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Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga independen yang dibentuk berdasarkan
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Salah satu tujuan pembentukan OJK adalah
untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Dalam rangka
mewujudkan tujuan tersebut, OJK telah menetapkan Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013
tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, serta ketentuan dan kebijakan lainnya
yang dapat mendukung pertumbuhan sistem keuangan yang berkelanjutan dan tetap melindungi
kepentingan konsumen dan masyarakat.
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Kata Pengantar

Berdasarkan berbagai ketentuan dan kebijakan dimaksud, OJK menyediakan sarana dan mekanisme
pelayanan pengaduan konsumen di sektor jasa keuangan. Memperhatikan data layanan konsumen
OJK, salah satu topik yang sering menjadi pertanyaan dan permasalahan konsumen maupun
masyarakat adalah asuransi kesehatan. Dalam rangka menganalisis topik asuransi kesehatan lebih
dalam, Departemen Perlindungan Konsumen menyusun kajian dengan judul “Kajian Perlindungan
Konsumen di Sektor Jasa Keuangan: Asuransi Kesehatan”.

Kajian yang secara khusus ditujukan bagi konsumen dan khalayak umum ini secara garis besar
membahas mengenai dasar hukum serta mekanisme asuransi kesehatan, hal-hal yang perlu
diperhatikan pada tahapan kepersertaan, serta identifikasi potensi permasalahan dan usulan
upaya-upaya penguatan perlindungan konsumen terkait produk asuransi kesehatan.

Kami menyadari bahwa hasil kajian ini mungkin belum memenuhi ekspektasi pihak-pihak terkait dan
masih terdapat potensi pengembangan lebih lanjut, sehingga oleh karena itu kami mengharapkan
masukan untuk perbaikannya di masa mendatang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi
memberikan masukan dalam rangka penulisan kajian ini. Semoga kajian ini bermanfaat bagi
penguatan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan, terutama yang berkaitan dengan
asuransi kesehatan.

Jakarta, April 2019
Kepala Departemen Perlindungan Konsumen
Rudi Saleh Susetyo
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Kontribusi produk dan jasa keuangan, termasuk produk asuransi, terhadap Produk Domestik Bruto

Sehubungan dengan permasalahan tersebut serta berdasarkan penelaahan dan kajian yang telah

(PDB) di Indonesia saat ini masih dapat dikatakan rendah dan perlu ditingkatkan. Berdasarkan salah

dilakukan, kajian ini memberikan rekomendasi upaya-upaya penguatan perlindungan konsumen

satu referensi kajian yang menganalisis faktor-faktor pendukung kemajuan sektor perasuransian di

yang harus dilakukan oleh berbagai pihak terkait, termasuk instansi pemerintahan serta agen dan

beberapa negara, pemahaman serta persepsi masyarakat akan manfaat produk asuransi adalah

broker asuransi. Perusahaan asuransi harus memperkuat lima prinsip perlindungan konsumen,

salah satu kunci agar industri asuransi dapat berpartisipasi secara signifikan terhadap pertumbuhan

mulai dari penyampaian informasi yang jelas dan akurat mengenai manfaat, karakteristik, dan risiko

ekonomi. Selain pemanfaatan produk asuransi oleh konsumen, prosedur dan mekanisme produk

produk; sampai upaya penyelesaian sengketa melalui internal dispute resolution dan alternatif

oleh perusahaan asuransi juga harus memenuhi ketentuan yang berlaku, termasuk prinsip-prinsip

penyelesaian sengketa. Agen dan pialang sebagai pihak yang intens berinteraksi dengan konsumen

perlindungan konsumen yang telah ditetapkan oleh OJK.

juga perlu mematuhi kode etik profesi, termasuk kode etik asosiasi sektor perasuransian. OJK
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Executive Summary

sebagai regulator serta sektor perasuransian juga perlu selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak
Salah satu produk asuransi yang dapat disediakan oleh perusahaan asuransi umum, baik
konvensional maupun syariah adalah produk asuransi kesehatan. Hal tersebut diatur dalam POJK
Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan
Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah. Layanan asuransi

terkait, termasuk institusi kesehatan, agar dapat memformulasikan kebijakan serta mekanisme
yang harmonis dengan perkembangan terkini. Selain para pihak tersebut, konsumen juga berperan
dalam upaya perlindungan konsumen itu sendiri. Konsumen perlu berupaya untuk membaca dan
memahami produk yang akan digunakan.

kesehatan dapat dipandang bermanfaat bagi konsumen, karena dapat memberikan pertanggungan
risiko dan jaminan kesehatan atas rawat inap, rawat jalan, pengobatan untuk gigi, penggantian
kacamata, dan melahirkan sesuai dengan batasan yang dijamin dalam polis.

Namun pada praktiknya, cukup banyak permasalahan terkait asuransi kesehatan yang dilaporkan
oleh konsumen kepada layanan konsumen OJK. Lima besar topik permasalahan asuransi kesehatan
adalah kesulitan klaim, pencairan klaim, penolakan pencairan, pembatalan atau penutupan polis,
dan permintaan pengembalian premi. Apabila dianalisis lebih lanjut, potensi kerawanan yang
selanjutnya dapat berkembang menjadi permasalahan-permasalahan tersebut di atas dapat
terjadi di setiap tahapan penutupan (pembelian) asuransi kesehatan hingga penyelesaian polis.
Pada setiap tahapan dimaksud, selain perusahaan asuransi dan konsumen, terdapat pihak-pihak
lain yang dapat terlibat, antara lain agen dan pialang (broker) asuransi.

Salah satu hal yang patut menjadi perhatian khusus adalah penjelasan pihak asuransi dalam hal
ini agen asuransi kepada konsumen mengenai beberapa istilah kondisi dalam asuransi kesehatan,
serta konfirmasi pemahaman konsumen terhadap istilah-istilah dimaksud. Kurangnya penjelasan
pihak asuransi dan pemahaman konsumen akan kondisi-kondisi tersebut dapat menyebabkan
tidak terpenuhinya persyaratan klaim yang berujung pada penolakan klaim konsumen. Contoh
kondisi dimaksud adalah pre-existing condition, waiting period/masa tunggu polis, exclusion
specific illness, dan sebagainya.

viii

ix

Pendahuluan

1.1

Latar Belakang

Sebagai negara berkembang dengan populasi terbesar di Asia Tenggara, dalam kurun
waktu lima tahun ini pertumbuhan perekonomian di Indonesia menunjukkan tren
yang positif.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Berita Resmi Statistik 2018 yang dipublikasikan
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1.

oleh Badan Pusat Statistik Indonesia, tahun 2018 merupakan tahun terbaik pertumbuhan
perekonomian di Indonesia sejak tahun 2013, di mana pertumbuhan perekonomian
mencapai angka 5,17% dan meningkat dibanding pencapaian tahun sebelumnya, yaitu
sebesar 5,07% pada tahun 2017.1 Secara umum, tingkat pertumbuhan Produk Domestik
Bruto (PDB) menjadi indikator perkembangan suatu negara, selanjutnya apabila
dibandingkan dengan negara-negara anggota G20 lainnya, tercatat bahwa pada bulan
Desember tahun 2018, Indonesia menduduki peringkat keempat terkait pertumbuhan
PDB.2

Penelusuran lebih lanjut terhadap angka pertumbuhan PDB di Indonesia, melalui
laporan Berita Resmi Statistik 2018 diperoleh pemaparan data secara khusus mengenai
besaran kontribusi per sektor terhadap pertumbuhan perekonomian di Indonesia pada
tahun 2018. Melalui ilustrasi grafik di bawah, terlihat bahwa lima sektor yang memberikan
kontribusi terbesar PDB di Indonesia pada tahun 2018 adalah sektor industri, perdagangan,
konstruksi, pertanian, dan pertambangan. Selanjutnya, secara khusus terkait sektor jasa
keuangan dan asuransi baru memberikan kontribusi sebesar 4,17% pada total PDB di
Indonesia selama tahun 2018.

BPS. Berita Resmi Statistik Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2018. Hal. 1
Trading Economics, GDP Annual Growth Rate: G20 Countries, https://tradingeconomics.com/country-list/
gdp-annual-growth-rate?continent=g20
1)

2)

1

2

3,54%

Pendidikan
Informasi & Komunikasi

3,83%

Adm. Pemerintah

3,94%

Keuangan & Asuransi

4,17%

pertumbuhan asuransi di Indonesia baru mencapai 2,60% pada tahun 2018.

Mengutip riset oleh Mirela Cristea dari University of Craiova di Rumania yang
dipresentasikan dalam 1st International Conference ‘Economic Scientific Research –

5,39%

Transportasi & Pergudangan
Pertambangan

Theoretical, Empirical, and Practical Approaches, ESPERA’ pada tahun 2013, terdapat

8,03%

Pertanian

10,88%

temuan yang menyatakan bahwa asuransi dapat menjadi kontributor penting terhadap

Konstruksi

11,11%

PDB suatu negara. Sebagai contoh, industri asuransi pada negara-negara di Eropa seperti

13,00%

Perdagangan

Belanda, Britania Raya, dan Finlandia, mampu memberikan kontribusi pada PDB hampir
19,82%

Industri
0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

sebesar 10%.4 Pendapat ini diperkuat melalui pemaparan data oleh Insurance Information
25,00%

Kontribusi Terhadap PDB Dalam % (Persen)
Grafik 1. Kontribusi Sektoral Terhadap PDB di Indonesia Tahun 2018
Sumber: Berita Resmi Statistik 2018
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Melalui indikator di atas, terdapat temuan yang menjadi catatan khusus yaitu tingkat

16,29%

lain-lain

Institute melalui ilustrasi di bawah.

Selanjutnya, dalam riset tersebut dijelaskan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan
industri asuransi di negara-negara tersebut maju, diantaranya adalah faktor pendidikan
terutama mengenai manfaat dari produk asuransi serta persepsi masyarakat akan produk

Terkait keadaan Sektor Jasa Keuangan (SJK) di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

asuransi. Persepsi yang dimaksud adalah produk asuransi dianggap oleh masyarakat

melalui publikasinya menyatakan bahwa perkembangan SJK di Indonesia pada tahun

sebagai penunjang stabilitas keuangan, mengurangi risiko akan kerugian tak terduga

2018 menunjukkan kondisi yang stabil dengan kinerja intermediasi yang positif. 3

akibat musibah, bukan sebagai pengeluaran.
Rank

Penghimpunan Dana
Pasar Modal ytd
(per 17 Des 18)

IHSG
(per 19 Des 18)

Rp162,3T

6.176
Pertumbuhan
Kredit yoy
(per Nov 18)

AUM Pengelolaan
Investasi
(per 14 Des 18)

12,05%

Rp734,9T
Pertumbuhan Dana
Pihak Ketiga yoy
(per Nov 18)

Pertumbuhan
Piutang Pembiayaan
yoy (per Nov 18)

5,14%

7,19%

2,60%

1
2
3
4
5
6
7

Cayman Islands
Hong Kong
Switzerland
Denmark
Ireland
Taiwan
Luxemburg

8

Singapore

9

Finland

10

Netherlands
Total world

Total premiums
per capita
$11,642
$8,863
$6,934
$6,289
$5,253
$5,161
$5,001

Rank

Country

1
2
3
4
5
6
7

Taiwan
Hong Kong
Cayman Islands
South Africa
Soth Korea (2)
United Kingdom
Denmark

8

Finland

$4,926

9

Netherlands

$4,890
$682

10

France
Total world

$4,958

Total premiums as a percent
of GDP
20.88%
18.16
17.51
12.89
11.16
10.61
10.37
9.87
9.24
8.89
6.09%

(1) Includes nonlife and life insurance and cross-border business.
(2) April 1, 2018 to March 31, 2019.

Nilai Pembiayaan
Fintech
(per Okt 18)

Pertumbuhan
Investasi Asuransi
(per Nov 18)

Country

Source: Swiss Re, sigma. No. 3/2019.

Rp3,9T

Grafik 2. Pertumbuhan SJK 2018

Grafik 3. Sepuluh Besar Negara Terbaik terkait Insurace Density & Kontribusi Sektor Asuransi
terhadap PDB

Sumber: OJK (2018)

Sumber: Insurance Information Institute (2019)
Mirela Cristea, “The relationship between insurance and economic growth in Romania compared to the main
results in Europe – a theoretical and empirical analysis”, Hal. 2
4)

3)

3

OJK. Perkembangan Sektor Jasa Keuangan Indonesia dan Kinerja OJK 2018. Hal. 1

4

lanjutannya, beliau juga menambahkan bahwa tingkat penetrasi asuransi di Indonesia

asuransi dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hal ini dibuktikan melalui analisis

sulit lepas dari kisaran 2-3% dan hal ini menempatkan Indonesia menduduki peringkat dua

statistik di mana dalam analisisnya mempertimbangkan indikator pertumbuhan asuransi

terendah dibandingkan negara-negara ASEAN lain, menurutnya hal ini tidak lepas dari

seperti insurance penetration rate (tingkat penetrasi produk asuransi di suatu negara) dan

kurangnya tingkat literasi masyarakat Indonesia terhadap produk keuangan khususnya

insurance density (total premi asuransi di suatu negara dibagi dengan total populasi di

asuransi.6

negara tersebut) pada produk life and non-life insurance, dikaitkan dengan pertumbuhan
ekonomi yang diukur melalui pertumbuhan PDB.

Untuk melihat bagaimana kondisi literasi dan inklusi keuangan pada masyarakat
Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan menyelenggarakan survei nasional mengenai indeks

Industri asuransi di Indonesia diatur melalui Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang

literasi dan inklusi keuangan di Indonesia pada tahun 2019. Hasil survei nasional tersebut

Perasuransian (UU Perasuransian), di mana undang-undang ini merupakan bentuk

menunjukkan bahwa secara keseluruhan terjadi peningkatan baik dari segi literasi

penyempurnaan dari undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang No. 2 Tahun

maupun inklusi keuangan dari tahun 2016 ke 2019. Indeks literasi keuangan di Indonesia

1992, hal ini berdasarkan pertimbangan terjadinya perkembangan ekonomi dan dibutuhkan

meningkat 8,33% dari tahun 2016 menjadi 38,03% pada tahun 2019, sementara tingkat

pembaruan regulasi demi mendukung perkembangan maupun inovasi industri asuransi

inklusi meningkat 8,39% dari tahun 2016 menjadi 76,19% pada tahun 2019. 7
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Dalam konklusinya, riset ini membuktikan adanya hubungan antara pertumbuhan

di Indonesia. Melalui UU Perasuransian juga menjelaskan status Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) sebagai lembaga yang mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan di Indonesia
termasuk Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) di mana di dalamnya termasuk asuransi.
Selanjutnya, segala ketentuan lebih lanjut terkait perasuransian diatur secara khusus
melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

Dalam Strategi Nasional Literasi Keuangan 2019 yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa
Keuangan, terdapat pemaparan hasil survei lebih lanjut dengan melihat bagaimana
keadaan literasi dan inklusi setiap sektor jasa keuangan di Indonesia yang diilustrasikan
pada grafik di bawah.

Melalui wawancara Bisnis.com dengan Direktur Pengawas Asuransi Otoritas Jasa
Keuangan, Bapak Ahmad Nasrullah, menyatakan bahwa tingkat penetrasi asuransi yang
belum bisa melebihi angka 5% dalam satu tahun merupakan tantangan yang dihadapi
setiap tahunnya. Beliau menambahkan bahwa terkait hal ini menyebabkan Indonesia masih
tertinggal dibandingkan sejumlah negara tetangga.5 Pendapat tersebut diperkuat oleh
Direktur Eksekutif dan Public Relation Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Bapak
Dody Dalimunthe melalui wawancara dengan Republika.co.id, beliau menjelaskan lebih
lanjut bahwa pertumbuhan asuransi terjadi namun tidak sepadan dengan perkembangan
PDB di Indonesia. Terkait insurance density, belanja premi pada masyarakat Indonesia
Grafik 4. Indeks Inklusi Keuangan di Indonesia (2016 & 2019)

masih tergolong rendah, yaitu di angka Rp. 1,6 Juta per orang per tahun dan untuk premi

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2019)

asuransi umum hanya berkisar Rp. 250 Ribu dan sisanya untuk asuransi jiwa. Dalam

Republika.co.id, “AAUI: Penetrasi Asuransi Umum Melambat”, diakses pada 1 September 2019, https://
republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/pryjsf383/aaui-penetrasi-asuransi-umum-melambat
7)
OJK. “Materi FGD Survei Nasional Literasi Keuangan 2019 – SNLK 2019”, Surabaya, 7 November 2019.
6)

Bisnis.com, “Penetrasi Asuransi Masih Problem Menahun”, diakses pada 1 September 2019, https://finansial.
bisnis.com/read/20190318/215/900862/penetrasi-asuransi-masih-problem-menahun
5)

5

6

yaitu asuransi jiwa dan asuransi umum. Asuransi jiwa merupakan asuransi yang objek
pertanggungannya adalah jiwa dari pihak tertanggung, sedangkan asuransi umum
adalah asuransi yang objek pertanggungannya berupa aset atau barang maupun jiwa
atau orang.

