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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

 

“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga 

mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka 

sendiri.......”(QS.Ar Ra’d:768) 

(Tuhan tidak akan merubah keadaan mereka, selama mereka tidak berusaha 

merubah keadaan mereka sendiri.........) 

 

 

“… sesungguhnya setelah kesulitan akan ada kemudahan setelahnya 

“(Q.S. :Alam nasyrah) 

  

“Percayalah pada keyakinanmu, karena itu akan membawamu kepada 

tujuan hidupmu dan jangan pernah menyerah menghadapi proses yang 

menyakitkan karena kita pasti akan mendapatkan tujuan kita 

sesudahnya”(Small Fairyku) 
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ABSTRAK 
 
 

Erik Christanto, 2008. PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI TKI OLEH 

PT. ASURANSI JASA INDONESIA. ( Studi Kasus di PT. Asuransi Jasa 

Indonesia Cabang Yogyakarta ). Fakultas Hukum UNS. 

 
 

Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai proses 
penyelesaian klaim asuransi TKI dalam suatu perusahaan asuransi yang tergabung 
dalam konsorsium TKI berdasar Kepmennakertrans No.280/2006 serta kendala-
kendala yang dihadapinya. 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris yang bersifat deskriptif. 
Data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer 
merupakan data utama penelitian ini. Sedangkan data sekunder digunakan sebagai 
pendukung data primer. Penggalian data primer dilakukan dengan cara melakukan 
wawancara dengan bagian klaim di PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang 
Yogyakarta dan meminta dokumen yang mendukung di PT. Asuransi Jasa 
Indonesia Cabang Yogyakarta maupun di BP3TKI Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Yogyakarta. Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi 
kepustakaan baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan dan lain 
sebagainya. 

Berdasar penelitian ini diperoleh hasil bahwa salah satu bentuk 
perlindungan TKI dengan cara asuransi TKI. Setiap TKI wajib ikut dalam 
asuransi TKI yang telah ditentukan oleh pemerintah melalui peraturan perundang-
undangan. Sedangkan perusahaan asuransi yang berhak mengeluarkan produk 
asuransi TKI atau dapat dikatakan sebagai penangggung ditentukan oleh 
kebijakan pemerintah melalui suatu konsorsium yang berdasar keputusan Menteri 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi. PT. Asuransi Jasa Indonesia merupakan salah 
satu penanggung bahkan menjadi pemimpin dalam suatu konsorsium berdasar 
Kepmennakertrans No.280/2006. Proses penyelesaian klaim asuransi TKI dalam 
PT. Asuransi Jasa Indonesia tidak hanya melibatkan pihak penanggung saja, tetapi 
melibatkan juga BP3TKI dan terutama Broker yang malah berperan lebih aktif 
dibandingkan dengan penanggung. Dalam proses penyelesaian klaim asuransi TKI 
juga terdapat berbagai kendala antara lain minimnya pemahaman masyarakat, 
permasalahan dalam survey, masih minimnya perwakilan penanggung di luar 
negeri dan pengumpulan dokumen.  

Implikasi teoritis penelitian ini adalah peraturan yang mengatur tentang 
pihak-pihak yang terlibat dalam asuransi TKI beserta masing-masing tugas dan 
wewenangnya sehingga kinerja pihak-pihak tersebut akan semakin optimal. 
Implikasi praktis penelitian ini adalah adanya perkembangan bahkan perubahan 
dalam prosedur penyelesaian klaim asuransi TKI sehingga tujuan perlindungan 
TKI akan dapat tercapai secara penuh. Implikasi teoritis dan praktis ini harus 
dilaksanakan secara berkesinambungan agar perlindungan terhadap TKI yang 
dilakukan oleh pemerintah dapat berjalan dengan baik.    
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pada masa sekarang ini perekonomian Negara Indonesia pada 

umumnya dan rakyat Indonesia khususnya masih belum bisa tumbuh dan 

berkembang, walaupun perkembangan teknologi di Indonesia sudah tergolong 

maju. Pada tahun 1997, bangsa Indonesia dilanda krisis moneter yang tidak 

hanya menyerang keuangan negara tetapi semua aspek penting seperti moral, 

kepercayaan, Hankam dan lain-lainnya. Seperti dalam hal lapangan pekerjaan 

yang dari dulu sampai sekarang jumlahnya sangat terbatas, sedangkan jumlah 

penduduk bertambah setiap hari. Hal tersebut menyebabkan tingkat 

pengangguran semakin tinggi. 

 

Didorong oleh keadaan ekonomi bangsa Indonesia yang semakin tidak 

menentu, maka banyak masyarakat terutama dari desa mengadu nasib di negara 

lain menjadi Tenaga Kerja Indonesia yang biasa disebut TKI dan selanjutnya 

dalam penulisan hukum (skripsi) ini disingkat menjadi TKI, dengan harapan 

dapat memperoleh kehidupan yang lebih baik. 

 

Dalam kenyataannya banyak terjadi kejadian-kejadian ataupun 

permasalahan-permasalahan yang menimpa mereka, padahal tidak pernah 

terbayangkan sebelumnya dalam pikiran mereka. Seperti kecelakaan yang 

menimpa mereka pada waktu bekerja dan menyebabkan luka bahkan cacat pada  

tubuh serta sampai meninggal dunia ataupun gaji yang diterima tidak sesuai 

bahkan belum dibayar. Dan ada juga yang mendapat perlakuan tidak manusiawi 

serta hal-hal lainnya yang merugikan para TKI. Memang para TKI biasanya 

bekerja sebagai pembantu rumah tangga, buruh pabrik ataupun karyawan suatu 

perusahaan. 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 xiii 

Semakin banyaknya masyarakat yang bekerja di luar negeri menjadi TKI, 

maka semakin banyak pula permasalahan yang timbul. Sehingga diperlukan 

suatu upaya atau tindakan perlindungan terhadap para TKI tersebut oleh negara 

yang dalam hal ini Pemerintah berkewajiban melindungi warga negaranya baik 

didalam maupun diluar negeri, termasuk TKI. 

 

 Pengaturan terhadap TKI sebelumnya melalui peraturan perundang-

undangan yang merupakan peninggalan zaman Belanda dan peraturan menteri 

lainnya yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Sedangkan 

setelah adanya era reformasi pada tahun 1998 dan dikeluarkannya Undang-

Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pengaturan terhadap TKI 

diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan 

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan Peraturan  Menteri 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER-19/MEN/V/2006 tentang Pelaksanaan 

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri jo 

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER-23/MEN/V/2006 

tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia. 

 

Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No.Kep/92/MEN/1998 
perlindungan TKI di luar negeri dilaksanakan melalui asuransi di mana 
lembaga pelaksana penempatan TKI di luar negeri bertanggung jawab atas 
keselamatan dan kesejahteraan tenaga kerja, penyelesaian permasalahan dan 
hak-hak TKI di luar negeri. Untuk merealisasikan tanggung jawab pelaksana 
penempatan TKI, maka setiap TKI yang ditempatkan di luar negeri wajib 
diikutsertakan  dalam program asuransi perlindungan tenaga kerja, di mana 
penyelenggaraannya dilaksanakan oleh asuransi yang diakui dan terdaftar pada 
Departemen Keuangan RI. Adapun bentuk asuransi perlindungan dimaksud 
berupa: Santunan bagi TKI yang meninggal dunia sejak keberangkatan dari 
daerah asal sampai kembali ke daerah asal, santunan bagi TKI yang mengalami 
kecelakaan sejak diberangkatkan dari daerah asal sampai kembali ke daerah 
asal,santunan bagi TKI yang terkena pemutusan hubungan kerja setelah 
melampui waktu tiga (3) bulan setelah perjanjian kerja ditandatangani, santunan 
bagi TKI yang tidak dibayar gajinya dan atau yang tidak memperoleh hak-
haknya serta bantuan hukum kepada TKI dalam hal yang bersangkutan harus 
menghadapi peradilan di negara yang bersangkutan (Lalu Husni,2005:92). 
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Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No.Kep/92/MEN/1998 hanya 

sebagai asal mula adanya perlindungan TKI melalui asuransi dan sekarang 

sudah tidak berlaku lagi karena adanya Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 

tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri 

dan dipertegas dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi No. PER-23/MEN/V/2006 tentang Asuransi Tenaga Kerja 

Indonesia. 

 

Menurut Peraturan  Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 

PER-23/MEN/V/2006, jenis program asuransi meliputi antara lain: 

1. Program asuransi Tenaga Kerja Indonesia pra penempatan. 

2. Program asuransi Tenaga Kerja Indonesia masa penempatan.  

3. Program asuransi Tenaga Kerja Indonesia purna penempatan. 

 

Seperti pada umumnya di dalam asuransi terdapat dua pihak yang saling 

mengikatkan diri,yaitu: 

1. Pihak Penanggung  

Pihak penanggung adalah pihak yang menerima peralihan resiko dari pihak 

tertanggung. 

2. Pihak Tertanggung  

Pihak tertanggung adalah pihak yang mengalihkan suatu resiko atas suatu 

peristiwa yang tidak tentu. 

 

Dalam asuransi Tenaga Kerja Indonesia, pihak penanggung adalah suatu 

perusahaan asuransi yang diakui dan terdaftar pada Departemen RI dan pihak 

tertanggung adalah TKI yang diwakili oleh Perusahaan Jasa Tenaga Kerja 

Indonesia (PJTKI). Namun setelah adanya Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 

tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri serta dipertegas 

dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER-

23/MEN/V/2006 tentang Asuransi TKI bahwa pihak penanggung adalah 
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perusahaan asuransi kerugian dan asuransi jiwa yang telah mendapatkan Surat 

Penunjukan dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk memberikan 

perlindungan terhadap TKI dengan membentuk satu konsorsium, sedangkan 

pihak tertanggung adalah TKI dan Balai Pelayanan Penempatan dan 

Perlindungan TKI (BP3TKI) sebagai pemegang polis. 

 

Adanya perbedaan pengaturan tersebut, dapat dipastikan dalam proses 

penyelesaian klaim terdapat perbedaan sebelum dan sesudah adanya Undang-

Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar 

Negeri serta Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER-

23/MEN/V/2006 tentang Asuransi TKI, antara lain yaitu: sebelumnya proses 

penyelesaian klaim setiap TKI melalui dan diwakili oleh Perusahaan Jasa 

Tenaga Kerja Indonesia disebut dengan PJTKI sehingga TKI tidak terlibat 

langsung atau dengan kata lain TKI menerima besarnya uang ganti kerugian 

dari PJTKI bukan dari perusahaan asuransi yang menanggung. Maka dari itu 

terdapat kemungkinan bahwa besarnya uang ganti kerugian tersebut tidak 

sesuai dengan besarnya uang ganti kerugian yang diserahkan oleh perusahaan 

asuransi tersebut, bahkan yang diterima TKI hanya tinggal beberapa saja. 

Setelah adanya peraturan tersebut di atas maka setiap TKI terlibat secara 

langsung atau tidak dapat diwakili oleh siapapun dalam proses penyelesaian 

klaim kecuali oleh ahli warisnya atau orang lain yang ditentukan oleh undang-

undang, sehingga kecil kemungkinan bahwa besarnya uang ganti kerugian yang 

diterima oleh TKI berkurang atau tidak sesuai dengan polis yang ditanda 

tangani sebelumnya dengan perusahaan asuransi yang menanggungnya. 

 

Berkaitan dengan hal di atas maka keberadaan perusahaan asuransi  

menjadi sangat penting dalam upaya perlindungan terhadap para TKI. Telah 

banyak perusahaan asuransi yang bermunculan beserta berbagai macam produk 

asuransinya dengan dasar hukum Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas dan PP No.63 tahun 1999 jo PP No. 73 tahun 1992 tentang 
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Perlunya Peningkatan Industri Asuransi serta Undang-undang No. 2 tahun 1992 

tentang Usaha Perasuransian, tetapi setelah adanya Undang-Undang No. 39 

Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri serta 

dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER-

23/MEN/V/2006 tentang Asuransi TKI, maka tidak semua perusahaan asuransi 

dapat mempunyai produk asuransi mengenai asuransi TKI. Dikarenakan 

perusahaan asuransi yang dapat menjadi penanggung dalam asuransi TKI 

adalah suatu perusahaan asuransi kerugian maupun asuransi jiwa yang telah 

mendapatkan Surat Penunjukan dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

yang terbentuk dalam suatu konsorsium, seperti yang tercantum dalam Undang-

Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar 

Negeri serta Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER-

23/MEN/V/2006 tentang Asuransi TKI. 

 

Berdasarkan hal di atas menjadi urgen melakukan penelitian terhadap 

proses penyelesaian klaim asuransi TKI dalam PT. Asuransi Jasa Indonesia 

sebagai penanggung yang telah di tunjuk oleh Menakertrans dalam sebuah 

Konsorsium Asuransi melalui Kepmen No.280/2006 pada tanggal 21 Juli tahun 

2006, dengan judul “ PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI TKI PADA 

PT. JASA ASURANSI INDONSIA (STUDI KASUS PT. JASA ASURANSI 

INDONESIA CABANG YOGYAKARTA) “ 

B. Perumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penulisan hukum (skripsi) ini dimaksudkan 

untuk penegasan masalah-masalah yang diteliti sehingga memudahkan dalam 

pekerjaan serta pencapaian sasaran. Berdasarkan uraian tentang latar belakang 

masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penulis merasa perlu untuk 

mengungkapkan beberapa pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana proses penyelesaian klaim asuransi TKI oleh PT. Asuransi Jasa 

Indonesia? 
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2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh PT. Asuransi Jasa Indonesia beserta 

bagaimana penyelesaiannya? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas serta pasti, 

tentang apa yang hendak dicapai sehingga penelitian tersebut  membawa 

manfaat yang berguna dan menunjukan kualitas dari penelitian tersebut. 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan Obyektif  

a. Untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian klaim asuransi TKI 

yang sekarang oleh PT. Asuransi Jasa Indonesia sebagai penanggung 

b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam proses 

penyelesaian klaim asuransi TKI oleh PT. Asuransi Jasa Indonesia 

sebagai penanggung serta bagaimana penyelesaiannya  

2. Tujuan Subyektif 

a. Untuk menambah wawasan penulis dalam memperluas pemahaman 

akan arti pentingnya ilmu hukum dalam teori dan praktek 

b. Melengkapi dan memenuhi salah satu syarat akademis guna 

memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas 

Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Dapat berguna dan menambah wawasan atau pengetahuan di bidang 

Hukum Asuransi dan Hukum Ketenagakerjaan pada khususnya serta 

dalam bidang Ilmu Hukum Perdata dan Ilmu Hukum Administrasi 

Negara pada khususnya 

b. Menambah pengetahuan atau tambahan informasi bagi masyarakat 

luas pada umumnya serta pihak-pihak lain yang berminat untuk 

melakukan penelitian dengan permasalahan yang sama pada 

khususnya 

2. Manfaat Praktis 
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a. Sebagai informasi tambahan bagi masyarakat khususnya para calon 

TKI/TKI yang bekerja di luar negeri dalam hal mengenai asuransi 

TKI 

b. Dapat memberikan jawaban sejelas-jelasnya atas permasalahan yang 

diteliti  

E. Metodologi Penelitian 

Metode yang bersifat ilmiah diperlukan dalam melakukan penelitian 

ilmiah yang bertujuan untuk mencari data mengenai suatu masalah. Metode 

yang bersifat ilmiah adalah suatu metode penelitian yang sesuai dengan 

permasalahan yang diteliti sehingga data-data yamg dikumpulkan dapat 

menjawab permasalahan yang teliti. 

 

Istilah “metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke”, 
sedangkan menurut Soerjono Soekanto metode penelitian adalah sebagai 
berikut : 
1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penelitian 
2. Suatu tehnik yang umum bagi ilmu pengetahuan 
3. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur (Soerjono Soekanto, 

1985:5) 
 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai 

berikut : 

1. Jenis Penelitian  

Berdasar pada perumusan masalah penelitian ini termasuk dalam 
jenis penelitian empiris. Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini 
termasuk penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk 
memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, 
keadaan alam atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah mempertegas 
hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori 
lama atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru (Soerjono 
Soekanto,1986:10).  

 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di PT. Asuransi Jasa Indonesia 

(JASINDO) Cabang Yogyakarta yang beralamat di Jalan Jenderal 
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Sudirman No.61 Yogyakarta . PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang 

Yogyakarta ikut menangani masalah penyelesaian klaim asuransi TKI, 

sehingga dapat diperoleh informasi atau data yang cukup lengkap guna 

menjawab permasalahan dalam penelitian. 

3. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini meliputi: 

a. Data Primer 

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung berdasarkan 

penelitian lapangan atau dari lokasi penelitian. Dalam penelitian ini 

data primer berupa keterangan diperoleh dari informasi melalui 

hasil observasi dan wawancara dengan pihak PT Jasa Asuransi 

Indonesia cabang Yogyakarta Bagian Klaim yaitu Bapak Adityo 

Hapsoro dan Broker PT Grasia Media Utama Cabang Yogyakarta 

yaitu Bapak Yoga Samudra. 

b. Data Sekunder 

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh tidak langsung yang 

berisi keterangan tambahan maupun keterangan pendukung. Data  

sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui buku, peraturan 

perundang-undangan, dokumen, laporan dan data lain yang terkait 

dengan Asuransi Tenaga Kerja Indonesia. 

4. Sumber Data 

Sumber data adalah subyek di mana data diperoleh. Dalam 

penelitian ini, penulis akan menggunakan sumber data sebagai berikut : 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer berupa keterangan-keterangan yang diperoleh 

penulis, yang bersumber dari keterangan pihak yang terkait yaitu 

dengan melakukan wawancara kepada PT  Jasa Asuransi Indonesia 

Cabang Yogyakarta Bagian Klaim dan Broker PT Grasia Media 

Utama Cabang Yogyakarta. 

b. Sumber Data Sekunder 
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Sumber data sekunder adalah sejumlah keterangan atau fakta yang 

secara tidak langsung diperoleh. Sumber data sekunder bersifat 

melengkapi sumber data primer, meliputi: 

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan atau materi yang mengikat 

berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, 

digunakan Hukum Asuransi, UU No.2 Tahun 1992 tentang 

perusahaan perasuransian, UU No.13 tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan, UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas, UU No.39 tahun 2004 tentang Penempatan dan 

Perlindungan TKI ke Luar Negeri, Peraturan Menteri Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER-23/MEN/V/2006 

tentang Asuransi TKI, Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata, serta peraturan-peraturan lain yang terkait dengan 

masalah asuransi TKI. 

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan atas materi yang berupa 

karya ilmiah dari hasil penelitian sesuai dengan 

permasalahan. Dalam penelitian ini digunakan laporan 

penelitian dan hasil pemikiran karya ilmiah yang menunjang 

penulisan hukum ini. 

3)  Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang menjelaskan bahan 

hukum primer dan sekunder, seperti halnya buku, kamus. 

5. Tehnik Pengumpulan Data  

Sebagai upaya untuk mengumpulkan data-data dari berbagai 

sumber data di atas, penulis menggunakan tehnik pengumpulan data yang 

meliputi : 

a. Wawancara 

“Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu 

yaitu untuk dijadikan sebagai sumber data primer. Percakapan 

tersebut dilakukan dengan dua orang pihak, yaitu pewawancara 

yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan itu” (Leexy J. Moleong, 
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2000 :135). Dalam penelitian ini dilakukan wawancara dengan PT. 

