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PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DALAM ASURANSI 

SYARIAH   (STUDI DI PT SUN LIFE FINANCIAL SYARIAH KANTOR 

CABANG SURAKARTA)  

Abstrak 

Asuransi Syariah adalah asuransi yang berdasarkan konsep tolong-menolong 

antara sesama manusia. Didalam pernjanjian asuransi syariah terdappat hubungan 

antara nasabah dengan perusahaan asuransi. Pengaturan yang ada digunakan 

untuk mengatur masing masing pihak agar dalam melaksanakan hak dan 

kewajibannya dengan baik. Pengaturan Perlindungan hukum terhadap nasabah 

terdapat landasan dasar  yaitu Landasan Syariah yang berpedoman kepada Al-

Quran, dan Al-Hadits dan Landasan Hukum yang memuat aturan-aturan seperti 

Undang-Undang No.40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, Peraturan 

pemerintah, keputusan menteri keuangan, dan fatwa Dewan Syariah Nasional. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini membahas terkait masalah pengaturan 

perlindungan hukum terhadap nasabah dalam asuransi syariah, serta perlindungan 

hukum terhadap hak-hak nasabah atas itikad tidak baik agen dalam asuransi 

syariah di PT Sunlife Financial Syariah Kantor Cabang Surakarta. Penelitian ini 

menggunakan jenis penelitian deskriptif dan metode pendekatan empiris-yuridis. 

Lokasi penelitian ini terletak di PT Sunlife Financial Syariah kantor cabang 

Surakarta. Hasil dari penelitian ini membahas pengaturan perlindungan hukum 

terhadap nasabah dalam asuransi syariah, serta perlindungan hukum terhadap hak-

hak nasabah atas itikad tidak baik agen dalam asuransi syariah di PT Sunlife 

Financial Syariah Kantor Cabang Surakarta 

Kata Kunci: asuransi syariah, perjanjian asuransi syariah, perlindungan hukum 

Abstract 
Sharia insurance is insurance based on the concept of mutual help between 

humans. In the Sharia insurance agreement there is a relationship between the 

customer and the insurance company. Existing arrangements are used to regulate 

each party in carrying out their rights and obligations properly. Legal protection 

arrangements for customers have a basic foundation, namely Sharia Platform 

which is guided by Al-Qur’an, and Al-Hadith and Legal Foundation which 

contain rules such as Law No.40 of 2014 concerning Insurance, Government 

Regulations, Decrees of the Minister of Finance, and fatwa of the National Sharia 

Council. The formulation of the problem in this study discusses the issue of 

regulating legal protection for customers in sharia insurance, as well as legal 

protection for customers' rights in bad faith agents in sharia insurance at PT 

Sunlife Financial Syariah Surakarta Branch Office. This research uses descriptive 

research and empirical-juridical approach methods. The location of this research 

is located at PT Sunlife Financial Syariah Surakarta branch office. The results of 

this study discuss the arrangements for legal protection of customers in Islamic 

insurance, as well as legal protection for the rights of customers in bad faith 

agents in Islamic insurance at PT Sunlife Financial Syariah Surakarta Branch 

Office 

Keywords: sharia insurance, sharia insurance agreement, legal protection 
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1. PENDAHULUAN 

Pada saat ini  banyak sekali munculnya asuransi baik yang konvensional maupun 

yang berbasis islami atau syariah. Asuransi Syariah sendiri sudah banyak 

bermunculan di Indonesia, dengan beragamnya produk-produk yang ditawarkan 

oleh asuransi syariah membuat perkembangan asuransi syariah semakin maju 

dengan secara pesat. Dengan begitu membuat kita tidak asing lagi mendengar 

asuransi syariah dalam kehidupan sehari-hari. Asuransi syariah sering digunakan 

oleh nasabah sebagai penjamin bila mana terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan 

atau diluar dari kehendak dari nasabah  sehingga  nasabah tidak memiliki daya 

untuk menyelesaikan masalah tersebut, disinilah peran asuransi syariah dalam 

membantu nasabah. 

Asuransi syariah adalah pengaturan pengelolaan risiko yang dimana 

memenuhi ketentuan syariah, dengan tolong menolong secara mutual yang 

melibatkan peserta dan operator. Syariah berasal dari ketentuan-ketentuan di 

dalam al-Qur’an dan as Sunnah (Muhaimin, 2005). 

Sedangkan pertumbuhan asuransi syariah di indonesia menurut Otoritas 

Jasa Keuangan (OJK) Asuransi Syariah memiliki Kontribusi  bruto  industri  

asuransi  pada  tahun  2017  mencapai  Rp13,74  triliun  atau  meningkat  sebesar  

11,7% dari kontribusi bruto tahun 2016, yang dimana sebesar Rp12,31 triliun. 

