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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada dasarnya setiap orang tidak pernah mengetahui apa yang akan terjadi 

di kemudian hari, baik terhadap diri pribadi ataupun benda-benda miliknya. 

Seseorang tidak akan pernah dapat merasa yakin bahwa dirinya secara pribadi 

akan selalu dalam keadaan sehat atau tidak. Begitu juga dengan barang-barang 

miliknya. Pemilik sebuah rumah, benda-benda, atau sebuah kapal,  tidak pernah 

dapat merasa yakin benda-benda ini tidak akan rusak atau hilang. Oleh karena 

itu, amatlah penting bagi seseorang untuk mendapat perlindungan terhadap 

dirinya secara pribadi dan benda-benda miliknya dalam bentuk perlindungan 

asuransi. 

Asuransi merupakan suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung 

mengikatkan dirinya kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi, 

untuk memberikan penggantian kepadanya, karena suatu kerugian, kerusakan 

atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya 

karena suatu peristiwa yang tak tertentu. 
1
Syarat-syarat perjanjian asuransi serta 

hak dan kewajiban kedua belah pihak tertuang dalam suatu polis asuransi. Pihak 

yang menyalurkan risiko disebut sebagai “tertanggung”, ini adalah nasabah atau 

masyarakat yang melimpahkan atau mentransfer risiko yang akan diterimanya, 

sedangkan  pihak yang menerima risiko disebut sebagai “penanggung” adalah 

perusahaan asuransi yang menanggung atau mengganti kerugian dari pihak 

                                                           
1
 Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. 
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nasabah. Contoh-contoh asuransi di antaranya asuransi jiwa, kecelakaan, 

kehilangan, kesehatan, dan asuransi kebakaran. 

Asuransi mempunyai fungsi yang memberikan perlindungan terhadap 

kemungkinan terjadinya kerugian pada masa mendatang melalui pengalihan 

risikodan dapat menginvestasikan sebagian dari dana yang terkumpul dari 

pemegang polis (berupa premi asuransi) kedalam berbagai sektor ekonomi.
2
 

Asuransi bukan hanya sekedar perlindungan tetapi memberikan keuntungan 

finansial (financial profit)lainnya.
3
 

Dalam kegiatan usahanya, perusahaan-perusahaan asuransi di Indonesia 

diawasi oleh suatu lembaga yang disebut Otoritas Jasa Keuangan (OJK).OJK 

adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-UndangNo. 21 

Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan 

pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa 

keuangan. OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan 

pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, 

pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.
4
 

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:
5
 

1. kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, 

2. kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, dan 

3. kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, pembiayaan 

perusahaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. 

                                                           
2
Radiks Purba, Memahami Asuransi di Indonesia. Pustaka Binaman Pressindo, 1992, hlm.10. 

3
http://infoasuransi.net/asuransi-terbaik-indonesia-baca-ini.html/ diunduh tanggal 11 April 

2015 
4
Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. 

5
Pasal 6 Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_negara
http://infoasuransi.net/asuransi-terbaik-indonesia-baca-ini.html/
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 Untuk melaksanakan tugas pengaturan, OJK mempunyai wewenang:
6
 

1. menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011; 

2. menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; 

3. menetapkan peraturan dan keputusan OJK; 

4. menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan; 

5. menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK; 

6. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis 

terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu; 

7. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada 

Lembaga Jasa Keuangan; 

8. menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, 

memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan 

9. menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. 

Untuk melaksanakan tugas pengawasan, OJK mempunyai wewenang:
7
 

1. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa 

keuangan; 

2. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala 

Eksekutif; 

3. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, 

dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau 

penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan 

perundang-undangan di sektor jasa keuangan; 
                                                           

6
Pasal 8 Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. 

7
Pasal 9 Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. 
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4. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau 

pihak tertentu; 

5. melakukan penunjukan pengelola statuter; 

6. menetapkan penggunaan pengelola statuter; 

7. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan 

pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa 

keuangan; dan 

8. memberikan dan/atau mencabut: 

a. izin usaha; 

b. izin orang perseorangan; 

c. efektifnya pernyataan pendaftaran; 

d. surat tanda terdaftar; 

e. persetujuan melakukan kegiatan usaha; 

f. pengesahan; 

g. persetujuan atau penetapan pembubaran; dan 

h. penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-

undangan di sektor jasa keuangan. 

