yang mengikhtisarkan 

kondisi - kondisi yang dijumpainya. Bila Tertanggung telah menandatangani 

bukti kerugian / menguangkan ceknya, maka ia melepaskan hak-hak 

selanjutnya untuk klaim tersebut.  

Adapun yang menyebabkan hak klaim dari Bank BRI kepada PT 

ASKRINDO  atau dari penerima jaminan kepada PT. ASKRINDO timbul pada 

saat perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) jatuh tempo dan terjamin/debitur 
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Kredit Usaha Rakyat (KUR) tidak melunasi kewajiban pengembalian Kredit 

Usaha Rakyat (KUR) atau Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bersangkutan sejak 

dikategorikan kualitas asset (kredit) kategori 4 (diragukan) sesuai dengan 

ketentuan Bank Indonesia. 

Kualitas kredit ditetapkan menjadi Lancar, Dalam Perhatian Khusus, 

Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet. Penetapan kualitas kredit tersebut 

dilakukan dengan mempertimbangkan materialitas dan signifikansi dari faktor 

penilaian dari komponen, serta relevansi dari faktor penilaian dan komponen 

tersebut terhadap karakteristik debitur yang bersangkutan. Untuk kredit mikro, 

kecil, dan menengah dengan jumlah tertentu, penetapan kualitas kredit hanya 

dapat didasarkan pada ketepatan pembayaran berikut. 

 Lancar (Kolektibilitas 1), apabila tidak terdapat tunggakan pembayaran 

pokok dan/atau bunga. 

 Dalam Perhatian Khusus (Kolektibilitas 2), apabila terdapat tunggakan 

pembayaran pokok dan/atau bunga sampai dengan 90 hari. 

 Kurang Lancar (Kolektibilitas 3), apabila terdapat tunggakan pembayaran 

pokok dan/atau bunga sampai dengan 120 hari. 

 Diragukan (Kolektibilitas 4), apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok 

dan atau bunga sampai dengan 180 hari. 

 Macet (kolektibiltas 5), apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok 

dan/atau bunga di atas 180 hari. 

Hak klaim dari penerima jaminan kepada penjamin akan menjadi 

daluwarsa apabila surat pengajuan klaim dari penerima jaminan kepada penjamin 
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melewati 6 (enam) bulan sejak Kredit Usaha Rakyat (KUR) jatuh tempo. 

Penerima jaminan yang tidak melengkapi dokumen yang menjadi persyaratan 

klaim dalam waktu enam bulan dari surat permintaan untuk melengkapi dokumen 

tersebut dari penjamin.  Penerima jaminan tidak memberikan tanggapan atas 

penolakan klaim dari penjamin atau besarnya jumlah klaim Kredit Usaha Rakyat 

yang bersangkutan akan dibayar penjamin dalam waktu 6 (enam) bulan sejak 

tanggal surat penolakan klaim atau persetujuan klaim dari penjamin.  

Sedangkan mengenai besarnya nilai klaim untuk Kredit Usaha Rakyat 

(KUR) yang harus dibayar oleh penjamin kepada penerima jaminan adalah 

sebesar 70% x sisa pokok +tunggakan bungan (termasuk rekalkulasi bunga jika 

ada) dan denda sampai dengan timbulnya hak klaim sesuai dengan cetakan 

payoff) dengan setinggi-tingginya sebesar 70% x plafon Kredit Usaha Rakyat 

(KUR). Namun demikian ak penerima jaminan untuk mengajukan klaim kepada 

penjamin menjadi batal apabila Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan tidak 

sesuai dengan ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan pengajuan klaim sudah 

daluwarsa sebegaimana telah diuraikan dalam paparan di atas.  

Klaim yang telah dibayar oleh penjamin kepada penerima jaminan tidak 

membebaskan terjamin /debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari kewajiban untuk 

melunasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan penerima jaminan tetap melakukan 

penagihan kepada terjamin/debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dalam hal 

penjamin telah melaksanakan pembayaran klaim kepada penerima jaminan, maka 

penjamin memilki hak subrogasi yang penyelesaiannya dalam bentuk recoveries. 
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Penerima jaminan membantu penyelesaian sampai dengan jumlah yang sama 

dengan jumlah pembayaran klaim dari penjamin kepada penerima jaminan. 

Menurut ketentuan pasal 1400 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUHPerdata), subrogasi dapat terjadi karena perjanjian dan karena undang-

undang. Untuk subrogasi yang terjadi karena perjanjian, pasal 1401 KUHPerdata 

membedakan lagi menjadi
5
 :  

1. Subrogasi yang diprakarsai oleh kreditur  

Hal ini terjadi apabila kreditur lama yang menerima pembayaran dari 

pihak ketiga (kreditur baru) menentukan bahwa kreditur baru yang 

akan menggantikan hak-haknya, gugatan-gugatannya, hak-hak 

istimewanya dan hipotik-hipotik yang ia miliki terhadap debitur. 