Asuransi Jasa Indonesia Cabang Yogyakarta Bagian Klaim yaitu 

Bapak Adityo Hapsoro dan Broker PT Grasia Media Utama 

Cabang Yogyakarta Bapak Yoga Samudra 

b. Studi Kepustakaan 

Studi Kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, 

mempelajari dan mengkaji buku-buku referensi perpustakaan yaitu 

berupa peraturan perundangan, dokumen dan hasil penelitian yang 

ada relevansi kuat dengan permasalahan yang diteliti 

6. Tehnik Analisis Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa data kualitatif 

dengan model interaktif. “Model interaktif yaitu komponen reduksi data 

dan penyajian data dilakukan bersama dengan pengumpulan data, 

kemudian setelah data terkumpul maka tiga komponen tersebut 

berinteraksi dan bila kesimpulan dirasa kurang maka perlu ada verifikasi 

dan penelitian kembali dilapangan” (HB Sutopo,2000:8) 

 

Menurut H.B Sutopo, ketiga komponen tersebut adalah : 
a. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan komponen pertama dalam analisis yang 
merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan 
abstraksi data dari fieldnote. 

b. Sajian Data 
Merupakan rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam bentuk 
narasi yang memungkinkan simpulan research dapat dilakukan. 
Sajian ini merupakan rakitan kalimat yang disusun secara logis 
dan sistematis, sehingga mudah dipahami. Sajian data dapat 
meliputi berbagai jenis matriks, gambar/skema, jaringan kerja, 
kaitan kegiatan dan juga tabel. 

c. Penarikan Simpulan dan Verifikasi 
Dalam pengumpulan data, peneliti harus memahami arti berbagai 
hal yang ditemui dengan melakukan pencatatan-pencatatan, 
peraturan-peraturan, pola-pola, pertanyaan-pertanyaan, 
konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, arahan sebab akibat dan 
berbagai preposisi kesimpulan yang diverifikasi. 
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Untuk lebih jelasnya dapat dilihat skema berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 

Teknik Analisis Data 

(HB Sutopo,2000:8) 

F. Sistematika Penulisan Hukum (Skripsi) 

Untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan dan memberikan 

gambaran yang jelas mengenai isi penulisan hukum, penulis menjabarkan 

dalam bentuk sebagai berikut : 

BAB I     : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini diuraikan mengenai : 

1. Latar Belakang Masalah  

2. Perumusan Masalah 

3. Tujuan Penelitian 

4. Manfaat Penelitian 

5. Metode Penelitian 

6. Sistematika Penulisan 

BAB II    : TINJAUAN PUSTAKA 

 Dalam bab ini disajikan tentang : 

1. Kerangka Teori  

a. Tinjauan Umum tentang Asuransi 

Pengumpulan 
Data 

Reduksi Data  

Penarikan 
Kesimpulan 

Penyajian Data 
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b. Tinjauan Umum tentang Tenaga Kerja Indonesia 

c. Tinjauan Umum tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia 

2. Kerangka Pemikiran 

BAB III   : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian dan dilakukan 

pembahasan terhadap data-data yang telah diperoleh. Dalam 

penelitian ini dibahas bagaimana Penyelesaian dan Proses Klaim 

Asuransi TKI serta Hambatan beserta Penyelesaiannya di PT. 

Asuransi Jasa Indonesia Cabang Yogyakarta. 

BAB IV : PENUTUP  

Pada bab ini dijelaskan tentang pokok-pokok yang menjadi 

kesimpulan secara singkat dan jelas untuk menjawab permasalahan 

penelitian berdasarkan pembahasan. Dalam bab ini penulis juga 

mencoba untuk memberikan saran sebagai solusi atau upaya 

pemecahan masalah yang ada dalam penelitian ini. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kerangka Teori 

1. Tinjauan Umum Asuransi 

a. Pengertian dan Unsur-unsur Perjanjian Asuransi 

Pengertian perjanjian asuransi pada umumnya merupakan 

perjanjian antara pihak penanggung dengan pihak tertanggung dan 

terdapat berbagai macam pengertian perjanjian asuransi, seperti 

dalam KUHD terdapat pengertian perjanjian asuransi yang 

menitikberatkan dalam hal kerugian. 

 

 Pengertian perjanjian asuransi atau pertanggungan dalam 
KUHD pasal 246 adalah suatu perjanjian dengan mana seorang 
penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima 
suatu premi untuk mendapat penggantian karena kerusakan atau 
kehilangan suatu keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan 
diderita karena suatu peristiwa yang tidak tentu. 

 

Dari pengertian di atas dapat diuraikan unsur-unsurnya 
terdiri dari : 
1) Perjanjian 
2) Kewajiban tertanggung membayar premi 
3) Kewajiban penanggung memberikan ganti kerugian atau 

membayar sejumlah uang 
4) Adanya peristiwa yang belum pasti (Man Suparman 

Sastrawidjaja, 1992:139) 
 

Para pihak dalam suatu perjanjian dapat dipastikan memiliki 

hak dan kewajiban yang berbeda. Dalam perjanjian asuransi pihak 

penanggung dan tertanggung masing-masing mempunyai hak dan 

kewajiban yang berbeda.  

Hak dan kewajiban penanggung antara lain: 
1) Hak penanggung  

a) Menerima premi 

13 
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b) Menerima mededeling splicht/memberitahukan dari 
tertanggung (pasal 251 KUHPdt) 

c) Hak-hak lain sebagai imbalan dari kewajiban 
tertanggung 

2) Kewajiban penanggung 
a) Memberikan polis pada tertanggung 
b) Mengganti kerugian dalam schadeyarzekering /asuransi 

ganti rugi dan memberi sejumlah uang yang telah 
dipersepakatkan dalam sommen-verzekering /asuransi 
sejumlah uang 

c) Melaksanakan premi restorno (pasal 281 KUHPdt) pada 
tertanggung yang beritikad baik, berhubung penanggung 
untuk seluruhnya atau sebagian tidak menanggung resiko 
lagi, dan asuransinya gugur atau batal seluruhnya. 
(Mashudi,1998:8-9) 

Kemudian pihak tertanggung mempunyai hak dan kewajiban antara 
lain: 
1) Hak tertanggung 

a) Menerima polis 
b) Mendapat ganti kerugian bila terjadi peristiwa 
c) Hak-hak lainnya sebagai imbalan dari kewajiban 

penanggung 
2) Kewajiban tertanggung 

a) Membayar preminya 
b) Memberitahukan keadaan-keadaan sebenarnya mengenai 

barang yang dipertanggungkan (pasal 251 KUHPdt) 
c) Mencegah agar kerugian dapat dibatasi (pasal 283 

KUHPdt) 
d) Kewajiban khusus yang mungkin disebut dalam polis. 

(Mashudi,1998:5) 
 

Pengertian perjanjian asuransi dalam KUHD mempunyai 

perbedaan dengan  Undang-undang No 2 tahun 1992 tentang Usaha 

Perasuransian. Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 

tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, perjanjian asuransi atau 

pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan 

mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung, 

dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian 

kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan 

keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada 

pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul 
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dari peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu 

pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang 

yang dipertanggungan. 

b. Syarat-Syarat Sah Asuransi 

Syarat–syarat sah asuransi antara lain : 
1) Kesepakatan (Consensus) 

Tertanggung dan penanggung sepakat mengadakan 
perjanjian asuransi, kesepakatan tersebut pada pokoknya meliputi: 

a) Benda yang menjadi objek asuransi 
b) Pengalihan risiko dan pembayaran premi 
c) Evenemen dan ganti kerugian 
d) Syarat-syarat khusus asuransi 
e) Dibuat secara tertulis yang disebut polis. 

Pengadaan perjanjian antara tertanggung dan penanggung 
dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung artinya kedua 
belah pihak mengadakan perjanjian ini tanpa melalui perantara. 
Dilakukan secara tidak langsung artinya kedua belah pihak 
mengadakan perjanjian asuransi melalui jasa perantara. 

Kesepakatan antara tertanggung dan penanggung dibuat 
artinya tidak berada di bawah pengaruh. tekanan. atau paksaan pihak 
tertentu. Kedua belah pihak sepakat menentukan syarat-syarat 
perjanjian asuransi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 
yang berlaku. 
2) Kewenangan (Authority) 

Kedua pihak tertanggung dan penanggung wewenang 
melakukan perbuatan hukum yang diakui oleh undang-undang. 
Kewenangan berbuat tersebut ada yang bersifat subjektif dan ada 
yang bersifat objektif.  

Kewenangan subjektif artinya kedua pihak sudah dewasa 
sehat ingatan tidak berada di bawah perwalian, atau pemegang kuasan 
yang sah. 

Kewenangan objektif artinya tertanggung mempunyai 
hubungan yang sah dengan benda objek asuransi karena benda 
tersebut adalah kekayaan miliknya sendiri.  

3) Objek Tertentu (Fixed Object) 
Objek tertentu dalam Perjanjian Asuransi adalah objek yang 

diasuransikan, dapat berupa harta kekayaan dan kepentingan yang 
melekat pada harta kekayaan. dapat pula berupa jiwa atau raga 
manusia. 
4) Kausa yang Halal (Legal Cause) 

Kausa yang halal maksudnya adalah isi perjanjian asuransi 
itu tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan 
ketertiban umum dan tidak bertentangan dengan kesusilaan. 

5) Pemberitahuan (Notification) 
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a) Teori Objektivitas (Objectivity Theory) 
Salah satu teori ilmu hukum yang dikenal dalam 

hukum asuransi adalah teori objektivitas. Menurut teori ini, 
setiap asuransi harus mempunyai objek tertentu. Objek tertentu 
artinya jenis, identitas dan sifat yang dimiliki objek tersebut 
harus jelas dan pasti. Jenis, identitas dan sifat objek asuransi 
wajib diberitahukan oleh tertanggung kepada penanggung, 
tidak boleh ada yang disembunyikan. 
b) Pengaturan pemberitahuan dalam KUHD 

Tertanggung wajib memberitahukan kepada penanggung 
mengenai keadaan objek asuransi. Kewajiban ini dilakukan pada saat 
mengadakan asuransi. Apabila tertanggung lalai, maka akibat 
hukumnya asuransi batal. Menurut ketentuan Pasal 251 KUHD 
semua pemberitahuan yang salah atau tidak benar atau 
penyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung tentang 
objek asuransi, mengakibatkan asuransi itu batal. Kewajiban 
pemberitahuan itu berlaku juga apabila setelah diadakan asuransi 
terjadi pemberatan risiko atas objek asuransi. (Abdul Kadir 
Muhammad,2002:49-54) 

 

Sedangkan menurut  KUHPerdata dikarenakan perjanjian 
asuransi merupakan suatu perjanjian, maka syarat-syarat asuransi 
adalah sama dengan syarat-syarat dalam mengadakan perjanjian 
seperti tercantum dalam pasal 1320 antara lain : 
1) Sepakat 
2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan 
3) Suatu hal tertentu 
4) Suatu sebab  yang halal 

Apabila syarat satu dan tiga yang tercantum di atas atau 
disebut syarat subjektif tidak dipenuhi maka perjanjian dapat 
dibatalkan dan apabila syarat dua dan empat seperti di atas atau 
disebut syarat objektif tidak dipenuhi maka perjanjian batal demi 
hukum. 

c. Sifat-sifat Asuransi  

Sedangkan sifat asuransi sebagai gejala hukum menurut 
Wirjono Prodjodikoro, antara lain :  
1) Sifat Persetujuan 

Semua asuransi berupa suatu persetujuan tertentu, 
(byzondere overeenkomst), yaitu suatu permufakatan antara dua pihak 
atau lebih dengan maksud akan mencapai suatu tujuan yang dalam 
persetujuan itu seorang atau lebih berjanji terhadap seorang lain atau 
lebih (lihat pasal 1313 B.W.). 
2) Sifat Timbal-balik (wederkerig) 

Persetujuan Asuransi atau pertanggungan ini, merupakan 
suatu persetujuan timbal-balik (wederkerig overeenkomst) yang 
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berarti masing-masing pihak berjanji akan melakukan suatu bagai 
pihak lain. Pihak penjamin, berjanji akan membayar sejumlah uang 
(uang asuransi) kepada pihak terjamin, apabila suatu peristiwa 
tertentu akan terjadi. 
3) Sifat Konsensual 

Persetujuan asuransi, merupakan suatu persetujuan yang 
bersifat konsensual, yaitu sudah dianggap terbentuk dengan adanya 
kata sepakat antara kedua belah pihak. Menurut H.J. Scheltema dalam 
bukunya “Verzekeringsrechet” halaman 24 bahwa di zaman dahulu, 
persetujuan asuransi pernah dianggap sebagai persetujuan yang 
bersifat riil seperti persetujuan penitipan barang. 

Persetujuan ini baru dianggap terbentuk, apabila ada terjadi 
suatu perbuatan tertentu. Sebagai perbuatan tertentu ini, bagi asuransi 
dianggap pembayaran uang premi oleh si terjamin. 
4) Sifat Perkumpulan 

Di atas sudah dikatakan ada pembagian asuransi secara 
premi (premie-verzekering) dan asuransi saling menjamin 
(onderlingeverzekering). Jenis asuransi yang kedua ini, yaitu asuransi 
saling menjamin yang bersifat perkumpulan (vereeniging) yang 
terbentuk di antara para terjamin selaku anggota. 

Dengan demikian, perkumpulan asuransi semacam ini dapat 
bertindak ke dalam dan ke luar, yaitu ke dalam secara mengadakan 
persetujuan asuransi dengan para anggota selaku terjamin, dan ke luar 
dalam perbuatan-perbuatan hukum lain termasuk juga mengadakan 
persetujuan asuransi secara premi dengan orang-orang yang bukan 
anggota perkumpulan.  
5) Sifat perusahaan 

Jenis asuransi secara premi, diadakan antara pihak penjamin 
dengan pihak terjamin, tanpa ikatan hukum di antara terjamin ini 
dengan orang-orang lain yang juga menjadi pihak terjamin terhadap si 
penjamin tadi. Dalam hal ini pihak-pihak penjamin biasanya bukan 
seorang individu, melainkan hampir selalu suatu badan yang bersifat 
perusahaan, yang memperhitungkan untung rugi dalam tindakan-
tindakannya. 

Badan itu akan beruntung, apabila dalam satu tahun tidak 
perlu membayar uang-uang asuransi kepada para terjamin, karena 
jarang atau sama sekali tidak terjadi peristiwa-peristiwa yang 
mengakibatkan pembayaran uang asuransi. Sehingga badan yang 
menjadi pihak penjamin ini memikul banyak risiko dan kebanyakan 
badan penjamin dalam asuransi itu biasanya dibentuk secara 
Perseroan Terbatas (Naamjoze Vonnootschap). Ini dapat dimengerti, 
karena Perseroan Terbatas adalah bentuk yang paling tepat untuk 
memikul risiko yang amat besar bagi pihak penjamin yang melekat 
pada tiap-tiap persetujuan asuransi. (Djoko Prakoso dan I Ketut 
Murtika,1991:31-35) 
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d. Jenis-jenis Asuransi 

Jenis-jenis asuransi berdasar pasal 247 KUHD ada 5 (lima) 
macam, antara lain: 
1) Asuransi terhadap kebakaran 
2) Asuransi terhadap bahaya hasil-hasil pertanian 
3) Asuransi terhadap kematian orang (asuransi jiwa) 
4) Asuransi terhadap bahaya di laut dan perudakan 
5) Asuransi terhadap bahaya dalam pengangkutan di darat dan di 

sungai-sungai. 
 

Terdapat beberapa macam penggolongan asuransi, yaitu:  
1) Penggolongan secara yuridis, yaitu: 

a) Asuransi Kerugian  
Asuransi kerugian adalah suatu perjanjian asuransi 

yang berisikan ketentuan bahwa penanggung mengikatkan 
dirinya untuk melakukan prestasi berupa memberikan ganti 
kerugian kepada pihak tertanggung seimbang dengan kerugian 
yang diderita pihak tertanggung tersebut. Termasuk dalam 
golongan asuransi kerugian adalah semua jenis asuransi yang 
kepentingannya dapat dinilai dengan uang, misalnya: 

(1) Asuransi pencurian 
(2) Asuransi pembongkaran 
(3) Asuransi perampokan 
(4) Asuransi kebakaran 
(5) Asuransi terhadap bahaya yang mengancam hasil 

pertanian 
b) Asuransi Jumlah 

Asuransi jumlah adalah suatu perjanjian asuransi yang 
berisi ketentuan bahwa penanggung terikat untuk melakukan 
prestasi berupa pembayaran sejumlah uang yang besarnya 
sudah ditentukan sebelumnya. Sebagai contoh asuransi jumlah 
adalah: 

(1) Asuransi jiwa 
(2) Asuransi sakit (apabila prestasi penanggung sudah 

ditentukan sebelumnya) 
(3) Asuransi kecelakaan (apabila prestasi penanggung 

berupa pembayaran sejumlah uang, besarnya sudah 
ditentukan sebelumnya) 

2) Penggolongan berdasarkan kriteria ada tidaknya kehendak 
bebas para pihak, yaitu: 

a) Asuransi Sukarela 
Asuransi suka rela adalah suatu perjanjian asuransi 

yang terjadinya didasarkan kehendak bebas dari pihak-pihak 
yang mengadakannya. Contoh asuransi suka rela, antara lain: 

(1) Diatur dalam KUHD 
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(a) Asuransi kebakaran 
(b) Asuransi jiwa 
(c) Asuransi atas bahaya di laut 
(d) Asuransi terhadap bahaya dalam 

pengangkutan di darat, sungai, dan perairan 
darat 

(2) Diatur diluar KUHD 
(a) Asuransi perusahaan 
(b) Asuransi kendaraan bermotor 
(c) Asuransi awak pesawat udara 
(d) Asuransi kecelakaan 
(e) Dan lain-lain 

b) Asuransi Wajib 
Asuransi wajib adalah suatu asuransi yang terbentuk 

diharuskan oleh suatu ketentuan perundangan-undangan serta 
terdapat sanksi apabila tidak dilakukan. Sebagai contoh, dari 
golongan asuransi wajib adalah: 

(1) Dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang 
kendaraan umum (UU No.33 tahun 1946 jo PP 
No.17 tahun 1965) 

(2) Dana kecelakaan lalu lintas jalan (UU No.34 tahun 
1964 jo PP No.18 tahun 1965) 

(3) Jaminan sosial tenaga kerja (UU No.3 tahun 1992) 
3) Penggolongan berdasarkan tujuan 

a) Asuransi Komersial 
Asuransi komersial adalah suatu asuransi yang 

diadakan oleh perusahaan asuransi sebagai suatu bisnis, 
sehingga tujuan utama adalah memperoleh keuntungan.Oleh 
karena itu, segala sesuatu yang berkaitan dengan perjanjian ini, 
misalnya besarnya premi, besarnya ganti kerugian didasarkan 
perhitungan-perhitungan ekonomis. Semua jenis asuransi yang 
diatur dalam KUHD termasuk golongan asuransi komersial 
b) Asuransi Sosial 

Asuransi sosial adalah suatu asuransi yang 
diselenggarakan tidak dengan tujuan memperoleh keuntungan, 
tetapi bermaksud memberikan jaminan sosial kepada 
masyarakat atau sekelompok masyarakat. Yang termasuk 
golongan asuransi sosial yang diselenggarakan  di Indonesia 
antara lain: 

(1) Asuransi sosial pegawai negeri 
(2) Dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang 
(3) Dana kecelakaan lalu lintas jalan 
(4) Pemeliharaan kesehatan PNS dan penerima pensiun 

beserta anggota keluarganya 
(5) Asuransi sosial ABRI 
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(6) Jaminan sosial tenaga kerja. (Suparman 
Sastrawidjaja,1997:82) 

 

Sedangkan di dalam Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) 
penggolongan asuransi adalah : 
1) Asuransi kecelakaan 
2) Asuransi kesehatan 
3) Asuransi alat angkut darat kecuali kereta api 
4) Asuransi kereta api 
5) Asuransi kapal terbang 
6) Asuransi kapal 
7) Asuransi pengangkutan barang 
8) Asuransi kebakaran dan musibah alamiah 
9) Asuransi kerusakan lain pada barang, akibat turunnya salju 

atau lain 
10) Asuransi tanggung gugat kendaraan bermotor 
11) Asuransi tanggung gugat pesawat udara 
12) Asuransi tanggung gugat kapal 
13) Asuransi tanggung gugat umum 
14) Asuransi kredit, termasuk asuransi kebangkrutan, kredit 

ekspor, kredit cicilan, hipotek, kredit usaha tani 
15) Asuransi jaminan 

Asuransi aneka kerugian keuangan,yakni asuransi tanggung 
gugat kecelakaan perburuhan, tidak cukupnya penghasilan, cuaca 
buruk, hilangnya keuntungan, pengeluaran umum yang terus 
menerus, pengeluaran niaga yang tak terduga, merosotnya harga 
pasaran, hilangnya sewa atau pemasukan, kerugian niaga tak 
langsung. (Gunanto, 2003 : 14) 

e. Polis 

Polis menurut pasal 255 KUHD adalah : “Suatu 

pertanggungan harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang 

dinamakan polis”.  