Layanan asuransi kesehatan termasuk salah satu produk yang dinilai penting dan
bermanfaat bagi masyarakat. Secara umum, asuransi kesehatan adalah asuransi yang
dapat memberikan jaminan kesehatan atas rawat inap, rawat jalan, pengobatan untuk
Grafik 5. Indeks Literasi Keuangan di Indonesia (2016 & 2019)
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2019)

Berdasarkan pemaparan data tersebut, terdapat temuan bahwa dalam Industri Keuangan
Non-Bank (IKNB) sektor perasuransian memiliki indeks literasi dan inklusi terbaik
dibandingkan sektor lainnya. Salah satu temuan menarik terkait survei literasi dan inklusi

gigi, penggantian kacamata, dan melahirkan sesuai dengan batasan yang dijamin dalam
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mencari keuntungan. Berdasarkan jenisnya, asuransi dibedakan menjadi dua kelompok

polis.9 Pemerintah Indonesia memasukkan penanggungan biaya medis pada program
jaminan sosial, yang sejak tahun 2014 beroperasi dengan nama Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Selain dari yang disediakan pemerintah, produk asuransi
kesehatan komersial juga tersedia di Indonesia guna melengkapi kebutuhan konsumen.

keuangan yang dilakukan oleh OJK pada tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2016,
terjadi penurunan indeks literasi di sektor perasuransian sebesar 2,08% dari tahun 2013

Berdasarkan

POJK

Nomor

69/POJK.05/2016

tentang

Penyelenggaraan

Usaha

ke tahun 2016, penurunan tersebut diyakini karena perluasan wilayah survei hingga ke

Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan

pelosok daerah dan adanya persepsi masyarakat bahwa produk asuransi merupakan

Perusahaan Reasuransi Syariah, perusahaan asuransi umum, baik konvensional maupun

produk yang digunakan oleh orang-orang yang telah memahami risiko serta mitigasi

syariah, dapat menyelenggarakan lini usaha asuransi kesehatan. Melalui lini usaha

risiko tersebut.8 Dalam perkembangannya, pada survei nasional literasi dan inklusi

asuransi kesehatan, perusahaan asuransi dapat menyediakan sistem penanggungan

keuangan tahun 2019 yang dilakukan oleh OJK, terjadi peningkatan baik dari indeks

biaya medis kepada konsumen.

literasi maupun inklusi pada sektor perasuransian. Berdasarkan pemaparan pada grafik
di atas, terjadi peningkatan sebesar 3,60% pada indeks literasi dan 1,05% pada indeks

Harold D. Skipper dalam bukunya yang berjudul “Insurance in the General Agreement

inklusi di tahun 2019 pada sektor perasuransian. Dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya

on Trade in Services” menyatakan bahwa selain menjalankan fungsi utamanya,

untuk melakukan edukasi produk asuransi terhadap masyarakat harus dilanjutkan, guna

asuransi kesehatan komersial dapat menjadi pengganti atau pelengkap dari program

meningkatkan tingkat penetrasi asuransi di Indonesia.

kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah.10 Pada layanan asuransi kesehatan
yang disediakan oleh perusahaan asuransi komersial, pada umumnya terdapat dua

Secara umum, pengelompokan asuransi di Indonesia berdasarkan tujuannya dibagi dua

kategori berdasarkan jenis pelayanan yang ditanggung, yaitu jenis asuransi kesehatan

yaitu asuransi komersial dan asuransi sosial. Asuransi komersial merupakan asuransi yang

yang menanggung seluruh biaya keperluan medis yang dibutuhkan saat sakit dan jenis

bertujuan untuk mencari keuntungan, sedangkan asuransi sosial tujuan utamanya bukan
OJK, Buku Perasuransian seri Peguruan Tinggi, Hal. 60.
Skipper, H.D., “Insurance in the General Agreement on Trade is Services” (American Enterprise Institute:
2001)
9)

10)
8)

7

Ibid, Hal. 19

8

Berdasarkan data statistik di atas, terlihat secara signifikan bahwa proses klaim pada

yang berminat menggunakan layanan asuransi kesehatan dari perusahaan komersial

asuransi kesehatan merupakan jenis permasalahan yang paling sering diterima oleh

dapat memilih jenis asuransi kesehatan yang cocok untuk kebutuhannya serta yang

Layanan Konsumen OJK dibandingkan dengan jenis permasalahan yang lain. Terdapat

sesuai dengan profil masing-masing dan kemampuan pembayaran premi.

beberapa faktor yang menjadi kendala konsumen dalam proses pengajuan klaim pada
asuransi kesehatan, dari sisi konsumen hal tersebut tidak luput dari kurangnya pemahaman

Melihat fakta rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia terutama pada
sektor perasuransian, hal tersebut memberikan dampak langsung kepada tingkat
penetrasi asuransi di Indonesia. Rendahnya tingkat literasi keuangan pada sektor
perasuransian juga memberikan dampak kepada masyarakat yang telah menggunakan

akan isi polis beserta klausul di dalamnya, terutama ketentuan terkait mekanisme
pengajuan klaim serta kondisi yang dikecualikan dalam klaim. Di sisi lain, kelalaian dapat
ditimbulkan melalui tenaga pemasar maupun agen dari asuransi kesehatan tersebut
yang dirasa kurang memberikan penjelasan yang komprehensif kepada konsumen.

produk atau layanan asuransi. Dalam interaksi antara Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK)
dengan konsumennya, timbulnya ketidaksepahaman, pengaduan, bahkan sengketa

Sebagai salah satu upaya untuk membantu pemerintah dan OJK sebagai regulator, sesuai

adalah hal-hal yang tidak dapat dihindari. Kondisi tersebut dihadapi secara luas di

yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa

berbagai lembaga pada sektor jasa keuangan terutama pada layanan asuransi kesehatan

Keuangan (UU OJK), dalam rangka pengaturan dan pengawasan yang jasa keuangan

yang diselenggarakan oleh perusahaan asuransi.

lebih baik, juga sebagai upaya untuk meningkatkan literasi masyarakat Indonesia
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asuransi kesehatan yang menanggung sebagian pelayanan kesehatan saja. Masyarakat

terhadap produk asuransi serta menjaga tumbuh kembang industri asuransi yang tetap
Berdasarkan statistik layanan OJK per 7 Mei 2019, terdapat 1.025 layanan terkait asuransi
kesehatan yang mencakup penerimaan informasi, pemberian informasi, serta pengaduan.
Berikut lima besar topik layanan konsumen OJK mengenai asuransi kesehatan periode

mengimplementasikan prinsip-prinsip perlindungan konsumen, maka disusunlah kajian
berikut ini yang akan membahas secara komprehensif terkait produk atau layanan
asuransi kesehatan terutama mengenai proses pengajuan klaim.

2013 sampai dengan 7 Mei 2019.

Layanan Konsumen OJK
Asuransi Kesehatan
Januari 2013 - September 2019

Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih jelas kepada
masyarakat terkait produk atau layanan asuransi kesehatan di Indonesia dan mekanisme
kepesertaannya, terutama terkait dengan proses pengajuan klaim yang menjadi topik
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utama berdasarkan statistik layanan konsumen OJK. Melalui upaya di atas, diharapkan
juga dapat meningkatkan jumlah partisipasi masyarakat dalam asuransi kesehatan
yang mendukung tingkat penetrasi asuransi di Indonesia serta menegakkan prinsip
perlindungan konsumen.
Keberatan
Penawaran
Produk /
Layanan LK

Produk /
Layanan Tidak
Sesuai
Penawaran

22
18
45

35
18

Pemberian Informasi

Permintaan
Pengembalian
Premi

42
33
6

Penerimaan Informasi

Pembatalan /
Penutupan Polis

Proses Klaim

47
50
10

338
257
44

Pengaduan

1.2. Tujuan dan Manfaat Kajian
Kajian ini dalam penyusunannya memiliki beberapa tujuan, yaitu:
1.

Memberikan penjelasan mengenai perkembangan, jenis, dan karakteristik produk
atau layanan asuransi kesehatan di Indonesia.

Grafik 6. Layanan Konsumen OJK terkait Asuransi Kesehatan (Januari 2013 - September 2019)
9

10

Mengetahui lebih lanjut mengenai mekanisme kepesertaan dalam asuransi

。1.5 Metode Kajian

kesehatan.
3.

4.

Melakukan identifikasi dan analisa terkait permasalahan yang sering dihadapi oleh

Metode yang digunakan dalam penyusunan kajian ini adalah dengan melakukan analisa

konsumen dalam menggunakan produk atau layanan asuransi kesehatan.

mengenai dasar hukum melalui ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang,

Memberikan rekomendasi dalam rangka penguatan perlindungan konsumen dan

peraturan, dan perjanjian. Selanjutnya, kajian ini diperkuat melalui dasar teori mengenai

peningkatan literasi produk atau layanan asuransi kesehatan di Indonesia.

perasuransian serta pendapat para ahli yang diperoleh dengan melakukan focus group
discussion.

。1.3 Ruang Lingkup Kajian

。1.6 Sistematika Penulisan

Dalam melakukan analisa dan pembahasan, kajian ini memiliki ruang lingkup pembahasan
sebagai berikut:
1.

Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang dijadikan objek penelitian adalah
perusahaan asuransi.

2.

3.

Secara garis besar, penulisan kajian ini terbagi menjadi lima bab dengan penjelasan
sebagai berikut:
1.

2.

kesehatan, jenis asuransi kesehatan, dan perkembangannya. Dalam bab ini juga

untuk dan digunakan oleh konsumen individu (bukan korporasi).

dijelaskan mengenai manfaat dan risiko dari asuransi kesehatan.
3.

adalah sebagai berikut:
1.

Apa itu produk atau layanan asuransi kesehatan?

2.

Bagaimana mekanisme kepesertaan perusahaan asuransi kesehatan di Indonesia?

3.

Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan pada setiap tahapan kepesertaan asuransi

Bab ketiga, berisi pembahasan mengenai mekanisme kepesertaan asuransi
kesehatan di Indonesia. Dalam bab ini dijelaskan lebih lanjut mengenai apa saja hal
yang perlu diperhatikan secara khusus oleh konsumen serta perusahaan asuransi

Melihat dari penjelasan mengenai latar belakang, tujuan, dan ruang lingkup pembahasan
yang disampaikan di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam kajian ini

Bab kedua, merupakan pembahasan mengenai dasar hukum dan landasan teori
terkait asuransi secara umum dan secara khusus membahas mengenai asuransi

Kajian ini berfokus pada asuransi kesehatan biaya medis komersial yang dirancang

。1.4 Pokok Permasalahan

Bab pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, tujuan kajian, ruang
lingkup pembahasan, pokok permasalahan, serta metode dan sistematika penulisan.

Asuransi kesehatan yang dimaksud adalah asuransi kesehatan biaya medis komersial
yang diterbitkan oleh perusahaan swasta.
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2.

kesehatan pada setiap tahapan kepesertaan dalam asuransi kesehatan.
4.

Bab keempat, merupakan ulasan pembahasan yang berfokus pada permasalahan
klaim yang sering terjadi pada asuransi kesehatan berdasarkan statistik pengaduan
yang diterima oleh Layanan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan.

5.

Bab kelima, merupakan bab penutup dari kajian ini yang berisi kesimpulan
berdasarkan pembahasan dan analisa yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya,

kesehatan di Indonesia?
4.

Apa permasalahan-permasalahan yang sering timbul pada asuransi kesehatan,

Selanjutnya, pada akhir bab ini akan memberikan poin-poin yang dapat dijadikan
rekomendasi pengaturan dan pengawasan dalam rangka penguatan perlindungan
konsumen serta rekomendasi bagi PUJK, konsumen, dan masyarakat.

terutama hal-hal yang berkaitan dengan proses pengajuan klaim?

11

12

Asuransi di Indonesia

2.1

Asuransi di Indonesia

Subbab berikut memberikan penjelasan mengenai asuransi secara umum sebelum
membahas secara khusus terkait asuransi kesehatan. Pembahasan dimulai dari definisi
asuransi, dasar hukum dan perlindungan konsumen, prinsip-prinsip pada asuransi, para
pelaku asuransi, istilah-istilah umum pada asuransi, dan jenis-jenis asuransi.

2.1.1 Definisi Asuransi
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2.

Secara etimologi, kata asuransi berasal dari bahasa Inggris yaitu assurance atau
insurance yang memiliki makna jaminan atau perlindungan. Secara hukum, menurut UU
Perasuransian, definisi asuransi dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 sebagai berikut.11
“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang
polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai
imbalan untuk
a.

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

b. 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.”

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD)
Republik Indonesia, asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian di mana
seorang penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima suatu
premi yang bertujuan untuk memberi penggantian kepada penanggung karena suatu hal

11)

13

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Pasal 1 angka 1

14

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

semua ini adalah hal yang mungkin akan diderita penanggung akibat suatu peristiwa
tertentu.12

Pada Bab IX Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), memberikan penjelasan
terkait asuransi atau pertanggungan. Beberapa pasal dalam KUHD dijadikan sebagai

Menurut pendapat para ahli, C. Arthur Williams dalam bukunya yang berjudul “Risk
Management and Insurance” menjelaskan bahwa asuransi adalah sebuah sistem

dasar dari prinsip-prinsip perjanjian dalam asuransi.

Undang-Undang Republik Indonesia

pengaman dari kerugian secara finansial yang dilakukan oleh pihak penanggung, Williams
juga menambahkan bahwa asuransi merupakan persetujuan yang dilakukan oleh dua

Secara kedudukan, undang-undang selalu dijadikan sebagai dasar hukum dari

orang atau lembaga dengan tujuan mengumpulkan dana untuk mengatasi suatu bentuk

perumusan dan penetapan beberapa peraturan yang berkaitan. Dalam rangka

kerugian dalam bentuk finansial yang akan terjadi.13

mendukung industri perasuransian yang sehat dan berperan aktif dalam mendorong
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yang mengakibatkan kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan,

pembangunan nasional serta menyikapi dan mengantisipasi perkembangan industri
Melalui penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa asuransi kesehatan merupakan
merupakan suatu produk atau layanan yang memberikan jaminan perlindungan kepada
pihak tertanggung. Asuransi dibuat atas kesepakatan kedua belah pihak yaitu pihak
penanggung (perusahaan asuransi) dan pihak tertanggung (konsumen). Mengenai

perasuransian dan perkembangan perekonomian baik tingkat nasional maupun global,
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (UU Perasuransian) adalah
bentuk pembaruan ketentuan yang menggantikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992
tentang Usaha Perasuransian.14

ketentuan yang menjadi cakupan dari pertanggungan serta manfaat yang diberikan
tertuang dalam suatu dokumen perjanjian yang disebut sebagai polis. Selanjutnya, terkait

Undang-undang tersebut secara garis besar mengatur ketentuan-ketentuan seperti ruang

segala ketentuan mengenai dasar hukum, tata cara pelaksanaan, dan perlindungan

lingkup perasuransian, bentuk badan hukum dan kepemilikan perusahaan perasuransian,

konsumen dalam perusahaan asuransi diatur melalui peraturan perundang-undangan.

perizinan usaha, penyelenggaraan usaha, tata kelola usaha perasuransian, hingga sanksi

2.1.2 Dasar Hukum & Perlindungan Konsumen
Dalam menjalankan praktik bisnisnya, ketentuan-ketentuan mengenai asuransi diatur
dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan
iklim bisnis yang sehat serta keadilan bagi semua pihak yang menggunakan produk atau
layanan asuransi. Penjelasan mengenai dasar hukum yang mengatur ketentuan asuransi
dan perlindungan konsumen adalah sebagai berikut.

administratif. Melalui undang-undang ini ditekankan juga mengenai peran Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
Selanjutnya, dalam beberapa pasal pada UU Perasuransian menjelaskan bahwa untuk
ketentuan dan penjelasan yang lebih detail terkait asuransi akan diatur melalui Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

Peraturan Pemerintah
Merupakan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden
yang berisi materi untuk menjalankan undang-undang. Peraturan Pemerintah Nomor 73
Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian disusun melalui pertimbangan

12)
13)

15

Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Dagang, Pasal 246
Arthur Williams, C. “Risk Management and Insurance” (Paperback, 1989)

14)

Indonesia, Undang-Undang tentang Perasuransian, UU No. 40 Tahun 2014
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segala ketentuan mengenai tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan

secara prinsip mampu mendorong tumbuhnya pembangunan nasional Indonesia.15

perasuransian diatur melalui POJK ini.

Seiring dengan perkembangan ekonomi dan inovasi dari produk atau layanan asuransi,

•

POJK Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk

peraturan pemerintah ini telah mengalami tiga perubahan sebagai berikut:

Asuransi

•

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999

POJK ini mengatur ketentuan terkait produk asuransi dan pemasaran produk

Merupakan perubahan yang dibuat sebagai penyesuaian perkembangan industri

asuransi. Hadirnya POJK ini merupakan bentuk respons terhadap perkembangan

asuransi dan perekonomian nasional.

produk asuransi dan pemasaran produk asuransi yang semakin kompleks, sehingga

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008

dikhawatirkan akan menimbulkan risiko bagi semua pihak yang terlibat.

•

Merupakan perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992

•

•

POJK Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan

yang dibuat sebagai bentuk antisipasi atas perkembangan dalam industri asuransi,

Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan

oleh karena itu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan penyelenggaraan usaha

Reasuransi Syariah

perasuransian.

POJK ini mengatur mengenai penyelenggaraan usaha perusahaan asuransi,

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008

perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi
syariah.

Merupakan perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 yang
dibuat sebagai bentuk antisipasi krisis ekonomi global pada saat itu. Pada perubahan
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akan kebutuhan sebuah peraturan terkait penyelenggaran usaha perasuransian yang

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan

ini terdapat penyesuaian ketentuan pentahapan pemenuhan modal sendiri bagi
perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Sesuai amanat UU OJK yang menetapkan OJK sebagai lembaga yang independen dan
bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang

pasal-pasal yang membutuhkan penjelasan secara teknis dan komprehensif sehingga
dituangkan dalam surat edaran yang bernama Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan
(SEOJK). Berikut beberapa contoh dan tujuan dari SEOJK.
•

SEOJK 13/SEOJK.05/2016 tentang Pelaporan Produk Asuransi Bagi Perusahaan

pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Selanjutnya, seperti yang

Asuransi

tertuang dalam UU Perasuransian, OJK selaku regulator melakukan pengaturan dan

SEOJK ini merupakan penjelasan lebih lanjut terhadap Pasal 44 POJK Nomor 23/

pengawasan terhadap industri asuransi, dan terkait ketentuan lebih lanjut akan tertuang

POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi.

dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Terkait peraturan yang berkaitan dengan

“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, bentuk, dan format pelaporan Produk

asuransi, tertuang dalam berbagai POJK sebagai berikut:

Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 38, dan Pasal 39 diatur

•

dalam Surat Edaran OJK.”

POJK Nomor 2/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi
Perusahaan Perasuransian

•

SEOJK 32/SEOJK.05/2016 tentang Saluran Pemasaran Produk Asuransi Melalui

Sebagai salah satu upaya untuk memperkuat industri perasuransian nasional adalah

Kerja Sama dengan Bank (Bancassurance)

dengan meningkatkan kualitas pelaksanaan tata kelola yang baik, oleh karena itu

Berisi penjelasan lebih lanjut terhadap Pasal 45 ayat (3) POJK Nomor 23/POJK.05/2015

Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, Peraturan Pemerintah No.
73 Tahun 1992
15)

17

Terkait Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), terdapat beberapa ketentuan dalam

tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi.
18

2.

Keandalan

pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Surat Edaran OJK.”

Prinsip ini mendorong lembaga jasa keuangan untuk dapat memberikan layanan
yang akurat melalui sistem, prosedur, infrastruktur, dan sumber daya manuasia yang

Perlindungan Konsumen

andal.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

3.

Transparansi

Konsumen (UU Perlindungan Konsumen) mengatur ketentuan-ketentuan terkait

Lembaga jasa keuangan diwajibkan untuk memberikan informasi secara terbuka,

perlindungan konsumen di Indonesia.16 Undang-undang ini secara garis besar berisi

jelas, dan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti kepada konsumen tentang

ketentuan-ketentuan mengenai hak dan kewajiban konsumen maupun pelaku usaha

semua produk atau layanan jasa keuangan yang dimiliki oleh perusahaan.

hingga penetapan sanksi. Pasal 2 dalam undang-undang ini menjelaskan bahwa
perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan

4.

Kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen

keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Selanjutnya, pada Pasal 3 dijelaskan

Kerahasiaan dan keamanan data konsumen merupakan hal yang penting dan harus

mengenai tujuan dari perlindungan konsumen yang diantaranya adalah meningkatkan

dijaga oleh semua lembaga jasa keuangan. Penggunaan data pribadi konsumen

pemberdayaan konsumen dan menumbuhkan kesadaran pelaku usaha untuk bersikap

untuk kepentingan dan tujuan tertentu dalam penggunaannya harus disetujui oleh

jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.

konsumen, kecuali ada ketentuan-ketentuan lain yang diatur oleh undang-undang.
5.
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“Ketentuan lebih lanjut mengenai saluran pemasaran sebagaimana dimaksud

Penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa.