Jumlah kontribusi bruto tahun 2017 tersebut   adalah   5,8%   dari   total   

kontribusi   bruto  perusahaan asuransi dan reasuransi.  Dan adapun klaim   bruto  

di industri   asuransi   pada   tahun   2017   mengalami  kenaikan  sebesar  15,3%  

dibandingkan  dengan    tahun    2016,    yaitu    dari    Rp4,29    triliun    menjadi  

Rp4,95  triliun.  Jumlah  klaim  bruto  tahun  2017  tersebut  adalah  3,8%  dari  

total  klaim  bruto  perusahaan asuransi dan reasuransi (Otoritas Jasa Keuangan. 

2017). 

Melihat data pertumbuhan  asuransi syariah dari Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK) menunjukan asuransi syariah di indonesia terus mengalami pertumbuhan 

dari tahun ke tahun. Dengan adanya peningkatan dalam bisnis asuransi syariah 

membuat asuransi syariah semakin diminati banyak orang. 

Sehingga dengan tingginya minat dan optimisme masyarakat kepada 

perusahaan asuransi syariah perlu adanya kejelasan, perlindungan hukum seperti 
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apa yang akan diberikan kepada nasabah asuransi syariah ketika terjadi suatu 

permasalahan yang diakibatkan oleh perusahaan asuransi. Banyak kasus yang 

terjadi seperti contohnya ada nasabah yang sudah mengikuti asuransi selama 

delapan bulan kemudian nasabah tersebut meninggal karena sakit, namun ketika 

keluarga nasabah ingin mengajukan klaim, ditolak atau tidak bisa. Karena nasabah 

tersebut ternyata sebelum mengikuti asuransi sudah sakit dan beberapakali 

mendapatkan perawatan dirumah sakit. 

Adapula nasabah yang uangnya dibawa lari oleh agen, yang seharusnya 

uang itu digunakan untuk pembayaran premi asuransi malah dibawa lari oleh 

agen. dan kasus lainnya  dimana terjadi mis-selling yang dilakukan agen ketika 

menjual produk asuransi, agen tidak menjelaskan isi ketentuan produk dengan 

benar ke nasabah, sehingga pada saat nasabah ingin mengajukan klaim tidak bisa 

karena tidak sesuai dengan isi ketentuan produk asuransi. Lantas perlindungan 

hukum seperti apa yang didapatkan oleh nasabah asuransi syariah ketika hak-

haknya dirugikan.  

Oleh karenanya, hal inilah yang mendorong semangat penulis untuk 

meneliti lebih jauh dalam mengungkap dan mencari kebenaran bagaimana 

pelaksanaan perlindungan hukum terhadap nasabah yang ada di lapangan. Karena  

hal ini akan berdampak pada kepercayaan masyarakat kepada perusahaan 

asuransi, baik yang syariah ataupun konvensional. Sehingga tidak membuat nama 

dan kepercayaan asuransi menjadi buruk di masyarakat. Perusahaan asuransi 

syariah banyak yang sudah memiliki izin dari pemerintah sehingga perlu menjaga 

kepercayaan dan kejujuran dari setiap perusahaan asuransi. 

 Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan diatas, penulis mengadakan 

penelitian di PT Sun Life Financial Syariah Kantor Cabang Surakarta. Alasan 

penulis memilih lokasi tersebut karena PT Sun Life Financial  Syariah Cabang 

Surakarta merupakan salah satu perusahaan asuransi yang menjalankan usaha 

asuransi dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Sehingga pelanggaran-

pelanggaran terkait dengan pelaku asuransi dapat dihindari. 

Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui pengaturan 

perlindungan hukum terhadap nasabah dalam asuransi syariah. (2) Untuk 
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mengetahui perlindungan hukum terhadap hak-hak nasabah atas itikad  tidak baik 

agen dalam asuransi syariah di PT Sun Life Financial Syariah Cabang Surakarta  

2. METODE  

Metode penelitian adalah penelitian hukum Yuridis - Empiris, dimana 

permasalahan yang diangkat di dalam penelitian ini membutuhkan data sekunder 

dan data primer yang kemudian dianalisa untuk menemukan jawaban dari 

permasalahan yang muncul dari penelitian ini. 

Metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan Penelitian 

Lapangan adalah penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data secara primer 

maupun sekunder dan Studi Kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan untuk 

mencari data sekunder lainnya, yakni dengan cara membaca dan menelaah 

berbagai jenis kepustakaan untuk dipelajari yang menyangkut dengan penelitian 

tersebut. 