 

Kemudian yang termasuk isi polis antara lain: 
1) Syarat khusus dan janji khusus 

Menurut ketentuan Pasal 256 KUHD, setiap polis kecuali 
mengenai asuransi jiwa harus memuat syarat-syarat khusus 
berikut ini : 

a) Hari dan tanggal pembuatan perjanjian asuransi 
b) Nama tertanggung, untuk diri sendiri atau untuk pihak 

ketiga 
c) Uraian yang jelas mengenal benda yang diasuransikan 
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d) Jumlah yang diasuransikan 
e) Bahaya-bahaya/evenemen yang ditanggung oleh 

penanggung 
f) Saat bahaya/evenemen mulai berjalan dan berakhir yang 

menjadi tanggungan penanggung 
g) Premi asuransi 
h) Umumnya semua keadaan yang perlu diketahui oleh 

penanggung dan segala janji-janji khusus yang diadakan 
diantara para pihak 

2) Hari dan tanggal pembuatan asuransi 
Pentingnya penanggalan ini adalah untuk menentukan saat 

mulai berlaku asuransi. Selain itu juga untuk mengetahui 
asuransi yang terjadi lebih dahulu dalam hal terjadi asuransi 
rangkap seperti yang ditentukan dalam Pasal 277, Pasal 278 
dan Pasal 279 KUHD. Hal ini penting jika terjadi peristiwa 
(evenemen) yang menimbuikan kerugian, yaitu penanggung 
yang mana berkewajiban membayar ganti kerugian. 

3) Nama tertanggung untuk diri sendiri atau pihak ketiga 
Hal ini penting dalam hubungan dengan ketentuan Pasal 

264 dan Pasal 267 KUHD. Apabila asuransi diadakan untuk 
diri sendiri atau untuk kepentingan pihak ketiga. maka hal ini 
harus dinyatakan dalam polis. Apabila tidak dinyatakan. maka 
asuransi dianggap diadakan untuk diri sendiri Apabila tidak 
ada kepentingan, maka asuransi tidak mempunyai kekuatan 
berlaku penanggung tidak berkewajiban membayar ganti 
kerugian (Pasal 250 KUHD). 

4) Uraian mengenai objek asuransi 
Dalam uraian ini harus dijelaskan identitas benda yang 

diasuransikan itu, yaitu: jenisnya, jumlahnya, ukurannya, 
sifat, letak, dan keadaannya sehingga kekeliruan atau salah 
pengertian tentang objek dapat dihindarkan. 

5) Jumlah yang diasuransikan. 
Jumlah ini menunjuk kepada sejumlah uang, perhitungan 

tersebut erat sekali hubungannya dengan nilai benda 
sesungguhnya dalam setiap asuransi dan jumlah uang asuransi 
dapat diketahui apakah asuransi itu: 

a) Di bawah nilai benda (underinsurance) 
b) Sama dengan nilai benda (full insurance) 
c) Di atas nilai benda sesungguhnya (over insurance) 

Jumlah yang diasuransikan merupakan jumlah maksimal 
kerugian yang harus dibayar oleh penanggung jika terjadi 
evenemen yang menimbulkan kerugian total. 

6) Bahaya (evenemen) yang ditanggung 
Bahaya atau peristiwa yang menjadi tanggungan  

penanggung dinyatakan dengan jelas dan tegas. Jika 
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diperjanjikan harus tegas dengan klausula apa, sehingga jelas 
sampai di mana tanggung jawab penanggung.  

7) Saat bahaya mulai berjalan dan berakhir 
Saat bahaya mulai berjalan dan berakhir adalah jangka 

waktu diadakan. Jangka waktu tersebut dapat berupa: 
a) Dari tanggal dan waktu tertentu sampai pada waktu 

tertentu pula, misalnya dan 1 Januari 1998 pukul 12.00 
siang sampai 1 Januari 1999 pukul 12.00 siang 

b) Dari tempat ke tempat, misalnya dan gudang ke gudang 
(from warehouse to warehouse) 

c) Dan kapal di tempat pemberangkatan sampai di dermaga 
pelabuhan tujuan. 

Cara demikian ini penting untuk mengetahui apakah 
peristiwa yang terjadi itu masih dalam tanggungan 
penanggung atau tidak. 

8) Premi asuransi 
Ketentuan ini menyatakan kepastian besarnya jumlah 

premi yang harus dibayar oleh tertanggung. Besarnya 
ditentukan dengan persentase dan jumlah asuransi ditambah 
dengan biaya-biaya lain, misalnya biaya materai dan biaya 
palang. Cara pembayarannya biasanya dibayar lebih dahulu, 
sedangkan pada asuransi jwa biasanya dibayar secara bulanan. 

9) Semua keadaan dan syarat-syarat khusus 
Termasuk dalam uraian butir ini misalnya mengenai benda 

asuransi apakah ada dibebani hak tanggungan (hipotik) 
maupun fiducia, jika terjadi peristiwa (evenemen) yang 
menimbulkan kerugian maka penanggung dapat berhadapan 
dengan siapa antara pemilik atau pemegang hak tanggungan 
maupun fiducia. Demikian juga mengenai syarat-syarat 
khusus lainnya, misalnya premi dibayar asuransi berjalan, 
premi tidak dibayar asuransi tidak berjalan. (Abdul Kadir 
Muhammad, 2002:59-63) 

 

Sedangkan hal-hal yang mutlak harus dimuat dalam polis 
menurut Wirjono Prodjodikoro. Sifat khusus dari polis adalah 
mengenai hal-hal yang secara mutlak harus dimuat dalam polis, yang 
berarti apabila hal-hal itu tidak dimuat, persetujuan asuransi itu batal. 
Hal-hal tersebut adalah sebagai berikut: 
1) Menurut pasal 271 W.v.K pihak penjamin dapat menyuruh 

barang-barang yang ia jamin itu, supaya dijamin lagi oleh 
penjamin lain (reasuransi). Sedangkan menurut pasal 272 ayat 
1 W.v.K, apabila orang terjamin selaku akibat pemberhentian 
asuransi dengan perantaraan hakim membebaskan pihak 
penjamin dan kewajiban-kewajibannya untuk waktu yang 
akan datang, maka si terjamin itu leluasa untuk menyuruh 
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menjamin kepentingannya untuk yang sama dan terhadap 
bahaya-bahaya yang sama. Kalau ini terjadi, maka dalam polis 
baru harus disebutkan adanya asuransi yang lama itu, dan lagi 
pemberhentian asuransi dengan perantaraan Hakim. Kalau 
penyebutan ini dilalaikan, maka menurut pasal 272 ayat 2 
W.v.K asuransi yang baru itu batal. 

2) Pasal 280 ayat 1 W.v.K membuka kemungkinan dalam hal 
suatu barang sudah dijamin untuk nilai harga penuh, si 
terjamin leluasa menyuruh menjamin lagi barang-barang itu 
dengan pengertian bahwa ia dalam asuransi yang baru itu 
hanya dapat ganti kerugian, apabila kerugiannya belum 
diganti sepenuhnya pada asuransi yang lama. Kalau ini terjadi, 
maka menurut pasal 20 ayat 2 W.v.K dalam polis asuransi 
yang baru itu, harus dimuat janji-janji yang termuat dalam 
polis asuransi yang lama. Kalau ini dilalaikan, maka asuransi 
yang baru itupun batal. Dengan asuransi yang baru ini 
sebetulnya, yang dijamin ialah kemampuan pihak penjamin 
yang lama untuk mengganti kerugian yang diderita oleh si 
terjamin. 

3) Pasal 603 ayat 1 W.v.K membuka kemungkinan orang 
menjamin keselamatan barang-barang yang diangkut oleh 
kapal yang sudah berangkat berlayar. Dalam hal ini menurut 
pasal 603 ayat 2 W.v.K dalam polis harus dimuat kabar 
terakhir yang diterima oleh si terjamin dan kapal itu. Kalau 
penyebutan kabar terakhir ini tidak ada, maka persetujuan 
asuransi batal. 

4) Pasal 606 ayat 1 W.v.K mengatakan suatu asuransi batal, 
apabila diadakan terhadap kapal yang belum sampai pada 
tempat dan mana mulai diadakan jaminan, kecuali jika hal itu 
disebutkan dalam polis. 

5) Pasal 615 ayat 1 W.v.K memungkinkan asuransi terhadap 
suatu keuntungan yang diharapkan. Hal ini harus dijelaskan 
dalam polis dengan disebutkan secara khusus barang-barang 
yang bersangkutan. Kalau penyebutan ini diabaikan, maka 
asuransi ini batal. 
Dan hal-hal yang tersebut dalam huruf 1 sampai dengan 5 di 

atas, menurut Wirjono Prodjodikoro dapat disimpulkan bahwa 
adakalanya sah atau tidaknya suatu asuransi, digantungkan pada ya 
atau tidak disebutkannya hal-hal tertentu dalam polis. (Djoko Prakoso 
dan I Ketut Murtika, 1991:69-70) 

f. Risiko 

Ciri resiko dalam asuransi sebagai berikut : 
1) Bahaya yang mengancam benda atau objek asuransi 
2) Berasal dari faktor ekonomi dan atau manusia 
3) Diklasifikasikan menjadi risiko pribadi, kekayaan dan 

tanggung jawab 
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4) Hanya berpeluang menimbulkan kerugian. (Abdul Kadir 
Muhammad, 2002:118) 
 

Agar risiko dapat diasuransikan, maka perlu dipenuhi kriteria 
berikut ini :  
1) Dapat dinilai dengan uang 
2) Harus risiko murni, artinya hanya berpeluang menimbulkan 

kerugian 
3) Kerugian timbul akibat bahaya/peristiwa tidak pasti 
4) Tertanggung harus memiliki insurable interest 
5) Tidak dilarang undang-undang dan tidak bertentangan dengan 

ketertiban umum. (Abdul Kadir Muhammad, 2002:119) 
 

Berdasarkan klasifikasi obyek asuransi (jiwa/raga, kekayaan, 
tanggung jawab), risiko yang dapat diasuransikan digolongkan 
menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu :  
1) Risiko Pribadi, yaitu risiko yang ancamannya mengurangi 

atau menghilangkan kemampuan di mana seseorang untuk 
memperoleh penghasilan atau keuntungan. Misalnya bahaya 
kecelakaan kerja, kecelakaan penumpang. Bahaya menderita 
penyakit berat atau kematian. Risiko pribadi ini dapat 
dialihkan kepada Perusahaan Asuransi Sosial atau Asuransi 
Jiwa. 

2) Risiko Harta, yaitu risiko yang ancamannya menghilangkan. 
Menghancurkan. Merusakkan kekayaan seseorang. Misalnya 
tabrakan, pencurian kendaraan bemotor dan rumah terbakar. 

3) Risiko Tanggung Gugat, yaitu risiko yang ancamannya 
mengganti kerugian kepada pihak ketiga akibat perbuatan 
pelaku (tertanggung), misalnya tabrakan yang merugikan 
pihak lain, pesawat jatuh merugikan rumah penduduk. (Abdul 
Kadir Muhammad,2002:119-120) 

 

Sedangkan penggolongan risiko menurut Emmy 
Pangaribuan Simanjuntak, disimpulkan sebagai berikut : 
1) Fundamental Risk : risiko fundamental adalah risiko yang 

menyangkut   rakyat banyak atau masyarakat luas, antara lain 
gempa bumi 

2) Particular Risk : risiko khusus adalah risiko yang dihadapi 
orang perorangan secara individual, antara lain kebakaran, 
pencurian 

3) Dynamic Risk : risiko ini terjadi karena perubahan keadaan 
ekonomi antara lain perubahan harga, situasi moneter 
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4) Static Risk : risiko ini timbul dalam keadaan ekonomi statis, 
kebakaran, gempa bumi, banjir 

5) Personal Risk : risiko perorangan atau pribadi adalah risiko 
yang dihadapi orang perorangan 

6) Property Risk : risiko harta kekayaan adalah risiko yang 
berhubungan dengan pemilikan harta kekayaan 

7) Liability Risk : risiko tanggung jawab adalah risiko yang 
timbul karena tanggung jawab menurut hukum. (Sri Rejeki 
Hartono, 1992 :66) 

2. Tinjauan Umum Tentang Tenaga Kerja Indonesia 

a. Pengertian Tenaga Kerja Indonesia (TKI) 

Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat TKI di 

dalam UU No.39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan 

TKI ke Luar Negeri mempunyai pengertian yaitu setiap warga negara 

indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam 

hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. 

 

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap TKI 
berdasarkan UU No.39 tahun 2004 dalam Pasal 35, 45, 50 dan 51 
adalah sebagai berikut: 
1) Berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun kecuali 

bagi calon TKI yang akan dipekerjakan pada Pengguna 
perseorangan sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) 
tahun. 

2) Sehat jasmani dan rohani. 
3) Tidak dalam keadaan hamil bagi calon tenaga kerja 

perempuan 
4) Berpendidikan sekurang-kurangnya lulus Sekolah Lanjutan 

Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat 
5) Lulus dalam uji kompetensi kerja 
6) Telah memenuhi  syarat kesehatan dan psikologi 
7) Telah memiliki dokumen antara lain : 

a) Kartu tanda penduduk, ijazah pendidikan terakhir, akte 
kelahiran atau surat keterangan kenal lahir 

b) Surat keterangan status perkawinan bagi yang telah 
menikah dengan melampirkan copy buku nikah 

c) Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau 
izin wali 

d) Sertifikat kompetensi kerja (sertifikat kompetensi dari 
lembaga pendidikan dan pelatihan yang telah 
terakreditasi oleh instansi yang berwenang apabila lulus) 
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e) Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan 
kesehatan dan psikologi 

f) Paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat 
g) Visa kerja (izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang 

berwenang pada perwakilan suatu negara yang memuat 
persetujuan untuk masuk dan melakukan pekerjaan di 
negara yang bersangkutan) 

h) Perjanjian penempatan kerja (perjanjian tertulis antara 
pelaksana penempatan TKI swasta dengan calon TKI 
yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak 
dalam rangka penempatan TKI di negara tujuan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan) 

i) Perjanjian kerja (perjanjian tertulis antara TKI dengan 
Pengguna  Jasa TKI yang memuat syarat-syarat kerja, 
hak dan kewajiban masing-masing pihak) dan 

j) KTKLN (Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri adalah kartu 
identitas bagi TKI yang memenuhi persyaratan dan 
prosedur untuk bekerja di luar negeri dan berfungsi 
sebagai keterangan bebas fiskal luar negeri). 

b. Hak dan Kewajiban TKI 

Hak dan kewajiban TKI telah diatur dalam Pasal 8 dan 9 UU 
No.39 tahun 2004, sehingga lebih jelas dan mudah dipahami oleh 
masyarakat pada umumnya. 
1) Hak-hak TKI antara lain : 

a) Bekerja di luar negeri 
b) Memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja 

luar negeri dan prosedur penempatan TKI di luar negeri 
c) Memperoleh pelayanan dan perlakuan yang sama dalam 

penempatan di luar negeri 
d) Memperoleh kebebasan menganut agama dan 

keyakinannya serta kesempatan untuk menjalankan 
ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang 
dianutnya 

e) Memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang 
berlaku di negara tujuan 

f) Memperoleh hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama 
yang diperoleh tenaga kerja asing lainnya sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan di negara tujuan 

g) Memperoleh jaminan perlindungan hukum sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan atas tindakan yang dapat 
merendahkan harkat dan martabatnya serta pelanggaran 
atas hak-hak yang ditetapkan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan selama penempatan di luar negeri 

h) Memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan 
keamanan kepulangan TKI ke tempat asal 
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i) Memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan 
keamanan kepulangan TKI ke tempat asal. 

2) Kewajiban TKI sebagai berikut : 
a) Mentaati peraturan perundang-undangan baik di dalam 

negeri maupun di negara tujuan 
b) Menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan 

perjanjian kerja 
c) Membayar biaya pelayanan penempatan TKI di luar 

negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan  
d) Memberitahukan atau melaporkan kedatangan 

keberadaan dan kepulangan TKI kepada Perwakilan 
Republik Indonesia di negara tujuan. 

c. Perlindungan Terhadap TKI 

Pengertian perlindungan TKI berdasarkan UU No.39 tahun 
2004 adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon 
TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, 
maupun sesudah bekerja. 

 

Berdasarkan UU No.39 tahun 2004, perlindungan terhadap 
TKI yang bekerja di luar negeri meliputi: 
1) Perlindungan TKI Pra Penempatan 

Perlindungan TKI pra penempatan meliputi: 
a) Pemberian informasi kepada calon TKI dilakukan oleh 

pelaksana penempatan TKI swasta dan sebelumnya wajib 
mendapat persetujuan dari instansi yang bertanggung 
jawab di bidang ketenagakerjaan. Informasi tersebut 
meliputi : Tata cara perekrutan; Dokumen yang 
diperlukan; Hak dan kewajiban calon TKI atau TKI; 
Situasi, kondisi dan resiko di negara tujuan;  Tata cara 
perlindungan bagi TKI 

b) Kepada calon TKI yang belum memiliki sertifikasi dan 
kompetensi kerja, pelaksana penempatan TKI swasta 
wajib melakukan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan 
pekerjaan yang dilakukan 

c) Calon TKI harus mengerti dan memahami isi perjanjian 
kerja yang telah ditanda tangani sebelum TKI 
diberangkatkan ke luar negeri di hadapan pejabat instansi 
yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan 

d) Pelaksana penempatan TKI swasta wajib 
mengikutsertakan TKI yang diberangkatkan ke luar 
negeri dalam program asuransi 

e) Pelaksana penempatan TKI swasta wajib 
mengikutsertakan TKI yang diberangkatkan ke luar 
negeri dalam pembekalan akhir pemberangkatan 
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f) Pelaksana penempatan TKI swasta menampung calon 
TKI sebelum pemberangkatan. 

2) Perlindungan TKI Selama Penempatan 
Selama TKI bekerja di luar negeri tetap mendapat 

perlindungan khususnya dari pelaksana penempatan TKI swasta 
maupun pemerintah. Perlindungan TKI selama penempatan meliputi: 

a) Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) dilarang 
menempatkan TKI yang tidak sesuai dengan pekerjaan 
sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kerja yang 
disepakati dan ditandatangani TKI yang bersangkutan 

b) Perwakilan Republik Indonesia memberikan 
perlindungan TKI di luar negeri dengan menetapkan 
Jabatan Atase Ketenagakerjaan pada Perwakilan 
Republik Indonesia di luar negeri 

c) Dalam memberikan perlindungan selama penempatan 
TKI di luar negeri, Perwakilan Republik Indonesia 
melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 
perwakilan pelaksana penempatan TKI swasta dan TKI 
yang ditempatkan di luar negeri 

d) Perlindungan TKI selama penempatan di luar negeri 
dilakukan dengan memberikan bantuan hukum sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di 
negara tujuan serta hukum dan kebiasaan internasional 

e) Pembelaan atas pemenuhan hak sesuai dengan perjanjian 
kerja dan/atau peraturan perundangan-undangan di 
negara TKI ditempatkan. 