Secara khusus, prinsip perlindungan konsumen pada sektor jasa keuangan diatur melalui

Berdasarkan pertimbangan melalui pemaparan data dan penjelasan sebelumnya,

POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

sebagai salah satu upaya untuk membantu pemerintah dan OJK sebagai regulator.

(POJK Perlindungan Konsumen). Berdasarkan pengertiannya menurut Pasal 1 ayat 3
17

yang dimaksud dengan konsumen dalam POJK ini adalah sebagai berikut.

RINGKASAN

“Perlindungan Konsumen adalah perlindungan terhadap Konsumen dengan

Ketentuan mengenai perasuransian di Indonesia diatur melalui:

cakupan perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan.”

1.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

2.

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992.

Dalam lanjutannya, pada Pasal 2 dijelaskan mengenai prinsip perlindungan konsumen di

3.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang terkait asuransi.

mana terdapat 5 (lima) prinsip yaitu:

4.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait asuransi.

1.

Perlakuan yang adil

5.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan terkait asuransi.

Prinsip ini menekankan agar semua lembaga jasa keuangan untuk berlaku adil dan

Ketentuan mengenai perlindungan konsumen diatur melalui:

tidak diskriminatif kepada konsumen dengan memberikan perlakuan yang setara

1.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2.

POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa
Keuangan.

kepada semua konsumen dan tidak berdasarkan pada suku, agama, dan ras.

Indonesia, Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 8 Tahun 1999
Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perlindungan Konsumen
Sektor Jasa Keuangan, POJK Nomor 1/POJK.07/2013
16)
17)
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Lokasi dari objek pertanggungan tersebut.

•

Jumlah nilai dari objek pertanggungan.

Dalam industri asuransi terdapat beberapa istilah-istilah yang lazim dan sering digunakan.

•

Luas jaminan yang dikehendaki oleh tertanggung.

Guna memberikan pemahaman lebih lanjut serta mempermudah interaksi dan komunikasi

•

Tarif premi yang disepakati.

terkait produk atau layanan asuransi, berikut penjelasannya dalam poin-poin di bawah.

•

Jangka waktu pertanggungan (tanggal mulai dan tanggal berakhir) yang diinginkan.

•

Syarat-syarat pembayaran premi.

•

Keterangan lain (jika ada dan dibutuhkan).

Pihak Penanggung (Insurer)
Merupakan perusahaan asuransi itu sendiri yang berbentuk badan hukum dan bergerak
dalam pengelolaan risiko dan menjual produk atau layanan asuransi.

Survei Risiko

Pihak Tertanggung (Insured)

Merupakan suatu mekanisme pengecekan terhadap objek yang menjadi pertanggungan
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•

2.1.3 Istilah Umum dalam Asuransi Kesehatan di Indonesia

asuransi dengan tujuan untuk menghindari dispute di masa depan. Mengenai hal ini,
Merupakan konsumen baik individu maupun institusi yang memiliki kepentingan terhadap

apabila menurut perusahaan asuransi nilai dari objek pertanggungan relatif kecil, maka

sesuatu yang dimilikinya dan membeli produk atau layanan asuransi. Dalam hal ini, pihak

survei cukup dilakukan oleh petugas dari perusahaan asuransi. Selanjutnya, apabila nilai

tertanggung merupakan pihak yang menerima manfaat dari produk asuransi.

objek pertanggungan dirasa besar, maka perusahaan asuransi dapat meminta bantuan

Contributor
Merupakan pihak yang membayar premi dari asuransi, dalam hal ini contributor bisa
merangkap sebagai pihak tertanggung (insured) dan bisa tidak.

Surat Permintaan Penutupan Asuransi (Application Form)
Sering disingkat dengan istilah “SPPA”, merupakan suatu formulir yang disediakan oleh
penanggung dan wajib diisi secara lengkap, jujur, dan benar oleh pihak tertanggung.18
SPPA merupakan bagian dari dokumen perjanjian yang berisi data dan informasi

surveyor independen.

Premi Asuransi (Insurance Premium)
Harga untuk jaminan risiko dari objek pertanggungan yang dibayar oleh pihak tertanggung
kepada pihak penanggung dalam jangka waktu yang ditentukan. Besarnya premi asuransi
yang dibayarkan sangat beragam tergantung dari jenis asuransi, objek pertanggungan,
maupun jangka waktu dari asuransi tersebut.

Polis Asuransi (Insurance Policy)

tertanggung yang kurang lebih memuat sebagai berikut:

Merupakan dokumen perjanjian tertulis antara pihak tertanggung dengan penanggung

•

Nama tertanggung

yang diterbitkan oleh pihak penanggung. Polis diterbitkan dan ditandatangani oleh

•

Alamat lengkap

penanggung, di mana polis berisi ketentuan-ketentuan seperti jangka waktu perjanjian,

•

Data atau informasi terkait objek pertanggungan asuransi.

syarat-syarat perjanjian, risiko kerugian yang akan diganti dan tidak diganti. Pihak
tertanggung tidak menandatangani polis, melainkan di formulir SPPA.

OJK, “Hal-hal yang Perlu Diperhatikan dalam Penutupan Asuransi”, diakses pada 15 September 2019,
https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/354
18)
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Reasuransi (Reinsurance)

Tenggat waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak untuk melunasi pembayaran

Terdapat dua pengertian terkait reasuransi, yang pertama adalah berupa kegiatan dari

premi yang telah melewati jatuh tempo. Terkait grace period, masing-masing perusahaan

perusahaan penanggung pertama yang melakukan pertanggungan ulang dengan tujuan

asuransi memiliki kebijakan yang berbeda.

penyebaran risiko. Pengertian yang kedua dari reasuransi adalah jenis perusahaan yang
kegiatan utamanya hanya menerima pertanggungan ulang.

Free Look Period
Perusahaan Pialang Asuransi (Insurance Brokers)
Periode yang diberikan oleh perusahaan asuransi kesehatan kepada pihak tertanggung
setelah polis dicetak untuk mempelajari kembali ketentuan-ketentuan yang tertuang

Berdasarkan

POJK

di dalamnya. Selama periode ini, apabila pihak tertanggung merasa keberatan dengan

Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan

isi polis, maka pihak tertanggung berhak untuk membatalkan asuransi tersebut atau

Perusahaan Reasuransi Syariah, pada Pasal 1 dijelaskan mengenai perusahaan pialang

melakukan negosiasi guna mencapai kesepakatan. Setiap perusahaan asuransi kesehatan

asuransi yaitu perusahaan yang menyelenggarakan jasa konsultasi atau keperantaraan

memiliki kewajiban yang berbeda terkait penetapan jangka waktu free look period yang

dalam hal penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian klaim dengan bertindak

dapat dimanfaatkan oleh pihak tertanggung.

untuk dan atas nama pemegang polis, tertanggung, atau peserta.

Masa Tunggu Polis

Agen Asuransi (Insurance Agents)

Periode ini dimulai setelah pihak tertanggung melakukan pembayaran premi pertama.

Pengertian

Dalam hal ini, selama periode waktu tertentu yang ditetapkan sesuai kebijakan masing-

Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan

masing perusahaan, tidak dapat mengajukan klaim atas penyakit atau manfaat tertentu.

Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah (POJK Penyelenggaraan Usaha PA, PAS,

Ketentuan terkait masa tunggu tertuang dalam polis dan disepakati oleh kedua pihak

PR, dan PRS) adalah orang yang bekerja sendiri atau pada perusahaan yang bertindak

setelah melewati free look period.

untuk dan atas nama perusahaan asuransi dan telah memenuhi persyaratan untuk

agen

Nomor

asuransi

69/POJK.05/2016

menurut

POJK

tentang

Nomor

Penyelenggaraan

69/POJK.05/2016

Usaha
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Masa Tenggat Waktu Pembayaran Premi (Grace Period)

tentang

mewakili perusahaan asuransi serta memasarkan produk asuransi tersebut.

Klaim Asuransi (Insurace Claim)
2.1.4 Prinsip-prinsip Dasar Perjanjian Asuransi
Suatu mekanisme untuk meminta ganti rugi atas kerugian yang diterima oleh pihak
tertanggung kepada pihak penanggung, prosedur untuk mengajukan klaim pada

Dalam melakukan perjanjian yang berkaitan dengan asuransi antara pihak pembeli dan

umumnya tercantum dalam polis. Pihak tertanggung terlebih dahulu harus memahami

penjual, perusahaan asuransi mengaplikasikan beberapa prinsip dasar dalam perjanjian

syarat dan ketentuan serta mekanisme dalam mengajukan proses klaim dan pihak

asuransi kepada kedua belah pihak. Beberapa prinsip dasar yang dimaksud dijelaskan

penanggung wajib memberikan ganti rugi kepada tertanggung apabila semua syarat

dalam poin-poin di bawah sebagai berikut.

sudah terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan yang disepakati.

23
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Sebagai contoh, apabila diilustrasikan dalam asuransi kesehatan, pihak tertanggung
membeli produk asuransi kesehatan dengan objek pertanggungan dirinya dan istrinya,

Pada dasarnya, prinsip ini menekankan transparansi atau keterbukaan sebagai bentuk

maka pihak lain diluar objek pertanggungan sesuai perjanjian seperti kerabatnya atau

dari itikad baik kedua belah pihak yang akan melakukan perjanjian. Prinsip keterbukaan

temannya tidak bisa menjadi bagian yang dipertanggungkan dan pihak penanggung

ini terkandung dalam ketentuan Pasal 251 KUHD yang dalam intinya menekankan

tidak wajib memberikan ganti rugi.

transparansi tentang semua keadaan yang diketahui oleh tertanggung mengenai objek
pertanggungan.19 Dalam asuransi, pihak tertanggung menjadi pihak yang paling tahu

Prinsip Indemnitas (Indemnity)

tentang objek pertanggungan dan sebaliknya, pihak penanggung sebagai pihak yang
mengetahui mengenai luasnya risiko yang dapat dijamin.

Indemnitas atau dengan kata lain “ganti rugi” memiliki pengertian bahwa hak pihak

Menurut Rozanes, prinsip the utmost good faith dijelaskan melalui kutipan sebagai
berikut.20

tertanggung untuk mendapatkan penggantian atas kerugian yang dia alami sehingga
posisi finansial pihak tertanggung menjadi sama dengan kondisi sebelum menderita
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Prinsip Itikad Baik (The Utmost Good Faith)

kerugian.
“As the underwriter knows nothing and the man who comes to him to ask him to
insure knows everything, it is the duty of the assured…to make a full disclosure to the
underwriter without being asked of all the material circumstances. This is expressed
by saying it is a contract of the utmost good faith.”
Melalui kutipan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam melakukan perjanjian, pihak
tertanggung tidak boleh menutupi keadaan yang perlu diketahui pihak penanggung.

Ganti rugi yang diberikan oleh perusahaan asuransi didasarkan pada kesepakatan antara
kedua belah pihak seperti yang dijelaskan pada KUHD Pasal 253 di mana pertanggungan
hanyalah berlaku sampai jumlah nilainya atau sesuai dengan kesepakatan yang
diperjanjikan oleh kedua belah pihak terkait jumlah nilai yang menjadi pertanggungan.22

Prinsip Subrogasi (Subrogation)

Dalam konteks asuransi kesehatan, pihak tertanggung harus terbuka mengenai penyakit
yang pernah diderita sebelum dilakukannya perjanjian agar tidak terjadi dispute di

Definisi dari subrogasi adalah hilangnya hak tertanggung untuk menuntut pihak ketiga

kemudian hari dengan pihak penanggung ketika mengajukan klaim terhadap masalah

yang menyebabkan kerugian bagi tertanggung apabila pihak penanggung (perusahaan

kesehatannya.

asuransi) telah melakukan ganti rugi kepada pihak tertanggung.23

Prinsip Adanya Kepentingan (Insurable Interest)
Prinsip subrogasi menjamin terjadinya prinsip indemnitas dalam asuransi, seperti yang
Seseorang yang membeli atau menggunakan produk asuransi harus memiliki kepentingan

digambarkan pada contoh kasus sebagai berikut. Mobil yang dikendarai oleh Bapak

terhadap objek yang menjadi pertanggungan asuransinya. Prinsip ini terkandung

X (pihak tertanggung) ditabrak oleh mobil Bapak Y (pihak lain). Mobil Bapak X menjadi

dalam Pasal 250 KUHD yang menjelaskan bahwa objek asuransi harus memiliki suatu

objek pertanggungan asuransi di mana di dalam perjanjian seperti yang tertuang dalam

kepentingan bagi pihak tertanggung.

polis terdapat manfaat tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, sehingga Bapak

21

X memiliki dua pilihan dalam mengajukan ganti rugi, yaitu dari perusahaan asuransi dan
Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel voor Indonesie), KUHD Pasal
251
20)
Suhawan, Pelajaran Asuransi (Armico, 1995)
21)
Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel voor Indonesie), KUHD Pasal
250
19)

25

dari Bapak X.
Ibid, KUHD Pasal 253
ACA, “Prinsip Asuransi”, diakses pada 16 September 2019, https://www.aca.co.id/cmsprd/
uploads/C_104%20Prinsip%20Asuransi%201504667698.pdf
22)

23)
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Analisa peristiwa yang dilakukan akan dijadikan bahan pertimbangan oleh pihak

sesuai dengan kesepakatan, maka Bapak X tidak berhak untuk menuntut ganti rugi pada

penanggung dalam memberikan ganti rugi, apakah kerugian yang terjadi disebabkan

Bapak Y dan hak menuntut ganti tersebut telah pindah ke pihak asuransi, sesuai dengan

oleh peristiwa yang mengakibatkan kerugian tersebut disertakan dalam perjanjian atau

prinsip indemnitas. Perusahaan asuransi dapat menggunakan hak untuk menuntut ganti

tidak.

rugi kepada Bapak Y namun hal ini jarang terjadi.
RINGKASAN
Demikian juga apabila ganti rugi dilakukan oleh Bapak Y, maka Bapak X tidak berhak

Terdapat enam prinsip yang harus diperhatikan oleh kedua belah pihak dalam
melakukan perjanjian asuransi:

meminta ganti rugi kepada pihak asuransi. Dalam kondisi ideal, biasanya Bapak Y

1.

Prinsip itikad baik (the utmost good faith)

2.

Prinsip adanya kepentingan (insurable interest)

3.

Prinsip indemnitas (indemnity)

4.

Prinsip subrograsi (subrogration)

5.

Prinsip kontribusi (contribution)

6.

Prinsip sebab akibat (proximate cause)

mempersilahkan Bapak X untuk melakukan klaim asuransi dan Bapak Y akan menanggung
sisa ganti rugi yang terjadi apabila kesepakatan dalam pertanggungan asuransi Bapak X
tidak dapat memenuhi semua ganti rugi yang terjadi.

Prinsip Kontribusi (Contribution)
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Dalam kondisi ideal, jika perusahaan asuransi telah membayar ganti rugi kepada Bapak X

Penjelasan singkat mengenai prinsip ini adalah perusahaan asuransi dapat melakukan
kerja sama dengan perusahaan asuransi lain dalam menyelesaikan masalah terkait objek

2.1.5 Jenis Perusahaan Asuransi

pertanggungan pihak tertanggung. Kondisi ini adalah praktik yang biasa terjadi di dunia
asuransi, di mana masing-masing perusahaan asuransi sesuai dengan kapabilitas maupun

Dilihat dari tujuan operasionalnya, perusahaan asuransi dibedakan menjadi dua kategori

kapasitas mereka bekerja sama dalam menyelesaikan masalah objek pertanggungan,

yaitu asuransi komersial dan asuransi sosial. Definisi dari asuransi komersial adalah

dalam hal ini kesepakatan kerja sama tersebut bisa dituangkan dalam sebuah polis saja

asuransi yang bertujuan untuk mencari keuntungan bagi shareholder seperti perusahaan

yang direpresentasikan oleh satu perusahaan asuransi atau bisa saja perusahaan asuransi

lain pada umumnya. Bentuk dari asuransi komersial terdiri dari asuransi komersial baik

mengeluarkan polisnya sendiri-sendiri.

nasional maupun asing, asuransi komersial joint venture, dan asuransi milik pemerintah
(BUMN). Sebaliknya, asuransi sosial tidak memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan,

Prinsip Sebab Akibat (Proximate Cause)

asuransi ini dijalankan oleh perusahaan yang ditunjuk oleh pemerintah dan terkait
ketentuannya diatur secara khusus melalui peraturan perundang-undangan.

Suatu kerugian yang diterima oleh pihak tertanggung adalah hasil dari sebuah peristiwa
yang terjadi, menanggapi hal tersebut, perusahaan asuransi sebagai pihak penanggung
akan melakukan analisa terlebih dahulu akan peristiwa yang terjadi dan memberikan
ganti rugi kepada pihak tertanggung sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam
polis.

27

Selanjutnya, dilihat dari jenisnya, asuransi dibedakan menjadi dua kategori yaitu asuransi
jiwa dan asuransi umum. Asuransi jiwa merupakan asuransi yang objek pertanggungannya
adalah jiwa seserang dan cakupannya bisa diperluas hingga kecelakaan dan kesehatan.
Pada jenis asuransi umum, terdapat dua objek yang bisa dipertanggungkan yaitu
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Tabel 1. Perbandingan Asuransi Syariah dengan Asuransi Konvensional

kecelakaan dan kesehatan. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan

Asuransi Syariah

bahwa produk asuransi kesehatan dapat dipasarkan melalui perusahaan asuransi jiwa

•

maupun perusahaan asuransi umum.
RINGKASAN
Pengelompokan perusahaan asuransi:
•

•

Pengawasan dana

Berdasarkan tujuan operasional
o

Asuransi komersial, bertujuan mencari keuntungan.

o

Asuransi sosial, tidak mencari keuntungan.

Berdasarkan jenis
o

Asuransi jiwa, objek pertanggungannya adalah orang

o

Asuransi umum, objek pertanggungannya bisa asset. atau barang
dan orang.

Asuransi kesehatan dapat dipasarkan baik melalui asuransi jiwa maupun
asuransi umum.
Seiring dengan perkembangan ekonomi dengan prinsip syariah dan melihat potensi
pasar yang begitu besar di Indonesia, perusahaan asuransi menagakomodir kebutuhan
tersebut dengan mengeluarkan produk asuransi berdasarkan prinsip syariah. Sehingga

•

Tolong menolong
(takafulli).

•

Jual beli.

•

Berasal dari dana
tabarru’ (dana kebajikan)
yang dari awal
disepakati untuk tolongmenolong sesama
peserta.

•

Dana perusahaan.

•

Dana untuk asuransi
unit link hanya boleh
diinvestasi ke bidang
yang dinilai halal.

•

Bebas
menginvestasikan di
bidang mana pun.

•

Menerapkan sistem bagi
hasil (mudharabah).

•

Seluruh profit dimiliki
oleh perusahaan.

Jenis investasi

Keuntungan

peserta.24

2.2

Dana dari nasabah
berupa premi menjadi
hak milik dan dikelola
oleh perusahaan
asuransi, karena
menggunakan konsep
jual beli.