Metode analisis yang gunakan dalam penelitian adalah semua data yang 

ada dalam penelitian ini baik data primer maupun data sekunder serta semua 

informasi yang telah didapatkan oleh penulis akan dianalisa secara deskriptif 

kualitatif yakni dengan mendeskripsikan hasil penelitian terlebih dahulu kemudian 

dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas untuk 

menghasilkan suatu data dan kesimpulan dari bahan yang diperoleh oleh penulis. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah dalam Asuransi 

Syariah 

Setelah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang 

Perasuransian maka eksistensi asuransi syariah semakin bertambah pesat. Adapun 

di dalam undang-undang no 40 tahun 2014 tentang perasuransian, ketentuan yang 

berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah antara lain : 

Seperti contoh pada Pasal 8 ayat (1) Dalam hal ini perusahaan asuransi 

yang ada di Indonesia sudah dijamin dan dipantau oleh otoritas jasa keuangan. 

Dimaksudkan agar setiap perusahaan perasuransian yang ada sudah memenuhi 

standar. Lalu ada Pasal 11 ayat (1) Dalam hal ini pasal tersebut menjelaskan 

nasabah diberikan jaminan bahwasannya perusahaan perasuransian yang ada 
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sudah memiliki kemampuan dan kepatutan. Kemudian Pasal 28 ayat (7) dalam 

pasal tersebut memberikan perlindungan kepada nasabah agar tetap mendapatkan 

pertanggung jawaban atas pembayaran klaim, meskipun premi yang telah 

dibayarkan belum sampai kepada perusahaan. Pasal 31 ayat (1) Dalam pasal 

tersebut dimaksudkan agar pemegang polis, tertanggung atau peserta 

mendapatkan pelayanan yang baik dan profesional dari pihak asuransi. Sehingga 

nasabah dapat merasa nyaman karena ditangani dengan segenap keahlian, 

perhatian dan kecermatan. Pasal 31 ayat (2) dimaksudkan agar tidak terjadi 

kesalahan dalam menjelaskan informasi kepada pemegang polis, tertanggung atau 

peserta mengenai resiko, manfaat kewajiban, dan pembebanan biaya terkait 

dengan produk asuransi. Sehingga nasabah dapat terlindungi. Lalu Pasal 31 ayat 

(3) nasabah mendapatkan jaminan penanganan klaim dan keluhan dengan proses 

cepat, sederhana, mudah diakses dan adil. Pasal 33 menjelaskan perusahaan 

asuransi berkewajiban untuk pengendalikan dokumen atas pemalsuan, sehingga  

klausul-klausul berkaitan dengan nasabah terlindungi Dan yang terakhir Pasal 52 

Memberikan sinyal adanya perlindungan  terhadap pemegang polis, pada pasal 

tersebut dijelaskan bahwa kedudukan pemegang polis merupakan kreditor 

preferen, yaitu kreditor yang memiliki hak istimewa sehingga oleh Undang-

Undang diberikan kepada seorang berpiutang tingkatnya lebih tinggi daripada 

orang berpiutang lainnya. 

Dari pasal-pasal tersebut dapat dipahami sebenarnya Undang-Undang 

No.40 tahun 2014 tentang perasuransian sudah memenuhi berbagai aspek tentang 

perlindungan hukum terhadap nasabah namun masih ada kekurangan mengenai 

bentuk perlindungan hukum itu sendiri, di mana pada undang-undang tersebut 

tidak menerangkan yang berkaitan dengan apa itu perlindungan hukum, dan apa 

yang menjadi hak dan kewajiban nasabah asuransi. Jika yang dimuat hanya 

mewajibkan pengaturan program asuransi memuat hak dan kewajiban dari 

nasabah asuransi seperti di dalam pasal 39 ayat (2) hal tersebut dirasa kurang, 

karena seharusnya hal tersebut diatur secara jelas agar nasabah mendapatkan 

adanya kepastian hukum dalam melakukan kegiatan perasuransian. 

Adapula Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen yang megatur  mengenai segala hal yang berkaitan dengan konsumen 
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sebagai pemakai jasa dalam masyarakat.  Terdapat beberapa pasal yang meliputi 

definisi konsumen, bentuk hak, dan kewajiban, dan perlindungan hukum apabila 

terjadi sengketa konsumen. Seperti contoh pada pasal 1 ayat (1) yang 

menjabarkan mengenai pengertian dari perlindungan hukum terhadap konsumen, 

 ada pula pada Pasal 3  yang menjelaskan mengenai tujuan dari 

perlindungan hukum bagi para konsumen dan pada Pasal 4, dan 5 yang 

menjelaskan mengenai Hak dan kewajiban konsumen sebagai pemakai jasa. 