3) Perlindungan TKI Purna Penempatan 
Perlindungan TKI Purna Penempatan: 

a) Kepulangan TKI karena berakhirnya masa perjanjian 
kerja, pemutusan hubungan kerja sebelum masa 
perjanjian kerja berakhir, terjadi perang, bencana alam, 
atau wabah penyakit di negara tujuan, mengalami 
kecelakaan kerja yang mengakibatkan tidak bisa 
menjalankan pekerjaannya lagi, meninggal dunia di 
negara tujuan, cuti, dideportasi oleh pemerintah 
setempat. 

b) Dalam hal TKI meninggal dunia di negara tujuan 
sebagaimana dimaksud di atas, pelaksana penempatan 
TKI berkewajiban: 
(1) Memberitahukan tentang kematian TKI kepada 

keluarganya paling lambat 3 (tiga) kali 24 (dua 
puluh empat) jam sejak diketahuinya kematian 
tersebut 

(2) Mencari informasi tentang sebab-sebab kematian 
dan memberitahukannya kepada pejabat Perwakilan 
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Republik Indonesia dan anggota keluarga TKI yang 
bersangkutan 

(3) Memulangkan jenazah TKI ke tempat asal dengan 
cara yang layak serta menanggung semua biaya 
yang diperlukan, termasuk biaya penguburan sesuai 
dengan tata cara agama TKI yang bersangkutan 

(4) Mengurus pemakaman di negara tujuan penempatan 
TKI atas persetujuan pihak keluarga TKI atau sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku di negara yang 
bersangkutan  

(5) Memberikan perlindungan terhadap seluruh harta 
milik TKI untuk kepentingan keluarganya 

(6) Mengurus pemenuhan semua hak-hak TKI yang 
seharusnya diterima. 

c) Dalam hal terjadi perang, bencana alam, wabah penyakit, 
dan deportasi sebagaimana disebutkankan di atas, 
Perwakilan Republik Indonesia, Badan Nasional 
Penempatan dan Perlindungan TKI, Pemerintah Daerah 
bekerja sama mengurus kepulangan TKI sampai ke 
daerah asal TKI. 

d) Kepulangan TKI dari negara tujuan sampai tiba di daerah 
asal menjadi tanggung jawab pelaksana penempatan TKI 

e) Pengurusan kepulangan TKI sebagaimana tersebut di 
atas meliputi pemberian kemudahan atau fasilitas 
kepulangan TKI, pemberian fasilitas kesehatan bagi TKI 
yang sakit dalam kepulangan, pemberian upaya 
perlindungan terhadap TKI dari kemungkinan adanya 
tindakan pihak-pihak lain yang tidak bertanggung jawab 
dan dapat merugikan TKI dalam kepulangan. (Lalu 
Husni, 2005:93-97) 

 

Pemerintah juga bertanggung jawab untuk meningkatkan 
upaya perlindungan TKI di luar negeri, karena itu pemerintah 
berkewajiban untuk:  
1) Menjamin terpenuhinya hak-hak calon TKI/TKI baik yang 

berangkat melalui pelaksana penempatan TKI, maupun yang 
berangkat secara mandiri 

2) Mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKI 
3) Membentuk dan mengembangkan sistem informasi 

penempatan calon TKI di luar negeri 
4) Melakukan upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan hak 

dan perlindungan TKI secara optimal di negara tujuan 
5) Memberikan perlindungan kepada TKI selama masa sebelum 

pemberangkatan, masa penempatan, dan masa purna 
penempatan. (Lalu Husni, 2005 : 98) 
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3. Tinjauan Tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia 

a. Pengertian Asuransi Tenaga Kerja Indonesia 

Pengaturan terhadap asuransi tenaga kerja indonesia (TKI) 

mulai diatur sejak adanya Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI 

No.Kep/92/MEN/1998 yang menyatakan bahwa perlindungan TKI di 

luar negeri dilaksanakan melalui asuransi dan dari tahun ke tahun 

semakin diperbaharui. 

 

Sedangkan pada saat ini setelah adanya UU No. 39 tahun 

2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia 

di Luar Negeri, pengaturan terhadap asuransi TKI diatur berdasarkan 

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI No.PER-

23/MEN/V/2006 yang menggantikan peraturan-peraturan terdahulu. 

 

Dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan 

Transmigrasi RI No.PER-23/MEN/V/2006 disebutkan bahwa 

asuransi TKI adalah suatu bentuk perlindungan bagi TKI dalam 

bentuk santunan berupa uang sebagai akibat resiko yang dialami TKI 

sebelum, selama dan sesudah bekerja di luar negeri. 

 

Demikian juga dalam pasal tersebut, pengertian program 

asuransi TKI adalah program asuransi yang diberikan kepada calon 

TKI/TKI sebelum keberangkatan (pra penempatan), selama masa 

penempatan dan purna penempatan keluar negeri dalam hal terjadi 

resiko-resiko yang telah diatur Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan 

Transmigrasi RI No.PER-23/MEN/V/2006. 

 

Sedangkan dalam peraturan sebelum adanya UU No. 39 
tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 
Indonesia di Luar Negeri, seperti dalam pasal 59 KEP-44/MEN/1994 
menyebutkan bahwa setiap calon TKI harus ikut sebagai peserta 
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program jaminan sosial tenaga kerja (JAMSOSTEK) atau sistem 
jaminan sosial tenaga kerja atau asuransi lainnya di negara tempat 
TKI bekerja. (Darwan Prinst, 2000:114). 

 

Berdasarkan perbedaan di atas dapat disimpulkan bahwa 

sebelumnya setiap calon TKI/TKI ikut dalam program jaminan sosial 

tenaga kerja (JAMSOSTEK) atau asuransi lainnya di negara 

tempatnya bekerja sehingga menimbulkan ketidakjelasan dan juga 

memberikan pengertian bahwa tidak adanya perbedaan dalam 

perlindungan melalui asuransi antara tenaga kerja yang berada di 

dalam negeri dengan TKI yang pada umumnya berada di luar negeri, 

yang kita ketahui bahwa resiko yang ditanggung lebih berat oleh TKI 

daripada tenaga kerja yang bekerja di dalam negeri. Sedangkan 

setelah adanya  UU No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan 

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan Peraturan 

Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI No.PER-

23/MEN/V/2006, mengenai program asuransi TKI telah diatur secara 

khusus sehingga menimbulkan kepastian dan mempunyai perbedaan 

dengan program asuransi tenaga kerja yang bekerja di dalam negeri. 

b. Ruang Lingkup Asuransi TKI 

1) Jenis-jenis Program Asuransi TKI 
Jenis-jenis program asuransi TKI telah diatur dalam Pasal 3 

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI No.PER-
23/MEN/V/2006, antara lain: 

a) Program Asuransi TKI Pra Penempatan, meliputi: 
(1) Resiko meninggal dunia 
(2) Resiko sakit 
(3) Resiko kecelakaan 
(4) Resiko gagal berangkat bukan karena kesalahan 

TKI 
(5) Resiko tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan. 

b) Program Asuransi TKI Masa Penempatan, meliputi: 
(1) Resiko gagal ditempatkan bukan karena kesalahan 

TKI 
(2) Resiko meninggal dunia 
(3) Resiko sakit 
(4) Resiko kecelakaan di dalam dan di luar jam kerja 
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(5) Resiko PHK sebelumnya berakhirnya perjanjian 
kerja 

(6) Resiko menghadapi masalah hukum 
(7) Resiko upah tidak dibayar 
(8) Resiko pemulangan TKI bermasalah 
(9) Resiko tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan 
(10) Resiko hilangnya akal budi 
(11) Resiko TKI dipindahkan ke tempat kerja/tempat lain 

bukan kehendak TKI 
c) Program Asuransi TKI Purna Penempatan, meliputi: 

(1) Resiko kematian 
(2) Resiko sakit 
(3) Resiko kecelakaan 
(4) Resiko kerugian atas tindakan pihak lain selama 

perjalanan pulang ke daerah asal 
(5) Resiko tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan 

2) Premi Asuransi TKI 

Besarnya premi asuransi yang harus dibayar oleh TKI telah 
ditentukan dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan 
Transmigrasi RI No.PER-23/MEN/V/2006, yaitu: 

a) Program Asuransi TKI Pra Penempatan sebesar Rp. 
50.000,- 

b) Program Asuransi TKI Masa Penempatan sebesar Rp. 
300.000,- 

c) Program Asuransi TKI Purna Penempatan sebesar Rp. 
50.000,- 

Dengan demikian besarnya jumlah total premi yang harus 
dibayar oleh TKI sebesar Rp. 400.000,- 

3) Jangka Waktu Pertanggungan Asuransi TKI 

Jangka waktu pertanggungan asuransi TKI berdasarkan 
Pasal 13 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI 
No.PER-23/MEN/V/2006, adalah: 

a) Pra penempatan maksimum 5 (lima) bulan sejak 
penandatanganan perjanjian penempatan 

b) Masa penempatan maksimum 24 (dua puluh empat) 
bulan 

c) Purna penempatan maksimum 1 (satu) bulan sejak 
berakhirnya perjanjian kerja yang terakhir atau TKI 
sampai ke daerah asal dengan ketentuan tidak melebihi 1 
(satu) bulan sejak perjanjian kerja yang terakhir berakhir 

4) Klaim 

Klaim yang diajukan selanjutnya telah diatur dalam Pasal 
14 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI No.PER-
23/MEN/V/2006, sebagai berikut: 
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a) Calon TKI/TKI atau ahli waris atau kuasanya 
mengajukan klaim asuransi kepada konsorsium melalui 
BP3TKI (Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan 
TKI) setempat 

b) Klaim diajukan paling lambat 12 (dua belas) bulan 
setelah terjadinya resiko 

c) Dalam hal pengajuan klaim melewati waktu 12 (dua 
belas) bulan maka hak menuntut klaim dinyatakan gugur 

d) Dalam pengajuan klaim melampirkan: 
(1) Umum 

(a) Surat pengajuan klaim ditandatangani oleh 
calon TKI/TKI atau ahli waris dan bermaterai 
cukup 

(b) KPA (Kartu Peserta Asuransi) 
(c) Foto copy identitas diri calon TKI/TKI atau 

ahli waris 
(d) Dalam hal pengajuan klaim oleh ahli waris 

maka harus dilengkapi dengan surat keterangan 
ahli waris (asli) diketahui kepala 
desa/kelurahan domisili ahli waris. 

(2) Khusus program asuransi pra penempatan 
(a) Meninggal dunia 

(i) Surat keterangan kematian dari rumah 
sakit 

(ii) Surat keterangan dari kepolisian setempat 
apabila meninggal akibat kecelakaan 

(iii) Laporan kesehatan (medical report) atau 
visum dari rumah sakit atau puskesmas 

(iv) Surat keterangan dari kepala desa atau 
lurah setempat 

(b) Sakit 
(i) Surat keterangan dari rumah sakit atau 

puskesmas 
(ii) Rincian biaya pengobatan dan perawatan 

dari rumah sakit atau puskesmas 
(c) Kecelakaan yang mengakibatkan cacat 

(i) Surat keterangan dari rumah sakit atau 
puskesmas 

(ii) Surat keterangan dari kepolisian setempat 
(iii) Rincian biaya pengobatan dan perawatan 

dari rumah sakit atau puskesmas 
(d) Gagal berangkat bukan karena kesalahan calon 

TKI 
(i) Surat keterangan dari BP3TKI 
(ii) Perjanjian penempatan 

(e) Tindakan kekerasan fisik, psikis, atau seksual 
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(i) Surat visum dari dokter rumah sakit 
(ii) Surat keterangan dari kepolisian setempat 
(iii) Rincian biaya pengobatan dan perawatan 

dari rumah sakit 
(3) Khusus program asuransi TKI masa penempatan 

(a) Gagal ditempatkan bukan karena kesalahan 
TKI 
(i) Perjanjian kerja 
(ii) Perjanjian penempatan 
(iii) Surat keterangan dari Perwakilan RI di 

negara penempatan 
(b) Meninggal dunia 

(i) Surat keterangan kematian dari rumah 
sakit 

(ii) Surat keterangan dari kepolisian setempat 
apabila meninggal karena kecelakaan 

(iii) Laporan kesehatan (medical report) atau 
visum dari rumah sakit 

(iv) Surat keterangan dari Perwakilan RI di 
negara penempatan 

(c) Sakit 
(i) Surat keterangan sakit dari rumah sakit 

dan atau surat keterangan dokter yang 
menyatakan perlu perawatan lanjutan di 
Indonesia 

(ii) Rincian biaya pengobatan dan perawatan 
dari rumah sakit 

(iii) Surat keterangan dari Perwakilan RI di 
negara penempatan 

(d) Kecelakaan yang mengakibatkan cacat 
(i) Surat keterangan sakit dari rumah sakit 

dan atau surat keterangan dokter yang 
menyatakan perlu perawatan lanjutan di 
Indonesia 

(ii) Surat keterangan dari kepolisian setempat 
(iii) Rincian biaya pengobatan dan perawatan 

dari rumah sakit 
(iv) Surat keterangan dari Perwakilan RI di 

negara penempatan 
(e) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebelum 

berakhirnya perjanjian hubungan kerja 
(i) Perjanjian kerja 
(ii) Perjanjian penempatan 
(iii) Surat keterangan PHK dari pengguna 
(iv) Surat keterangan dari Perwakilan RI di 

negara penempatan 
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(f) Menghadapi masalah hukum 
(i) Surat keterangan dari instansi yang 

berwenang di negara penempatan 
(ii) Perjanjian kerja 
(iii) Surat keterangan dari Perwakilan RI di 

negara penempatan 
(g) Upah tidak dibayar 

(i) Perjanjian kerja 
(ii) Surat keterangan dari Perwakilan RI di 

negara penempatan 
(h) Pemulangan TKI bermasalah 

(i) Surat keterangan dari Perwakilan RI di 
negara penempatan 

(i) Tindakan kekerasan fisik, psikis, dan atau 
seksual 
(i) Surat visum dari dokter rumah sakit 
(ii) Surat keterangan dari kepolisian setempat 
(iii) Rincian biaya pengobatan dan perawatan 

dari rumah sakit 
(iv) Surat keterangan dari Perwakilan RI di 

negara penempatan 
(j) Hilangnya akal budi 

(i) Medical report atau visum dari rumah 
sakit negara penempatan 

(ii) Surat keterangan dari Perwakilan RI di 
negara penempatan 

(k) Resiko TKI dipindahkan ke tempat 
kerja/tempat lain bukan kehendak TKI 
(i) Surat keterangan dari Perwakilan RI di 

negara penempatan 
(4) Khusus program asuransi purna penempatan 

(a) Meninggal dunia 
(i) Surat keterangan kematian dari rumah 

sakit 
(ii) Surat keterangan dari kepolisian setempat 

apabila meninggal dunia karena 
kecelakaan 

(iii) Laporan kesehatan (medical report) atau 
visum dari rumah sakit atau Puskesmas 

(iv) Surat keterangan dari kepala desa atau 
lurah setempat 

(b) Sakit 
(i) Surat keterangan dari rumah sakit atau 

Puskesmas 
(ii) Rincian biaya pengobatan dan perawatan 

dari rumah sakit atau puskesmas 
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(c) Kecelakaan yang mengakibatkan cacat 
(i) Surat keterangan dari rumah sakit atau 

Puskesmas 
(ii) Surat keterangan dari kepolisian setempat 
(iii) Rincian biaya pengobatan dan perawatan 

dari rumah sakit atau Puskesmas 
(d) Kerugian atas tindakan pihak lain selama 

perjalanan pulang ke daerah asal dengan 
melampirkan surat keterangan dari kepolisian 
setempat 

(e) Tindakan kekerasan fisik, psikis atau seksual 
(i) Surat visum dari dokter rumah sakit 
(ii) Surat keterangan dari kepolisian setempat 
(iii) Rincian biaya pengobatan dan perawatan 

dari rumah sakit 
B. Kerangka Pemikiran 

Penelitian ini berangkat dari semakin meningkatnya para TKI dan 

semakin banyaknya permasalahan yang dihadapi para Tenaga Kerja Indonesia 

(TKI) di luar negeri. Maka dari itu diperlukan suatu penjelasan mengenai 

perlindungan yang dilakukan oleh negara terhadap TKI melalui pemerintah 

dengan dikeluarkannya UU No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan 

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan Peraturan Menteri 

Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI No.19 tahun 2006 tentang Pelaksanaan 

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri serta 

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI No.PER-

23/MEN/V/2006 tentang Asuransi TKI. 

 

Pemerintah membentuk BP3TKI (Balai Pelayanan Penempatan dan 

Perlindungan TKI) sebagai suatu badan nasional yang bertugas memberikan 

kemudahan pelayanan pemrosesan seluruh dokumen penempatan TKI, 

sedangkan dalam hal asuransi TKI sebagai pemegang polis asuransi TKI dan 

mempunyai peran yang mengajukan klaim asuransi TKI terhadap suatu 

konsorsium asuransi TKI. Sedangkan PPTKIS (Pelaksana Penempatan TKI 

Swasta)  merupakan suatu badan hukum yang telah memperoleh ijin tertulis 

dari pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar 
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negeri dan dalam hal asuransi TKI adalah yang melakukan pembayaran premi 

asuransi.  

 

Penelitian hukum ini mengambil permasalahan tentang bagaimana 

tanggung jawab PT. Jasa Asuransi Indonesia sebagai penanggung dalam 

kaitannya dengan penyelesaian klaim asuransi TKI yang sekarang dan juga 

sebagai pemimpin dalam suatu konsorsium perusahaan asuransi TKI yang 

telah ditunjuk oleh Menakertrans dalam Kepmen No.280/2006 pada tanggal 

21 Juli tahun 2006. Memang sebelumnya setiap perusahaan perasuransian 

berhak menjadi penanggung dalam asuransi TKI, tetapi setelah adanya 

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI No.PER-

23/MEN/V/2006 harus membentuk suatu konsorsium dan mendapat  Surat 

Penunjukan dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 
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Adapun bagan kerangka pemikiran dari penelitian ini dapat 

digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 

 Kerangka Pemikiran 

Perlindungan TKI 
 

TKI 

BP3TKI PPTKIS 

Permenakertrans no.23 tahun 2006 
tentang Asuransi TKI 

Asuransi TKI 
( PT. JASINDO)        

UU No. 39 tahun 2004 
tentang Penempatan dan 

Perlindungan TKI di Luar 
Negeri  

Pemegang Polis dan 
Pengajuan klaim 

Pembayaran premi 

Kepmenakertrans No.280/2006 
tentang Konsorsium Asuransi TKI 

Permenakertrans no.19 tahun 2006 
tentang Pelaksanaan Penempatan 
dan Perlindungan Tenaga Kerja 

Indonesia di Luar Negeri 

Perlu diteliti : 
Bagaimana proses 
penyelesaian klaim 

serta kendalanya 
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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Dalam perkembangan zaman yang semakin maju, maka banyak 

bermunculan tantangan dan permasalahan yang harus dihadapi oleh 

masyarakat, sehingga diperlukan perlindungan terhadap dirinya dan harta 

bendanya. Oleh karena itu, baik pemerintah maupun swasta saling 

memberikan perlindungan terhadap masyarakat dengan memberikan fasilitas 

perlindungan dalam bentuk produk asuransi yang terbagi menjadi asuransi 

yang bersifat wajib dan sukarela. Asuransi pada saat ini memang dirasa sangat 

penting sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap diri pribadi, harta 

benda bahkan nyawa serta dapat memberikan perlindungan terhadap diri 

sendiri pada saat melakukan pekerjaan baik yang berada di dalam negeri 

maupun luar negeri. 

 

Setiap orang pada saat melakukan pekerjaan pasti akan 

menghadapi  risiko dan apabila melakukan kesalahan maupun kelalaian dapat 

mengakibatkan kecelakaan dan mengancam diri mereka bahkan menyebabkan 

kematian. Oleh karena itu, asuransi merupakan salah satu tindakan yang 

diperlukan bagi setiap orang dalam melakukan pekerjaan apabila hal-hal 

seperti diatas terjadi. 

 

Di Indonesia memang telah ada produk asuransi yang mempunyai 

peranan penting sebagai suatu upaya perlindungan bagi setiap orang yang 

melakukan pekerjaan, seperti halnya Asuransi Tenaga Kerja Indonesia yang 

selanjutnya disebut dengan asuransi TKI diperuntukkan bagi setiap orang yang 

bekerja di luar negeri. Para tenaga kerja di luar negeri yang biasa disebut 

Tenaga Kerja Indonesia dan selanjutnya disebut dengan TKI, dapat dipastikan 

akan menghadapi banyak kesulitan maupun permasalahan dikarenakan adanya 

39 
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perbedaan bahasa, kebiasaan tingkah laku, kepribadian, agama dan 

sebagainya. Jenis asuransi ini memang sangat berguna bagi para TKI yang tiap 

hari semakin bertambah banyak jumlahnya dan semakin banyak serta rumit 

pula permasalahan yang dihadapinya. 