Berkitan dengan pengawasan terhadap industri asuransi, OJK telah 

menetapkan tarif premi asuransi serta kekuatan biaya akuisisi terhitung sejak 24 

Januari 2014 dan himbauan kepada pelaku usaha industri asuransi serta 

masyarakat pemegang polis. Salah satu pertimbangan lahirnya regulasi itu 

berkaitan dengan persoalan perkembangan tarif premi asuransi properti, yang 

jika dibiarkan dapat berdampak kepada tidak terbayarnya klaim dari 
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konsumen.
8
Regulasi itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) No. 06/D.05/2013 

tanggal 31 Desember 2013. Ketentuan ini berlaku pada lini usaha asuransi 

kendaraan bermotor dan harta benda serta jenis risiko khusus meliputi banjir, 

gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. 

Penetapan tarif premi asuransi ini dinilai oleh OJK sudah sesuai dengan 

Pasal 20 Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan 

Usaha Perasuransian, dan sesuai dengan Pasal 19 Keputusan Menteri Keuangan 

No. 422/KMK.06/2003, bahwa premi harus dihitung berdasarkan profil kerugian 

(risk and loss profile) selama sekurang-kurangnya lima tahun.
9
 

Secara lebih spesifik, penetapan tarif premi dalam Surat Edaran No. SE-

06/D.05/2013 tertanggal 31 Desember 2013 memuat perihal tarif asuransi 

kendaraan bermotor yang dibagi menjadi tiga wilayah, pengaturan tarif asuransi 

properti yang mengacu 120 kode okupasi bangunan, pengaturan tarif risiko 

banjir, dan tarif untuk asuransi gempa bumi.Surat Edaran OJK No. SE-

06/D.05/2003sudah didasarkan kepada hasil diskusi intensif bersama asosiasi 

perusahaan asuransi serta pelaku industri asuransi.
10

 

Surat edaran itu mengatur penetapan batas atas dan batas bawah tarif 

premi, kecuali untuk asuransi gempa bumi.Manfaat dari penetapan tarif asuransi 

bagi tertanggung atau masyarakat berkaitan dengan tarif batas atas yakni dengan 

tujuan melindungi kepentingan masyarakat dari pengenaan premi yang 

berlebihan (over-pricing).Sedangkan penetapan tarif batas bawah bertujuan 

                                                           
8
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/04/22/10265487/Perlindungan.Nasabah.Asurans

i.Ternyata.Belum.Memadai, diunduh tanggal 18 Maret 2015.  
9

http://www.ojk.go.id/siaran-pers-penetapan-tarif-premi-usaha-asuransi diunduh tanggal 28 

April 2015. 
10

http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/14/01/25/mzx628-ojk-terbitkan-setarif-

premi-diatur. 

http://www.ojk.go.id/siaran-pers-penetapan-tarif-premi-usaha-asuransi
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mencegah tarif premi yang tidak memadai yang dapat menyebabkan perusahaan 

asuransi tak mampu membayar kewajibannya saat terjadi klaim.Penetapan tarif 

batas atas dan batas bawah juga diharapkan dapat memberikan ruang bagi 

perusahaan asuransi untuk berkompetisi secara lebih sehat agar fokus dalam hal 

pelayanannya.
11

 

Selain memberikan perlindungan kepada konsumen dan mencegah 

terjadinya persaingan tidak sehat, diterbitkannya aturan ini juga bertujuan untuk 

mengurangi defisit transaksi berjalan di sektor reasuransi.Pada 20 tahun lalu, 

defisit transaksi berjalan di sektor reasuransi mencapai Rp250 miliar.Angka ini 

ditengarai semakin lama terus meningkat.
12

 

Keberadaan batas tarif premi, diharapkan dapat mendorong 

perkembangan asuransi umum yang selama ini berjalan lamban akibat tidak 

adanya standarisasi premi. 

Sebagai langkah preventif, OJK juga telah menerbitkan Surat No. S-

6/D.05/2014 mengenai peringatan untuk tidak melakukan upaya tidak mematuhi 

surat edaran tersebut. Misalnya, dengan melalui praktik pembatalan polis yang 

belum jatuh tempo dan menerbitkan kembali di masa transisi diantara penetapan 

dan pemberlakuan surat edaran tersebut. 