Berupa dana tabarru’
(dana kebajikan) yang
menjadi hak milik
peserta. Perusahaan
asuransi hanya sebagai
pengelola.

melalui sistem penghimpunan dana yang disebut dana tabarru’ yang dikumpulkan dari
seluruh peserta yang bertujuan sebagi dana tolong-menolong jika terjadi musibah antara

•

•

apabila melihat dari prinsipnya dalam mengelola risiko, asuransi terbagi menjadi dua
pengelolaan risiko bernama ta’awuni (sharing of risk) di antara peserta, prinsip ini terwujud

OJK

OJK

Sumber dana untuk
pembayaran klaim

yaitu asuransi syariah dan asuransi konvensional. Asuransi syariah menerapkan prinsip

•

•

Kepemilikan dan
pengelolaan dana

Akad

Perusahaan harus
memiliki DPS (Dewan
Pengawas Syariah)
oleh rekomendasi
DSN (Dewan Syariah
Nasioanal) dan
bertanggung jawab
kepada MUI (Majelis
Ulama Indonesia).

Asuransi Konvensional
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terhadap aset atau harta benda seseorang dan terhadap orang itu sendiri seperti asuransi

Asuransi Kesehatan di Indonesia

Asuransi konvensional menggunakan prinsip tabaduli (transfer of risk) di mana risiko
nasabah dialihkan kepada perusahaan asuransi dengan kompensasi nasabah tersebut
membayar sejumlah uang yang disebut premi kepada perusahaan asuransi. Selanjutnya,
perbedaan terkait asuransi syariah dengan asuransi konvensional lebih lanjut akan
dijelaskan pada tabel di bawah.

Merupakan jenis produk asuransi yang tujuannya untuk menjamin biaya kesehatan atau
perawatan pihak tertanggung sesuai dengan kebutuhan pihak tertanggung dan atas
kesepakatan bersama dengan pihak penanggung yang tertuang dalam polis. Sejak tahun
1970, asuransi kesehatan komersial sudah hadir di Indonesia, tetapi pada saat itu asuransi

Allianz, “Asuransi Syariah dan Konvensional, Apa Bedanya?”, diakses pada 18 September 2019, https://www.
allianz.co.id/explore/detail/asuransi-syariah-dan-konvensional-apa-bedanya/79384
24)
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Dalam memilih produk atau layanan perawatan asuransi kesehatan, pihak penanggung

kerugian. Perkembangan asuransi kesehatan di Indonesia tergolong lambat hingga tahun

bisa memberikan manfaat tambahan kepada pihak tertanggung, diantaranya sebagai

1992 karena tidak ada landasan hukum yang jelas dan perusahaan asuransi jiwa saat itu

berikut.

tidak dapat memasarkan produk asuransi kesehatan.

•

Melahirkan (maternity)
Memberikan manfaat penggantian biaya persalinan atau melahirkan.

Perkembangan asuransi kesehatan komersial di Indonesia dimulai sejak dikeluarkannya

•

UU Perasuransian, melalui undang-undang tersebut produk asuransi kesehatan

Mencakup biaya lensa hingga bingkai kacamata atas rujukan atau surat pengantar

telah memiliki landasan hukum yang jelas dan dapat dipasarkan melalui asuransi jiwa
maupun asuransi umum. Selanjutnya, perkembangan asuransi kesehatan tidak luput
dari pertumbuhan PDB di Indonesia serta penerbitan PP Nomor 14 Tahun 1993 tentang

dari dokter mata.
•

Gigi (dental)
Meliputi perawatan dasar, gusi, hingga masalah gigi yang kompleks yang disesuaikan

Jamsostek (PP Jamsostek) yang didalamnya dijelaskan bahwa perusahaan diberi

dengan kebijakan yang diberikan pihak penanggung.

kebebasan memilih untuk mengikuti program Jamsostek atau menggunakan layanan
asuransi komersial, dan pada faktanya banyak dari perusahaan yang lebih memilih

Kacamata (glasses)

•

General Check-up
Merupakan biaya pemeriksaan kesehatan pihak tertanggung.

produk asuransi komersial karena dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan.25

2.2.1 Jenis Layanan dan Manfaat Asurasi Kesehatan

2.2.2 Risiko Asurasi Kesehatan

Asuransi biaya medis menyediakan dua jenis layanan perawatan guna menyesuaikan

Selanjutnya, dalam memilih produk atau layanan asuransi kesehatan, selain mengenal

kebutuhan konsumen, yaitu:

manfaat yang dapat diterima, konsumen juga wajib mengetahui beberapa risiko dalam

•

•
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kesehatan dipasarkan sebagai produk tumpangan (rider) oleh perusahaan asuransi

Asuransi kesehatan rawat inap (in-patient treatment)

penggunaan produk atau layanan asuransi kesehatan. Dalam praktiknya kelalaian dapat

Layanan ini mencakup biaya pengobatan pihak tertanggung termasuk biasa

terjadi baik di pihak penanggung maupun tertanggung, berikut beberapa risiko dalam

penginapan di rumah sakit sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam polis.

menggunakan produk atau layanan asuransi yang sering terjadi.27

Asuransi kesehatan rawat jalan (out-patient treatment)

Kesalahan dalam memilih produk

Layanan ini mencakup biaya pengobatan pihak tertanggung yang hanya memerlukan
rawat jalan saja, layanan ini tidak mencakup kebutuhan rawat inap di rumah sakit

Dalam memilih produk asuransi terutama asuransi kesehatan, diperlukan pemahaman dari

apabila diperlukan.26

kedua belah pihak terutama konsumen terkait objek pertanggungan . Pihak tertanggung
sering kali kurang memperhatikan secara detail ketentuan-ketentuan yang menjadi objek
pertanggungan, di sisi lain pihak penanggung baik melalui tenaga pemasar maupun agen
atau pialang asuransi juga kurang menjelaskan secara detail kepada pihak tertanggung,

Thabrany, H. (2014). Bab I Sejarah Asuransi Kesehatan, Hal. 1–26. Dikutip melalui http://staff.ui.ac.id/system/
files/users/hasbulah/material/babisejarahasuransikesehatanedited.pdf
26)
OJK, “Asuransi Kesehatan”, diakses pada 16 September 2019, https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/
CMS/Category/58
25)
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Chubb, “Aspek yang Harus Dipertimbangkan dalam Memilih Asuransi Kecelakaan Diri”, diakses pada 17
September 2019, https://www.chubb.com/id-id/articles/aspek-yang-harus-dipertimbangkan-dalammemilih-asuransi-kecelakaan-diri.aspx
27)
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upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan menganalisis rekam jejak

dipilih hingga istilah-istilah yang digunakan dalam asuransi seperti pemegang polis,

perusahaan asuransi tersebut , seperti melihat jumlah pembayaran klaim per tahun,

contributor, pihak tertanggung dan sebagainya, sehingga terjadi kesalahpahaman

Risk-based Capital (RBC), dan sebagainya. Upaya tersebut diharapkan dapat membantu

hingga kesalahan dalam memilih produk karena tidak sesuai dengan kebutuhan pihak

konsumen memilih perusahaan asuransi yang kompeten dan profesional.

tertanggung.

Kesulitan dalam mengajukan klaim
Proses pengajuan klaim pada produk atau layanan asuransi kesehatan, pihak tertanggung

RINGKASAN
Asuransi Kesehatan
•

Berdasarkan jenis layanan

diwajibkan untuk melihat kembali ketentuan-ketentuan yang sudah dijanjikan dalam polis

o

Asuransi kesehatan rawat inap (in-patient treatment)

terkait persyaratan dan mekanisme pengajuannya. Berdasarkan dari beberapa kasus

o

Asuransi kesehatan rawat jalan (out-patient treatment)

penolakan klaim yang terjadi pada asuransi kesehatan, terdapat temuan banyaknya

•

Manfaat yang bisa didapatkan oleh konsumen

persyaratan atau dokumen yang tidak disediakan secara lengkap oleh pihak tertanggung

o

Biaya rawat inap

maupun diluar dari manfaat yang dijanjikan di dalam polis. Menanggapi kondisi tersebut,

o

Biaya rawat jalan

agen maupun pialang asuransi yang bersangkutan dapat membantu pihak tertanggung

o

Obat-obatan

dalam memberikan penjelasan mengenai ketentuan apa saja yang harus dipenuhi dalam

o

Persalinan

mengajukan klaim.

o

Kacamata

o

Gigi

o

General check-up

Kelalaian dalam memenuhi perjanjian
Terkait hal ini, kelalaian dapat terjadi pada kedua belah pihak. Di sisi pihak tertanggung,

•
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terutama hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan mengenai produk yang

Risiko dalam menggunakan produk atau layanan asuransi kesehatan

kelalaian yang dimaksud salah satunya adalah bentuk keterlambatan dalam pembayaran

o

Kesalahan dalam memilih produk

premi, sedangkan pada pihak penanggung, apabila pihak tertanggung menggunakan

o

Kesulitan dalam mengajukan klaim

jasa agen atau pialang asuransi, kelalaian bisa terjadi melalui kedua pihak tersebut dalam

o

Kelalaian dalam memenuhi perjanjian

membantu pihak tertanggung memproses klaim.

o

Bangkrutnya perusahaan asuransi

Risiko kebangkrutan perusahaan asuransi
Melalui penjelasan di atas terkait produk asuransi terutama layanan asuransi kesehatan
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Apabila terjadi kebangkrutan pada perusahaan asuransi, pihak tertanggung tidak bisa

beserta manfaat dan risikonya, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, produk atau

melakukan klaim atas kejadian yang diterimanya. Dalam hal ini, konsumen diharapkan

layanan asuransi kesehatan merupakan produk atau layanan yang tergolong kompleks.

melakukan penelusuran lebih lanjut atas perusahaan asuransi yang dipilih, salah satu

Kedua, produk atau layanan asuransi kesehatan membutuhkan pemahaman lebih

34

cakupan dari risiko yang ditanggung, serta mekanisme kepesertaannya. Ketiga, pihak
penanggung melalui tenaga pemasarnya juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab
untuk melakukan kegiatan edukasi terhadap produk atau layanan asuransi kesehatan,
seperti memberikan penjelasan secara komprehensif terhadap produk atau layanan
yang ditawarkan kepada pihak tertanggung.

Sebagai salah satu upaya dalam membantu pihak tertanggung untuk lebih memahami
produk atau layanan asuransi kesehatan dan membantu pihak penanggung dalam
kegiatan edukasi produk atau layanan asuransi kesehatan, pada bab selanjutnya secara
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lanjut terutama dari pihak tertanggung seperti detail produk atau layanan yang dipilih,

khusus membahas mengenai mekanisme kepesertaan pada produk atau layanan asuransi
kesehatan terutama yang berkaitan dengan hal-hal yang harus diperhatikan dalam
proses pengajuan klaim. Melalui penjelasan tersebut diharapkan dapat mengurangi
risiko terjadinya penolakan klaim maupun dispute lainnya dalam pemanfaatan produk
atau layanan asuransi kesehatan di masa depan.
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MEKANISME KEPESERTAAN
ASURANSI KESEHATAN DI
INDONESIA

Berdasarkan data Statistik Layanan Konsumen OJK terkait produk atau layanan asuransi
kesehatan hingga 7 Mei 2019, hal yang paling sering menjadi topik pertanyaan, pengaduan,
maupun pemberian informasi adalah proses klaim. Melalui sesi knowledge sharing yang
diselenggarakan antara Otoritas Jasa Keuangan dengan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia
(AAJI) pada tanggal 13 Juni 2019, AAJI menjelaskan beberapa faktor yang menyebabkan
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3.

terjadinya penolakan klaim pada asuransi kesehatan, diantaranya adalah sebagai berikut.
Tabel 2. Penyebab Penolakan Klaim pada Asuransi Kesehatan

Alasan Penolakan
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Definisi

Pre-existing Condition

Klaim yang ditolak karena diagnosa penyakit berhubungan
dengan kondisi yang sudah ada atau sudah terjadi
sebelum penerbitan atau pemulihan polis.

Non-Disclosure

Penolakan klaim yang terjadi akibat kondisi yang tidak
diungkapkan pada pengajuan asuransi atau pemulihan
polis.

Underwriting/Re-underwriting Exclusion

Penolakan akibat diagnosa penyakit yang berhubungan
dengan pengecualian yang ditentukan pada proses
seleksi risiko saat pengajuan atau pemulihan polis.

Policy Exclusion

Klaim yang ditolak karena termasuk keadaan atau kondisi
yang dikecualikan dalam polis.

Waiting Period/ Masa Tunggu Polis

Penolakan yang terjadi karena kejadian yang terjadi pada
pengajuan klaim dalam periode masa tunggu.

Exclusion Spesific Illness

Klaim yang ditolak karena diagnosa penyakit termasuk
dalam kategori penyakit-penyakit khusus yang
dikecualikan untuk waktu tertentu, atau dikecualikan
selamanya sesuai dengan ketentuan yang terdapat di
dalam polis.

Not-Meet Criteria

Klaim yang ditolak karena kondisi/keadaan/penyakit yang
tidak sesuai dengan definisi yang ditentukan dalam polis.

Invalid Claim

Klaim yang ditolak karena dokumen yang diajukan tidak
sah, atau perawatan atau pengobatan yang dilakukan
tidak benar atau tidak sesuai dengan prosedur.

38

POJK Penyelenggaraan Usaha PA, PAS, PR, dan PRS, pada pasal 14 menekankan

klaim pada asuransi kesehatan, dapat ditarik kesimpulan bahwa risiko penolakan klaim

bahwa perusahaan atau unit syariah memiliki kewajiban untuk menyediakan dan/atau

tersebut dapat diminimalisasi melalui pemahaman akan produk atau layanan asuransi

menyampaikan informasi terkait produk dan/atau layanan secara akurat, jelas, dan tidak

kesehatan yang dipilih oleh pihak penanggung maupun mekanisme kepesertaannya.

menyesatkan kepada pihak tertanggung atau pemegang polis. Ketentuan yang sama

Secara garis besar mekanisme kepesertaan dalam asuransi kesehatan dibagi dalam

juga ditekankan kepada perusahaan asuransi yang melakukan promosi atas produk atau

beberapa tahapan seperti yang diilustrasikan pada grafik di bawah ini.

layanan asuransinya seperti yang diatur dalam Pasal 15.28

PRAPEMBELIAN

PEMBELIAN

PENGAJUAN
KLAIM

PENYELESAIAN

Berdasarkan Pasal 15 ayat 4 POJK Penyelenggaraan Usaha PA, PAS, PR, dan PRS, setiap
perusahaan asuransi yang mempromosikan produk atau layanannya wajib memenuhi
ketentuan sebagai berikut.

Grafik 7. Alur Mekanisme Kepesertaan dalam Asuransi Kesehatan

Dalam setiap tahapan pada grafik di atas terdapat hal-hal yang harus diperhatikan oleh
pihak-pihak yang terlibat terutama pihak tertanggung sebagai pihak yang akan menerima
manfaat. Subbab selanjutnya memberikan penjelasan terkait tahapan-tahapan yang

•

Mudah dimengerti

•

Memuat manfaat yang akan diperoleh pihak tertanggung

•

Menjelaskan proses pembayaran pengajuan klaim

•

Memuat hal-hal yang dikecualikan dan akan berpengaruh terhadap proses
persetujuan dan pembayaran klaim

diilustrasikan pada grafik sebelumnya.

3.1

Pra-Pembelian Asuransi Kesehatan
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Berdasarkan penjelasan pada tabel di atas mengenai penyebab terjadinya penolakan

•

Tidak menyembunyikan, mengurangi, atau menghilangkan pernyataan penting

•

Memuat pernyataan terkait syarat dan ketentuan yang berlaku

Tahapan ini merupakan awal dari mekanisme kepesertaan asuransi kesehatan, di mana
Selanjutnya apabila perusahaan asuransi melakukan promosi selain brosur atau leaflet,
pasal 5 menjelaskan bahwa perusahaan asuransi paling sedikit mengikuti ketentuan
agar iklan atau promosi mudah dimengerti, memuat manfaat yang akan diperoleh pihak
tertanggung, dan terdapat informasi mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku.

tahapan ini digunakan untuk menganalisis kebutuhan atau profil konsumen sebagai
pihak tertanggung serta melakukan perbandingan manfaat produk atau layanan antara
perusahaan asuransi kesehatan sebelum memutuskan dan menuju ke tahap pembelian
atau penutupan asuransi. Penelusuran informasi terkait produk atau layanan asuransi
kesehatan dapat dimulai melalui inisiatif pribadi konsumen sebagai pihak tertanggung

Menurut POJK Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk

melalui lingkungan terdekatnya, melihat brosur atau ringkasan informasi produk yang

Asuransi (POJK Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi), pada Pasal 45 dijelaskan

dipublikasikan oleh perusahaan asuransi maupun penelusuran secara online . Konsumen

bahwa perusahaan asuransi hanya dapat memasarkan produk asuransi melalui saluran

juga dapat menemui tenaga pemasar asuransi untuk mempelajari lebih lanjut terkait

pemasaran langsung (direct marketing), agen asuransi, bancassurance; dan/atau badan

produk atau layanan asuransi kesehatan.

Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perlindungan Konsumen
Sektor Jasa Keuangan, POJK Nomor 69/POJK.05/2016
28)
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pelayanan dan fasilitas yang didapatkan di rumah sakit serta manfaat tambahan

saluran pemasaran yang disebutkan di atas untuk meminta informasi terkait produk atau

lainnya diluar manfaat utama seperti melahirkan, perawatan gigi, dan lainnya.

layanan asuransi kesehatan.
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•

Cakupan Perlindungan
Konsumen sebagai pihak tertanggung memastikan cakupan dan jangka waktu

Sebagai alternatif lain, konsumen bisa menggunakan jasa keperantaraan asuransi melalui

perlindungan yang akan diterimanya. Sebagai contoh, konsumen memastikan jenis-

perusahaan pialang asuransi (insurance brookers). Perusahaan pialang asuransi tersebut

jenis penyakit yang masuk kedalam cakupan perlindungan dari produk atau layanan

bertindak sebagai konsultan dan perantara antara konsumen sebagai pihak tertanggung

asuransi kesehatan yang akan dipilih.

dengan perusahaan asuransi sebagai pihak penanggung, di mana jasa yang diberikan

Pihak tertanggung juga harus menyesuaikan riwayat hidup dan penyakit yang pernah

dimulai pada saat pengenalan produk, proses pendaftaran asuransi, hingga proses klaim.

dideritanya dan memiliki kemungkinan akan kebutuhan perlindungan di masa depan
dengan cakupan perlindungan produk atau layanan yang akan dipilih. Mengenai hal

Konsumen dapat memperhatikan poin-poin berikut sebagai pertimbangan dalam

ini, perlu diperhatikan juga bahwa kebijakan setiap perusahaan asuransi berbeda

menentukan produk atau layanan asuransi kesehatan, baik melalui penelusuran pribadi,

satu dengan yang lainnya.

melalui saluran pemasaran yang telah diatur dalam POJK, maupun melalui perusahaan

Selanjutnya, beberapa asuransi kesehatan menyediakan pilihan dalam produk

pialang asuransi.

asuransi kesehatannya terkait cakupannya, bisa untuk diri sendiri dan ada yang

•

menyediakan paket untuk satu keluarga.

