
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Pembangunan nasional memerlukan dan mengharuskan 

dilakukannya penyesuaian dalam berbagai hal terhadap perkembangan 

kondisi dan aspirasi masyarakat. Dalam industri perasuransian, baik secara 

nasional maupun global, terjadi perkembangan yang pesat yang ditandai 

dengan meningkatnya volume usaha dan bertambahnya pemanfaatan 

layanan jasa perasuransian oleh masyarakat. Layanan jasa perasuransian 

pun semakin bervariasi sejalan dengan perkembangan kebutuhan 

masyarakat akan pengelolaan risiko dan pengelolaan investasi yang 

semakin tidak terpisahkan, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam 

kegiatan usaha.  

 Di Indonesia sendiri perusahaan asuransi yang berkembang pesat 

telah mencapai jumlah yang cukup besar dimana terdiri dari Asuransi 

Umum, Asuransi Jiwa, Reasuransi, Asuransi Wajib dan Asuransi Sosial. 

Perusahaan asuransi ini adalah perusahaan yang telah terdaftar di OJK dan 

merupakan perusahaan Asuransi yang Resmi dan Sah. 

 Selain perkembangan di dalam industri perasuransian, terjadi pula 

perkembangan di industri jasa keuangan yang lain. Perkembangan di 

berbagai industri jasa keuangan ini mengakibatkan semakin menipisnya 

batasan dan perbedaan jenis layanan yang diberikan oleh industri jasa 
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keuangan. Perkembangan demikian menuntut adanya sistem pengaturan 

dan pengawasan sektor keuangan yang lebih baik dan terpadu.  

 Ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 

tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1992 Nomor 13; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3467) tidak lagi cukup untuk menjadi dasar pengaturan dan 

pengawasan industri perasuransian yang telah berkembang. 

Penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan mengenai 

perasuransian harus dilakukan untuk menciptakan industri perasuransian 

yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif serta 

meningkatkan perannya dalam mendorong pembangunan nasional. 

 Perusahaan asuransi telah berkembang pesat dalam perkembangan 

segala aspek di Indonesia, kesehatan, perekonomian dan bahkan bisnis 

telah terjamah oleh Asuransi. Sehingga timbulah Perusahaan Asuransi, 

Perusahaan asuransi sebagai perusahaan jasa, menjual  jasa kepada 

pelanggan pada satu sisi, sedangkan pada sisi lain perusahaan asuransi 

adalah sebagai investor dari tabungan masyarakat kepada investasi yang 

produktif, sebagaimana perusahaan pada umumnya perusahaan asuransi 

membutuhkan dua perusahaan mengenai usahanya. Seperti pendapat P.F. 

Drucker yang menyatakan bahwa pada hakikatnya perusahaan itu 

mempunyai dua fungsi pokok saja yaitu pemasaran dan pembaharuan1. 

Perusahaan Asuransi sendiri di Indonesia telah terdiri dari berbagai macam 

                                                           
 1 Sri Rejeki Hartono, 1992, Hukum Asuransi Dan Perusahaan Asuransi. Sinar Grafika, 

Jakarta, hlm. 8 
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perusahaan asuransi yang berlomba untuk menjadi perusahaan asuransi 

bagus di Indonesia. Perusahaan Asuransi di Indonesia pula telah 

melakukan berbagai upaya penyuluhan pengertian , guna dan tujuan 

diadakan asuransi kepada masyarakat, baik secara individu maupun 

berkelompok. Sehingga tidak sedikit pula yang mendaftarkan dirinya, 

keluarganya , atau bahkan usahanya didalam asuransi. 

 Peningkatan peran industri perasuransian dalam mendorong 

pembangunan nasional juga terjadi melalui pemupukan dana jangka 

panjang dalam jumlah besar, yang selanjutnya menjadi sumber dana 

pembangunan. Pengaturan lebih lanjut yang diamanatkan Undang-Undang 

ini kepada Otoritas Jasa Keuangan, terutama dalam hal pengaturan lini 

usaha dan produk Asuransi dan Asuransi Syariah serta pengaturan 

pengelolaan kekayaan dan kewajiban Perusahaan Asuransi, Perusahaan 

Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi 

syariah, akan menentukan besar atau kecilnya peran industri perasuransian 

tersebut. 