Menanggapi adanya surat edaran yang dikeluarkan OJK tentang 

ketetapan batas bawah dan batas atas tarif premi asuransi tersebut, Komisi 

                                                           
11

Press Release OJK tentang Penetapan Tarif Premi serta Ketentuan Biaya Akuisisi pada Lini 

Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor dan Harta Benda serta Jenis Risiko Khusus meliputi Banjir, 

Gempa Bumi, Letusan Gunung Merapi dan Tsunami serta Himbauan Kepada Pelaku Usaha Industri 

Perasuransian dan Masyarakat Pemegang Polis Asuransi Bangunan, Kendaraan dan Harta Benda 

Terkait Bencana Banjir yang Sering Terjadi Saat Ini, ditandatangani oleh Kepala Eksekutif Pengawas 

Industri Keuangan Non Bank Tanggal 24 Januari 2014 . 
12

hukumonline.com/berita/baca/lt53fdc955e8d3d/kppu-surati-ojk-terkait-tarif-premi-asuransi. 

Diunduh tanggal 28 Maret 2015. 
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Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) menyarankan OJK untuk tidak 

menetapkan batas bawah tarif premi yang berlaku pada industri asuransi, agar 

mampu memberi ruang persaingan sehat dan menciptakan pelaku usaha yang 

efisien serta memberikan manfaat kepada konsumen secara keseluruhan. 

Pertanyaan yang dapat dikemukakan untuk terkait dengan masalah ini 

adalah, apakah penetapan batas bawah tarif premi yang berlaku pada industri 

asuransi merupakan pengecualian dari berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 

1999, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 huruf a? Pasal ini berkaitan dengan 

pengecualian terhadap perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan 

melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13

Dalam saran yang 

disampaikan oleh KPPU juga menyarankan agar OJK mempublikasikan terlebih 

dahulu daftar perusahaan asuransi secara teratur berdasarkan tingkat kesehatan 

yang mampu menjamin keamanan konsumen dalam memilih perusahaan 

asuransi di industri tersebut dengan baik.
14

 

Pendapat KPPU tersebut disampaikan berdasarkan hasil kajian KPPU 

dalam menindaklanjuti berbagai pengaduan terkait kenaikan premi asuransi 

Kendaraan Bermotor dan Harta Benda serta jenis Risiko Khusus (yang meliputi 

banjir, gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami) melalui Surat Edaran 

OJK No.SE.06/D.05/2013 tentang Penetapan Tarif Premi serta Ketentuan Biaya 

Akuisisi pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor dan Harta Benda serta 

jenis Risiko Khusus meliputi Banjir, Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi, dan 

Tsunami tahun 2014. Dalam Surat Edaran tersebut, OJK menetapkan besaran 

                                                           
13

Pasal 50 huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. 
14

Pendapat tersebut disampaikan Ketua KPPU, Nawir Messi, melalui Surat Saran dan 

Pertimbangan yang dialamatkan kepada Kepala OJK pada 25 Agustus 2014 lalu. 
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batas atas dan batas bawah bagi tarif premi asuransi tersebut, dimana tarif batas 

bawah yang baru ditetapkan mencapai kenaikan 300% dari tarif premi semula. 

Berdasarkan kajian, Surat Edaran tersebut didasari oleh kekhawatiran 

keluarnya pelaku usaha asuransi dari pasar akibat perang tarif premi yang 

terjadi. KPPU menilai bahwa kekhawatiran tersebut dapat dinilai wajar, namun 

tidak perlu dipermasalahkan. Karena dengan dijaganya keterbukaan pasar, 

pelaku usaha akan terdorong untuk efisien dan memiliki daya saing pasar yang 

tinggi. Tujuan OJK untuk menjaga kesehatan industri asuransi melalui 

penetapan tarif tersebut, sebaiknya tetap mengedepankan semangat persaingan 

usaha yang sehat di dalamnya. Karena kebijakan persaingan Indonesia 

sebagaimana praktek yang berlaku internasional, bertujuan untuk melindungi 

persaingan usaha yang sehat, dan bukan melindungi pelaku usaha (pesaing) 

tertentu. 