Premi
Konsumen sebagai calon pihak tertanggung terlebih dahulu harus menyesuaikan

•

•

Kajian Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan

Asuransi Kesehatan

usaha selain bank. Berdasarkan penjelasan POJK di atas, konsumen dapat menghubungi

Jenis Produk

anggaran keuangannya dengan besaran premi yang mampu dibayar dan kebutuhan

Konsumen perlu memastikan mengenai jenis produk yang cocok untuk kebutuhan

calon konsumen, bukan sebaliknya. Selanjutnya, hal yang harus diperhatikan

dan kemampuannya. Saat ini di Indonesia terdapat dua jenis asuransi kesehatan yang

oleh konsumen terkait premi adalah mekanisme pembayarannya seperti periode

mayoritas dipasarkan yaitu asuransi kesehatan tradisional berjangka dan asuransi

pembayaran premi apakah setiap bulan, per enam bulan, atau tahunan, dan

kesehatan unit link. Asuransi kesehatan tradisional berjangka memerlukan pembaruan

bagaimana teknis pembayarannya apakah melalui transfer antar bank, kartu kredit,

dalam jangka waktu tertentu, seperti setiap tahun.

maupun pembayaran secara tunai.

Perlu diperhatikan bahwa asuransi unit link merupakan jenis asuransi yang digabung

Manfaat

dengan produk investasi, sedangkan asuransi kesehatan tradisional berjangka

Dalam hal ini, konsumen sebagai pihak tertanggung mempertimbangkan dan

memberikan manfaat dan perindungan selama jangka waktu yang disepakati.

membandingkan manfaat apa yang akan diterima dari produk atau layanan asuransi

Dalam hal ini pihak tertanggung harus bijak dalam menentukan prioritas untuk

kesehatan yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi terkait. Hal yang dapat dijadikan

menentukan jenis produk sesuai dengan kebutuhan utama dan anggaran yang

bahan pertimbangan adalah manfaat utama dari produk atau layanan tersebut seperti

dimiliki.

Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perlindungan Konsumen
Sektor Jasa Keuangan, POJK Nomor 23/POJK.05/2015
29)
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•

Proses Klaim
Perusahaan asuransi menggunakan dua metode dalam penggantian uang
pihak tertanggung atas klaim yang diajukan yaitu melalui metode cashless atau
reimbursement. Terkait metode reimbursement, beberapa perusahaan asuransi
kesehatan memberikan alternatif pengajuan secara digital-based claim atau paperbased claim.
Pihak tertanggung dapat mempertimbangkan skema coordination of benefit

yang

ditawarkan apabila memiliki produk atau layanan asuransi kesehatan lebih dari satu.
Penjelasan lebih lanjut mengenai proses klaim akan dibahas pada subbab selanjutnya.
•

Riwayat Perusahaan Asuransi
Kredibilitas dan track record dari perusahaan asuransi menjadi hal yang harus
dipertimbangkan oleh konsumen, hal ini dapat meminimalisir risiko yang terjadi
kedepannya.
Penelusuran informasi dapat dilakukan dari lingkungan

terdekat atau kerabat

Grafik 8. Contoh Brosur Produk Asuransi Kesehatan di Indonesia

yang sudah menggunakan produk atau layanan asuransi kesehatan, melalui
tenaga pemasar asuransi yang bersangkutan, dan konsumen juga dapat mencari

Merujuk pada grafik di atas, terlihat bahwa sebagian besar brosur produk asuransi

informasi serta membandingkan melalui penelusuran online, di mana sebagian besar

kesehatan memuat informasi mengenai:

perusahaan asuransi telah memuat informasi perusahaan dan produknya pada situs

•

Manfaat (rawat jalan dan rawat inap)

perusahaan mereka masing-masing.

•

Skema manfaat konsumen sebagai pihak tertanggung dan biaya yang ditanggung
oleh pihak asuransi pada setiap plan

Selanjutnya, mitra rumah sakit dan klinik dari masing-masing perusahaan asuransi
dapat dijadikan pertimbangan, hal ini bertujuan untuk memudahkan proses rawat
jalan atau rawat inap serta proses klaim kedepannya.

•

Detail cakupan perlindungan dari manfaat yang diberikan

•

Manfaat untuk setiap cakupan berdasarkan plan yang dipilih pihak penanggung
(plafond dan jangka waktu)

Untuk memberikan gambaran lebih lanjut, gambar tabel di bawah memberikan ilustrasi
terkait detail produk atau layanan asuransi kesehatan yang ditawarkan melalui brosur.
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•

Keterangan tambahan terkait metode klaim (cashless atau reimbursement)

•

Batasan maksimum klaim yang diajukan dalam setahun

•

Wilayah pertanggungan
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3.2

Pembelian Asuransi Kesehatan

sebagai pihak tertanggung dalam menentukan pilihan produk atau layanan asuransi
kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan, konsumen sebagai pihak tertanggung apabila

Dalam melakukan proses pembelian asuransi atau yang dikenal juga dengan istilah proses

tidak yakin dengan hasil penelusurannya sendiri maka direkomendasikan untuk meminta

penutupan asuransi, berdasarkan Pasal 24 ayat 1 UU Perasuransian, ditekankan bahwa

pendampingan baik melalui agen dari perusahaan asuransi atau melalui perusahaan

terkait pembelian atau penutupan terhadap objek asuransi harus berdasarkan pada

pialang asuransi.

asas kebebasan dalam memilih perusahaan asuransi. Melalui penjelasan tersebut dapat
disimpulkan bahwa konsumen sebagai pihak tertanggung memiliki hak kebebasan, baik

Hal ini berdasarkan pertimbangan agar tidak terjadi kesalahan dalam memilih produk
atau layanan asuransi kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan konsumen sebagai

dalam memilih perusahaan asuransi maupun produk atau layanan asuransi kesehatan
yang sesuai.30

pihak tertanggung, karena kedepannya pihak tertanggung yang akan menikmati manfaat
dan perlindungan dari produk atau layanan asuransi kesehatan yang dipilihnya.
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Melihat banyaknya detail dan informasi yang harus dipelajari dan dipahami oleh konsumen

Berdasarkan Pasal 2 POJK Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi, setiap
produk asuransi harus memberikan perlindungan paling sedikit 1 (satu) risiko yang dapat

RINGKASAN
Pre-Pembelian Asuransi Kesehatan
•

Melakukan penelusuran informasi atau layanan produk
o

o

•

Premi atau kontribusi yang sesuai dengan manfaat yang dijanjikan.

•

Polis asuransi yang tidak mengandung kata, frasa, atau kalimat yang dapat
menimbulkan penafsiran yang berbeda (misleading) terkait hak dan kewajiban pihak

Penelusuran pribadi (melalui kerabat atau orang-orang terdekat, brosur
asuransi kesehatan atau ringkasan informasi produk, dan penelusuran
online)

tertanggung dan penanggung, serta polis asuransi yang tidak mempersulit pihak
tertanggung dalam mengurus haknya.

Melalui saluran pemasaran resmi

 Pemasaran langsung (direct marketing)
 Agen asuransi

•

diasuransikan. Kemudian, pada Pasal 3 dijelaskan bahwa produk asuransi harus memiliki:

Terkait polis asuransi, manyambung penjelasan pada Pasal 3, berdasarkan Pasal 7 POJK
Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi, polis yang diterbitkan harus mengikuti

 Bancassurance

standar yang ditetapkan oleh asosiasi industri asuransi, di mana pada Pasal 11 dijelaskan

 Badan usaha lain selain bank

bahwa Polis Asuransi memuat ketentuan paling sedikit mengenai:

Hal-hal yang harus diperhatikan

•

Saat berlakunya pertanggungan.

o

Premi

•

Penjelasaan manfaat yang dijanjikan.

o

Manfaat

•

Mekanisme pembayaran premi dan kurs yang digunakan, serta tenggat waktu dan

o

Cakupan perlindungan

o

Jenis produk

o

Proses klaim

o

Riwayat perusahaan asuransi

waktu yang diakui sebagai saat diterimanya pembayaran premi.
•

disepakati.

30)
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Kebijakan perusahaan apabila pembayaran premi melewati tenggat waktu yang

Indonesia, Undang-Undang tentang Perasuransian, UU No. 40 Tahun 2014
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•

•

Perhitungan dividen polis asuransi bagi perusahaan asuransi yang menjanjikan

Selanjutnya, pada Pasal 18 dijelaskan bahwa polis asuransi harus memuat ketentuan

dividen polis.

yang mengatur penyelesaian perselisihan melalui pengadilan atau di luar pengadilan.

Klausula penghentian pertanggungan, baik dari pihak penanggung maupun pihak

Terkait penyelesaian di luar pengadilan, perusahaan asuransi sebagai pihak penanggung

tertanggung, termasuk syarat dan penyebabnya.

harus memberikan pilihan alternatif penyelesaian sengketa sesuai yang diatur dalam

Mekanisme pengajuan klaim, termasuk bukti pendukung yang relevan dan diperlukan
dalam pengajuan klaim .

•

Tata cara penyelesaian dan pembayaran klaim.

•

Klausula penyelesaian perselisihan yang antara lain memuat mekanisme penyelesaian

perundang-undangan mengenai lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa
keuangan. Terkait penyelesaian perselisihan melalui pengadilan, perusahaan asuransi
sebagai pihak penanggung tidak dapat membatasi pemilihan pengadilan hanya pada
pengadilan negeri di tempat kedudukan perusahaan asuransi yang bersangkutan.

di dalam pengadilan maupun diluar pengadilan, serta pemilihan tempat kedudukan
penyelesaian perselisihan.
•

Bahasa yang dijadikan acuan dalam kondisi terjadi sengketa, berlaku untuk polis
yang diterbitkan dalam dua bahasa atau lebih.

Dalam melakukan proses pembelian atau penutupan asuransi kesehatan, konsumen
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•

sebagai pihak tertanggung memiliki beberapa opsi yang dapat ditempuh. Opsi
pertama, konsumen dapat melakukannya sendiri dengan mendatangi perusahaan
asuransi kesehatan yang menjadi pilihannya untuk melakukan proses pembelian atau
penutupan terhadap layanan yang dipilih. Opsi kedua, konsumen dapat menggunakan

Kemudian pada Pasal 20 dijelaskan bahwa polis yang diterbitkan dan dipasarkan dalam

jasa keperantaraan asuransi yaitu melalui agen asuransi baik perorangan atau yang

wilayah hukum Indonesia harus dibuat dalam Bahasa Indonesia, terdapat pengecualian

berbentuk badan usaha maupun melalui perusahaan pialang asuransi.

apabila diperlukan dapat diterbitkan dalam bahasa asing atau bahasa daerah

melalui UU Perasuransian dan POJK Penyelenggaraan Usaha PA PAS PR PRS, di mana

berdampingan dengan Bahasa Indonesia. Untuk produk dengan prinsip syariah, terkait isi

pada keduanya dijelaskan bahwa pembelian atau penutupan asuransi dapat dilakukan

ketentuan dalam polis terdapat tambahan yang dijelaskan pada Pasal 12 yaitu jenis akad

melalui agen asuransi dan perusahaan pialang asuransi.

Hal ini diatur

yang digunakan, hak dan kewajiban semua pihak berdasarkan akad yang disepakati, dan
besar kontribusi yang dialokasikan ke dalam dana tabarru’, ujrah, dan dana investasi.

Mempertimbangkan banyaknya tahapan dan detail yang harus diperhatikan oleh
konsumen sebagai pihak tertanggung dalam tahapan pembelian atau penutupan asuransi,

Terdapat ketentuan-ketentuan yang dilarang untuk dicantumkan dalam polis, Pasal 17

maka poin-poin berikut dapat dijadikan sebagai panduan dalam proses pembelian atau

POJK Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi menjelaskan bahwa ketentuan

penutupan asuransi baik melalui pribadi, agen asuransi, maupun perusahaan pialang

yang dimaksud adalah segala hal yang dapat ditafsirkan bahwa pihak tertanggung tidak

asuransi.

dapat melakukan upaya hukum sehingga harus menerima penolakan pembayaran
klaim, atau terdapat pembatasan upaya hukum bagi para pihak ketika terjadi perselisihan
mengenai ketentuan polis.

•

Memastikan produk atau layanan yang dipilih sudah sesuai dengan kebutuhan dan
kemampuan finansial pihak tertanggung, konsumen sebagai pihak tertanggung
dapat meminta informasi lebih lanjut kepada perusahaan asuransi, agen asuransi,
atau pialang asuransi.Mekanisme pengajuan klaim, termasuk bukti pendukung yang
relevan dan diperlukan dalam pengajuan klaim .
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Pihak tertanggung melakukan pengisian surat pendaftaran atau permohonan

•

mana pihak tertanggung diberikan waktu antara 14 (empat belas) hari hingga 30 (tiga

dan teliti dalam pengisian dokumen, terutama hal-hal terkait informasi pribadi dan

puluh) hari. Durasi yang diberikan tergantung kebijakan masing-masing perusahaan

riwayat kesehatan pihak tertanggung karena akan mempengaruhi pada manfaat

untuk mempelajari lebih lanjut isi polis tersebut.

•

Selama free look period, konsumen sebagai pihak tertanggung diberi kesempatan
untuk mempelajari polis secara seksama terutama mengenai manfaat dan cakupan

dengan istilah proses underwriting atas pengajuan permohonan asuransi pihak

produk, cakupan manfaat selama masa tunggu polis, dan detail informasi pribadi

tertanggung.

serta klausula di dalam polis. Hal ini bertujuan untuk menghindari dispute kedepannya

Dalam survei risiko atau proses underwriting, apabila dibutuhkan, perusahaan asuransi

terutama pada saat pengajuan klaim.
•

Konsumen sebagai pihak tertanggung memiliki hak untuk membatalkan permohonan

checkup. Pada umumnya biaya akan ditanggung oleh pihak tertanggung dengan

apabila terdapat ketentuan-ketentuan di dalam polis yang tidak sesuai dengan

alasan mencegah pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk medapatkan

kebutuhan atau informasi yang diberikan oleh perusahaan asuransi kesehatan pada

medical checkup secara cuma-cuma melalui permohonan atau pendaftaran asuransi.

kesempatan pertama.

Tujuan dari proses underwriting adalah untuk menentukan apakah permohonan

•

Apabila pihak tertanggung sudah menyetujui semua ketentuan yang tertuang dalam

asuransi kesehatan pihak tertanggung tersebut diterima, diterima dengan syarat

polis, tahapan selanjutnya adalah pembayaran premi dan menerima konfirmasi atas

(ditunda), atau ditolak , serta menentukan besaran premi sesuai dengan risiko yang

pembayaran premi yang dilakukan. Manfaat atau perlindungan yang tertuang dalam

ditanggung.

polis berlaku semenjak kewajiban pertama pembayaran premi dilakukan tertanggung.

Terdapat tiga kemungkinan dari hasil underwriting. Pertama, permohonan pihak

•

Hal yang harus diperhatikan setelah pembayaran premi pertama adalah pihak

tertanggung diterima seluruhnya tanpa penambahan premi, Kedua, permohonan

tertanggung belum bisa memanfaatkan perlindungan yang dijanjikan secara maksimal

diterima dengan catatan khusus atau penambahan beban premi karena kondisi pihak

karena terdapat masa tunggu. Hal tersebut tertuang dalam polis dan dianggap sudah

tertanggung dan potensi risiko kedepannya. Ketiga, permohonan ditolak sepenuhnya

disepakati oleh pihak tertanggung setelah pembayaran premi pertama.

karena kondisi pihak tertanggung dinilai tidak sesuai dengan persyaratan maupun

•

•

Perusahaan asuransi melakukan survei risiko atas objek pertanggungan atau dikenal

sebagai pihak penanggung meminta pihak tertanggung untuk melakukan medical

•

Ketika polis sudah dicetak, perusahaan asuransi memberlakukan free look period di

pembelian atau penutupan asuransi. Pada tahapan ini, pihak tertanggung harus jujur

yang diterima.
•

•

•

Masa tunggu polis yang diberikan oleh perusahaan asuransi kesehatan berkisar

cakupan perlindungan produk atau layanan yang dipilih. Dalam hal ini konsumen

selama 30 (tiga puluh) hari semenjak pembayaran premi pertama, namun hal ini

dapat meninjau kembali persyaratan atau kelengkapan dokumen sehingga bisa

tergantung kebijakan masing-masing perusahaan. Selama masa tunggu, beberapa

mengajukan permohonan kembali dan dapat dibantu oleh agen asuransi maupun

cakupan perlindungan dari produk belum bisa dimanfaatkan dan dikecualikan dalam

pialang asuransi sesuai kebutuhan.

proses pengajuan klaim oleh pihak tertanggung. Hal tersebut bisa dikondisikan

Untuk permohonan yang diterima baik dengan catatan maupun tidak, perusahaan

melalui tambahan premi dalam beberapa kebijakan perusahaan asuransi kesehatan.

asuransi akan mencetak polis untuk dipelajari lebih lanjut oleh pihak tertanggung.

•
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•

Mempelajari ketentuan terkait pembayaran premi terutama jadwal pembayaran.
Pembayaran premi yang melewati jatuh tempo pembayaran akan mempengaruhi
manfaat perlindungan dan proses klaim yang dialami pihak tertanggung.
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•

Sebelum mengajukan permohonan pastikan kembali produk atau layanan yang dipilih

yang serupa dalam pembelian atau penutupan asuransi kesehatan. Pada penjelasan

sudah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dengan melakukan pengecekan

berikutnya, terdapat ilustrasi pembelian masing-masing opsi yang tertuang bentuk grafik

ulang. Dalam hal ini konsumen sebagai pihak tertanggung dituntut untuk lebih aktif

beserta penjelasan terkait hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses pembelian atau

bertanya dan meminta penjelasan informasi terkait produk atau layanan asuransi

penutupan asuransi baik melalui pribadi, agen asuransi, dan perusahaan pialang asuransi.

kesehatan kepada perusahaan asuransi yang bersangkutan.
•

Opsi 1: Prosedur Pembelian/Penutupan Asuransi Kesehatan (Pribadi)
Pada opsi ini, pihak tertanggung sendiri yang melakukan pembelian atau penutupan

secara keseluruhan termasuk pengecualian dalam masa tunggu polis.
•

konsumen sebagai pihak tertanggung dalam melakukan prosedur penutupan asuransi

diklaim oleh pihak tertanggung.
•

Penjelasan oleh
perusahaan asuransi
terkait produk atau
layanan

Pihak tertanggung berhak untuk membatalkan permohonan asuransi kesehatan
apabila isi polis tidak sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan serta yang dijanjikan

kesehatan secara pribadi.

Konsumen
mendatangi
perusahaan
asuransi kesehatan

Mempelajari kembali ketentuan atau manfaat yang dikecualikan selama masa tunggu
polis, karena selama periode tersebut terdapat beberapa manfaat yang belum bisa

asuransi kesehatan dengan mendatangi langsung perusahaan asuransi kesehatan yang
menjadi pilihannya. Ilustrasi berikut ini memberikan gambaran tahapan yang harus dilalui

Menggunakan waktu selama free look period secara bijak untuk mempelajari isi polis
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Secara umum, perusahaan asuransi komersial atau swasta memiliki mekanisme

oleh perusahaan asuransi kesehatan pada kesempatan pertama.