Subrogasi yang diprakarsai oleh kreditur harus dinyatakan dengan 

tegas pada saat pihak ketiga melakukan pembayaran  

2.  Subrogasi yang diprakarsai oleh debitur  

Hal ini terjadi apabila debitur meminjam uang dari pihak ketiga 

(debitur baru) untuk melunasi utangnya kepada kreditur lama. Dalam  

 

hal ini debitur menentukan bahwa kreditur baru akan menggantikan 

hak-hak yang dimiliki oleh kreditur lama. Subrogasi yang diprakarsai 

oleh debitur sah apabila dilakukan dengan akta otentik untuk 

perjanjian yang berisi ketentuan mengenai perjanjian pinjam uang 

antara debitur dengan kreditur baru. Perjanjian ini berisi keterangan 

bahwa uang tersebut digunakan untuk melunasi utang debitur kepada 

kreditur lama dan surat tanda pelunasan utang debitur kepada kreditur 

lama menyebutkan bahwa pembayaran tersebut dilakukan dengan 

uang yang dipinjam dari kreditur baru.  Sehingga dalam subrogasi 

yang diprakarsai oleh debitur, terdapat dua hubungan hukum yang 

berbeda, yaitu pinjam meminjam uang antara debitur dengan kreditur 

baru dan pelunasan utang debitur kepada kreditur lama.3 

Jaminan yang diberikan oleh PT ASKRINDO merupakan prinsip dalam 

subrogasi dimana Hal ini terjadi apabila kreditur lama yang menerima 

pembayaran dari pihak ketiga (kreditur baru) menentukan bahwa kreditur baru 

                                                             
5
 Herlien Budiono, Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya di Bidang 

Kenotariatan, Citra Aditya, Bandung, 2010, Halaman 176 
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yang akan menggantikan hak-haknya, gugatan-gugatannya, hak-hak istimewanya 

ia miliki terhadap debitur. Subrogasi yang diprakarsai oleh kreditur harus 

dinyatakan dengan tegas dalam perjanjian yang ada.  

Jika misalnya salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya 

sebagaimana mestinya maka salah satu pihhak dapat menuntut pemenuhan 

keajiban kepda pihak lainnya. Dalam sengketa bidang perdata, para pihak dapat 

melakukan upaya awal seperti negosiasi.  

Selain negosiasi, pihak yang dirugikan dapat juga melibatkan pihak ketiga 

sebagai mediator. Pihak ketiga yang membantu menyelesaikan sengketa tersebut 

dengan mediator. Pihak mediator tidak mempunyai kewenangan untuk member 

putusan terhadap sengketa tersebut, melainkan hanya berfungsi untuk membantu 

dan menemukan solusi terhadap para pihak yang bersengketa tersebut. 

Pengalaman, kemampuan dan integritas dari pihak mediator tersebut diharapkan 

dapat mengefektifkan proses negosiasi di antara para pihak yang bersengketa.
6
 

Jika dengan kedua cara ini tetap tidak dapat diselesaikan maka para pihak dapat 

menempuh jalur pengadilan atau litigasi sebagai jalan terakhir untuk 

menyelesaikan sengketanya.  

III. PENUTUP 

Kesimpulan 

Dari pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 

                                                             
6
 Ibid 
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1. Proses Perjanjian Antara Bank Penyalur KUR  Dengan PT. ASKRINDO 

Setelah para pihak mendapatkan pinjaman melalui saluran KUR, maka pinjaman 

yang dilakukan oleh debitur kemudian dijaminkan di PT ASKRINDO. Bentuk 

Perjanjian antara PT Askrindo dengan pihak Bank BRI adalah berupa perjanjian 

kerjasama dimana pihak penerima jaminan adalah pihak bank dan penjamin 

adalah pihak PT. ASKRINDO. Besarnya presentase risiko Penjaminan atas Kredit 

Usaha Rakyat yang disalurkan oleh penerima jaminan yang dapat dijamin oleh 

penjamin yaitu sebesar 70 % dari plafon Kredit Usaha Rakyat sebagaimana 

ditetapkan dalam perjanjian kredit.  Penjaminan kredit yang diberikan oleh 

penjamin (PT ASKRINDO) kepada penerima jaminan berdasarkan perjanjian ini 

dilakukan dengan ketentuan penjaminan kredit bersifat tanpa syarat 

(unconditional) dan tidak dapat dibatalkan (irrecovable) sepanjang Kredit Usaha 

Rakyat (KUR) Penempatan TKI. Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) 

penempatan TKI berlaku sejak perjanjian kredit atau Surat Pengakuan Hutang 

(SPH) sampai dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dilunasi sebelum jatuh tempo 

atau sampai dengan jangka waktu atau sampai dengan jangka waktu Kredit Usaha 

Rakyat (KUR) jatuh tempo dan terjamin/debitur membayar lunas kewajiban yang 

telah disepakati. 2. Perlindungan Hukum Terhadap Bank Apabila Terjadi  

Wanprestasi Dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) Yang Diasuransikan Pada PT. 

ASKRINDO  

Adapun perlindungan hukum terhadap bank apabila terjadi  wanprestasi dari 

Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diasuransikan pada PT. ASKRINDO adalah 

timbulnya hak klaim dari pihak Bank. Yang menyebabkan hak klaim dari Bank 
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BRI kepada PT ASKRINDO  atau dari penerima jaminan kepada PT. 

ASKRINDO timbul pada saat perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) jatuh tempo 

dan terjamin/debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) tidak melunasi kewajiban 

pengembalian Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang 

bersangkutan sejak dikategorikan kualitas asset (kredit) kategori 4 (diragukan) 

sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Dalam hal penjamin telah melaksanakan 

pembayaran klaim kepada penerima jaminan, maka penjamin (PT.ASKRINDO) 

memilki hak subrogasi yang penyelesaiannya dalam bentuk recoveries. Penerima 

jaminan membantu penyelesaian sampai dengan jumlah yang sama dengan jumlah 

pembayaran klaim dari penjamin kepada penerima jaminan. 

Saran 

PT. Askrindo perlu mempublikasikan atau memberikan informasi kepada 

nasabah menyangkut penyelenggaraan asuransi kredit tersebut. Hal ini dikarenakan 

meskipun sudah berdiri sejak tahun 1971, keberadaan PT. Askrindo nampaknya 

masih kurang dikenal secara luas. seharusnya nasabah (Tertanggung) harus diberikan 

informasi selengkap-lengkapnya menyangkut hak-hak dan kewajiban, prosedur, 

pengajuan klaim dan hal-hal yang menyangkut asuransi kredit perbankan.  
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