Lebih lanjut, kajian KPPU juga menjelaskan bahwa penetapan tarif batas 

bawah sering menjadi penghalang (entry barrier) bagi perusahaan asuransi yang 

efisien dan mampu menawarkan tarif yang lebih kompetitif dan mungkin berada 

di bawah tarif batas bawah tersebut. Dalam hal ini, pelaku usaha di industri (baik 

yang efisien maupun yang tidak efisien) memang dapat terlindungi. Namun, 

konsumen akan menjadi korban karena tidak memiliki akses pada tarif premi 

yang lebih kompetitif. Sementara itu, di sisi lain kekhawatiran OJK muncul, 

karena perang tarif premi asuransi yang mengarah pada tingkatan tarif yang 

mampu mematikan pelaku usaha pesaing atau yang dikenal dengan 
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sebutan predatory pricingtersebut.
15

Atas hal itu, KPPU menyatakan siap untuk 

mendukung OJK melalui ranah penegakan hukum persaingan usaha yang 

menjadi kewenangannya, bila perang tarif yang tidak sehat terjadi dalam 

praktek. 

Hal yang menarik adalah KPPU menemukan bahwa hampir seluruh 

perusahaan asuransi menetapkan tarif preminya pada batas bawah tersebut. Ini 

menunjukkan bahwa besaran tarif batas bawah yang lama telah memadai, dan 

kompetisi tidak terjadi karena mereka (perusahaan asuransi) menetapkan tarif 

yang relatif sama. Itulah hal lain yang menjadi pertimbangan dari KPPU 

dalammengirimkan Surat kepada OJK mengenai penetapan tarif asuransi 

tersebut. Namun demikian, tidak ada tindakan OJK yang membatalkan 

berlakunya Surat Edaran mengenai penetapan tarif asuransi tersebut.Sebaliknya 

OJK berencana membuat Surat Edaran tersebut menjadi Peraturan OJK. Kurang 

dari satu tahun sejak penetapan tarif itu diberlakukan, terdapat pelaku usaha 

asuransi yang kehilangan bisnis karena premi dianggap terlalu mahal oleh calon 

tertanggung.
16

 

Hal ini menunjukkan adanya pertentangan antara OJK dengan KPPU 

dalam hal penetapan tarif asuransi tersebut. OJK sebagai lembaga independen, 

memiliki tugas dan kewenangan untuk mengatur dan mengawasi kegiatan jasa 

keuangan salah satunya kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian yang 

                                                           
15

Predatory pricing merupakan salah satu bentuk perilaku anti persaingan dengan cara menjual 

rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan pesaingnya dari 

pasar bersangkutan dalam upaya mempertahankan posisinya sebagai monopolis atau dominan. 

Dikutip dari Susanti Adi Nugroho, 2012, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Teori dan 

Praktek serta Penerapan Hukumnya, Jakarta: Kencana, hlm.260. 
16

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53fdc955e8d3d/kppu-surati-ojk-terkait-tarif-

premi. 

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53fdc955e8d3d/kppu-surati-ojk-terkait-tarif-premi
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53fdc955e8d3d/kppu-surati-ojk-terkait-tarif-premi
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tertuang dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa 

Keuangan. Di sisi lain, KPPU juga bertugas mengawasi kegiatan usaha agar 

sesuai dengan acuannya yakni pada Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang 

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berpendapat bahwa perlu dikaji 

lebih dalam lagi mengenai kebijakan OJK menetapkan tarif asuransi yang 

dipandang oleh KPPU bertentangan dengan Undang-undang No. 5 Tahun 1999 

tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan dari penjabaran latar belakang masalah di atas, maka dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Tepatkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Surat Edaran No. 

SE.06/D.05/2013 yangmenetapkan batas atas dan batas bawah tarif premi 

asuransi? 