Mengisi surat
permohonan dan
melengkapi dokumen

Permohonan
Tidak
Diterima

Meninjau kembali
persyaratan dan
kelengkapan dokumen

Permohonan
Diterima

Penerbitan polis
oleh perusahaan
asuransi kesehatan

Konsumen setuju

Free Look Period

Survei Risiko
(Underwriting)

Opsi 2: Prosedur Pembelian/Penutupan Asuransi Kesehatan (Agen
Asuransi)
Berdasarkan UU Perasuransian, definisi dari agen asuransi adalah orang yang bekerja
sendiri atau pada badan usaha yang bertindak atas nama pihak penanggung atau

Manfaat
Maksimum

Masa tunggu

perusahaan asuransi baik yang memasarkan produk konvensional maupun syariah.
Segala ketentuan terkait keagenan asuransi diatur dalam POJK Penyelenggaraan Usaha

Pembatalan
Permohonan

Konsumen tidak
setuju

Grafik 9. Alur Pembelian Asuransi Kesehatan (Pribadi)

Berdasarkan ilustrasi

di atas dan penjelasan sebelumnya terkait hal-hal penting yang

harus diperhatikan dalam pembelian atau penutupan asuransi kesehatan, berikut catatan
penting yang dapat dijadikan perhatian mengenai opsi pembelian pribadi.

PA PAS PR PRS.31

POJK Penyelenggaraan Usaha PA, PAS, PR, dan PRS melalui Pasal 16 ayat 1 menekankan
bahwa perusahaan asuransi yang menggunakan jasa agen asuransi wajib memastikan
bahwa agen tersebut telah memiliki sertifikat keagenan sesuai dengan bidang usahanya
dan terdaftar di OJK. Selanjutnya pada ayat 2, dijelaskan bahwa perusahaan asuransi
harus melaporkan agen asuransinya kepada asosiasi yang bersangkutan, lalu membuat

Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perlindungan Konsumen
Sektor Jasa Keuangan, POJK Nomor 69/POJK.05/2016
31)
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•

Agen asuransi merupakan perpanjangan tangan oleh perusahaan asuransi, oleh

mematuhi kode etik yang telah ditetapkan asosiasi yang bersangkutan dalam menjalankan

karena itu agen asuransi bertindak atas kepentingan perusahaan asuransi yang

praktik bisnisnya termasuk pemberian sanksi apabila terjadi pelanggaran.

menjadi rekanannya.
•

Dalam memilih agen asuransi kesehatan, konsumen sebagai pihak tertanggung

Pada ayat 3, dijelaskan bahwa perusahaan asuransi memiliki tanggung jawab penuh

harus memastikan bahwa agen tersebut telah memiliki sertifikasi dari asosiasi

terhadap segala konsekuensi yang ditumbulkan dari penutupan asuransi melalui agen

terkait seperti Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) atau Asosiasi Asuransi Umum

asuransi yang bersangkutan. Selanjutnya, agen asuransi hanya boleh menjalin kerja sama

Indonesia (AAUI) dan terdaftar di OJK.

dengan satu perusahaan asuransi yang sejenis. Hal ini diatur dalam Pasal 17, pada ayat

•

perorangan maupun yang berbentuk badan usaha.

1 ditekankan bahwa perusahaan asuransi dilarang mengikat agen asuransi yang terikat
dengan perusahaan asuransi sejenis.

Melakukan pengecekan performa atau riwayat dari agen tersebut baik agen

•

Pihak tertanggung dapat meminta informasi sedetail mungkin terkait produk atau
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perjanjian tertulis dengan agen asuransinya yang mewajibkan agen asuransinya untuk

layanan asuransi kesehatan kepada agen asuransi. Dalam hal ini pihak tertanggung
Melalui opsi pembelian atau penutupan asuransi kesehatan dengan menggunakan jasa

dapat meminta contoh polis dari produk atau layanan sebelum melakukan proses

agen asuransi, ilustrasi pada grafik di bawah memberikan gambaran mengenai tahapan-

penutupan atau pembelian, sehingga konsumen dapat mempelajari lebih awal

tahapan yang akan dilalui oleh konsumen sebagai pihak tertanggung.

klausul-klausul dan ketentuan-ketentuan yang tertulis dalam polis tersebut serta
cakupan perlindungan selama masa tunggu dari produk atau layanan yang akan
dibeli.

Permohonan
Tidak
Diterima

Konsumen
menghubungi agen
asuransi kesehatan

Agen membantu
persyaratan dan
kelengkapan dokumen
konsumen

Meninjau kembali
persyaratan dan
kelengkapan dokumen

•

Selama free look period pihak tertanggung dapat berkonsultasi dengan agen asuransi
mengenai segala detail terkait produk atau layanan yang dipilih.

Survei Risiko
(Underwriting)
Permohonan
Diterima

Penerbitan polis
oleh perusahaan
asuransi kesehatan

•

Terkait pembayaran premi asuransi, pihak tertanggung bisa membayarkan langsung
kepada perusahaan asuransi. Pembayaran melalui agen asuransi hanya dapat

Manfaat
Maksimum

Masa tunggu

dilakukan apabila telah mendapat persetujuan dari perusahaan asuransi yang
Konsumen setuju

Free Look Period

bersangkutan.

Pembatalan
Permohonan

Konsumen tidak
setuju

Opsi 3: Prosedur Pembelian/Penutupan Asuransi Kesehatan
(Perusahaan Pialang Asuransi)

Grafik 10. Alur Pembelian Asuransi Kesehatan (Agen Asuransi)

Usaha pialang asuransi diatur melalui UU Perasuransian, di mana usaha tersebut
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Terkait opsi pembelian atau penutupan asuransi dengan menggunakan jasa agen

merupakan jasa konsultasi atau keperantaraan dalam penutupan asuransi baik

asuransi, terdapat beberapa catatan penting yang dapat dijadikan perhatian dan tertuang

konvensional maupun syariah hingga penyelesaian klaim dengan bertindak atas nama

dalam poin-poin sebagai berikut.

pihak tertanggung atau pemegang polis. Perusahaan pialang asuransi adalah perusahaan
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•

Dengan menggunakan jasa pialang asuransi melalui perusahaan pialang asuransi,

orang yang bekerja pada perusahaan pialang asuransi dan telah memenuhi persyaratan

pihak tertanggung mendapatkan jasa konsultasi dan pendampingan mulai dari

untuk memberi rekomendasi atau mewakili pihak tertanggung dalam penutupan asuransi

pemilihan produk atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan serta profil konsumen,

dan penyelesaian klaim.

membantu menyelesaikan proses permohonan hingga penutupan asuransi, dan
dalam mengajukan proses klaim.

Dalam menjalankan usahanya, berdasarkan Pasal 22 ayat 3 POJK Penyelenggaraan

•

Dalam memilih perusahaan pialang asuransi, pihak tertanggung harus melakukan

Usaha PA, PAS, PR, dan PRS, diwajibkan seluruh perusahaan pialang asuransi memiliki izin

pengecekan terhadap reputasi dan kredibilitasnya. Dalam hal ini, pihak tertanggung

usaha dari OJK. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 21 ayat 1 POJK Penyelenggaraan Usaha

dapat melakukan pengecekan terhadap sertifikasi perusahaan pialang asuransi dan

PA, PAS, PR, dan PRS, diwajibkan sertifikasi bagi pialang asuransi, memiliki pengalaman

pialang asuransi tersebut, kemudian perusahaan pialang asuransi tersebut harus

kerja di bidang kepialangan atau teknis asuransi minimal tiga tahun, dan menjadi anggota

memiliki izin usaha oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Asosiasi Pialang Asuransi di Indonesia.32

•
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yang menyelenggarakan jasa yang disebutkan di atas, sedangkan pialang asuransi adalah

Sertifikasi yang dimaksud, untuk pialang asuransi diterbitkan oleh APARI (Asosiasi Ahli
Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia) dan untuk perusahaan pialang asuransi di
Indonesia adalah APPARINDO (Asosiasi Perusahaan Pialang Asuransi dan Reasuransi

Pada opsi pembelian atau penutupan asuransi kesehatan dengan menggunakan

Indonesia).

jasa pialang asuransi, ilustrasi pada grafik di bawah memberikan gambaran mengenai
•

tahapan-tahapan yang dilalui oleh konsumen sebagai calon pihak tertanggung.

adalah penjelasan terkait fungsi dan tanggung jawab pialang asuransi kepada pihak

Mengenai beberapa tahapan pada opsi pembelian melalui perusahaan pialang asuransi,

tertanggung.

terdapat beberapa catatan penting yang dapat dijadikan pertimbangan dan tertuang
•

dalam penjelasan pada poin-poin sebagai berikut.

Tahapan awal opsi pembelian atau penutupan melalui perusahaan pialang asuransi

Beberapa manfaat yang diterima pihak tertanggung dalam melakukan pembelian
atau penutupan asuransi melalui perusahaan pialang asuransi adalah analisa risiko,

Permohonan
Tidak Diterima
Konsumen Setuju
Melengkapi persyaratan
dokumen permohonan

Konsumen
menghubungi
perusahaan
pialang asuransi

Presentasi peran
dan fungsi
perusahaan
pialang asuransi

Penawaran produk
atau layanan asuransi
kesehatan kepada
konsumen

Konsumen Tidak Setuju
Meninjau kembali
kebutuhan dan
kemampuan konsumen

Meninjau kembali
persyaratan dan
kelengkapan dokumen

Survei Risiko
(Underwriting)

Permohonan
Diterima

proposal terkait produk atau layanan yang dinilai sesuai dengan profil konsumen,
analisa mengenai pencegahan kerugian, melakukan evaluasi terhadap polis, dan

Manfaat
Maksimum
Penerbitan polis
oleh perusahaan
asuransi kesehatan

Konsumen
setuju

Free Look
Period

Konsumen
tidak setuju
Perusahaan pialang
asuransi melakukan
negosiasi dengan
perusahaan asuransi

Masa
tunggu

menyelesaikan permasalahan klaim.
•

memproses placing slip, di mana placing slip adalah dokumen yang berisi segala

Pembatalan
permohonan

data dan informasi pihak tertanggung yang digunakan untuk keperluan pembelian
atau penutupan asuransi hingga proses pengajuan klaim.

Selesai

Grafik 11. Alur Pembelian Asuransi Kesehatan (Perusahaan Pialang Asuransi)

Selanjutnya pihak tertanggung dengan perusahaan pialang asuransi akan

•

Melalui data dan informasi yang tertuang dalam placing slip, pialang asuransi dapat
mewakilkan pihak tertanggung dalam proses pembelian atau penutupan asuransi
dan pengajuan klaim.

Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perlindungan Konsumen
Sektor Jasa Keuangan, POJK Nomor 69/POJK.05/2016
32)
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Pihak tertanggung dapat membayar premi melalui perusahaan pialang asuransi, hal
ini diatur dalam Pasal 29 ayat 1 POJK Penyelenggaraan Usaha PA, PAS, PR, dan PRS.

•

Pada Pasal 29 ayat 4 dan 5, ditekankan bahwa perusahaan asuransi dapat

RINGKASAN
Pembelian Asuransi Kesehatan
•

mengirimkan surat pembatalan polis pihak tertanggung kepada perusahaan pialang
asuransi apabila tidak menerima pembayaran premi dalam jangka waktu paling lama
satu hari kerja setelah jatuh tempo pembayaran yang tertuang dalam polis. Kondisi
ini mengakibatkan pihak tertanggung tidak bisa mengajukan klaim dan mendapatkan

Hal-hal yang harus diperhatikan
o

Memastikan detail produk kepada pihak yang bersangkutan
(perusahaan asuransi, agen asuransi, atau pialang asuransi)

o

Dalam proses underwriting, apabila dibutuhkan maka tertanggung
harus melakukan medical check up. Terkait biaya yang dibebankan,
tergantung kebijakan perusahaan asuransi yang bersangkutan.

o

Manfaatkan free look period untuk mempelajari segala detail yang
tertuang dalam polis terkait ketentuan dan klausul produk yang dipilih,
termasuk pengecualian manfaat selama masa tunggu polis.

o

Konsumen berhak melakukan pembatalan permohonan asuransi
apabila selama free look period terdapat ketentuan yang tidak sesuai
dengan kebutuhannya atau yang dijanjikan oleh pihak penanggung
dalam kesempatan pertama.

o

Mempelajari lebih lanjut terkait detail mekanisme pengajuan klaim dan
pembayaran premi.

manfaat perlindungan dari asuransinya.
•

Dalam lanjutannya, pada ayat 6 dijelaskan bahwa apabila perusahaan asuransi telah
menerima pembayaran premi melalui perusahaan pialang asuransi setelah jatuh
tempo dan tidak melakukan pembatalan asuransi dalam waktu tiga hari setelah
menerima premi tersebut, maka perusahaan asuransi sebagai penaggung wajib
bertanggung jawab atas segala pembayaran klaim dan manfaat perlindungan yang
timbul sejak premi atau kontribusi diterima.

•

Apabila terjadi klaim sebelum perusahaan asuransi sebagai penanggung menerima
pembayaran premi dari perusahaan pialang asuransi, berdasarkan Pasal 29 ayat

•
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•

Opsi pembelian asuransi kesehatan

7 pada POJK Penyelenggaraan Usaha PA, PAS, PR, dan PRS maka perusahaan

o

Pribadi

asuransi sebagai pihak penanggung wajib membantu pihak tertanggung sebagai

o

Agen asuransi

pemegang polis dalam menyelesaikan klaim kepada perusahaan pialang asuransi

o

Pialang asuransi

yang bersangkutan
•

Dalam lanjutannya, pada ayat 8 dijelaskan bahwa dengan menggunakan perusahaan
penilai kerugian asuransi, biaya yang timbul dari penyelesaian klaim dapat dibebankan

3.3

Pengajuan Klaim Asuransi Kesehatan

melalui perusahaan pialang asuransi.

Pemaparan data statistik Layanan Konsumen OJK hingga 7 Mei 2019 pada Bab 1
terkait produk atau layanan asuransi kesehatan, jenis permasalahan yang paling sering
diterima oleh Layanan Konsumen OJK adalah proses klaim pada asuransi kesehatan
komersial atau swasta. Pada pembahasan sebelumnya melalui sesi knowledge sharing
antara OJK dengan salah satu perusahaan asuransi kesehatan komersial atau swasta
ditarik kesimpulan bahwa penyebab klaim yang ditolak dapat diminimalisasi melalui
pemahaman terhadap produk atau layanan asuransi kesehatan tersebut beserta
mekanisme pelaksanaannya.
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•

Menginformasikan pihak asuransi sebagai penanggung apabila pihak tertanggung

asuransi kesehatan dan hal-hal penting yang harus diperhatikan oleh pihak tertanggung

akan menjalankan rawat inap atau rawat jalan, sehingga perusahaan asuransi

dengan tujuan meminimalisasi risiko terjadinya penolakan klaim. Setiap perusahaan

sebagai pihak penanggung dapat memberikan panduan mengenai langkah-langkah

asuransi kesehatan memiliki kebijakan yang berbeda terkait ketentuan pada produk atau

selanjutnya dalam mengajukan klaim.

layanan asuransi kesehatan maupun mekanisme kepesertaannya, namun secara garis

•

Melakukan pengecekan kembali semua persyaratan dokumen yang diperlukan

besar tahapan pada proses klaim asuransi kesehatan diilustrasikan pada grafik di bawah

dalam pengajuan klaim seperti formulir pengajuan klaim, bukti transaksi pengobatan,

ini.

hingga catatan medis dari dokter yang bersangkutan.
•

Pengajuan
Klaim

Pengolahan
Data dan
Analisa
Klaim

Keputusan
Klaim

apabila pihak tertanggung akan memanfaatkan coordination of benefit.

Pembayaran
Klaim

Grafik 12. Alur Pembelian Asuransi Kesehatan (Perusahaan Pialang Asuransi)

Melakukan komunikasi kepada semua pihak terkait terutama pihak asuransi pertama
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Subbab ini secara khusus akan menjelaskan mengenai mekanisme pengajuan klaim pada

Pengolahan Data dan Analisa Klaim
Setelah pihak tertanggung menyerahkan kelengkapan dokumen sebagai syarat untuk
pengajuan klaim, perusahaan asuransi kesehatan akan melakukan analisa terhadap

Pengajuan Klaim
Sebelum mengajukan klaim untuk mendapatkan manfaat dari produk atau layanan, halhal yang harus diperhatikan oleh pihak tertanggung adalah:
•

Pembayaran premi secara berkala dan disiplin sebelum jatuh tempo untuk
memastikan polis tetap dalam keadaan aktif.

•

Meninjau kembali ketentuan dan perjanjian di dalam polis terkait penyakit atau kondisi
tertentu yang dikecualikan selama masa tunggu polis.

•
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•

Tipe klaim yang diajukan, apakah rawat jalan atau rawat inap.

•

Besaran nominal jumlah klaim yang diajukan.

•

Rumah sakit atau klinik tempat tertanggung menjalankan perawatan baik rawat jalan
maupun rawat inap.

•

Klausul dan ketentuan yang dijanjikan dalam polis antara pihak penanggung dengan
pihak tertanggung terkait manfaat perlindungan.

Telah melewati periode masa tunggu polis yang ditentukan, sehingga pihak
tertanggung sudah dapat melakukan proses pengajuan klaim.

•

beberapa hal, diantaranya sebagai berikut:

Berkoordinasi dengan pihak perusahaan pialang asuransi apabila pihak tertanggung
menggunakan jasa keperantaraan asuransi.

•

klaim yang diajukan. Petugas asuransi kesehatan akan melakukan pengecekan terhadap

•

Riwayat klaim yang diajukan oleh pihak tertanggung.

Keputusan Klaim

Mempelajari kembali mekanisme terkait metode penggantian uang kepada pihak

Proses selanjutnya setelah pengolahan data dan analisa klaim adalah perusahaan

tertanggung baik secara cashless atau reimbursement. Dalam metode reimbursement,

asuransi sebagai pihak penanggung mengeluarkan keputusan terhadap klaim yang

perhatikan ketentuan pengajuan klaim melalui opsi digital-based claim atau paper-

diajukan, dalam hal ini terdapat berbagai kemungkinan sebagai berikut.

based claim.

•

Klaim diterima seluruhnya.

•

Klaim ditunda atau dikembalikan lagi kepada pihak tertanggung.

•

Klaim ditolak seluruhnya.
60

pihak tertanggung dalam menjalankan proses pengobatan atau perawatan tidak

satu perusahaan asuransi kesehatan komersial, terdapat beberapa alasan mengapa

mengeluarkan uang sama sekali, kecuali terjadi kondisi ekses klaim di mana biaya yang

klaim ditunda atau dikembalikan lagi kepada pihak tertanggung, diantaranya adalah.

ditanggung diluar cakupan manfaat dari yang disepakati kedua belah pihak dalam polis.

•

Dokumen pengajuan klaim yang tidak lengkap.

•

Terdapat kejanggalan dari klaim yang diajukan dan membutuhkan keterangan lebih

Di sisi lain pada metode reimbursement, pihak tertanggung terlebih dahulu menangani

lanjut.

semua biaya setelah menjalankan perawatan dan pengobatan, kemudian pihak

•

Permohonan klaim sedang dalam investigasi lebih lanjut oleh pihak penanggung.

tertanggung mengajukan permohonan klaim dengan melampirkan dokumen kelengkapan

•

Ditemukan pengajuan klaim yang berulang dan/atau serupa dari pihak tertanggung.