 

Produk Asuransi TKI pada saat ini telah berdasarkan undang-undang 

yang mempunyai kekuatan hukum yaitu Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 

tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri 

serta Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER-

23/MEN/V/2006 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia. Maka dari itu, PT 

Asuransi Jasa Indonesia sebagai pemimpin dalam sebuah Konsorsium 

Asuransi melalui Kepmen No.280/2006 pada tanggal 21 Juli tahun 2006 

mempunyai hak untuk menawarkan dan memasarkan produk Asuransi TKI 

kepada setiap TKI. 

 

Penulis melakukan penelitian pada lokasi PT Asuransi Jasa Indonesia 

kantor cabang Yogyakarta, sebelum mengetahui bagaimana prosedur atau 

mekanisme dalam penyelesaian klaim Asuransi TKI maka penulis 

menjabarkan mengenai sejarah dan gambaran lokasi penelitian tersebut 

sebagai berikut :  

1. Sejarah Berdirinya PT. Asuransi Jasa Indonesia 

Dimulai pada tahun 1949 setelah perang kemerdekaan, pemerintah 

Belanda mengakui kedaulatan Negara Republik Indonesia dan 

menandatangani perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB). Akibat 

perjanjian tersebut para pengusaha Belanda membuka kembali 

perusahaan-perusahaannya di Indonesia yang pernah ditutup. Sehingga 

maskapai-maskapai dagang Belanda termasuk maskapai asuransi Belanda 

beroperasi kembali. Langkah tersebut diikuti oleh pemerintah dan para 

pengusaha Indonesia dengan mendirikan perusahaan dagang termasuk 

asuransi kerugian. 
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Seiring berjalannya waktu, dengan adanya kebijakan pemerintah 

tentang penggabungan perusahaan-perusahaan negara asuransi kerugian, 

maka perusahaan negara asuransi kerugian hanya terdiri dari PT. Asuransi 

Bendsraya dan PT. Umum International Underwriter. Kemudian pada 

tanggal 2 Juni 1974 melalui Keputusan Menteri Keuangan No. 

764/MK/IV/12/1972 keduanya digabung menjadi satu perusahaan negara 

dengan nama PT. Asuransi Jasa Indonesia sampai sekarang ini. Saat ini  

PT. Asuransi Jasa Indonesia telah memiliki 74 kantor cabang yang tersebar 

diseluruh Indonesia dan 1 kantor cabang di luar negeri. PT. Asuransi Jasa 

Indonesia merupakan satu-satunya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

yang bergerak di bidang usaha asuransi kerugian umum. Terkecuali 

dengan Perusahaan Asuransi Kerugian Ika Mulya berubah nama menjadi 

PN Asuransi Kerugian Eka Karya dan pada saat ini dikenal dengan nama 

PT. Asuransi Jasa Raharja 

2. Tujuan Perusahaan 

Suatu perusahaan dalam menjalankan kegiatannya pasti 

mempunyai tujuan sebagai dasar dari pendirian perusahaan tersebut. 

Tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan adalah sebagai berikut : 

a. Tujuan Umum  

Tujuan umum perusahaan PT. Asuransi Jasa Indonesia 

adalah untuk melindungi masyarakat secara umum dari suatu 

kerugian yang mungkin ditimbulkan oleh suatu kejadian yang tidak 

diketahui sebelumnya, sehingga dapat terus mendukung usaha dari 

masyarakat serta membantu pendapatan pemerintah baik dari pajak 

maupun pajak perusahaan. 

b. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari perusahaan PT. Asuransi Jasa Indonesia 

adalah meningkatkan premi sebagai pendapatan bagi perusahaan, 

sehingga perusahaan dapat terus hidup dimasa yang akan datang. 
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3. Lokasi Perusahaan 

Tempat berdirinya kantor pusat PT. Asuransi Jasa Indonesia adalah 

di Jl. M.T. Haryono Kav. 61 Jakarta Selatan, sedangkan kantor cabang 

daerah Yogyakarta adalah di Jalan Jenderal Sudirman No.61 Yogyakarta 

55225. 

4. Bagian Dari Struktur Organisasi PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang 

Yogyakarta 

a. Kepala Cabang 

 Bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup perusahaan 

dan mengkoordinir bawahanya. Kepala cabang juga melakukan 

kegiatan dengan mencari nasabah namun dititik beratkan untuk usaha 

yang corporate atau perusahaan-perusahaan. 

b. Kepala Unit Pemasaran 

 Kepala unit pemasaran bertanggung jawab kepada kepala 

cabang. Kepala unit pemasaran mempunyai tugas untuk 

mengkoordinasi bawahanya dalam mencari nasabah untuk tujuan 

peningkatan penjualan produk asuransi yang ditawarkan. 

c. Staf Pemasaran 

Staf pemasaran bertanggung jawab kepada kepala unit 

pemasaran. Tugas dari staf pemasaran adalah menjalankan tugas yang 

diberikan oleh kepala unit pemasaran dan mencari nasabah, namun 

menitik beratkan pada nasabah retail. 

d. Agen 

 Selain staf pemasaran dan administrator, kepala bagian 

pemasaran juga mempuinyai bawahan yaitu agen-agen. Namun agen-

agen tersebut tidak termasuk dalam daftar pegawai atau karyawan PT 

Asuransi Jasa Indonesia. Tugas agen-agen tersebut membantu kepala 

bagian pemasaran dalam mencari nasabah. 

e. Kepala Unit Teknik 

 Unit teknik dalam PT Asuransi Jasa Indonesia bertugas untuk 

melihat dan meneliti apakah objek yang akan dipertanggungkan bisa 
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dijamin oleh asuransi atau tidak. Selain itu unit teknik juga meneliti 

diganti atau tidaknya kerugian dalam pengajuan klaim. 

f. Unit Akseptasi 

 Unit akseptasi bertugas membuat polis asuransi khusus 

kendaraan bermotor, pengangkutan, PAR (Property All Risk) setelah 

disetujui dari unit teknik. Unit akseptasi juga bertugas menganalisa 

apakah syarat-syarat sudah sesuai dengan jenis asuransi. 

g. Unit Klaim 

Unit klaim bertugas melakukan survey dan pengambilan 

dokumen berupa foto apabila ada laporan klaim dari tertanggung . 

Unit klaim juga bertugas menyelesaikan klaim secara keseluruhan. 

h. Bagian Administrator 

Admin bekerjasama dengan bagian akseptasi bertugas 

membuat polis surety bond dan polis kebakaran. 

i. Bagian Administrator Teknik  

 Administrator teknik bekerja sama dengan bagian akseptasi 

dan administrator bertugas membuat polis kendaraan bermotor, PA 

perjalanan. 

j. Kepala Unit Keuangan 

Kepala unit keuangan mempunyai tanggung jawab terhadap 

kepala cabang. Tugas dari kepala bagian keuangan adalah mengatur 

serta mencatat aliran uang yang keluar dan masuk ke perusahaan. 

k. Bagian Kasir 

Bagian ini bertugas menerima premi, menyetor penerimaan 

premi ke bank dan membayar sejumlah keperluan pembayaran klaim. 

Selain itu bagian kasir bertugas melakukan pembayaran terhadap gaji 

karyawan. 

l. Bagian Inkasso 

Bagian inkasso bertugas untuk melakukan penagihan premi 

dan mengantarkan polis kepada tertanggung. 
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m. Bagian Keuangan  

Bertugas untuk membantu dan menjalankan tugas yang 

diberikan oleh kepala bagian keuangan. 

n. Sopir 

Bertugas untuk mengantar dan menjemput kepala cabang 

apabila melakukan perjalanan dinas baik di dalam maupun di luar 

kota. 

o. Petugas Kebersihan 

Bertugas membersihkan seluruh ruangan kantor dan 

mempersiapkan minuman untuk para karyawan. 

p. Penjaga Malam 

Penjaga malam bertugas menjaga keamanan kantor khususnya 

pada malam hari dan pada saat kantor libur. 

q. Fungsi Administrasi 

Fungsi administrasi bertugas membuat laporan bulanan 

mengenai inventaris kantor yang terpakai atau habis dipakai. Selain 

itu juga bertugas sebagai operator telepon, dan membuat laporan 

mengenai dana yang keluar karena pembayaran klaim. 

 

5. Struktur Organisasi PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Yogyakarta 

Struktur organisasi merupakan suatu kerangka yang menunjukan 

seluruh kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan perusahaan. Suatu 

perusahaan agar dapat mencapai tujuannya dengan baik, harus mempunyai 

sistem organisasi yang dipimpin oleh satu orang pemimpin. Adapun 

struktur organisasi PT. Asuransi Jasa Indonesia cabang Yogyakarta adalah 

sebagai berikut :   
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Gambar 3 

Susunan Organisasi  

PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Yogyakarta 

 

PT. Asuransi Jasa Indonesia merupakan suatu perusahaan yang bisa 

dibilang sehat karena berdasarkan penjelasan di atas, perusahaan tersebut 
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mempunyai suatu tujuan, terdapat sejarah berdirinya perusahaan, menempati 

suatu lokasi dan mempunyai struktur bagian-bagian perusahaan beserta 

penjelasan tugas masing-masing secara jelas walaupun penjelasan di atas 

memang hanya dalam ruang lingkup PT. Asuransi Jasa Indonesia cabang 

Yogyakarta. 

 

Berdirinya PT. Asuransi Jasa Indonesia merupakan penggabungan 

beberapa perusahaan asuransi kerugian sejak tahun 1970an dan sampai 

sekarang masih berdiri dan berkembang bahkan mempunyai sekitar 74 baik 

kantor cabang maupun perwakilan di seluruh wilayah Indonesia serta 1 kantor 

cabang di luar negeri yang sampai sekarang di perluas sampai ke beberapa 

negara khususnya negara-negara yang menjadi tujuan TKI. 

 

Di dalam PT. Asuransi Jasa Indonesia cabang Yogyakarta letak 

pimpinan tertinggi adalah kepala cabang, sehingga semua bagian-bagian 

dalam perusahaan bertanggung jawab kepadanya serta semua keputusan yang 

berhubungan dengan kinerja perusahaan berada dalam kekuasaannya. 

 

Untuk mengetahui program asuransi TKI yang ada dalam PT. 

Asuransi Jasa Indonesia, maka penulis memberikan penjelasan sebagai 

berikut: 

1. Gambaran Mengenai Program Asuransi Perlindungan TKI 

Program asuransi untuk perlindungan TKI yang diluncurkan oleh 

konsorsium asuransi TKI mempunyai visi menjadi perusahaan asuransi yang 

bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan program asuransi TKI dan misi 

memberikan perlindungan bagi TKI yang tertuang dalam Peraturan Menteri 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No PER-23/MEN/V/2006. Untuk lebih 

jelasnya ada beberapa definisi/pengertian dalam asuransi perlindungan TKI : 

a. Calon TKI yang selanjutnya disingkat CTKI, adalah setiap warga 

negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang 
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akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah 

kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. 

b. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut TKI dalam penulisan 

hukum (skripsi) ini, adalah setiap warga negara Indonesia yang telah 

memenuhi persyaratan yang dikeluarkan oleh pemerintah RI dan oleh 

negara pengguna jasa untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan 

kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. 

c. Yang dimaksud dengan pra penempatan adalah jaminan asuransi yang 

diberikan kepada Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya 

disebut CTKI terhitung sejak didaftarkan sebagai calon TKI sampai 

yang bersangkutan berada di terminal pemberangkatan, atau maksimal 

lima bulan (mana saja yang lebih dulu terjadi). 

d. Yang dimaksud dengan masa penempatan adalah jaminan asuransi 

yang diberikan kepada TKI terhitung sejak yang bersangkutan 

diberangkatkan ke negara tujuan setelah mendapat kontrak kerja 

hingga kembali ke Indonesia atau maksimal 24 bulan. 

e. Yang dimaksud dengan purna penempatan adalah jaminan asuransi 

yang diberikan kepada TKI terhitung sejak TKI tiba di terminal 

kedatangan Indonesia sampai di kediaman atau daerah asal TKI, 

maksimal satu bulan (mana saja yang lebih dahulu terjadi). 

f. Asuransi Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri yang selanjutnya 

disebut Asuransi TKI adalah suatu bentuk perlindungan bagi TKI 

dalam bentuk santunan sebagai akibat resiko yang dialami TKI 

sebelum, selama dan sesudah bekerja di luar negeri. 

g. Program Asuransi TKI yang diberikan kepada calon TKI sebelum 

keberangkatan (Pra-Penempatan), selama Penempatan dan Purna 

Penempatan ke luar negeri dalam hal terjadi resiko-resiko yang diatur 

dalam Peraturan Menteri. 

h. Penanggung adalah perusahaan asuransi kerugian dan asuransi jiwa 

yang telah mendapatkan Surat Penunjukan dari Menteri Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi untuk memberikan perlindungan terhadap TKI dalam 
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bentuk satu konsorsium. Penanggung dalam hal ini adalah PT. 

Asuransi Jasa Indonesia yang telah di tunjuk oleh Menakertrans 

sebagai pemimpin dalam sebuah Konsorsium Asuransi TKI melalui 

Kepmen No.280/2006 pada tanggal 21 Juli tahun 2006. 

i. Tertanggung adalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Balai 

Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI). 

j. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta, yang 

selanjutnya disingkat PPTKIS adalah badan hukum yang telah 

memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan 

pelayanan penempatan TKI di luar negeri 

k. BP3TKI (Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI) adalah 

suatu badan nasional yang bertugas memberikan kemudahan pelayanan 

pemrosesan seluruh dokumen penempatan TKI 

l. BP2TKI (Balai Pelayanan dan Penempatan TKI) adalah Unit 

Pelaksana Teknis Pemerintah Pusat di Daerah yang melaksanakan 

sebagian penempatan tenaga kerja ke luar negeri dan sebagai pengganti 

BP3TKI di daerah maupun pengganti BP3TKI bila belum terbentuk. 

m. Broker adalah pihak yang melakukan pengumpulan Dokumen 

Pendukung Klaim dalam prosedur penyelesaian klaim Asuransi TKI. 

Broker Asuransi TKI yang ditunjuk adalah Grasia Media Utama.  

n. Polis adalah suatu perjanjian yang berisi kontrak asuransi bagi 

pemegang polis, yang diterbitkan oleh penanggung berdasarkan daftar 

peserta yang diserahkan oleh PPTKIS. 

o. Pemegang polis adalah Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan 

TKI (BP3TKI). 

p. Daftar Peserta Asuransi (DPA) adalah formulir daftar peserta yang 

diajukan oleh PPTKIS kepada konsorsium asuransi TKI sebagai 

peserta asuransi yang sah. 

q. Kartu Peserta Asuransi (KPA) adalah kartu yang diterbitkan oleh 

penanggung sebagai bukti keikutsertaan tertanggung dalam asuransi 

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari polis. 
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r. Penerima santunan adalah tertangung atau ahli waris yang sah untuk 

menerima santunan asuransi. 

s. Uang pertanggungan adalah sejumlah uang santunan sesuai dengan 

jaminan asuransi yang ditempatkan dalam polis 

t. Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik 

Indonesia. 

u. Kecelakaan, adalah setiap kekerasan baik fisik maupun kimia, tidak 

terduga, datang dari luar tertuju kepada badan peserta asuransi, yang 

seketika itu mengakibatkan luka yang sifat dan tempatnya dapat 

ditentukan oleh medis, termasuk : 

1) Keracunan karena terhirup gas beracun, kecuali keracunan karena 

peserta asuransi sengaja memakai obat bius, zat-zat lain atau 

memakai obat-obatan dengan melebihi dosis yang dapat diduga 

akan berakibat buruk. 

2) Masuknya kuman penyakit, lepas dari kecelakaan itu sendiri, baik 

seketika, maupun kemudian, kedalam luka yang terjadi karena 

kecelakaan. 

3) Mati lemas karena terbenam atau karena sengatan panas matahari, 

terkurung dalam lift. 

4) Bertambah beratnya penyakit yang disebabkan kecelakaan, karena 

perawatan yang diberikan atau diperintahkan dokter atau tabib 

berizin. 

v. Cacat tetap, adalah hilangnya dan atau tidak berfungsinya sebagian 

atau seluruh anggota tubuh yang diamputasi karena kecelakaan 

berdasarkan pertimbangan medis. Keadaan cacat tetap dan perlunya 

dilakukan di rumah sakit atau klinik atau balai pengobatan atas diri 

peserta asuransi sebagai pasien rawat inap. 

w. Pengobatan, adalah pemeriksaan oleh dokter atau tenaga paramedis, 

perawatan, pengobatan, operasi, dengan atau tanpa didahului tindakan 

pertolongan pertama, yang dilakukan di rumah sakit atau klinik atau 

balai pengobatan atas diri peserta asuransi sebagai pasien rawat inap. 
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x. Biaya pengobatan, adalah ongkos pemeriksaan oleh dokter atau tenaga 

paramedis, ongkos pengobatan, obat-obatan, perban, operasi dan 

perawatan selama peserta asuransi dirawat di rumah sakit atau klinik 

atau balai pengobatan dengan atau tanpa ongkos-ongkos tindakan 

pertolongan pertama, sebagai pasien rawat inap. 

Adanya berbagai pengertian di atas yang merupakan penjelasan 

terhadap berbagai hal yang mempunyai hubungan dengan asuransi TKI 

berdasar Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No PER-

23/MEN/V/2006 tentang Asuransi TKI mempunyai tujuan bahwa para pihak-

pihak yang berkaitan terutama pihak penanggung dengan pihak tertanggung 

maupun masyarakat secara luas mempunyai pengetahuan yang tidak 

berseberangan maupun bertentangan terhadap hal-hal yang berhubungan 

dengan asuransi TKI. Sehingga tidak ada para pihak yang mempunyai 

pemikiran yang berbeda-beda dan menimbulkan perselisihan bahkan 

permasalahan yang timbul kemudian hari. 

2. Luas Jaminan Asuransi Perlindungan TKI 

Luas jaminan sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi No: PER.23/MEN/V/2006 tanggal 23 Mei 2006 tentang 

Asuransi Tenaga Kerja Indonesia yang dapat disetujui untuk diaksep, sebagai 

berikut : 

a. Program Asuransi TKI Pra Penempatan 

1) Meninggal dunia akibat kecelakaan 

Apabila peserta asuransi mengalami kecelakaan dalam masa 

pertanggungan, sehingga mengakibatkan kematian dalam tempo 120 

(seratus dua puluh) hari kalender sejak terjadinya kecelakaan. 

Santunan Rp 40.000.000 (empat puluh juta) 

2) Meninggal dunia akibat sakit 

Apabila peserta asuransi jatuh sakit dalam masa 

pertanggungan, tidak termasuk jatuh sakit karena penyakit bawaan dan 

atau penyakit yang telah diderita sebelum memasuki pra penempatan, 

sehingga mengakibatkan kematiannya dalam tempo 120 (seratus dua 
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puluh) hari kalender sejak  ia untuk pertama kali melakukan konsultasi 

dengan dokter rumah sakit atau klinik atau balai pengobatan dan 

dinyatakan sakit. Santunan Rp 40.000.000 (empat puluh juta) 

3) Biaya pemakaman 

Apabila peserta asuransi meninggal dunia dalam masa 

pertanggungan baik akibat kecelakaan maupun bukan akibat 

kecelakaan, akan diberikan biaya pemakaman maksimal sebesar Rp 

5.000.000 

4) Cacat tetap total akibat kecelakaan 

Apabila peserta asuransi mengalami kecelakaan dalam masa 

pertanggungan, sehingga berakibat oleh dokter rumah sakit atau klinik 

atau balai pengobatan dinyatakan menderita cacat total dalam tempo 

120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak terjadinya kecelakaan. 

Santunan maksimal Rp 40.000.000 (empat puluh juta ) ditambah tiket 

pesawat kelas ekonomi dan biaya transportasi dari bandara / pelabuhan 

debarkasi sampai daerah asal TKI. 