Berdasarkan penjelasan tersebut yang diatur oleh Undang-Undang No. 8 

Tahun 1999 tentang perlindungan hukum terhadap konsumen dapat disimpulkan 

bahwasannya undang-undang tersebut lebih bisa dijadikan sebagai pedoman bagi 

nasabah untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan kegiatan 

perasuransian. Dengan adanya Undang-Undang No.8 tahun 1999 yang berdiri 

disamping Undang-Undang No 40 tahun 2014 tentang perasuransian yang 

memiliki keselarasan dapat menjadi solusi untuk perlindungan hukum terhadap 

nasabah. Namun akan lebih jika Undang-Undang No 40 tahun 2014 tentang 

perasuransian ditambahkan beberapa pasal mengenai perlindungan hukum bagi 

nasabah, dan bentuk perlindungan hukum itu sendiri seperti hak dan kewajiban. 

Pada Fatwa DSN-MUI yang mengatur Asuransi Syariah, terdapat enam fatwa 

yang sampai saat ini telah dikeluarkan yaitu: Fatwa No 21 tentang Pedoman 

Umum, Fatwa No.43 tentang Ganti Rugi, Fatwa No.51 Tentang Mudharabah 

Musytarakah Asuransi, Fatwa No.52 Tentang  Wakalah bil Ujrah pada Asuransi 

Syariah  dan Reasuransi Syariah, Fatwa No.53 Tentang  Tabarru pada Asuransi 

Syariah, Fatwa No.81 Tentang Pengembalian Dana Tabarru bagi peserta Asuransi 

yang berhenti sebelum berakhir.  

Dari fatwa diatas pada awalnya merupakan ketentuan umum asuransi 

syariah dalam menjalankan prinsip asuransi syariah di indonesia. Menurut penulis 

fatwa yang mengatur tentang asuransi syariah memiliki kedudukan yang sangatlah 

penting dikarenakan fatwa dijadikan sebagai suatu pedoman didalam menjalankan  

kegiatan asuransi syariah. Fatwa DSN-MUI yang mengenai asuransi syariah 

berdasarkan  kepada Al-Quran, Hadits dan kaedah fiqhiyah, meskipun tidak 

menyinggung secara langsung tapi bisa dijadikan sebagai dasar hukum kebolehan 

dari asuransi syariah.  
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Sebagai contoh Fatwa No.43 DSN-MUI tentang ganti rugi, pada fatwa 

tersebut mengenai upaya perlindungan terhadap para pihak yang bertransaksi 

termasuk nasabah, ketika ada pihak melakukan kelalaian atau dengan sengaja 

yang melanggar dari ketentuan akad kemudian merugikan pihak lain, pihak yang 

merugikan orang lain tersebut dapat diminta ganti rugi yang jumlah ganti ruginya 

haruslah sesuai dengan kerugian riil. Kemudian ada Fatwa No. 53 DSN-MUI 

tentang Akad Tabarru, yang menjelaskan bahwasannya akad tabarru haruslah 

memuat hak dan kewajiban para peserta, cara waktu pembayaran premi dan 

klaim. Tentu dengan adanya fatwa tersebut bertujuan untuk melindungi para pihak 

dalam suatu perjanjian asuransi. Sehingga dalam hal ini menurut penulis Fatwa-

Fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN-MUI sudah baik dan tetap dapat 

dijadikan pedoman dalam dunia asuransi syariah meskipun asuransi syariah sudah 

diatur di dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. 

mayoritas muslim di Indonesia tidak perlu ragu dengan produk Asuransi Syariah 

karena perusahaan asuransi syariah berpedoman kepada prinsip-prinsip syariah 

dan menjunjung nilai-nilai islami.  

3.2 Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Nasabah Atas Itikad  Tidak 

Baik Agen dalam Asuransi Syariah di PT Sun Life Financial Syariah 

Cabang Surakarta 

Perlindungan hukum terhadap nasabah asuransi telah diatur didalam Undang-

Undang yang secara universal menyebutkan bahwasannya perlindungan hukum 

adalah penyesuaian hak dan kewajiban yang diberikan oleh perusahaan asuransi 

kepada nasabahnya sebagai tertanggung asuransi. Memberikan perlindungan 

hukum terhadap nasabah asuransi haruslah sesuai dengan apa yang menjadi hak 

dan kewajiban dari nasabah asuransi. 