•

Pihak penanggung membutuhkan informasi dan penjelasan lebih lanjut atau data
pendukung dari pihak tertanggung untuk melengkapi klaim yang diajukan.

serta bukti-bukti transaksi yang berkaitan kepada perusahaan asuransi kesehatan yang
bersangkutan dengan tujuan mengganti biaya perawatan dan pengobatan yang dijalani
sebelumnya. Pemahaman lebih lanjut mengenai kedua metode ini dijelaskan pada bagian
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Berdasarkan hasil focus group discussion antara Otoritas Jasa Keuangan dengan salah

selanjutnya beserta ilusrasi grafik yang menggambarkan mekanisme penggantian uang
pada metode reimbursement dan cashless.

Untuk klaim yang ditolak sepenuhnya oleh perusahaan asuransi kesehatan, penjelasan
terkait hal ini merujuk pada Tabel 2 di Bab 3.

Cashless

Pembayaran Klaim dan Notifikasi Pembayaran

Melalui metode cashless, konsumen sebagai pihak tertanggung sebelum menjalankan
rawat inap, berkoordinasi dengan pihak rumah sakit yang menjadi mitra pihak penanggung

Merupakan tahapan terakhir dari proses pengajuan klaim dan berdasarkan Pasal 40 ayat

dengan menggunakan kartu yang diberikan oleh perusahaan asuransi sebagai pihak

1 POJK Penyelenggaraan Usaha PA PAS PR PRS ditekankan bahwa perusahaan asuransi

penanggung. Kartu tersebut memuat informasi dan manfaat perlindungan dari produk

kesehatan wajib mematuhi jadwal pembayaran klaim sesuai dengan yang disepakati

atau layanan asuransi yang dimiliki pihak tertanggung. Setelah proses verifikasi oleh pihak

antara kedua belah pihak di dalam polis atau paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah

rumah sakit, maka pihak tertanggung dapat menjalankan perawatan atau pengobatan.

kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai kesepakatan jumlah klaim yang harus
dibayar, dalam hal ini didahulukan waktu yang lebih singkat diantara kedua opsi tersebut.
Apabila pihak tertanggung menggunakan jasa pialang asuransi maka pembayaran klaim
dari perusahaan asuransi hanya bisa melalui pihak tertanggung apabila ada persetujuan
terlebih dahulu.

Setelah menyelesaikan perawatan atau pengobatan, pihak rumah sakit akan melakukan
proses administrasi terkait biaya pengobatan dan perawatan pihak tertanggung, dalam
hal ini apabila terjadi ekses klaim, maka pihak tertanggung diharuskan melunasi sisanya.
Dalam melunasi ekses klaim, pihak tertanggung dapat melakukannya melalui dana
pribadi atau melakukan coordination of benefit dengan pihak asuransi lain apabila pihak
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Terdapat dua metode penggantian uang kepada konsumen sebagai pihak tertanggung

tertanggung memiliki asuransi kesehatan lebih dari satu. Di sisi lain, apabila tidak terjadi

dalam proses klaim yaitu secara reimbursement dan cashless. Secara garis besar yang

ekses klaim, maka konsumen dapat langsung pulang. Ilustrasi pada grafik di bawah

menjadi perbedaan mendasar terkait metode tersebut adalah pada metode cashless,

memberikan gambaran metode cashless pada asuransi kesehatan di Indonesia.
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reimbursement, pihak tertanggung terlebih dahulu menggunakan dana pribadinya dalam
melaksanakan proses rawat jalan maupun rawat inap. Kemudian dalam pengajuan klaim
atas penggantian biaya dari proses perawatan dan pengobatan tersebut, terdapat dua
opsi yang dapat dilakukan oleh konsumen yaitu secara digital-based claim dan paperbased claim seperti yang digambarkan pada ilustrasi grafik di bawah.

Grafik 13. Metode Cashless Asuransi Kesehatan di Indonesia

Selanjutnya terdapat beberapa catatan penting yang harus diperhatikan dalam metode
cashless pada poin-poin penjelasan sebagai berikut.
•

Pihak tertanggung harus disiplin dalam membayar premi agar manfaat dari polis dan
kartu yang digunakan untuk metode cashless tetap aktif.

•
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Kebijakan setiap perusahaan asuransi terhadap metode cashless dapat berbeda
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satu sama lain. Terkait hal ini, tidak semua asuransi kesehatan menawarkan metode
cashless pada kedua jenis perawatan yaitu rawat jalan dan rawat inap, kebanyakan
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Diterima

Grafik 14. Metode Reimbursement Asuransi Kesehatan di Indonesia

hanya menawarkan untuk satu manfaat perawatan saja seperti rawat inap.
•

Memastikan kembali jaringan rumah sakit yang menjadi rekan atau mitra dari asuransi
kesehatan yang bersangkutan.

•

Apabila hendak melakukan coordination of benefit, pihak tertanggung harus
menginformasikan kepada pihak asuransi kesehatan pertamanya terlebih dahulu.
Hal ini bertujuan untuk mempermudah proses administrasi selanjutnya kepada pihak
asuransi kesehatan kedua.

•

Melakukan pengecekan kembali kelengkapan dokumen terutama yang berkaitan

Digital-based claim
Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, perusahaan asuransi terus melakukan
inovasi dengan tujuan mempermudah dan mempersingkat layanan terhadap konsumen,
salah satu bentuknya adalah konsumen dapat mengajukan klaim melalui aplikasi melalui
smartphone. Dalam hal ini, segala bukti transaksi dengan klinik atau rumah sakit dan biaya
pengobatan yang dibebankan kepada pihak tertanggung serta kelengkapan dokumen
lainnya dapat diunggah oleh konsumen secara online.

dengan detail pengobatan dan perawatan yang dijalankan serta biaya yang
ditanggung kepada pihak rumah sakit.

Selanjutnya, perusahaan asuransi kesehatan sebagai pihak penanggung akan melakukan
verifikasi klaim melalui sistem mereka dan dapat menginformasikan status klaim yang
diajukan pihak tertanggung secara online baik melalui notifikasi email maupun lewat
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•

Meskipun secara aturan dan prosedur pihak asuransi kesehatan memberikan

yang memerlukan penelusuran lebih lanjut dan tidak bisa melalui sistem, maka pihak

notifikasi kepada pihak tertanggung terkait status klaim yang diajukan, tidak ada

asuransi kesehatan akan melakukannya secara manual dengan pihak-pihak terkait sesuai

salahnya apabila pihak tertanggung juga aktif dalam menanyakan. Hal ini bertujuan

bidangnya untuk menentukan apakah klaim diterima seluruhnya atau membutuhkan

untuk memperlancar proses klaim.

dokumen atau keterangan pendukung.

Paper-based claim

Konsumen sebagai pihak tertanggung mempunyai hak untuk memiliki produk atau
layanan asuransi kesehatan komersial lebih dari satu, dengan tujuan untuk melengkapi

Merupakan opsi penggantian uang konsumen sebagai pihak tertanggung dalam proses

manfaat atau cakupan perlindungan satu sama lain. Menanggapi kondisi tersebut, apabila

klaim dengan mengirimkan dokumen dan bukti-bukti transaksi atas biaya pengobatan

pihak tertanggung memiliki produk atau layanan asuransi kesehatan komersial lebih dari

dan perawatan yang ditanggung oleh konsumen secara fisik (hardcopy) ke kantor

satu, maka pihak tertanggung dapat melakukan koordinasi manfaat dengan perusahaan

perusahaan asuransi kesehatan terkait. Tahapan yang dilalui tidak berbeda jauh dengan

asuransi kesehatan komersial kedua untuk menyelesaikan sisa klaim yang dibebankan, hal

digital-based claim, namun pada opsi ini proses verifikasi dan analisa yang dilakukan

ini dikenal dengan istilah coordination of benefit. Grafik di bawah memberikan gambaran

oleh perusahaan asuransi kesehatan lebih banyak dilakukan secara manual, sehingga

terkait proses dalam melakukan coordination of benefit.
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aplikasi yang bersangkutan. Terkait digital-based claim, apabila ditemukan kondisi

membutuhkan waktu. Selanjutnya, pihak tertanggung akan menerima notifikasi melalui
pesan singkat atau sms maupun melalui surat resmi atau email perihal status klaim yang
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Pertama

Menghubungi
Perusahaan
Asuransi
Kedua

diajukan.

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam
metode penggantian uang pihak tertanggung secara reimbursement baik digital-based
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Grafik 14. Metode Reimbursement Asuransi Kesehatan di Indonesia

claim maupun paper-based claim, diantaranya dijelaskan pada poin-poin sebagai berikut.
•

Guna mempermudah pihak penanggung dalam melakukan analisa dan proses

Dalam memanfaatkan coordination of benefit, berikut catatan penting untuk diperhatikan

penggantian uang pihak tertanggung atas klaim yang diajukan, disarankan untuk

lebih lanjut.

menjalankan rawat inap atau rawat jalan pada rumah sakit atau klinik yang merupakan

•

mitra dari asuransi terkait.
•

apakah memungkinkan untuk melakukan coordination of benefit dan bagaimana

Melakukan pengecekan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kelengkapan bukti
untuk mengajukan klaim seperti dokumen atau catatan selama menjalani proses

mekanismenya.
•

rawat inap atau rawat jalan dan detail biaya perawatan atau pengobatan tersebut.
•

Mempelajari ketentuan maupun perjanjian dalam polis terkait mekanisme digitalbased claim dan paper-based claim karena setiap perusahaan asuransi memiliki

Mempelajari lebih lanjut ketentuan di dalam polis pada kedua asuransi kesehatan,

Koordinasi kepada semua pihak yang berkaitan dalam pemanfaatan coordination of
benefit.

•

Dalam melakukan coordination of benefit, akan lebih memudahkan proses apabila
pihak rumah sakit menjadi mitra dari kedua asuransi tersebut.

kebijakan yang berbeda satu sama lain.
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Memastikan bahwa semua dokumen salinan dari pihak rumah sakit telah dilegalisir

tertanggung untuk mengakhiri sebelum jatuh tempo. Apabila pihak tertanggung ingin

untuk dikirimkan ke pihak asuransi kedua.

mengakhiri sebelum jatuh tempo, maka pihak tertanggung mengajukan permohonan
dengan melakukan pengisian formulir penutupan polis atau surrender. Ilustrasi di bawah
menggambarkan tahapan yang dilalui pihak tertanggung dalam penutupan polis.

RINGKASAN
Proses Klaim Asuransi Kesehatan
•

•

Hal-hal yang harus diperhatikan
o

Memastikan polis aktif dengan disiplin membayar premi dan
melakukan pengecekan kepada asuransi kesehatan terkait.

o

Ketentuan dalam polis terkait apa saja yang menjadi cakupan
perlindungan dan manfaat.

o

Kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan dalam pengajuan
klaim.

o

Melakukan koordinasi dengan semua pihak terkait apabila hendak
melakukan coordination of benefit.

Metode penggantian uang pihak tertanggung
o

Cashless

o

Reimbursement

Menghubungi
Pihak
Asuransi

Penutupan
Polis

Berdasarkan alur penyelesaian polis di atas, berikut hal-hal yang dapat diperhatikan oleh
pihak tertanggung dalam poin-poin penjelasan sebagai berikut.
•

Menghubungi pihak terkait dalam melakukan penyelesaian asuransi, dengan alasan
pihak tersebut juga bertanggung jawab dalam membantu melakukan penyelesaian
polis. Menghubungi pihak terkait dalam melakukan penyelesaian asuransi, dengan
alasan pihak tersebut juga bertanggung jawab dalam membantu melakukan

 Paper-based claim

Pada tahapan ini, pihak tertanggung melakukan penyelesaian atau penutupan polis

Mengirimkan
Surat
Penutupan
Polis dan Polis
Asli ke
Perusahaan
Asuransi

Grafik 14. Metode Reimbursement Asuransi Kesehatan di Indonesia

 Digital-based claim

Paper-based claim

Mengisi Surat
Penutupan
Polis
(Surrender)
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•

penyelesaian polis.
•

Mempelajari kembali ketentuan-ketentuan yang disepakati dalam polis terkait
penyelesaian polis sebelum jatuh tempo.

•

Memperhatikan detail dalam pengisian surat penyelesaian polis atau surrender,

terhadap produk atau layanan asuransi kesehatan miliknya. Dalam hal ini, pihak

dalam hal ini pihak tertanggung dapat meminta bantuan agen atau pialang asuransi

tertanggung memiliki beberapa opsi yaitu melakukan sendiri, melalui agen asuransi, atau

yang bersangkutan.

melalui perusahaan pialang asuransi, semua tergantung bagaimana pihak tertanggung
melakukan pembelian atau penutupan asuransi kesehatan sebelumnya.

Proses penyelesaian polis asuransi kesehatan bisa terjadi dengan alasan produk
atau layanan sudah jatuh tempo dan tidak dilanjutkan lagi atau keinginan dari pihak
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4.1

Layanan Konsumen OJK terkait Asuransi Kesehatan

Berdasarkan UU OJK, salah satu pertimbangan dalam pembentukan OJK adalah untuk
melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat terkait sektor jasa keuangan.
Kemudian, pada Pasal 29 dijelaskan bahwa OJK melakukan pelayanan pengaduan
konsumen yang meliputi:
•

Menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan konsumen yang
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4. PERLINDUNGAN KONSUMEN
ASURANSI KESEHATAN

dirugikan oleh lembaga jasa keuangan.
•

Membuat mekanisme pengaduan konsumen yang dirugikan oleh lembaga jasa
keuangan.

•

Memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh lembaga jasa
keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Layanan Konsumen OJK menyediakan pelayanan terhadap konsumen berupa:
•

Layanan Penerimaan Informasi

•

Layanan Pemberian Informasi

•

Layanan Penerimaan Pengaduan

Layanan di atas dapat diakses oleh masyarakat melalui beberapa saluran informasi
seperti surat, surat elektronik (email), telepon contact center OJK di nomor 157, maupun
melalui WhatsApp pada nomor bisnis +62-811-5715-7157.

Pada pembahasan sebelumnya dalam Grafik. 6, melalui pemaparan data Layanan
Konsumen OJK terkait asuransi kesehatan periode Januari 2013 hingga Mei 2019, terlihat
bahwa lima besar jenis permasalahan yang sering dialami oleh konsumen adalah proses
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4.2

Ulasan Permasalahan terkait Asuransi Kesehatan

layanan tidak sesuai dengan penawaran, dan keberatan terkait penawaran produk atau
layanan oleh lembaga jasa keuangan

Berdasarkan pembahasan dan pemaparan data sebelumnya terkait asuransi kesehatan,
berikut penjelasan terhadap jenis permasalahan yang sering dihadapi oleh konsumen.

Selanjutnya, apabila melihat jumlah dan jenis permasalahan yang dihadapi oleh
konsumen dalam satu tahun terakhir, berdasarkan data statistik Layanan Konsumen OJK
terkait asuransi kesehatan pada periode Januari 2018 hingga September 2019, tercatat
sebanyak 325 layanan yang diterima, di mana jumlah tersebut merupakan gabungan dari
layanan penerimaan informasi, pemberian informasi, dan penerimaan pengaduan..

Terkait Klaim Asuransi Kesehatan
Berdasarkan pemaparan data statistik Layanan Konsumen OJK terkait asuransi kesehatan,
ditemukan dua jenis permasalahan yang paling sering dihadapi oleh konsumen terkait
klaim asuransi kesehatan yaitu:
•

Kesulitan dalam mengajukan klaim (proses klaim)
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klaim, pembatalan atau penutupan polis, permintaan pengembalian premi, produk atau

Dalam proses pengajuan klaim, masing-masing perusahaan asuransi kesehatan
memiliki kebijakan mekanisme klaim yang berbeda. Kemudian, baik pihak tertanggung
maupun pihak penanggung memiliki kewajiban untuk tunduk terhadap peraturan
yang telah disepakati bersama sesuai isi polis dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku di Indonesia.
Pasal 11 huruf m POJK Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi telah
mengatur bahwa polis asuransi kesehatan wajib memuat ketentuan terkait tata
cara penyelesaian dan pembayaran klaim. Pihak tertanggung dalam hal ini dapat
mempelajari lebih lanjut segala ketentuan yang berkaitan dengan proses pengajuan
klaim pada polis masing-masing dan mematuhi ketentuan yang sudah disepakati
dalam mengajukan klaim asuransi kesehatan.
Apabila pihak tertanggung menggunakan jasa pialang asuransi, maka pialang
asuransi dapat bertindak atas nama pihak tertanggung dalam mengajukan klaim
asuransi. Perusahaan asuransi kesehatan sebagai pihak penanggung juga memiliki
Grafik 17. Layanan Konsumen OJK terkait Asuransi Kesehatan (Januari 2018 - September 2019)

kewajiban untuk memiliki pedoman terkait penyelesaian klaim untuk produk yang
dipasarkan, hal ini diatur melalui Pasal 36 POJK Penyelenggaraan Usaha PA, PAS, PR,
dan PRS.
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Penolakan pencairan klaim

bancassurance, pihak tertanggung dapat menghubungi telemarketing pihak yang

Melalui pembahasan sebelumnya terkait metode penggantian uang pihak

bersangkutan untuk melakukan penutupan atau pembatalan asuransi kesehatan.

tertanggung, dapat ditarik kesimpulan bahwa masing-masing metode baik cashless

Contoh klausul pada polis terkait pembatalan polis akan dilampirkan pada

maupun reimbursement pada setiap perusahaan asuransi kesehatan memiliki

pembahasan selanjutnya.

ketentuan-ketentuan yang harus dipelajari lebih lanjut oleh pihak tertanggung dalam
pelaksanaannya.
Selanjutnya, pihak penanggung juga memiliki hak untuk menunda atau menolak

Jenis permasalahan terkait dengan premi asuransi kesehatan yang sering dihadapi oleh

pencairan klaim yang diajukan oleh pihak tertanggung jika terjadi kondisi tertentu

konsumen berdasarkan statistik Layanan Konsumen OJK adalah :

seperti persyaratan dokumen yang tidak lengkap, klaim sedang dalam investigasi

•

lebih lanjut, atau terindikasi adanya penipuan atau keterangan palsu.
Sebagai tambahan, perusahaan asuransi kesehatan harus memuat ketentuan
yang menjelaskan terkait kondisi tertentu yang mengakibatkan penundaan bahkan
penolakan pencairan klaim dalam polis.