 Dampak yang ditimbulkan oleh perkembangan Perasuransian di 

Indonesia juga tidak hanya dirasakan oleh negara, melainkan juga 

dirasakan oleh masyarakat . Dimana perkembangan Asuransi di Indonesia 

membuktikan bahwa kebutuhan masyarakat akan suatu tindak 

perlindungan juga besar dalam kehidupan sekarang. 

 Dalam perkembangannya pun Perusahaan Asuransi tidaklah pula 

melakukan proses perekrutan nasabah ataupun penginformasiannya 
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sendiri, Ada pula perusahaan asuransi yang memperkerjakan Agen 

ataupun menggunakan jasa agen untuk membantu jasa Pemasaran produk 

asuransi perusahaan tersebut. Agen asuransi yang terlibat haruslah 

merupakan Agen resmi sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada. 

Ketentuan hukum diindonesia yang mengatur mengenai Agen asuransi 

yang membantu perusahaan asuransi dalam mempromosikan produk 

asuransinya diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69 

/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, 

Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan 

Reasuransi Syariah pasal 16 serta pasal 18 dikatakan bahwa Agen asuransi 

yang dimaksud haruslah Agen asuransi yang memiliki sertifikat dan telah 

terdaftar2.hal ini bertujuan guna untuk menjadi dasar pertanggung jawaban 

apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan berkaitan dengan Agen 

asuransi tersebut dan bertujuan untuk menjaga profesionalitas Agen 

asuransi maupun perusahaan asuransi sehingga dapat meyakinkan nasabah 

terkait perusahaan asuransi tersebut. 

 Namun dalam kenyataannya bahwa perusahaan asuransi yang 

memiliki tugas dan tujuan dalam memberikan penggantian kepada 

tertanggung atau pemegang polis dengan tujuan untuk mengurangi kerugia 

dari pemegang polis seolah menjadi penyebab utama kerugian yang 

diderita oleh pemegang polis. Dapat dikatakan demikian dikarenakan 

                                                           
 2 Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang 

Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan 

Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah, Lembaran Negara RI Nomor 302 Tahun 2016, 

pasal 16 dan 18 
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banyak tindakan wanprestasi yang disebabkan oleh perusahaan asuransi 

sendiri. Sebagaimana terdapat dalam beberapa kasus yang dilaporkan oleh 

pemegang polis atas kelalaian ataupun penipuan yang dilakukan oleh 

perusahaan asuransi itu secara langsung atau oleh agen yang dapat 

merugikan kedua belah pihak dimana pihak asuransi diduga mempersulit 

proses pencairan klaim dengan menambah persyaratan yang tidak ada di 

buku polis. Salah satunya soal catatan medis dokter yang harus 

dikeluarkan rumah sakit. Padahal, menurut pasal 10 ayat 2 dan 3 peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/PER/III/2008 tentang rekam 

Medis disebutkan bahwa rekam medis hanya bisa dibuka untuk 

kepentingan kesehatan pasien. Tentu saja dengan mempersulit klaim 

nasabah ini justru merugikan nasabah, dimana perjanjian yang di tentukan 

tidak sesuai. Dalam hal ini seorang pakar berpendapat bahwa kedepannya 

seharusnya perusahaan asuransi menerangkan perjanjian dalam polis 

secara transparan dan jelas kepada calon nasabah, dan diharapkan nasabah 

juga mempelajari perjanjian dalam polis asuransi sebelum 

menyepakatinya.3 

 Dampak yang ditimbulkan dalam kasus ini yaitu timbulnya banyak 

keraguan masyarakat akan kepentingan asuransi, sehingga banyak 

masyarakat umum berpendapat bagaimana penerapan atas suatu peraturan 

asuransi, apakah mereka dilindungi ataupun tidak apabla terdaftar sebagai 

nasabah. Pelanggaran pelanggaran yang terjadi seperti penipuan agen yang 

                                                           
 3 Yuliyanna Fauzi, OJK Tak Bisa Campuri Kasus Allianz, https://cnnindonesia.com, 

akses tanggal 21 Agustus 2017  
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tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang ada, ataupun 