2. Apakah penetapan batas atas dan bawah tarif premi asuransi oleh OJK 

termasuk sebagai pengecualian yang diperbolehkan berdasarkan Pasal 50 

huruf a Undang-Undang No.5 Tahun 1999? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak 

dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui dan memahami argumentasi Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK) sebagai lembaga pengawas menetapkan batas atas dan batas bawah 

tarif polis asuransi melalui Surat Edaran No. SE.06/D.05/2013 dengan tarif 
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batas bawah yang baru ditetapkan tersebut mencapai kenaikan 300% dari tarif 

premi semula  

2. Untuk mengetahui dan memahami apakah penetapan batas atas dan bawah 

tarif premi asuransi oleh OJK termasuk sebagai pengecualian yang 

diperbolehkan berdasarkan Pasal 50 huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 

1999. 

 

D. Tinjauan Pustaka  

Kehidupan dan kegiatan manusia, pada hakikatnya mengandung berbagai 

hal yang menunjukkan sifat hakiki dari kehidupan itu sendiri.Sifat hakiki yang 

dimaksud disini adalah sifat tidak kekal yang selalu menyertai kehidupan dan 

kegiatan manusia pada umumnya, bagi secara pribadi maupun dalam kelompok 

atau dalam bagian kelompok masyarakat yang melaksanakan kegiatan-

kegiatannya.Keadaan yang tidak kekal yang merupakan sifat alamiah tersebut 

mengakibatkan adanya suatu keadaan yang tidak dapat diramalkan lebih dahulu 

secara tepat dan tidak memberikan rasa pasti.Keadaan yang tidak pasti tersebut, 

dapat berwujud dalam berbagai bentuk dan peristiwa yang biasanya selalu 

dihindari atau lazim disebut risiko.
17

 

Pada sisi lain manusia sebagai makhluk Tuhan di anugerahi berbagai 

kelebihan dibandingkan makhluk lain, oleh karena itu manusia mencari daya 

upaya guna mengatasi rasa tidak aman tadi menjadi rasa aman. Manusia bergerak 

dari ketidakpastian menjadi suatu kepastian sehingga ia selalu dapat 

menghindarkan atau mengatasi risiko-risikonya bak secara individual atau 

                                                           
17

Sri Rejeki Hartono, 2001, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, Jakarta: Sinar Grafika, 

hlm.2. 
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bersama-sama. Upaya untuk mengatasi ketidakpastian tadi antara lain dilakukan 

dengan cara menghindari atau melimpahkan kepada pihak-pihak lain diluar 

dirinya sendiri.
18

 

Asuransi merupakan cara untuk mengatasi risiko dengan cara 

mengalihkan risiko kepada pihak lain. Seseorang atau badan hukum yang 

memiliki risiko karena risiko pribadi, harta kekayaan, maupun tanggung jawab 

hukum dapat dialihkan kepada penanggung (perusahaan asuransi).Pihak yang 

mengalihkan risiko itu adalah pihak tertanggung dan yang menerima pengalihan 

itu adalah penanggung.
19

 

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Asuransi 

atau Pertanggungan merupakan suatu perjanjian dengan mana seorang 

penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima 

suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, 

kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan 

dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.
20

 

Asuransi dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 yang telah diperbarui 

dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2014 adalah perjanjian antara dua pihak, 

yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yangmenjadi dasar bagi 

penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan 

penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, 

kerusakan,biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab 

hukum kepada pihak ketiga yangmungkin diderita tertanggung atau pemegang 

                                                           
18

Ibid., hlm. 5. 
19

Ridwan Khairandy, 2013, Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia, Yogyakarta: FHUII Press, 

hlm.389. 
20

Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. 
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polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidakpasti; atau memberikan 

pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran 

yangdidasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah 

ditetapkan dan/ataudidasarkan kepada hasil pengelolaan dana. 
21

 

Badan yang menyalurkan risiko disebut "tertanggung", dan badan yang 

menerima risiko disebut "penanggung". Perjanjian antara kedua badan ini 

disebut kebijakan: ini adalah sebuah kontrak legal yang menjelaskan setiap istilah 

dan kondisi yang dilindungi. Biaya yang dibayar oleh "tertanggung" kepada 

"penanggung" untuk risiko yang ditanggung disebut "premi". Ini biasanya 

ditentukan oleh "penanggung" untuk dana yang dapat diklaim di masa depan, 

biaya administratif, dan keuntungan.
22

 

Ganti rugi yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung, bila 

tertanggung menderita kerugian yang dijamin oleh polis, bertujuan untuk 

mengembalikan tertanggung pada posisi semula atau untuk menghindarkan 

tertanggung dari kebangkrutan sehingga masih mampu berdiri seperti sebelum 

menderita kerugian.Jadi, tertanggung hanya boleh memperoleh ganti rugi 

maksimal sebesar kerugian yang dideritanya, sekedar mengembalikan pada posisi 

semula.Berarti, tertanggung tidak boleh mencari keuntungan dari asuransi. 