Pengembalian premi asuransi kesehatan
Masalah ini erat kaitannya dengan konsekuensi dari proses pembatalan atau
penyelesaian polis asuransi kesehatan pada pembahasan sebelumnya.
Terkait pengembalian premi dalam asuransi kesehatan, perlu ditekankan bahwa
setiap perusahaan asuransi kesehatan sebagai pihak penanggung memiliki kebijakan

Terkait Polis Asuransi Kesehatan

yang berbeda. Terdapat beberapa kondisi terkait pengembalian premi ini diantaranya

Jenis permasalahan polis asuransi kesehatan yang umum dihadapi oleh konsumen

a.

adalah terkait :
•

Mekanisme pembatalan atau penutupan polis.

adalah sebagai berikut:
Pengembalian premi akibat penghentian manfaat dari pihak tertanggung

b. Pengembalian premi akibat penghentian manfaat dari pihak penanggung
Apabila terjadi penghentian manfaat yang disebabkan oleh kehendak pihak

Berdasarkan Pasal 27 ayat 1 POJK Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi,

tertanggung, mayoritas perusahaan asuransi kesehatan tidak melayani pengembalian

segala bentuk penghentian pertanggungan, baik atas kehendak pihak tertanggung

premi yang sudah terlanjur dibayar oleh pihak tertanggung sebelumnya.

maupun penanggung harus dilakukan secara tertulis. Sebagaimana diatur dalam
ketentuan tersebut dan sehubungan dengan penjelasan pada bab sebelumnya
terkait proses penyelesaian atau pembatalan polis pada asuransi kesehatan, pihak
tertanggung memiliki kewajiban untuk mengisi surat pembatalan atau penutupan
polis asuransi kesehatan.
Dalam hal ini, apabila pihak tertanggung menggunakan jasa agen asuransi atau
perusahaan pialang asuransi, maka dalam melakukan proses pembatalan atau
penutupan asuransi dapat meminta bantuan dari pihak yang bersangkutan. Selanjutnya,
dalam kasus pihak tertanggung melakukan penutupan asuransi kesehatan melalui
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Terkait Premi Asuransi Kesehatan
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•

Di sisi lain, apabila penghentian manfaat tersebut atas kehendak pihak penanggung,
maka

perusahaan

asuransi

kesehatan

sebagai

pihak

penanggung

dapat

mengembalikan sejumlah premi kepada pihak tertanggung berdasarkan hitungan
dan kesepakatan terkait mekanisme ini pada kesempatan sebelumnya terhadap
pihak tertanggung dan tertuang di dalam polis.
Hal tersebut diatur dalam Pasal 27 ayat 2 POJK Produk Asuransi dan Pemasaran
Produk Asuransi, di mana dalam hal terjadi penghentian pertanggungan pada produk
asuransi baik yang tidak memiliki unsur tabungan atau investasi, besar pengembalian
premi atau kontribusi paling sedikit sebesar jumlah yang dihitung secara proporsional
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kontribusi yang telah dibayarkan kepada perusahaan pialang asuransi, agen asuransi,
atau tenaga pemasar.
Pasal 3 menjelaskan kondisi terjadi penghentian pertanggungan pada produk
asuransi baik yang memiliki unsur tabungan atau investasi, di mana perusahaan harus
membayar paling sedikit sejumlah:
a.

Nilai tunai atau cadangan akumulasi dana bagi produk asuransi selain produk
dengan prinsip syariah; atau

b. Akumulasi dana investasi peserta bagi produk dengan prinsip syariah pada saat
penghentian tersebut
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berdasrkan sisa jangka waktu pertanggungan, setelah dikurangi bagian premi atau

Perusahaan asuransi kesehatan pada umumnya telah mencantumkan ketentuan atau
klausul terkait kondisi ini pada polis, grafik di bawah merupakan contoh ketentuan
yang tertuang polis salah satu asuransi kesehatan mengenai pengembalian premi
yang diakibatkan oleh penghentian manfaat atau pembatalan polis dari pihak
tertanggung.

Grafik 18. Contoh Klausul Pembatalan Polis Asuransi Kesehatan
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SIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1

Simpulan

Berdasarkan hasil kajian melalui pembahasan dan pemaparan data pada bab-bab
sebelumnya, didapat beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1.

Asuransi kesehatan merupakan jenis produk atau layanan yang memberikan jaminan
perlindungan kesehatan dan perawatan kepada pihak tertanggung. Perjanjian
dalam asuransi dibuat atas kesepakatan kedua belah pihak yaitu pihak penanggung
(perusahaan asuransi) dan pihak tertanggung (konsumen). Mengenai ketentuan
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5.

yang menjadi cakupan dari pertanggungan serta manfaat yang disepakati dalam
perjanjian, dituangkan dalam suatu dokumen perjanjian yang disebut sebagai polis.
2.

Pemaparan data oleh OJK mengenai pertumbuhan sektor jasa keuangan di Indonesia
tahun 2018, menunjukkan tingkat pertumbuhan asuransi baru mencapai angka 2,60%.
Hal ini berkaitan dengan rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia di
mana survei nasional pada tahun 2016 yang diselenggarakan oleh OJK menunjukkan
bahwa indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia sebesar 29,7% dengan indeks
inklusi keuangan yang mencapai 67,8%.

3.

Polis asuransi merupakan dokumen penting dalam produk atau layanan asuransi
kesehatan sebagai alat bukti sah yang bersifat mengikat secara hukum dan sebagai
pedoman yang berisi ketentuan-ketentuan serta mekanisme yang disepakati oleh
kedua belah pihak dalam periode waktu tertentu.

4.

Terdapat potensi risiko bagi pihak penanggung maupun potensi kerawanan dan
permasalahan perlindungan konsumen bagi pihak tertanggung pada setiap tahapan
dalam asuransi kesehatan.

5.

Berdasarkan data Layanan Konsumen OJK, permasalahan dalam pengajuan klaim
merupakan topik yang paling sering ditanyakan dan diadukan kepada OJK. Selain
itu, isu lain terkait asuransi kesehatan yang sering menjadi topik Layanan Konsumen
OJK adalah terkait pembatalan atau penutupan polis dan terkait pengembalian premi
asuransi kesehatan.
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Sebagian besar jenis permasalahan terkait asuransi kesehatan di Layanan Konsumen

perlindungan konsumen. Asosiasi perusahaan asuransi juga bertanggung jawab

OJK disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah minimnya pemahaman dan

untuk memastikan anggotanya yang menjual asuransi kesehatan memenuhi prinsip

pengetahuan konsumen sebagai pihak tertanggung terhadap produk atau layanan

perlindungan konsumen

dari asuransi kesehatan tersebut beserta mekanismenya, pihak yang berkaitan tidak
mengedepankan prinsip transparansi selama proses kepesertaan asuransi kesehatan
berlangsung, dan edukasi yang masih belum maksimal oleh perusahaan asuransi
maupun jasa keperantaraan asuransi seperti agen asuransi dan perusahaan pialang
asuransi kepada pihak tertanggung maupun calon konsumen.

5.2

Rekomendasi dan Upaya Penguatan Perlindungan Konsumen
terkait Asuransi Kesehatan

Berdasarkan hasil pembahasan dan pemaparan data pada bab-bab sebelumya dan
rangkuman dari simpulan di atas, sebagai rekomendasi, kajian ini memaparkan beberapa
upaya yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak terkait untuk memenuhi prinsip-prinsip
perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, yang tetap menjaga keseimbangan
dengan pengembangan bisnis.

Berdasarkan POJK Perlindungan Konsumen, bahwa kegiatan di sektor jasa keuangan
harus memenuhi lima prinsip yaitu transparansi, perlakuan yang adil, keandalan,
kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen, serta penanganan pengaduan
serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.
Oleh karena itu, upaya penguatan perlindungan konsumen asuransi kesehatan oleh
sektor perasuransian juga harus berdasarkan prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut:.
•
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6.

Penguatan prinsip transparansi
Pemenuhan prinsip transparansi dilakukan dengan menyampaikan informasi
yang benar dan jelas mengenai asuransi kesehatan yang ditawarkan, dengan
menggunakan bahasa yang baik dan mudah dimengerti. Informasi dimaksud minimal
berisi karakteristik produk, manfaat, risiko, serta potensi semua biaya yang akan
dibayarkan oleh konsumen.
Perusahaan asuransi juga harus menjelaskan mengenai istilah-istilah yang digunakan

Upaya penguatan perlindungan konsumen asuransi kesehatan merupakan tanggung

dalam asuransi kesehatan, termasuk istilah kondisi kesehatan yang berpotensi

jawab semua pihak terkait, bukan hanya perusahaan asuransi sebagai pelaku dan

mempengaruhi besaran premi, proses klaim, atau bahkan berperan dalam keputusan

OJK sebagai regulator di sektor jasa keuangan. Apabila prinsip-prinsip perlindungan

produk asuransi yang cocok bagi konsumen . Perusahaan asuransi wajib memastikan

konsumen terpenuhi, kepercayaan konsumen dan publik untuk menggunakan asuransi

bahwa asuransi kesehatan yang digunakan oleh konsumennya merupakan produk

kesehatan (market confidence) akan meningkat. Market confidence akan mendorong

yang sesuai dengan kebutuhan (suitability) dan kemampuan konsumen.

inovasi dan munculnya produk-produk baru, yang berpotensi menguntungkan industri
jasa keuangan dan konsumen sebagai pengguna.

5.2.1 Penguatan Perlindungan Konsumen oleh Sektor Perasuransian
Perusahaan asuransi sebagai pihak yang merancang dan menjual produk atau layanan

Dengan memberi penjelasan mengenai hal-hal tersebut di atas, perusahaan asuransi
memberikan edukasi kepada konsumen mengenai hak dan kewajibannya sebagai
pemegang polis asuransi kesehatan. Pelaksanaan hal dimaksud dapat mencegah
dan meminimalisasi kemungkinan terjadinya pengaduan atau sengketa di kemudian
hari.

asuransi kesehatan merupakan pihak pertama yang berkewajiban untuk mewujudkan
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•

Penguatan prinsip kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen

menyediakan ringkasan informasi produk secara tertulis. Pada umumnya perusahaan

Data atau informasi konsumen wajib dilindungi dan dirahasiakan oleh perusahaan

asuransi telah mengimplementasikan ketentuan dimaksud. Penggunaan ringkasan

asuransi. Data atau informasi dimaksud juga hanya boleh digunakan sesuai dengan

informasi produk yang diperkuat dengan penjelasan dari agen atau broker asuransi

kepentingan tujuan yang telah disetujui oleh konsumen, kecuali ditentukan lain oleh

yang jujur, akurat, dan terkini dapat mendukung pemenuhan prinsip transparansi.

peraturan perundang undangan yang berlaku.

Penguatan prinsip perlakuan yang adil

Dalam kaitannya dengan asuransi kesehatan, agen atau pialang asuransi sebagai

Perusahaan asuransi harus memperlakukan konsumen secara adil dan tidak

pihak yang pada umumnya pertama kali menerima dan menyimpan data konsumen

diskriminatif dengan tidak membedakan konsumen berdasarkan suku, agama, dan

wajib menjaga data dimaksud. Perusahaan asuransi juga harus memastikan data

ras. Kesetaraan akses terhadap konsumen dan masyarakat yang berminat akan

konsumen, terutama kondisi kesehatan yang bersifat pribadi, tersimpan dengan baik

asuransi kesehatan sebagai sarana proteksi dan pengalihan risiko kesehatannya

dan tidak sampai ke pihak-pihak yang lain yang tidak berkaitan.

merupakan salah satu aspek perlindungan konsumen yang wajib dipenuhi oleh

•

•

•
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Berdasarkan Pasal 8 POJK Perlindungan Konsumen, perusahaan asuransi wajib untuk

Penguatan prinsip penanganan pengaduan serta penanganan sengketa secara

perusahaan asuransi.

sederhana, cepat, dan biaya terjangkau

Penguatan prinsip keandalan

Sesuai kebijakan yang telah ditetapkan oleh OJK, perusahaan asuransi wajib

Perusahaan asuransi wajib memiliki sistem dan infrastruktur yang memadai, serta

melakukan prosedur penanganan dan penyelesaian pengaduan konsumen. OJK juga

standar operasional prosedur (SOP) yang baku dan tata kelola yang baik (good

telah mempublikasikan Standar Internal Dispute Resolution (IDR) kepada para pelaku

governance). Dalam kaitannya dengan asuransi kesehatan, perusahaan asuransi perlu

usaha jasa keuangan (PUJK), yang dapat menjadi acuan pelaksanaan IDR yang baik.

terus mengembangkan sistem layanannya sehingga makin efektif dan efisien, dan

Apabila sengketa tidak selesai melalui IDR, perusahaan asuransi dan konsumen

terus berupaya meminimalisasi human atau system error yang berpotensi muncul

sebagai para pihak yang terkait dapat melanjutkan upaya penyelesaian sengketa

dalam tahapan operasional sehari-hari. Pengurusan serta pengarsipan dokumen

melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang terdaftar di OJK.

yang rapi juga termasuk dalam pemenuhan prinsip keandalan.
Selain sistem, hal lain yang patut menjadi perhatian dan perlu terus dikembangkan
adalah keterampilan serta keandalan sumber daya manusia (SDM), khususnya agen
dan pialang yang berinteraksi langsung dengan konsumen. Sesuai ketentuan yang
berlaku, asosiasi sektor perasuransian adalah lembaga yang diberi wewenang
oleh OJK untuk melakukan sertifikasi keagenan. Oleh karena itu, asosiasi sektor
perasuransian juga turut bertanggung jawab untuk memenuhi prinsip keandalan,
misalnya dengan mengadakan berbagai kegiatan capacity building untuk SDM,
khususnya agen asuransi.

5.2.2 Penguatan Perlindungan Konsumen oleh Agen dan Pialang
Asuransi
Agen dan pialang asuransi memiliki peran yang unik dan penting dalam kegiatan
perasuransian. Walaupun agen dan pialang asuransi tidak merancang dan menetapkan
produk yang akan dijual, namun mereka adalah pihak pertama yang berinteraksi dengan
konsumen dan seharusnya memberikan informasi yang akurat, jelas, dan benar mengenai
produk yang dipasarkan. Selain itu, agen dan pialang asuransi juga bertanggungjawab
menerima data dan informasi pribadi konsumen lalu meneruskannya kepada manajemen
perusahaan.
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Upaya koordinasi antara pihak-pihak terkait penting untuk dilaksanakan dalam rangka

dan pialang asuransi harus mematuhi antara lain peraturan dan ketentuan terkait, prinsip-

penguatan perlindungan konsumen, yang mencakup penyusunan kebijakan serta

prinsip perlindungan konsumen, kode etik profesi pemasar perasuransian, dan kode etik

implementasinya, yang harmonis dan tidak tumpang-tindih.

asosiasi sektor perasuransian.

5.2.3 Penguatan Perlindungan Konsumen oleh Pemerintah dan
Instansi Terkait
OJK sebagai regulator perlu terus melakukan upaya untuk meningkatkan literasi keuangan

5.2.4 Penguatan Perlindungan Konsumen oleh Konsumen
Konsumen sebagai pemegang polis asuransi kesehatan perlu memahami mengenai hak
dan kewajibannya dengan baik, mulai dari tahap pre-pembelian asuransi hingga proses
penyelesaian sengketa (apabila terjadi).

sehingga konsumen dan masyarakat dapat melindungi dirinya dari risiko penggunaan
produk keuangan.

Khusus terkait asuransi kesehatan, konsumen wajib menunjukkan itikad baik dengan
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Dalam rangka perlindungan konsumen asuransi kesehatan, tenaga pemasar seperti agen

memberikan data atau informasi yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan (utmost
Selain OJK dan sektor perasuransian, perlindungan konsumen asuransi kesehatan juga

good faith). Berdasarkan Pasal 3 POJK Perlindungan Konsumen, PUJK berhak untuk

harus dilakukan oleh pemerintah dan instansi terkait sektor kesehatan, misalnya lembaga

memastikan kebenaran data dan informasi konsumen. Dengan memberikan data yang

kedokteran dan rumah sakit. Pihak-pihak tersebut berkaitan dengan pelaksanaan analisis

benar dan akurat, konsumen dapat terhindar dari penolakan klaim serta sengketa di masa

kondisi kesehatan pemegang polis, verifikasi klaim, serta investigasi dugaan fraud. Selain

depan. Sedangkan terkait hak, konsumen perlu memahami bahwa setidaknya terdapat

itu lembaga kedokteran dan rumah sakit juga berperan untuk memberikan masukan

10 (sepuluh) jenis hak sebagai konsumen yaitu:

terhadap SOP baku asuransi kesehatan yang mencakup daftar penyakit serta upaya

1.

Hak untuk memperoleh keamanan dan keselamatan, di mana hak ini berfungsi untuk
menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang dan/

penanganan pasien yang sewajarnya diperlukan.

atau jasa yang dibelinya.
Terkait sektor perasuransian sendiri, selain perusahaan asuransi, perlindungan konsumen

2.

Hak untuk memilih, yakni hak bagi konsumen untuk bebas memilih produk. Hak ini

juga harus dilakukan oleh asosiasi sektor terkait sebagai wadah dan penyalur aspirasi

berkaitan dengan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat,

perusahaan asuransi serta lembaga peningkatan profesionalisme SDM perasuransian di

seperti praktik memaksa konsumen untuk membeli produk yang bukan pilihannya.

Indonesia. Sebagaimana telah dipaparkan pada bagian 5.2.1. Penguatan Perlindungan

3.

yang lengkap dan benar mengenai barang dan/atau jasa yang digunakannya.

Konsumen oleh Sektor Perasuransian, peran asosiasi antara lain melaksanakan kegiatan
capacity building SDM perasuransian dan memastikan anggotanya telah menaati

Hak untuk mendapatkan informasi, yakni hak agar konsumen memperolehgambaran

4.

Hak untuk didengar, yaitu hak bagi konsumen untuk bertanya tentang kualifkasi

peraturan yang berlaku, terutama dalam pemenuhan prinsip-prinsip perlindungan

produk dan melakukan pengaduan atas kerugian yang dialami konsumen dari

konsumen.

pemakaian produk.
5.

Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup, di mana hak ini merupakan hak yang paling
mendasar bagi setiap manusia dan makhluk hidup lainnya.
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Hak untuk memperoleh ganti rugi, yaitu hak untuk memulihkan keadaan akibat
produk yang rusak atau tidak sesuai janji.

7.

Hak untuk memperoleh edukasi konsumen, yaitu hak untuk mendapatkan penjelasan
sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian akibat penggunaan produk.

8.

Hak memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat, yaitu hak untuk
memperoleh informasi tentang kondisi lingkungan sebagaimana diatur dalam
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup.

9.

Hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya, yaitu
hak konsumen agar terhindar dari permainan harga yang tidak wajar yang dilakukan
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6.

para pelaku usaha.
10. Hak untuk mendapatkan upaya penyelesaian hukum yang patut, yaitu hak agar
konsumen dipermudah mendapatkan penyelesaian permasalahannya dengan
pelaku usaha.

Sebagai contoh salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen sebagai upaya
perlindungan ketika berinteraksi dengan agen pada tahap pre-pembelian, sebagaimana
dipublikasikan oleh Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) adalah sebagai berikut:
•

Menanyakan nama perusahaan asuransi tempat agen asuransi tersebut.

•

Menanyakan kartu agen asuransi yang menunjukkan agen tersebut telah memiliki
sertifikat agen asuransi.

•

Mengecek apakah agen asuransi tersebut terdaftar sebagai agen yang telah memiliki
sertifikat keagenan asuransi umum. Untuk mengetahui daftar agen asuransi umum
yang telah memiliki sertifikasi keagenan dapat dilihat melalui website www.aaui.or.id
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