pihak asuransi yang memang menyalahgunakan sesuatu hal ataupun 

peraturan di dalam perusahaan asuransinya. dijelaskan dalam pasal 31 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian bahwa 

pelanggaran pelanggaran ini bertentangan dengan aturan pasal 31 tersebut, 

namun tindak lanjut ataupun penyelesaian permasalahan tidaklah berjalan 

sebagaimana mestinya sehingga tidak menimbulkan efek jera. Pelanggaran 

dalam hal tersebut dapat membuat ataupun mengurangi kepercayaan calon 

nasabah terhadap perusahaan asuransi maupun terhadap agen asuransi. 

Dalam hal ini OJK memiliki wewenang untuk melakukan tindak lanjut 

terhadap permasalahan tersebut guna mencegah masalah serupa terjadi 

lagi. 

 Pada dasarnya sebelum OJK dibentuk segala aspek perbankan 

maupun non bank di awasi dan menjadi wewenang dari BI, namun 

semakin perkembangan zaman BI sendiri tindak mampu menangani 

berbagai macam perusahaan Bank ataupun Non Bank di Indonesia, oleh 

karena itu BI membentuk OJK berdasarkan Undang-Undang No 21 tahun 

2011 yang akan diberlakukan mulai tahun 1 Januari 2013, dengan tugas 

untuk mengawasi lembaga keuangan baik bank maupun non bank. 

Lembaga ini didirikan sesuai dengan amanat pasal 34 UU No 23 tahun 

1999 tentang Bank Indonesia. Lembaga Independen tersebut akan 

ditugaskan untuk mengatur dan mengawasi lembaga keuangan bank dan 

non-bank. Lembaga keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, 
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Bursa Effek/Pasar Modal, Modal Ventura, Perusahaan Anjak Piutang, 

reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi. Dengan 

mulai beroperasinya Lembaga tersebut, maka sejak republik ini berdiri 

baru pertamakalinya lahir Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang 

mengawasi lembaga secara terintegrasi yaitu lembaga keuangan bank dan 

non bank4. 

 Hal yang baru dalam UU OJK ini adalah bahwa OJK berwenang 

untuk melakukan penyidikan. Wewenang ini tidak dimiliki oleh  Bank 

Indonesia sebagai pengawas bank selama ini. Wewenang yang lebih luas 

dalam konteks pemeriksaan ini  seperti wewenang aparat penegak hukum. 

OJK dapat bertindak lebih tegas lagi apabila menemukan 

pelanggaran/penyelewengan dari hasil pemeriksaannya. Namun perlu 

diingat bahwa sebagaimana diuraikan di atas, industri perbankan adalah 

industri kepercayaan yang bersifat sistemik. Bagi institusi 

pengawas/pemeriksa perbankan punya tugas dilihat dari dua sisi.Sisi 

penegakan hukum/ketentuan dan sisi lain yakni agar perbankan nasional 

terus tumbuh dengan sehat, sehingga harus punya strategi agar  apabila 

menemukan pelanggaran ibarat menangkap ikan, jangan sampai airnya 

keruh. Hal ini agak berbeda dengan aparat penegak hukum lainnya5.   