5) Cacat tetap sebagian akibat kecelakaan 

Apabila peserta asuransi mengalami kecelakaan dalam masa 

pertanggungan, sehingga berakibat oleh dokter rumah sakit atau klinik 

atau balai pengobatan dinyatakan menderita cacat tetap sebagian dalam 

tempo 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak terjadinya 

kecelakaan. Santunan maksimal Rp 40.000.000 (empat puluh juta) 

sesuai daftar perhitungan dalam pasal X. 

6) Biaya pengobatan akibat kecelakaan 

Apabila peserta asuransi mengalami kecelakaan selama tinggal 

di asrama  (tempat penampungan) atau selama mengikuti pelatihan, 

sehingga ia dirawat di rumah sakit atau klinik atau balai pengobatan 

sebagai pasien rawat inap dan rawat jalan. Santunan maksimal Rp 

40.000.000 (empat puluh juta). 

7) Biaya pengobatan akibat sakit 
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Apabila peserta asuransi jatuh sakit selama tinggal di asrama / 

tempat penampungan atau selama mengikuti pelatihan, tidak termasuk 

jatuh sakit karena penyakit bawaan dan atau penyakit yang telah 

diderita sebelum memasuki pra penempatan, sehingga ia dirawat di 

rumah sakit atau klinik atau balai pengobatan sebagai pasien rawat 

inap atau rawat jalan. Santunan maksimal Rp 40.000.000 (empat puluh 

juta) untuk setiap peristiwa sakit. 

8) Risiko gagal berangkat bukan karena kesalahan calon TKI 

Apabila peserta asuransi yang mengalami gagal berangkat 

bukan karena kesalahan peserta asuransi atau calon TKI atau selambat-

lambatnya dalam waktu 5 bulan belum diberangkatkan atau 

ditempatkan, maka akan diberikan sejumlah santunan. Santunan 110% 

dari biaya penempatan sesuai cost structure masing-masing negara 

tujuan yang telah dipungut oleh PPTKIS. 

9) Risiko tindak kekerasan fisik dan perkosaan 

Apabila peserta mengalami tindakan kekerasan fisik dan 

perkosaan, maka peserta asuransi akan diberikan santunan. Santunan 

untuk kekerasan fisik sebesar ketentuan cacat tetap yang tertera pada 

pasal X, maksimal Rp 40.000.000 (empat puluh juta) dan santunan 

untuk perkosaan sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta). 

10) Jumlah penggantian apabila terjadi akumulasi risiko selain biaya 

pemakaman, tiket pesawat / kapal dan transportasi selama pra 

penempatan maksimal sebesar jumlah harga pertanggungan Rp 

40.000.000 (empat puluh juta). 

b. Program Asuransi TKI Masa Penempatan 

1) Risiko gagal ditempatkan bukan karena kesalahan TKI 

Apabila peserta asuransi mengalami pembatalan kontrak oleh 

mitra usaha atau majikan sebelum TKI melakukan pekerjaan sesuai 

perjanjian kerja bukan karena kesalahan TKI, maka peserta asuransi 

akan diberikan santunan. Santunan Rp 20.000.000 (dua puluh juta) 
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ditambah tiket pesawat udara kelas ekonomi dan biaya transportasi dari 

bandara atau pelabuhan debarkasi sampai daerah asal TKI. 

2) Meninggal dunia akibat kecelakaan 

Apabila peserta asuransi mengalami kecelakaan dalam masa 

pertanggungan, sehingga mengakibatkan kematiannya dalam tempo 

120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak terjadinya kecelakaan. 

Santunan Rp 40.000.000 (empat puluh juta). 

3) Meninggal dunia akibat sakit 

Apabila peserta asuransi jatuh sakit dalam masa pertanggungan 

, tidak termasuk jatuh sakit karena penyakit bawaan dan atau penyakit 

yang telah diderita sebelum memasuki pra penempatan, sehingga 

mengakibatkan kematiannya dalam tempo 120 (seratus dua puluh) hari 

kalender sejak ia untuk pertama kali melakukan konsultasi dengan 

dokter rumah sakit atau klinik atau balai pengobatan dan dinyatakan 

sakit. Santunan Rp 40.000.000 (empat puluh juta). 

4) Biaya pemakaman 

Apabila peserta asuransi meninggal dunia dalam masa 

pertanggungan baik akibat kecelakaan maupun bukan akibat 

kecelakaan, akan diberikan biaya pemakaman maksimal sebesar Rp 

5.000.000. 

5) Cacat tetap total akibat kecelakaan 

Apabila peserta asuransi mengalami kecelakaan dalam masa 

pertanggungan, sehingga berakibat oleh dokter rumah sakit atau klinik 

atau balai pengobatan dinyatakan menderita cacat total dalam tempo 

120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak terjadinya kecelakaan. 

Santunan maksimal Rp 40.000.000 (empat puluh juta ) ditambah tiket 

pesawat kelas ekonomi dan biaya transportasi dari bandara / pelabuhan 

debarkasi sampai daerah asal TKI. 

6) Cacat tetap sebagian akibat kecelakaan 

Apabila peserta asuransi mengalami kecelakaan dalam masa 

pertanggungan, sehingga berakibat oleh dokter rumah sakit atau klinik 
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atau balai pengobatan dinyatakan menderita cacat tetap sebagian dalam 

tempo 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak terjadinya 

kecelakaan. Santunan maksimal Rp 40.000.000 (empat puluh juta) 

sesuai daftar perhitungan dalam pasal X. 

7) Biaya pengobatan akibat kecelakaan 

Apabila peserta asuransi mengalami kecelakaan selama 

bekerja, sehingga ia dirawat di rumah sakit atau klinik atau balai 

pengobatan sebagai pasien rawat inap dan rawat jalan. Santunan 

maksimal Rp 40.000.000 (empat puluh juta) dan perawatan lanjutan di 

dalam negeri sesuai dengan biaya pengobatan dan perawatan yang 

dikeluarkan berdasarkan bukti-bukti pengeluaran dan maksimal Rp 

20.000.000 (dua puluh juta). 

8) Biaya pengobatan akibat sakit 

Apabila peserta asuransi jatuh sakit selama bekerja tidak 

termasuk jatuh sakit karena penyakit bawaan dan atau penyakit yang 

telah diderita sebelum memasuki pra penempatan, sehingga ia dirawat 

di rumah sakit atau klinik atau balai pengobatan sebagai pasien rawat 

inap atau rawat jalan. Santunan maksimal Rp 40.000.000 (empat puluh 

juta) dan perawatan lanjutan di dalam negeri sesuai dengan biaya 

pengobatan dan perawatan yang dikeluarkan berdasarkan bukti-bukti 

pengeluaran dan maksimum Rp 20.000.000 (dua puluh juta) untuk 

setiap peristiwa sakit. 

9) Risiko PHK individu/perorangan sebelum berakhirnya perjanjian 

kerja 

Apabila peserta asuransi mengalami pemutusan hubungan kerja 

(PHK) sebelum berakhirnya perjanjian kontrak kerja, maka peserta 

asuransi akan diberikan santunan : 

a) Kurang dari dua bulan, 10% x Rp 20.000.000 = Rp 2.000.000 

b) Dua bulan atau lebih dan kurang dari tiga bulan, 15% x Rp 

20.000.000 = Rp 3.000.000 
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c) Tiga bulan atau lebih dan kurang dari empat bulan, 20% x Rp 

20.000.000 = Rp 4.000.000 

d) Empat bulan atau lebih, 25% x Rp 20.000.000 = Rp 5.000.000 

10) Risiko menghadapi masalah hukum 

Apabila peserta asuransi dalam menyelesaikan masalah 

memerlukan bantuan hukum baik biaya legalitas dan advokasi selama 

penempatan, maka peserta asuransi akan diberikan santunan sesuai 

pengajuan kuintansi dan maksimum Rp 100.000.000 

11) Risiko upah tidak dibayar 

Apabila peserta asuransi selama bekerja tidak dibayarkan 

upahnya, maka peserta asuransi akan menerima santunan sebesar upah 

yang belum dibayar selama masa kerja yang telah dijalani, dalam hal 

upah yang belum dibayar tersebut kemudian dibayar oleh pengguna 

maka menjadi hak asuransi. 

12) Risiko pemulangan TKI bermasalah 

Apabila peserta asuransi mempunyai masalah ditempat kerja, 

sehingga harus dipulangkan maka peserta asuransi akan menerima 

santunan sebesar harga tiket pesawat udara kelas ekonomi dari negara 

dimana dia bekerja sampai ke negara asal dan biaya transportasi dari 

bandara / pelabuhan debarkasi sampai daerah asal TKI. 

13) Risiko tindak kekerasan fisik dan perkosaan 

Apabila peserta asuransi mengalami tindakan kekerasan fisik 

dan pemerkosaan, maka peserta asuransi akan diberikan santunan. 

Santunan untuk kekerasan fisik sebesar ketentuan acat tetap, maksimal 

Rp 40.000.000 selama masa penempatan. Dan santunan untuk 

pemerkosaan maksimal Rp 40.000.000. 

14) Risiko hilangnya akal budi 

Apabila peserta asuransi mengalami hilangnya akal budi akibat 

kecelakaan yang sifatnya permanen, maka peserta asuransi akan 

menerima santunan. Santunan Rp 20.000.000 ditambah tiket pesawat 
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udara kelas ekonomi dan biaya transportasi dati bandara / pelabuhan 

debarkasi sampai daerah asal TKI. 

15) Risiko TKI dipindahkan ke tempat kerja / tempat lain bukan 

kehendak TKI 

Apabila peserta asuransi mengalami pindah tempat kerja dan 

bukan kemauan TKI itu sendiri, maka akan diberikan santunan : 

a) Dipindahkan ke tempat kerja / tempat lain lintas negara dengan 

majikan berbeda, santunan sebesar 24 bulan gaji ditambah tiket 

pesawat udara kelas ekonomi dan biaya transportasi dari 

bandara / pelabuhan debarkasi sampai daerah asal TKI. 

b) Dipindahkan ke  tempat kerja / tempat lain lintas negara dengan 

majikan yang sama, santunan sebesar 12 bulan gaji ditambah 

tiket pesawat udara kelas ekonomi dan biaya transportasi dari 

bandara / pelabuhan debarkasi sampai daerah asal TKI. 

c) Dipindahkan ke tempat kerja / tempat lain dalam negara yang 

sama dengan majikan yang berbeda, santunan sebesar enam 

bulan gaji ditambah tiket pesawat udara kelas ekonomi dan 

biaya transportasi dari bandara / pelabuhan debarkasi sampai 

daerah asal TKI. 

d) Jumlah penggantian apabila terjadi akumulasi risiko selain 

biaya bantuan hukum, biaya pemakaman, tiket pesawat / kapal 

dan transportasi selama masa penempatan maksimal sebesar 

jumlah harga pertanggungan (Rp 40.000.000). 

c. Program Asuransi TKI Purna Penempatan 

1) Meninggal dunia akibat kecelakaan 

Apabila peserta asuransi mengalami kecelakaan dalam masa 

pertanggungan yang mengakibatkan kematian dalam tempo 120 hari 

kalender sejak terjadinya kecelakaan. Santunan Rp 40.000.000. 

2) Meninggal dunia akibat sakit 

Apabila peserta asuransi jatuh sakit dalam masa 

pertanggungan, tidak termasuk jatuh sakit karena penyakit bawaan dan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 lxviii

atau penyakit yang telah diderita sebelum memasuki pra penempatan, 

sehingga mengakibatkan kematiannya dalam tempo 120 hari kalender 

sejak ia untuk pertama kali melakukan konsultasi dengan dokter rumah 

sakit atau kllinik atau balai pengobatan dan dinyatakan sakit. Santunan 

Rp 40.0000.000. 

3) Biaya pemakaman 

Apabila peserta asuransi meninggal dunia dalam masa 

pertanggungan baik akibat kecelakaan maupun bukan akibat 

kecelakaan, akan diberikan biaya pemakaman maksimal sebesar Rp 

5.000.000. 

4) Cacat tetap total akibat kecelakaan 

Apabila peserta asuransi mengalami kecelakaan dalam masa 

pertanggungan, sehingga berakibat ia oleh dokter rumah sakit atau 

klinik atau balai pengobatan dinyatakan menderita cacat tetap total 

dalam tempo 120 hari kalender sejak terjadinya kecelakaan. Santunan 

maksimal Rp 40.000.000 ditambah tiket pesawat kelas ekonomi dan 

biaya transportasi dari bandara / pelabuhan debarkasi sampai daerah 

asal TKI. 

5) Cacat tetap sebagian akibat kecelakaan 

Apabila peserta asuransi mengalami kecelakaan dalam masa 

pertanggungan, sehingga berakibat ia oleh dokter rumah sakit atau 

klinik atau balai pengobatan dinyatakan menderita cacat tetap sebagian 

dalam tempo 120 hari sejak kalender sejak terjadinya kecelakaan. 

Santunan maksimal Rp 40.000.000 sesuai daftar perhitungan dalam 

pasal X. 

6) Biaya pengobatan akibat kecelakaan 

Apabila peserta asuransi mengalami kecelakaan sejak TKI 

tiba di terminal kedatangan sampai di kediaman atau daerah asal TKI 

maksimal satu bulan, sehingga ia dirawat di rumah sakit atau klinik 

atau balai pengobatan sebagai pasien rawat inap atau rawat jalan. 

Santunan maksimal Rp 40.000.000. 
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7) Biaya pengobatan akibat sakit 

Apabila peserta asuransi jatuh sakit sejak tiba di terminal 

kedatangan sampai di kediaman atau daerah asal TKI maksimal satu 

bulan, tidak termasuk jatuh sakit karena bawaan atau penyakit yang 

telah diderita sebelum memasuki pra penempatan sehingga ia dirawat 

di rumah sakit atau klinik atau balai pengobatan sebagai pasien rawat 

inap atau rawat jalan. Santunan maksimal Rp 40.000.000 untuk setiap 

peristiwa sakit. 

8) Risiko tindak kekerasan fisik dan perkosaan 

Apabila peserta asuransi mengalami tindakan kekerasan fisik 

dan pemerkosaan, maka peserta asuransi akan diberiakan santunan. 

Santunan untuk kekerasan fisik sebesar ketentuan cacat tetap, 

maksimal Rp 40.000.000 selama purna penempatan. Santunan untuk 

perkosaan sebesar Rp 40.000.000. 

9) Risiko kerugian atas tindakan pihak lain selama perjalanan pulang 

ke daerah asal 

Apabila peserta asuransi mengalami kerugian atas tindakan 

pihak lain selama perjalanan pulang ke daerah asal, maka peserta 

asuransi akan diberikan santunan. Santunan maksimal Rp 2.000.000. 

10) Jumlah penggantian apabila terjadi akumulasi risiko selain biaya 

pemakaman,tiket pesawat / kapal dan transportasi selama purna 

penempatan maksimal sebesar jumlah harga pertanggungan (Rp 

40.000.000) 

 Berbagai macam resiko dalam masa pra penempatan, masa 

penempatan dan masa purna penempatan yang dijelaskan di atas merupakan 

penjelasan lebih lanjut dari pada resiko-resiko yang ada dalam  Peraturan 

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No PER-23/MEN/V/2006. 

Sedangkan besarnya santunan yang tercantum dalam setiap resiko merupakan 

ketentuan yang telah diatur oleh  Kepmennakertrans no 280 tahun 2006. Oleh 

karena itu dapat disimpulkan bahwa pihak penanggung yaitu PT. Asuransi 

Jasa Indonesia dalam menentukan berbagai macam resiko dan besarnya uang 
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ganti kerugian tidak secara sepihak, melainkan berdasar ketentuan dan 

ketetapan yang telah diatur oleh pemerintah. 

3. Pengecualian Dalam Asuransi Perlindungan TKI 

Pengecualian dalam asuransi TKI oleh PT. Asuransi Jasa Indonesia 

dibagi menjadi, yaitu : 

a. Pengecualian Umum 

Penanggung tidak akan membayar uang santunan dalam hal, 

karena, akibat langsung maupun tidak langsung dari atau berhubungan 

dengan : 

1) Pengobatan kosmetik, pengobatan yang tidak dibutuhkan secara 

medis, atau pengobatan yang telah ditanggung oleh asuransi lain. 

2) Jasa non-medis yang diberikan atau disediakan rumah sakit atau 

klinik atau balai pengobatan, seperti TV, Radio, Jasa telex atau 

fasilitas sejenis, laundry. 

3) Kelainan mental dan syaraf, termasuk stress, kelainan bawaan yang 

diketahui. 

4) Akibat mengkonsumsi zat psikotropika dan minuman keras. 

5) Kesengajaan (termasuk tidak mengikuti anjuran medis), dalam 

keadaan sadar maupun tidak sadar. 

6) Melakukan tindakan kriminal atau kegiatan yang melanggar hukum 

oleh pemberi kerja (kecuali jaminan bantuan hukum). 

7) Kejahatan yang dilakukan oleh mereka yang berkepentingan atas 

manfaat polis induk ini. 

8) Perang (baik yang dinyatakan maupun tidak), keadaan seperti 

perang, pendudukan, berdinas di dalam angkatan bersenjata, 

gerakan pengacauan, pemogokan, huru-hara, kerusuhan, sabotase, 

teror. 

9) Reaksi inti atom atau radioaktif. 

b. Pengecualian Khusus 

1) Kecelakaan diri 
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Penanggung tidak akan membayar uang santunan apabila 

kecelakaan terjadi dalam hal, karena, langsung maupun tidak langsung 

akibat dari atau berhubungan dengan : 

a) Melakukan perkelahian, kecuali sebagai orang yang 

mempertahankan diri. 

b) Kecelakaan, ketika menjadi penumpang pesawat udara yang 

tidak dioperasikan oleh perusahaan penerbangan komersil, 

yang terbang secara tetap dan teratur. 

c) Dihukum mati oleh pengadilan. 

d) Cacat tetap atau meninggal dunia di luar pengertian kecelakaan 

kerja yang berlaku, sebagaimana yang diatur oleh Undang-

Undang Pokok Perburuhan Republik Indonesia. 

e) Turut serta dalam olah raga bela diri pada umumnya, mendaki 

gunung dan berburu binatang. 

2) Sakit 

Penanggung tidak akan membayar uang santunan apabila 

keadaan jatuh sakit terjadi dalam hal, karena, langsung maupun tidak 

langsung akibat dari atau berhubungan dengan : 

a) Terlibat dalam pemakaian dan atau pengedaran zat 

Psikotropika dan minuman keras. 

b) AIDS, ARC (AIDS Related Complex), penyakit kelamin dan 

segala akibatnya. 

c) Metode kontrasepsi, perawatan kemandulan atau gangguan 

menstruasi, melahirkan. 

d) Pemeriksaan rutin, check-up kesehatan dan pengobatan 

pencegahan. 

3) Gagal berangkat atau gagal penempatan 

Penanggung tidak akan membayar uang santunan apabila 

peserta asuransi gagal diberangkatkan atau gagal ditempatkan secara 

langsung atau tidak langsung akibat dari atau berhubungan dengan : 

a) Kesalahan PPTKIS 
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b) Kebijaksanaan pemerintah negara Indonesia 

c) Kesalahan peserta asuransi 

4) Pemutusan hubungan kerja 

Penanggung tidak akan membayar uang santunan apabila 

terjadi pemutusan hubungan kerja kepada peserta asuransi secara 

langsung atau tidak langsung akibat dari atau berhubungan dengan : 

a) Karena pekerjaan yang dilakukan oleh peserta asuransi tidak 

sesuai dengan pekerjaan yang tercantum dalam perjanjian kerja 

(PK) atau Term Of Services (TOS) dan dokumen lainnya yang 

sudah ditandatangani 

b) AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome), ARC (AIDS 

Related Complex), penyakit kelamin dan segala akibatnya 

c) Karena tidak terdaftar dalam rombongan yang dikirim oleh 

PPTKIS 

d) Perubahan-perubahan kebijaksanaan politik 

e) Pelanggaran hukum yang dilakukan baik oleh penerima kerja 

maupun pemberi kerja 

f) Gangguan menstruasi, hamil dan atau melahirkan 

g) Peserta asuransi melarikan diri dari perusahaan dianggap 

mengundurkan diri dari pekerjaannya. 