Penanggung selaku yang memberikan jasa berupa jaminan, tidak pantas bila ia 

mencari keuntungan atas yang ditanggungnya kecuali memperoleh balas jasa 

yaitu premi.
23

 

                                                           
21

Pasal 1 huruf a dan b Undang-undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian 
22

Man Suparman Sastrawidjaja dan Endang, 1997, Hukum Asuransi Perlindungan 

Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian, Bandung : Alumni, hlm.1., 
23

Radiks Purba, 1995, Memahami Asuransi di Indonesia, Jakarta; Pustaka Binaman Pressindo, 

hlm. 56. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kontrak
http://id.wikipedia.org/wiki/Biaya
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Administratif&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Keuntungan
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Melalui premi-premi yang dikumpulkan sedikit demi sedikit dapat 

dihimpun dana besar. Selisih antara premi bruto dan premi netto adalah ganti rugi 

(klaim) yang dibayarkan oleh penanggung oleh tertanggung.Menurut pengertian 

umum, premi adalah sesuatu yang diberikan sebagai hadiah atau derma, atau 

sesuatu yang dibayarkan ekstra sebagai pendorong atau perancang, atau suatu 

pembayaran tambahan di atas pembayaran normal. Premi merupakan masalah 

pokok asuransi, bagi penanggung, premi sangat penting karena karena dengan 

premi yang dikumpulkannya dari banyak tertanggung dalam waktu yang relatif 

lama sehingga terkumpul dana besar, maka penanggung akan mampu 

mengembalikan tertanggung kepada posisinya semula seperti halnya sebelum 

kerugian menimpanya, atau menghindarkan tertanggung dari kebangkrutan 

sedemikian rupa sehingga ia mampu berdiri di tempat semula sebelum ia 

menderita kerugian.
24

 

Bagi tertanggung, premi juga sangat penting karena merupakan biaya 

baginya. Tinggi rendahnya premi pada umumnya menjadi pertimbangan pokok 

bagi tertanggung apakah menutup asuransi atas interest nya atau tidak.Besar atau 

kecilnya premi ditentukan oleh jenis asuransi itu sendiri.Apakah itu asuransi jiwa, 

asuransi kebakaran, asuransi kecelakaan, asuransi kesehatan, ataupun jenis 

asuransi lainnya.Setiap jenis asuransi memiliki faktor yang menjadi bahan 

pertimbangan untuk menentukan besarnya premi asuransi serta skema 

perhitungan premi.Faktor dan skema perhitungan premi suatu jenis asuransi 

berbeda dengan jenis asuransi yang lainnya. 

                                                           
24

Ibid., hlm.105. 
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Dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1999 diatur mengenai pengecualian 

pemberlakuan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut Pasal 50 huruf a 

dengan jelas menyebutkan bahwa:“Perbuatan dan atau perrjanjian yang bertujuan 

melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”
25

 

Pasal tersebut tidak hanya mengakomodir kepentingan berjalanya peran 

dan fungsi lembaga negara yang memiliki wewenang berdasarkan amanah 

Undang-undang. Merujuk pada peran OJK dalam pengaturan dan pengawasan 

yang diatur dalam Pasal 6 huruf c Undang-undang No.21 Tahun 2011 

menyatakan bahwa OJK melakukan wewenang pengaturan dan pengawasan 

terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian.
26

Dengan demikian jelas 

terlihat bahwa OJK memiliki legitimasi hukum yang diberikan oleh undang-

undang untuk membuat peraturan yang dikecualikan seperti yang dijelaskan 

dalam Pasal 50 huruf a Undang-undang No. 5 Tahun 1999. 