 Dalam pengawasan yang ditugaskan kepada OJK terhadap 

Asuransi maka dibuatlah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/ 

                                                           
 4 www.ojk.go.id  

 5 Bambang Murdadi ,  Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pengawas Lembaga Keuangan 

Baru yang Memiliki Kewenangan Menyidik, http://Jurnal.unimus.ac.id, akses tanggal 21 Agustus 

2017 
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POJK.05/2016. Namun selayak halnya sebuah lembaga, tidak ada yang 

namanya lembaga yang bersih dari suatu permasalahan yang terjadi. OJK 

dalam mengawasi perusahaan asuransi juga mengalami kendala kendala 

baik yang disebabkan oleh OJK itu sendiri maupun disebabkan oleh 

perusahaan asuransi yang menolak untuk diperiksa. Berdasarkan uraian 

atas permasalahan pada latar belakang dan beberapa alasan tersebut diatas, 

maka mendorong penulis untuk mengadakan penelitian hukum yang 

berjudul : “ PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) 

TERHADAP PENGAWASAN PERASURANSIAN DI KOTA 

MALANG (Studi di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Malang” 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Peran OJK Malang Dalam Pengawasan Perasuransian di 

Kota Malang? 

2. Permasalahan Apa yang dialami oleh OJK dalam pengawasan dan 

Penindakan atas suatu perusahaan asuransi? 

C. TUJUAN 

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan atas tindakan yang dilakukan 

oleh OJK terhadap perkembangan perasuransian di Kota Malang. 

2. Untuk mengetahui permasalahan yang terjadi terhadap OJK dalam 

proses pengawasan perasurasian dari segi apapun di Kota Malang.. 
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D. Kegunaan dan Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

 Memberikan konstribusi pemikiran dalam mengidentifikasi peran 

dan wewenang yang dapat dilakukan Otoritas Jasa Keuangan dalam 

Pengawasan Asuransi. 

 Dapat dijadikan sebagai referensi dalam pengembangan ilmu 

hukum khususnya mengenai peran dan wewenang Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) dalam pengawasan perusahaan Asuransi 

2. Secara Praktis 

a. Manfaat kepada penulis : Sebagai syarat untuk kelulusan program 

S1 untuk penulis. 

b. Manfaat untuk OJK : Penulisan Tugas Akhir ini diharapkan dapat 

membantu OJK dalam penanganan lebih lanjut atas tindakan suatu 

perusahaan Asuransi. 

c. Manfaat untuk Asuransi : Penulisan Tugas Akhir ini diharapkan 

dapat membantu perusahaan Asuransi dalam melaksanakan program 

dan tatanan tugas asuransi yang benar, sehingga menghindari 

penurunan kwalitas atas perusahaan asuransi. 

d. Manfaat untuk Masyarakat : Penulisan Tugas Akhir ini diharapkan 

dapat membantu masyarakat sebagai calon nasabah perusahaan 

asuransi dalam penanganan proses permasalahan asuransi apabila 

terjadi 
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E. Metode Penelitian 

 Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan penulisan 

hukum ini sebagai perilaku manusia dalam masyarakat6. Sehingga studi ini 

tidak hanya membahas hukum dalam artian normative (sesuai dengan 

buku ataupun Undang-Undang) melainkan juga dengan tingkah laku 

ataupun fakta dalam penerapan suatu Hukum di masyarakat. 

1. Lokasi Penelitian 

 Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi di Kantor Cabang 

Otoritas Jasa Keuangan Malang dalam proses mengetahui Peran 

Otoritas Jasa Keungan terhadap Pengawasan Perusahaan Asuransi. 

Pemilihan Lokasi dilakukan atas saran dari kepala ketua magang 

penulis terdahulu, dikarenakan terjadi permasalahan terhadap asuransi 

di kota malang dan penindakan atas permasalahan tersebut belum 

terlalu tertata oleh pihak OJK Malang. Penulis juga menginginkan 

untuk menelaah lebih lanjut bagaimana kinerja OJK Malang dalam 

perkembangan perasuransian di Kota Malang 

2. Sumber Data 

 Dalam Penelitian ini penulis menggunakan beberapan bahan 

hukum sebagai berikut : 

a. Sumber Data Primer 

                                                           
 6 Fakultas Hukum 2012, Pedoman Penulisan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 

Muhammadiyah Malang, Hlm.18  
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 Sumber Data Primer adalah jenis data primer yang 

langsung dari sumber utama tanpa adanya perantara, sumber data 

primer terdiri dari : 