5) Pindah tempat kerja atau tempat lain bukan kehendak TKI 

Penanggung tidak akan membayar uang santunan apabila 

terjadi pemindahan tempat kerja atau tempat lain bukan kehendak TKI 

secara langsung atau tidak langsung akibat dari atau berhubungan 

dengan : 

a) Karena pekerjaan yang dilakukan oleh peserta asuransi tidak 

sesuai dengan pekerjaan yang tercantum dalam perjanjian kerja 

(PK) atau Term Of Services (TOS) dan dokumen lainnya yang 

sudah ditandatangani 

b) AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome), ARC (AIDS 

Related Complex), penyakit kelamin dan segala akibatnya 
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c) Karena tidak terdaftar dalam rombongan yang dikirim oleh 

PPTKIS 

d) Perubahan-perubahan kebijaksanaan politik 

e) Pelanggaran hukum yang dilakukan baik oleh penerima kerja 

maupun pemberi kerja 

f) Terlibat dalam pemakaian dan atau pengedaran zat 

Psikotropika dan minuman keras 

g) Gangguan menstruasi, hamil dan atau melahirkan 

Pengecualian-pengecualian di atas merupakan ketentuan yang telah 

ditetapkan oleh pihak penanggung dan harus dipatuhi oleh tertanggung. 

Apabila tertanggung melanggar ketentuan tersebut, maka pihak penanggung 

tidak akan membayar uang santunan atau uang ganti kerugian seperti yang 

tercantum dalam polis. 

 

Memang pengecualian-pengecualian ini terkesan ditentukan sepihak 

oleh penanggung, tetapi pengecualian-pengecualian tersebut ditentukan oleh 

penanggung dengan mempertimbangkan situasi dan keadaan yang akan 

dihadapi oleh tertanggung akibat tindakannya sendiri maupun diluar 

wewenang penanggung 

3. Jangka Waktu Pertanggungan 

a. Pra Penempatan 

Sejak didaftarkan sebagai calon TKI sampai yang bersangkutan 

berada di terminal pemberangkatan, atau maksimal lima bulan. 

b. Masa Penempatan 

Sejak yang bersangkutan diberangkatkan ke negara tujuan setelah 

mendapat kontrak kerja sampai kembali ke Indonesia atau maksimal 

24 bulan. 

c. Purna Penempatan 

Sejak TKI tiba di terminal kedatangan Indonesia sampai di kediaman 

atau daerah asal TKI, maksimal satu bulan (mana saja yang lebih dulu 

terjadi). 
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Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas yang bermula dari 

gambaran umum PT. Asuransi Jasa Indonesia dilanjutkan gambaran program 

asuransi TKI sampai yang terakhir jangka waktu pertanggungan, dapat 

diketahui bahwa PT. Asuransi Jasa Indonesia merupakan suatu perusahaan 

yang sehat dan telah berdiri sejak lama serta berkembang pesat sampai 

sekarang. Sehingga PT. Asuransi Jasa Indonesia patut dan berhak ikut serta 

dalam program perlindungan asuransi TKI yang merupakan suatu bentuk 

perlindungan terhadap TKI yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini 

diwujudkan dengan menjadi pimpinan dalam suatu konsorsium asuransi TKI 

berdasar Kepmennakertrans  No.280/2006. 

 

PT. Asuransi Jasa Indonesia merupakan suatu subyek hukum yaitu 

badan hukum yang dapat melakukan hubungan hukum dengan subyek hukum 

lainnya baik orang dalam hal ini adalah TKI. Hal ini dapat diketahui dengan 

adanya penjelasan mengenai luas jaminan asuransi perlindungan TKI tentang 

berbagai macam risiko beserta besarnya biaya ganti kerugian dan 

pengecualian dalam asuransi TKI serta jangka waktu pertanggungan. Dimana 

PT. Asuransi Jasa Indonesia mempunyai hubungan timbal balik terhadap TKI 

seperti didalam penjelasan risiko-risiko diterangkan PT. Asuransi Jasa 

Indonesia akan membayar uang ganti kerugian dengan jumlah tertentu 

berdasarkan kejadian yang dialami oleh TKI dan pengecualian beberapa 

kejadian apabila dialami maupun dilakukan oleh TKI maka PT. Asuransi Jasa 

Indonesia tidak akan memberikan uang ganti kerugian. 

 

Di dalam asuransi terdapat pihak penanggung dan pihak tertanggung 

yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban. Dalam hal ini pihak 

penanggung adalah PT. Asuransi Jasa Indonesia dan pihak tertanggung adalah 

TKI, sebagian dari hak dan kewajibannya telah dijelaskan seperti di atas yaitu 

hubungan timbal balik keduanya. Sehingga dapat dikatakan bahwa hubungan 
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hukum antara keduanya dapat menyebabkan adanya hak dan kewajiban 

penanggung maupun tertanggung. 

 

Sebelum mengetahui prosedur penyelesaian klaim asuransi TKI 

dalam PT. Asuransi Jasa Indonesia, penulis memberikan gambaran mengenai 

keadaan asuransi TKI di daerah Yogyakarta berdasar perkembangan jumlah 

CTKI, TKI dan PPTKIS yang ada dengan suatu kesimpulan antara lain : 

1. CTKI mengalami peningkatan dari tahun ke tahun seperti yang terjadi 

pada tahun 2006 dibandingkan tahun 2007 dengan negara tujuan 

berjumlah 13 negara. Negara yang paling diminati oleh para CTKI 

berdasarkan jumlah CTKI terbanyak adalah Malaysia dan Taiwan. Jumlah 

CTKI berjenis laki-laki lebih sedikit dibandingkan perempuan bahkan 

kurang dari separuhnya. Hal ini dapat kita lihat dalam lampiran III. 

2. Jumlah TKI dalam masa penempatan dari tahun ke tahun malah 

mengalami penurunan seperti yang terjadi pada tahun 2006 dibandingkan 

tahun 2007 dengan negara tujuan hanya berjumlah 6 negara. Untuk negara 

yang ditempati terbanyak oleh para TKI berdasar urutan jumlah TKI 

adalah Malaysia dan Singapura. Sedangkan TKI perempuan berjumlah 

lebih besar bahkan terlihat sangat mencolok dibandingkan TKI laki-laki. 

Penjelasan di atas seperti yang terlihat dalam lampiran IV. 

3. PPTKIS/PJTKI yang berada di daerah Yogyakarta terbagi menjadi 2 

macam, yaitu PPTKIS/PJTKI berkantor pusat dan PPTKIS/PJTKI yang 

merupakan perwakilan atau cabang dari daerah lain. PPTKIS/PJTKI yang 

berkantor pusat hanya berjumlah 2 kantor, sedangkan PPTKIS/PJTKI 

cabang berjumlah 26 kantor. Untuk nama, alamat, penanggung jawab dan 

nomor SIPPTKI serta nomor SK Kantor Cabang PPTKIS/PJTKI dapat 

dilihat dalam lampiran V. 

4. PPTKIS/PJTKI daerah Yogyakarta yang mampu menempatkan para TKI 

ke negara tujuan pada tahun 2007  berjumlah 25 buah. Jumlah penempatan 

TKI terbanyak dilakukan oleh PT. Karyatama Mitra Sejati dengan negara 

tujuan Malaysia. Ada juga PPTKIS/PJTKI yang mampu menempatkan 
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TKI di beberapa negara tujuan dengan jumlah 5 negara yaitu PT. Surya 

Pacific Jaya. Sedangkan untuk mengetahui selengkapnya dapat dilihat 

dalam lampiran VI. 

 

Setelah mengetahui kesimpulan di atas, kita dapat mengetahui 

perkembangan asuransi TKI di daerah Yogyakarta mulai berkembang dan 

meningkat dari tahun ke tahun. Dapat dikatakan pula masyarakat sekitar 

daerah Yogyakarta khususnya para CTKI dan TKI merasakan pengaruhnya 

terhadap adanya program asuransi TKI yang merupakan salah satu bentuk 

tindakan pemerintah untuk melindungi TKI. Hal ini dapat kita lihat berdasar 

jumlah CTKI yang meningkat dari tahun ke tahun walaupun dalam hal 

penempatan TKI mengalami penurunan 

B. Prosedur Penyelesaian Klaim Asuransi TKI  

Prosedur penyelesaian klaim Asuransi TKI oleh PT. Asuransi Jasa 

Indonesia adalah sebagai berikut : 

1. Pemberitahuan Klaim 

a. Klaim dilaporkan oleh tertanggung yaitu TKI atau bisa diwakilkan 

olek PPTKIS/PJTKI dengan menggunakan surat kuasa dari TKI 

dengan batas pengajuan paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah 

resiko terjadi. Apabila diajukan setelah batas waktu tersebut, maka 

klaim ditolak karena hak menuntut klaim dinyatakan gugur. 

b. Sebelumnya TKI atau PPTKIS/PJTKI meminta catatan rekomendasi 

dari BP3TKI  

c. Laporan klaim diterima oleh broker terlebih dahulu yaitu perwakilan 

dari Grasia Media Utama cabang yang kemudian dilaporkan kepada 

penanggung yaitu PT Asuransi Jasa Indonesia cabang dengan 

membuat suatu laporan pemberitahuan klaim 

d. Broker yang dalam hal ini bertindak sebagai broker cabang wajib 

melaporkan kepada broker pusat. Penanggung juga sebagai 

penanggung cabang juga mempunyai kewajiban melaporkan kepada 

penanggung pusat. 
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e. Kemudian penanggung membuat nota penyelesaian klaim yang harus 

dipenuhi dalam penyelesaian klaim dan diserahkan kepada broker 

f. Setelah itu broker mengumpulkan dokumen pendukung klaim dan 

diarahkan oleh penanggung jika diperlukan 

2. Dokumen Pendukung Klaim 

a. Dokumen Umum ; 

1) Surat tuntutan dari TKI / PPTKIS (dengan surat kuasa dari TKI) 

2) Kartu Peserta Asuransi (KPA) 

3) Copy kuintansi pembayaran premi 

4) Copy paspor (dengan penunjukan asli) 

5) Asli surat keterangan dari tim pendataan TKI di terminal III 

bandara Soekarno Hatta / bandara asal 

6) Surat kuasa dari TKI untuk menerima pembayaran klaim (diatas 

materai) 

b. Dokumen Khusus dan Kompensasi 

1) Klaim meninggal dunia  

a) Dokumen : 

(1) Surat keterangan dari yang berwajib (jika meninggal 

karena kecelakaan 

(2) Fotocopy KTP / KK 

(3) Surat keterangan kematian dari rumah sakit 

(4) Surat keterangan ahli waris 

b) Kompensasi : 

(1) Santunan Rp40 juta 

(2) Biaya pemakaman sebesar Rp5 juta 

2) Klaim cacat tetap (karena kecelakaan) 

a) Dokumen : 

(1) Medical Report yang menyatakan anggota badan yang 

cacat berikut presentase 

(2) Surat keterangan dari pihak yang berwenang  

b) Kompensasi : 
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(1) Santunan maximal Rp40 juta atau lihat pasal X Polis TKI 

(2) Tiket pesawat kelas ekonomi 

(3) Biaya kompensasi dari bandara ke tempat asal  

3) Klaim biaya pengobatan 

a) Dokumen : 

(1) Surat keterangan dokter (diagnosa dokter) 

(2) Bukti biaya pengobatan / perawatan dari rumah sakit 

(3) Surat keterangan dari pihak yang berwenang (apabila 

karena kecelakaan) 

b) Kompensasi : 

(1) Santunan sesuai kuintansi, maksimal Rp40 juta 

4) Gagal berangkat 

a) Dokumen : 

(1) Surat keterangan dari BP3TKI 

b) Kompensasi : 

(1) Santunan110% dari biaya penempatan (sesuai cost 

structure negara penempatan) 

5) Tindakan kekerasan dan perkosaan 

a) Dokumen : 

(1) Surat keterangan visum dokter 

(2) Surat keterangan dari pihak yang berwenang 

b) Kompensasi : 

(1) Santunan cacat sesuai pasal X polis TKI 

(2) Santunan perkosaan sebesar Rp40 juta 

6) Gagal ditempatkan 

a) Dokumen : 

(1) Surat keterangan dari Agency atas pembatalan kontrak 

kerja 

(2) Surat pemberitahuan dari BP3TKI mengenai kegagalan 

kerja 

(3) Surat keterangan dari pemberi kerja 
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b) Kompensasi : 

(1) Santunan Rp20 juta 

(2) Tiket pesawat kelas ekonomi 

(3) Biaya transportasi dari bandara ke daerah asal 

7) Bantuan hukum 

a) Dokumen : 

(1) Surat keterangan dari yang berwenang mengenai 

adanya masalah hukum TKI yang sedang diproses di 

luar negeri 

(2) Surat kuasa penunjukan bantuan hukum 

(3) Kuintansi biaya bantuan hukum 

b) Kompensasi : 

(1) Santunan maksimal Rp100 juta 

8) Pindah tempat kerja 

a) Dokumen : 

(1) Surat keterangan dari agency mengenai pindah kerja 

(2) Surat pemberitahuan dari BP3TKI tentang pemindahan 

kerja TKI tersebut  

b) Kompensasi : 

(1) Lintas negara, majikan berbeda adalah 24 kali gaji 

(2) Lintas negara, majikan sama adalah 12 kali gaji 

(3) Negara sama, majiakan berbeda adalah 6 kali gaji 

(4) Tiket pesawat kelas ekonomi 

(5) Biaya transportasi dari bandara ke daerah asal 

9) Pemutusan hubungan kerja (PHK) 

a) Dokumen : 

(1) Surat keterangan adanya PHK dari agency di luar negeri 

(2) Kontrak kerja TKI dengan pengguna jasa 

(3) Surat pemberitahuan adanya PHK dari BP3TKI 

(4) Surat keterangan dari pihak yang berwenang negara 

pengguna jasa untuk PHK masal (jika terjadi) 
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b) Kompensasi : 

(1) Kurang dari 2 bulan adalah Rp2 juta 

(2) Lebih 2 bulan, kurang dari 3 bulan adalah Rp3 juta 

(3) Lebih dari 3 bulan, kurang dari 4 bulan adalah 4 juta 

(4) Lebih dari 4 bulan adalah 5 juta 

10) Pemulangan TKI bermasalah  

a) Dokumen : 

(1) Tiket pulang dari luar negeri atas nama TKI yang 

bersangkutan 

(2) Surat keterangan dari BP3TKI yang menunjukan TKI 

dipulangkan karena bermasalah 

b) Kompensasi : 

(1) Tiket pesawat kelas ekonomi dari negara tempat bekerja 

sampai negara asal 

(2) Biaya tranportasi dari bandara ke daerah asal 

11) Kerugian akibat tindakan pihak lain selama pulang ke daerah asal 

a) Dokumen : 

(1) Surat keterangan dari pihak yang berwenang atas kasus 

yang terjadi 

(2) Jumlah kerugian yang diketahui oleh yang berwenang 

b) Kompensasi : 

(1) Santunan maksimal Rp2 juta 

 

Berdasar hasil wawancara dengan Bapak Adityo Suryo Hapsoro 

yang mewakili bagian klaim PT. Asuransi Jasa Indonesia cabang 

Yogyakarta menyatakan bahwa  besarnya kompensasi di atas sudah 

ditentukan dalam Kepmennakertrans no 280 tahun 2006 tentang suatu 

konsorsium yang menangani asuransi TKI. Sehingga dapat dikatakan 

bahwa besarnya kompensasi mengenai resiko-resiko yang dihadapi oleh 

TKI bukan berdasar keputusan sepihak dari PT. Asuransi Jasa Indonesia 

tetapi telah berdasar oleh keputusan semua pihak termasuk pemerintah 
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yang diwakili oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi termasuk 

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mewakili kepentingan 

TKI serta beberapa perusahaan asuransi yang tergabung dalam konsorsium 

tersebut. 

3. Pengaturan Khusus Dalam Klaim 

Dalam klaim terdapat pengaturan khusus yang telah 

ditentukan oleh penanggung yang mengatur mengenai penerimaan klaim 

dan perubahan pengajuan klaim, yaitu : 

a. Klaim disebabkan TKI dinyatakan tidak sehat, maka klaim ditolak, 

misalnya penyakit jantung, darah tinggi, atau penyakit bawaan lainnya. 

b. Dokumen klaim PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) tidak lengkap, 

maka klaim diselesaikan dengan TKI bermasalah dan untuk santunan 

TKI bermasalah dilengkapi bukti tiket. Santunan TKI bermasalah 

adalah biaya transportasi. Apabila dalam Berita Acara 

Interviews/Investigasi dinyatakan tiket dibayar majikan, maka biaya 

ganti rugi adalah Tiket TKI dari Bandara ke rumah / kampung halaman 

(tiket ekonomi) 

c. Pendataan terhadap TKI yang dipulangkan maka setibanya di Terminal 

III Soekarno Hatta, agar dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan 

dan Pendataan oleh broker dan penanggung serta dijadikan dokumen 

pendukung klaim 

d. Pada umumnya TKI yang dipulangkan ke Indonesia sebelum masanya 

hanya dianggap sebagai TKI dipulangkan karena bermasalah. Namun 

dalam hal tuntutan ganti rugi klaim yang akan diajukan sebagai PHK 

atau sakit atau majikan meninggal dan lain-lainnya dengan syarat 

dokumen terpenuhi. Apabila tidak terpenuhi maka masuk ke dalam 

TKI bermasalah dengan ganti rugi biaya tiket. 

e. Apabila klaim telah pernah terselesaikan dengan PHK atau sakit atau 

TKI bermasalah dan telah dibayar, akan tetapi diajukan kembali 

dengan klaim cacat tetap atau meninggal, maka klaim tidak dapat 
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diselesaikan/ditolak, karena klaim telah pernah diajukan dan 

diselesaikan. 

4. Proses Pengajuan Klaim ke Kantor Pusat 

a. Setelah broker mengumpulkan dokumen pendukung klaim dan 

dinyatakan lengkap, maka membuat evaluasi beserta keputusan klaim 

dari pihak broker dan surat rekomendasi untuk diajukan kepada 

penanggung 

b. Kemudian penanggung meneliti kelengkapan dokumen, membuat 

adjusmen klaim/ analisa antara lain mengenai penyebab kerugian dan 

perhitungan besarnya ganti rugi serta membuat keputusan mengenai 

klaim yang diajukan 

c. Penanggung dalam hal ini sebagai penanggung cabang, kemudian 

mengirimkan berkas-berkas tersebut kepada penanggung pusat yang 

berwenang untuk memutuskan apakah klaim tersebut diterima atau 

ditolak 

5. Keputusan Klaim 

a. Setelah menerima berkas-berkas tersebut, maka pihak 

penanggung pusat meneliti kembali kelengkapannya beserta 

keabsahannya. 

b. Kemudian pihak penanggung pusat memberikan keputusan 

apakah klaim tersebut diterima atau ditolak. Apabila diterima 

maka ditentukan pula besarnya ganti kerugian beserta proses 

pencairan dana ganti kerugian tersebut yang dilimpahkan 

kepada broker pusat. Sedangkan mengenai uang ganti kerugian, 

pihak penanggung pusat akan memberikannya kepada broker 

pusat untuk dipergunakan dalam proses pencairan. 