Selain fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap pelaku usaha 

keuangan OJK juga memiliki peran dan fungsi untuk melindungi kepentingan 

konsumen dan masyarakat.
27

 Sektor usaha jasa keuangan memiliki risiko pasang 

surut yang berubah dengan cepat, rasio kecukupan investasi asuransi kerugian 

dengan pemenuhan kewajiban kepada pemegang polis akan mempengaruhi 

fluktuasi nilai investasi industri perasuransian dan pemegang polis asuransi 

(konsumen) merupakan penanggung risiko tertinggi yang perlu dilindungi.
28

 

 

                                                           
25

Pasal 50 huruf a Undang-undang No. 5 Tahun 1999. 
26

Pasal 6 huruf c Undang-undang No. 21 Tahun 2011. 
27

Pasal 4 huruf c Undang-undang No. 21 Tahun 2011. 
28

Otoritas Jasa Keuangan, Perkembangan dan Profil Risiko Industri Jasa Keuangan Februari 

2015,Jakarta: OJK Press. 
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E. Metode Penelitian  

1.  Pendekatan penelitian 

 Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatanyuridis-

normatif, yaitu menganalisis permasalahan dalam penelitian ini dari sudut 

pandang atau menurut ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku. 

Selanjutnya pendekatan Bisnis/Ekonomi untuk mengetahui latar belakang 

ekonomi/bisnis penetapan tarif polis asuransi oleh Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK) dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha. 

2.  Objek Penelitian 

  Pada penelitian ini, yang menjadi objek adalah: 

a. Alasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Surat Edaran No. 

SE.06/D.05/2013 terkait dengan Penetapan Tarif Premi serta Ketentuan 

Biaya Akuisisi pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor dan Harta 

Benda serta jenis Risiko Khusus meliputi Banjir, Gempa Bumi, Letusan 

Gunung Berapi, dan Tsunami. Di dalam Surat Edaran tersebut, OJK 

menetapkan besaran batas atas dan batas bawah bagi tarif premi asuransi 

b. Penetapan tarif asuransi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK) dalam perspektif hukum persaingan usaha. 

3.  Bahan Hukum 

  Bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini adalah: 

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang 

terdiri dari : 

1) Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 
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2) Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang 

telah diubah dengan Undang-undang Nomo 40 Tahun 2014 tentang 

Perasuransian 

3) Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan 

4) Surat Edaran OJKNo. SE-06/D.05/2013 Tanggal 31 Desember 2013 

tentang Penetapan Tarif Premi Serta Ketentuan Biaya Akuisisi pada 

Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor dan Harta Benda Serta 

Jenis Risiko Khusus Meliputi Banjir, Gempa Bumi, Letusan Gunung 

Berapi, dan Tsunami. 

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat menjelaskan 

terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur, hasil 

penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. 

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan 

terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri 

dari : 

1) Kamus Bahasa Indonesia 

2) Kamus Istilah Hukum 

3) Ensiklopedia 

4.  Pengolahan dan Penyajian Bahan Hukum 

  Dalam penelitian ini pengolahan dan penyajian bahan hukum 

dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisa permasalahan penetapan 

tarif asuransi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang disesuaikan dengan 

bahan-bahan hukum yang berkaitan denganpremi asuransi, penetapan harga 
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yang dilarang, serta tugas dan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan, yang 

kemudian dijabarkan dalam bentuk deskripsi. 

5. Analisis Data 

  Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan metode kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari penelitian diolah 

secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

a. data yang diperoleh dari penelitian diklasifikasikan sesuai dengan 

permasalahan dalam penelitian. 

b. hasil klasifikasi data selanjutnya disistematisasikan. 

c. data yang telah di sistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan 

dasar dalam pengambilan kesimpulan. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan, maka penelitian ini 

disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian yang merupakan arah penelitian yang dilakukan, 

tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

Bab II Tinjauan Umum, berisi uraian teoritis dan konseptual terhadap 

variabel-variabel dalam penelitian yang terdiri dari tinjauan terhadap asuransi dan 

penetapan harga.  

Bab III Analisis dan Pembahasan, berisi uraian dan analisis tentang jawaban 

dari rumusan masalah. 
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Bab IV Penutup, berisi kesimpulan dari pembahasan tentang rumusan 

masalah yang diajukan dengan dilengkapi saran sebagai bahan rekomendasi dari 

hasil penelitian. 

 

 

 

 

 

 

  