1. Hasil Wawancara dengan Responden tertentu 

b. Sumber Data Sekunder 

 Sumber Data Sekunder diperoleh dengan cara studi 

kepustakaan melalui bahan-bahan literature yaitu Undang-Undang 

dan Peraturan-peraturan, Study Dokumentasi melalui dokumen 

atau arsip arsip pihak yang terkait dengan cara mencatat atau 

meringkas dokumen-dokumen serta penelusuran situs-situs internet 

yang berhubungan. 

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian 

2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69 /POJK.05/2016 

Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, 

Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan 

Perusahaan Reasuransi Syariah 

c. Sumber Data Tersier 

 Sumber data tersier berupa jenis data mengenai pengertian 

buku, istilah baku yang diperoleh dari ensiklopedia, kamus, 

glossery, dll. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

 Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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A. Wawancara dengan Kasubbag Bapak Indrawan Nugroho Utomo 

S.H,. M.H. 

 Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh 

dan mengumpulkan data melalui Tanya jawab, dialog atau diskusi 

dengan pihak terkait dan dianggap mengetahui banyak mengenai 

permasalahan dalam penelitian yakni mengenai Penerapan 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan terhadap 

perusahaan Asuransi, baik mendalam mengenai peraturan ataupun 

gambaran secara umum peran Otoritas Jasa Keungan dalam 

pengawasan perusahaan Asuransi. 

 Terkait hal ini narasumber adalah ketua sub bagian yang 

secara langsung juga membawahi pengawasan OJK Malang 

terhadap lembaga bank atau non-bank, sehingga narasumber 

mengetahui cukup banyak mengenai perkembangan asuransi di 

kota Malang dan juga mengetahui peran OJK secara langsung 

dalam perasuransian. 

 Dalam wawancara menanyakan antara lain mengenai peran 

Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan terhadap perusahaan 

Asuransi dan peran OJK dalam penanganan Kasus yang dilakukan 

oleh pihak perusahaan asuransi ataupun agen perusahaan. 
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B. Dokumentasi 

 Yaitu pengumpulan data-data yang dimiliki oleh pihak 

terkait serta ditambah dengan penelusuran perundang-undangan 

dalam hal berkenaan dengan proses penelitian ini, yaitu : 

C. Study Kepustakaan 

 Yaitu dengan melakukan penelusuran dan pencarian bahan-

bahan kepustakaan dari berbagai literature atau buku-buku ataupun 

jurnal. 

F. Teknik Analisa Data 

 Proses penganalisaan data menggunakan metode Deskriptif 

kualitatif, dimana semua bahan yang telah didapatkan dikumpulkan lalu 

diuraikan sesuai dengan yang bersangkutan dengan situasiyang terjadi, 

perbandingan perbedaan antara fakta yang ada dengan peraturan serta efek 

yang akan timbul 

G. Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan ini terdiri dari 4 (empat) bab yang tersusun 

secara sistematis sehingga dapat dengan mudah dipahami, yang secara 

garis besar diuraikan sebagai berikut: 

BAB 1 : PENDAHULUAN 

Bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang permasalahan, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penelitian. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
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Bab ini menguraikan lebih dalam mengenai teori-teori yang melandasi 

penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan judul. Teori ini 

diperoleh dari studi kepustakaan dan digunakan sebagai kerangka untuk 

memudahkan penulisan penelitian. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Pada bab ini akan diuraikan pembahasan permasalahan yang diangkat oleh 

penulis. Dalam pembahasan ini penulis akan memaparkan Implementasi 

Pasal 31 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 jo Pasal 18 Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 Mengenai Perasuransian 

di Indonesia. 

BAB IV : PENUTUP 

Pada bab ini penutup berisi kesimpulan dan pembahasan mengenai 

penelitian serta saran-saran yang perlu disampaikan terkait dengan 

permasalahan yang telah diteliti. 