6. Pembayaran Klaim 

a. Pembayaran uang ganti kerugian memang dilimpahkan kepada 

broker pusat, tetapi pelaksanaannya dilakukan oleh broker 

cabang. 
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b. Broker cabang akan menerima sejumlah uang ganti kerugian 

dari broker pusat untuk dipergunakan dalam pembayaran uang 

ganti kerugian. 

c. Pada saat pembayaran uang ganti kerugian terhadap 

tertanggung yang dilakukan oleh broker cabang, wajib 

disaksikan oleh BP3TKI dan perwakilan penanggung cabang. 

d. Dalam pembayaran uang ganti kerugian tersebut, pihak 

tertanggung akan menerimanya secara langsung tanpa diwakili 

oleh siapapun kecuali oleh ahli warisnya. 

e. Setelah itu baik dari pihak broker cabang maupun pihak 

penanggung cabang membuat berita acara pembayaran uang 

ganti kerugian yang dikirimkan kepada pihak broker pusat dan 

pihak penanggung pusat 

7. Jangka Waktu Penyelesaian Klaim 

a. Jangka waktu keputusan klaim diterima tidak dalam waktu 1 

sampai 7 hari 

b. Jangka waktu pembayaran klaim adalah maksimal 30 (tiga 

puluh) hari 
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8. Gambar Prosedur Penyelesaian Klaim Asuransi Tenaga Kerja Indonesia 

Berdasarkan penjelasan di atas yang diperoleh dari wawancara 

dengan Bapak Adityo Suryo Hapsoro  selaku Bagian Klaim PT. Asuransi 

Jasa Indonesia Cabang Yogyakarta, maka prosedur penyelesaian klaim 

Asuransi Tenaga Kerja Indonesia dapat digambarkan dalam skema sebagai 

berikut :  

Gambar 4 

Prosedur Penyelesaian Klaim Asuransi TKI 

Pemberitahuan 
klaim 

Broker Cabang 

Penanggung 
Cabang Nota penyelesaian 

klaim 

Diterima 

Penanggung 
Pusat 

Ditolak 

BP3TKI  

Broker Pusat 
 

Proses 
pencairan 

Disaksikan BP3TKI 
dan  

Penanggung Cabang 

Tertanggung 

Pembayaran ganti 
kerugian 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 lxxxv

Setelah melihat prosedur penyelesaian di atas, maka dapat 

dikatakan bahwa dalam penyelesaian klaim asuransi TKI oleh PT. 

Asuransi Jasa Indonesia yang berperan aktif bukan Penanggung 

melainkan Broker yaitu Grasia Media Utama. Broker mempunyai peran 

penting mulai dari pemberitahuan klaim Tertanggung sampai dengan 

pembayaran ganti kerugian. 

 

PT. Asuransi Jasa Indonesia di dalam prosedur penyelesaian klaim 

asuransi TKI hanya bertindak dalam hal menentukan lengkap tidaknya 

dokumen pendukung klaim dan memberikan keputusan mengenai klaim 

diterima atau ditolak. Dan jika terdapat hambatan atau kesulitan dalam 

pengumpulan dokumen, PT. Asuransi Jasa Indonesia akan membantu 

broker untuk menyelesaikannya dengan memberikan solusi maupun 

diambil alihnya tugas broker dalam pengumpulan dokumen. 

 

Adanya broker memang telah tercantum dalam Konsorsium 

Asuransi melalui Kepmen No.280/2006 dengan tujuan bahwa adanya 

pihak broker sebagai penengah maka dalam prosedur penyelesaian 

asuransi TKI akan dapat terselesaikan tanpa adanya hambatan atau 

dipersulit bahkan uang ganti kerugian yang tidak sesuai dengan polis oleh 

pihak-pihak penanggung yang ikut dalam konsorsium asuransi tersebut. 

 

Berdasarkan wawancara dengan pihak broker yaitu Bapak Yoga 

Samudra yang berada satu tempat dengan PT. Asuransi Jasa Indonesia 

cabang Yogyakarta, pihak broker mempunyai tujuan bahwa penyelesaian 

klaim asuransi TKI dapat terselesaikan dan uang ganti kerugian yang 

sampai ke tangan tertanggung secara penuh dan telah sesuai dengan polis. 

Dapat dikatakan pihak broker mendukung penuh para TKI atau 

Tertanggung dalam asuransi TKI, karena dikhawatirkan para pihak 

penanggung akan melakukan tindakan-tindakan yang merugikan para 
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TKI atau tertanggung. Biasanya para penanggung dalam hal ini adalah 

perusahaan-perusahaan asuransi, akan melakukan tindakan-tindakan 

untuk mendapatkan keuntungan dari jumlah premi yang masuk harus 

lebih besar dibandingkan jumlah uang ganti kerugian yang harus dibayar. 

Hal ini sudah menjadi salah satu cara bagi perusahaan-perusahaan 

asuransi untuk mendapatkan keuntungan yang berpengaruh terhadap 

tingkat pertumbuhan perusahaan tersebut. 

 

Memang dengan kehadiran broker akan membuat semakin rumit 

alur penyelesaian klaim asuransi TKI dan dikhawatirkan akan memakan 

waktu yang cukup lama pula, tetapi dalam hal penyelesaian klaim dapat 

terselesaikan serta pembayaran uang ganti kerugian dapat dipastikan 

sesuai dengan polis dan diterima penuh oleh tertanggung ataupun ahli 

warisnya. 

 

Berdasar hasil wawancara dengan Bapak Adityo Suryo Hapsoro  

untuk saat ini di Terminal Tiga Bandara Soekarno Hatta yang merupakan 

pintu masuk bagi para TKI ke tanah air telah dibuka cabang untuk 

pendataan TKI yang baru tiba oleh PT. Asuransi Jasa Indonesia dengan 

PT. Grasia Media selaku broker serta perwakilan dari BP3TKI yang 

mempunyai tujuan agar proses penyelesaian klaim akibat resiko yang 

diderita TKI pada saat masa penempatan akan dapat terselesaikan secara 

cepat. 

 

Para TKI yang baru datang akan didata terlebih dahulu, kemudian 

apabila ada TKI yang mengalami suatu risiko maka TKI tersebut akan 

diberi penjelasan mengenai bagaimana dan apa saja yang harus 

dilakukannya dalam prosedur penyelesaian klaim, seperti dokumen-

dokumen pendukung klaim maupun akan dilakukan investigasi saat itu 

juga. Apabila dirasa sudah cukup oleh pihak broker maupun penanggung, 
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maka TKI tertanggung diijinkan pulang terlebih dahulu sambil menunggu 

proses selanjutnya. Tertanggung akan dihubungi oleh BP3TKI daerah 

atau dari pihak broker cabang maupun pihak penanggung cabang  dimana 

berada satu lingkup dengan tertanggung. Dengan adanya langkah-

langkah baru seperti ini yang dilakukan oleh pihak penanggung maupun 

broker, diharapkan para tertanggung yaitu TKI akan merasa semakin 

terlindungi dan mereka juga mengerti tentang apa asuransi TKI itu dan 

bagaimana prosedur penyelesaiannya. 

 

Berdasar penjelasan di atas penulis memberikan kesimpulan bahwa 

adanya broker dalam penyelesaian klaim asuransi TKI telah sesuai 

dengan perlindungan TKI seperti yang tercantum dalam Undang-Undang 

No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar 

Negeri, dikarenakan broker mempunyai tujuan untuk melindungi TKI 

dalam prosedur penyelesaian asuransi TKI dimana asuransi TKI 

merupakan salah satu bentuk perlindungan TKI oleh pemerintah yang 

telah diatur oleh Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI 

Nomor PER-23/MEN/V/2006 tentang Asuransi TKI.   

 

Produk Asuransi TKI memang telah ada sebelum adanya Undang-

Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI 

di Luar Negeri serta Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

RI Nomor PER-23/MEN/V/2006 tentang Asuransi TKI yang ditawarkan 

oleh perusahaan-perusahaan asuransi, tetapi tidak semua PJTKI/PPTKIS 

mengikut sertakan para TKI. Bahkan ada pula PJTKI/PPTKIS yang 

mengikutkan para TKI tetapi tanpa memberitahukannya pada mereka, 

dengan harapan apabila ada suatu kejadian yang menimpa TKI maka 

mereka mendapat keuntungan dengan cara mengambil uang ganti 

kerugian yang seharusnya diterima oleh TKI. 
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Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI) 

yang dibentuk oleh pemerintah selain mempunyai tujuan mempermudah 

pemrosesan seluruh dokumen penempatan TKI dan pemegang polis, 

BP3TKI juga mempunyai tugas untuk mengawasi jalannya proses 

penyelesaian klaim asuransi TKI. Apabila ada kelalaian penanggung 

dalam hal ini PT. Asuransi Jasa Indonesia, maka BP3TKI dapat 

menyampaikannya kepada pegawai pengawas ketenagakerjaan pada 

instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan pada 

pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang 

kemudian akan diteruskan kepada Menteri Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi untuk diberi sanksi administratif seperti yang tercantum 

dalam PER-23/MEN/V/2006 tentang Asuransi TKI pasal 18. 

 

PPTKIS/PJTKI memang tidak mempunyai peranan yang cukup 

besar dalam proses penyelesaian klaim asuransi TKI baik dari tahap awal 

sampai pencairan uang ganti kerugian dibandingkan sebelumnya. 

Berdasarkan tahun-tahun terdahulu sebelum adanya Undang-Undang No. 

39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar 

Negeri, PPTKIS/PJTKI akan melakukan kecurangan-kecurangan yang 

berdampak sangat merugikan bagi para TKI. Oleh karena itu, pada saat 

ini peranan PPTKIS/PJTKI sangat dibatasi. Kecuali PPTKIS/PJTKI akan 

mempunyai peran bila tertanggung atau TKI memberikan kuasa penuh 

kepada PPTKIS/PJTKI sebagai perwakilan dari TKI dalam prosedur 

penyelesaian klaim asuransi TKI dan dibuktikan dengan adanya surat 

kuasa. Tetapi tetap ada pengawasan dari BP3TKI terhadap 

PPTKIS/PJTKI tersebut dengan mengeluarkannya surat rekomendasi dan 

keikutsertaannya dalam pencairan uang ganti kerugian terhadap TKI. 

 

Pembayaran uang ganti kerugian terhadap tertanggung diharuskan 

ada perwakilan dari BP3TKI maupun pihak penanggung cabang yaitu 
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PT. Asuransi Jasa Indonesia cabang daerah tersebut. Dalam penyelesaian 

klaim asuransi TKI proses yang terakhir dan bersifat menentukan adalah 

pembayaran uang ganti kerugian tersebut yang apabila telah dilaksanakan 

maka berahir pula prosedur penyelesaian klaim asuransi TKI 

tersebut.Ada perwakilan dikarenakan dari berbagai pihak diharapkan 

apabila di kemudian hari ada suatu permasalahan yang timbul 

dikarenakan klaim belum terbayar, maka pihak-pihak tersebut akan dapat 

dijadikan saksi dan menjadi sebagai bukti. Dan juga kehadiran 

perwakilan-perwakilan tersebut akan dapat memberikan pengetahuan 

kepada masyarakat luas bahwa konsorsium asuransi yang dipimpin PT. 

Asuransi Jasa Indonesia dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan 

terselesaikan. 

 

PT. Asuransi Jasa Indonesia cabang Yogyakarta melalui broker 

Grasia Media Utama cabang Yogyakarta sejak bulan Agustus tahun 2006 

sampai dengan bulan Desember tahun 2007 telah menyelesaikan klaim 

beserta uang pengganti kerugian sebanyak 38 klaim dengan total lebih 

dari 300 (tiga ratus) juta rupiah. Penjelasan lebih lanjut mengenai nama 

TKI dan PPTKIS/PJTKI beserta jumlah uang ganti kerugian dapat dilihat 

dalam lampiran VII.  

C. Kendala Dalam Penyelesaian Klaim Asuransi TKI Beserta 

Penyelesaiannya  

Berdasarkan hasil penelitian kendala yang dihadapi dalam 

penyelesaian klaim Asuransi TKI oleh PT. Asuransi Jasa Indonesia terbagi 

menjadi dua, yaitu : 

1. Kendala Eksternal  

Kendala eksternal adalah kendala yang berasal dari luar 

kekuasaan perusahaan, seperti ditimbulkan oleh masyarakat maupun 

tertanggung sendiri dan lain-lain. Kendala eksternal beserta 

penyelesaiannya adalah sebagai berikut : 
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a. Kurangnya Pemahaman Masyarakat 

Sebagian besar masyarakat mempunyai pemahaman yang kurang 

terhadap Asuransi TKI bahkan ada yang sama sekali tidak mengetahui 

adanya Asuransi TKI. Sehingga dalam penyelesaian klaim Asuransi 

TKI membutuhkan waktu yang cukup lama bahkan tidak terselesaikan, 

dikarenakan mereka terkesan tidak menanggapinya atau acuh. Dengan 

adanya permasalahan ini, PT. Asuransi Jasa Indonesia giat melakukan 

sosialisasi dari daerah ke daerah terutama daerah pelosok yang 

merupakan tempat asal para CTKI maupun TKI yang terbanyak. 

b. Permasalahan Dalam Survey 

Permasalahan dalam hal survey yang dilakukan oleh penanggung 

adalah dalam kasus pemerkosaan. Dikarenakan korban atau 

tertanggung yang mengalami kejadian tersebut dipastikan masih 

mengalami trauma psikis. Sehingga apabila dilakukan wawancara atau 

survey dalam hal menjawab pertanyaan, tertanggung akan kesulitan 

untuk menjawab bahkan tidak menjawab sama sekali. Padahal hasil 

survey merupakan salah satu bukti pendukung dalam penyelesaian 

klaim. Jika hal ini terjadi maka PT. Asuransi Jasa Indonesia sebagai 

penanggung akan melakukan survey berdasar penglihatan bagaimana 

keadaan korban atau tertanggung ketika dilakukan wawancara 

terhadapnya. 

2. Kendala Internal 

Kendala internal yang dimaksud adalah kendala yang berasal atau 

ditimbulkan dari dalam perusahaan yaitu penanggung itu sendiri. Kendala 

internal tersebut beserta penyelesaiannya adalah sebagai berikut : 

a. Masih Minimnya Perwakilan Penanggung Di Luar Negeri 

Masih terbatasnya jumlah perwakilan penanggung di luar negeri bisa 

menjadi salah satu kendala yang dihadapi dalam penyelesaian klaim 

asuransi TKI. Dikarenakan apabila banyak terjadi klaim yang masuk, 

maka dibutuhkan pengumpulan dokumen yang berasal dari luar negeri 
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yang membutuhkan peran dari perwakilan penanggung di luar negeri. 

Jika jumlah perwakilan penanggung terbatas, maka dalam 

pengumpulan dokumen membutuhkan waktu yang cukup lama. Oleh 

karena itu, pihak penanggung atau PT. Asuransi Jasa Indonesia pada 

saat ini terus berupaya memperbanyak jumlah perwakilannya yang 

berada di luar negeri terutama di negara-negara dimana terdapat para 

TKI dalam jumlah banyak. Pada saat ini pihak penanggung atau PT. 

Asuransi Jasa Indonesia telah membuka perwakilan di negara Malaysia 

sebanyak 1 kantor perwakilan dan berdasar wawancara dengan Bapak 

Yoga Samudra bahwa PT. Asuransi Jasa Indonesia telah 

merealisasikan pembukaan kantor perwakilan di negara Singapura, 

Taiwan dan Hongkong tetapi belum berjalan baik karena masih dalam 

tahap awal. Tetapi dengan berjalannya waktu maka akan dapat berjalan 

dengan baik.   

b. Pengumpulan Dokumen Yang Berasal Dari Luar Negeri 

Dalam hal pengumpulan dokumen pendukung klaim baik dokumen 

umum maupun dokumen khusus yang dilakukan oleh broker, 

kendalanya dalam hal pengiriman dokumen yang berasal dari luar 

negeri membutuhkan waktu yang cukup lama. Padahal dalam waktu 

1(satu) hari pun melalui pengiriman sebenarnya sudah dapat diterima. 

Ada kemungkinan hal ini disebabkan dari pihak-pihak yang 

dilakukannya dengan sengaja dan mempunyai maksud untuk 

menggagalkan proses penyelesaian asuransi TKI. Sedangkan tuntutan 

kerja harus bisa menyelesaikan klaim dalam waktu 7(tujuh) hari kerja. 

Hal ini berkaitan erat dengan jumlah perwakilan seperti yang 

dijelaskan di atas. Semakin banyak jumlah perwakilan maka 

kemungkinan pengumpulan dokumen akan dapat terselesaikan dengan 

waktu yang cepat pula, berdasarkan hal tersebut PT. Asuransi Jasa 

Indonesia bersama dengan Broker yaitu PT. Grasia Media Utama 

memperbanyak dan meningkatkan jumlah perwakilannya di luar negeri 

dengan tujuan untuk mempercepat proses pengumpulan dokumen. 
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BAB IV 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang penyelesaian 

klaim Asuransi TKI oleh PT. Asuransi Jasa Indonesia, dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

1. Bahwa dalam pelaksanaan penyelesaian klaim asuransi TKI oleh 

PT. Asuransi Jasa Indonesia harus melalui prosedur antara lain : 

a. Tertanggung yaitu TKI dalam mengajukan klaim dapat 

diwakili oleh PPTKIS/PJTKI dengan menggunakan surat kuasa 

dari TKI 

b. Tertanggung dalam mengajukan klaim harus meminta surat 

rekomendasi dari BP3TKI 

c. Klaim diterima terlebih dahulu oleh broker yang kemudian 

diteruskan kepada penanggung 

d. Broker mempunyai peran penting dalam pengumpulan 

dokumen, sedangkan penanggung hanya membantu jika 

diperlukan. 

e. Keputusan klaim diterima atau tidak berada di tangan 

penanggung, tetapi dalam proses pembayaran uang ganti 

kerugian dilimpahkan kepada broker 

f. Dalam pembayaran uang ganti kerugian, broker yang 

memberikannya kepada tertanggung atau ahli waris. Sedangkan 

pihak penanggung dan BP3TKI hanya sebagai saksi 

2. Kendala yang dihadapi dalam penyelesaian klaim asuransi TKI 

oleh PT. Asuransi Jasa Indonesia terbagi menjadi kendala eksternal 

dan kendala internal. Kendala Eksternal diantaranya adalah 

kurangnya pemahaman masyarakat dan pengaruh dari suatu 

kejadian yang membuat trauma bagi tertanggung, sedangkan 
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kendala internal terjadi dikarenakan kurangnya perwakilan 

penanggung yang berada di luar negeri yang berakibat terhadap 

pengumpulan dokumen pendukung klaim membutuhkan waktu 

yang cukup lama. Padahal dalam proses penyelesaian klaim 

dituntut dapat terselesaikan dalam waktu 7 hari kerja. Tetapi PT. 

Asuransi Jasa Indonesia telah mempunyai cara untuk 

menyelesaikan kendala-kendala tersebut yaitu giat melakukan 

sosialisasi tentang asuransi TKI ke daerah-daerah bahkan sampai 

ke daerah pelosok, melakukan survey berdasar penglihatan apabila 

survey wawancara tidak berjalan dengan baik dan memperbanyak 

jumlah perwakilannya di luar negeri. 

B. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka penulis 

memberikan saran yang akan bermanfaat baik untuk masyarakat maupun PT. 

Asuransi Jasa Indonesia, antara lain : 

1. Pemerintah bersama PT. Asuransi Jasa Indonesia lebih memperluas 

sosialisasi mengenai produk Asuransi TKI tersebut ke daerah-

daerah terutama pedesaan, sehingga para calon TKI akan 

mengetahui dan memahami tentang asuransi TKI yang bermanfaat 

baginya dalam proses penyelesaian klaim yang diajukannya serta 

memperlancar proses penyelesaian klaim tanpa ada kendala dari 

pihak tertanggung itu sendiri yaitu CTKI maupun TKI  

2. PT. Asuransi Jasa Indonesia beserta Grasia Media Utama sebagai 

broker memperbanyak perwakilan maupun kantor cabang di luar 

negeri terutama negara-negara tujuan para TKI, dengan demikian 

proses pengumpulan dokumen maupun pengiriman dokumen dari 

luar negeri yang dibutuhkan dalam penyelesaian klaim tidak akan 

memakan waktu cukup lama 

3. PT. Asuransi Jasa Indonesia mempunyai cara-cara ataupun tehnik-

tehnik khusus dalam melakukan wawancara/investigasi dengan 

tertanggung yaitu TKI. Apabila tertanggung menjadi korban suatu 
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kejadian yang menyebabkan trauma psikis terhadap dirinya, 

sehingga keterangan yang diperoleh dapat diterima dengan jelas 

dan dapat dijadikan sebagai dokumen pendukung dalam proses 

penyelesaian klaim. 

4. Pada waktu yang akan datang dan didukung oleh perkembangan 

teknologi, pemerintah mempunyai program penyelesaian klaim 

asuransi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang dapat diselesaikan 

meski tertanggung yaitu Tenaga Kerja Indonesia (TKI) masih 

berada di luar negeri  
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