Nasabah Asuransi syariah adalah konsumen dari produk-produk 

perusahaan asuransi syariah sedangkan perusahaan asuransi syariah adalah pihak 

yang menjual produk-produk asuransi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. 

Aturan yang dijadikan dasar nasabah asuransi dan perusahaan asuransi ialah  

Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang  Perasuransian dan Fatwa Dewan 

Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang 

Pedoman Umum Asuransi Syariah.  
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 Pada kenyataan di lapangan di harapkan berlakunya Undang-Undang yang 

berfungsi untuk mengatur kepentingan-kepentingan masyarakat dapat berjalan 

secara efektif. Seperti misalnya penerapan perlindungan hukum terhadap nasabah 

asuransi syariah atas itikad tidak baik dari agen. 

 Dalam memberikan perlindungan hukum  dengan kenyataan yang terjadi 

di lapangan sebenarnya sudah baik yaitu dengan adanya Undang-Undang no 40 

tahun 2014 tentang Perasuransian. Namun Undang-Undang No 40 tahun 2014 

tentang perasuransian tidak menjelaskan secara rinci apa saja yang menjadi hak 

dan kewajiban dari nasabah atau peserta asuransi. Undang – Undang no 40 tahun 

2014 tentang perasuransian hanya mewajibkan pengaturan program asuransi wajib  

memuat hak dan kewajiban tertanggung atau peserta yaitu Pasal 39 ayat (2). 

 Dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap nasabah atas itikad 

tidak baik yang dilakukan oleh agen di PT. Sun Life Financial Syariah Cabang 

Surakarta  dapat di wujudkan dalam suatu bentuk tanggung jawab pihak asuransi 

dengan memenuhi apa yang menjadi hak nasabah. Apa yang menjadi hak dan 

kewajiban nasabah tidak dijelaskan secara rinci oleh undang-undang no 40 tahun 

2014 tentang perasuransian. Undang – Undang no 40 tahun 2014 tentang 

perasuransian hanya mewajibkan pengaturan program asuransi wajib  memuat hak 

dan kewajiban tertanggung atau peserta. Dari permasalahan yang ada di lapangan 

Pasal 28 ayat (1), dan (2) Undang-Undang No.40 tahun 2014 tentang 

perasuransian masih belum cukup untuk melindungi Nasabah Asuransi. Pasal 

tersebut masih memiliki celah untuk adanya itikad tidak baik yang dilakukan oleh 

agen, seharusnya untuk pembayaran premi tetap dilakukan sendiri oleh nasabah 

yang bersangkutan, agar terhindar dari adanya celah itikad tidak baik yang 

dilakukan oleh agen. Dan dalam penyelesaian permasalahan yang ada dilakukan 

dengan Musyawarah yang mempertemukan pihak nasabah dengan pihak asuransi 

untuk mencapai suatu kesepakatan sesuai dengan ketentuan Polis Pasal 12 Hukum 

yang Mengatur dan Yurisdiksi. Hal itu tidaklah bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan, karena untuk penyelesaian sengketa di bidang asuransi 

syariah diatur di dalam Undang-Undang No 40 tahun 2014 tentang Perasuransian  

Pasal 54 ayat (1) 
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“ Perusahaan asuransi, Perusahaan Asuransi syariah, perusahaan 

reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah wajib menjadi anggota 

lembaga mediasi yang berfungsi melakukan penyelesaian sengketa 

antara perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan 

reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah dan pemegang polis, 

tertanggung, peserta, atau pihak lain yang berhak memperoleh 

manfaat asuransi.” 

Pasal 54 ayat (4) 

“Kesepakatan mediasi bersifat final dan mengikat bagi para pihak.” 

 

Dimana artinya penyelesaian permasalahan dapat dilakukan dengan mediasi 

atau musyawarah dan hasil kesepakatan yang muncul bersifat final dan mengikat 

bagi para pihak. Menurut penulis perlindungan hukum terhadap nasabah asuransi 

syariah di PT Sun Life financial Syariah Cabang surakarta sudah baik, di 

karenakan apa yang menjadi hak dari para Nasabah sudah diberikan oleh pihak 

asuransi dan dari pihak nasabah itu sendiripun sudah menerima haknya. 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan  

Pertama, Undang-Undang No.40 tahun 2014 tentang perasuransian sudah 

memenuhi berbagai aspek tentang perlindungan hukum terhadap nasabah namun 

masih ada kekurangan mengenai bentuk perlindungan hukum itu sendiri, di mana 

pada undang-undang tersebut tidak menerangkan yang berkaitan dengan apa itu 

perlindungan hukum, dan apa yang menjadi hak dan kewajiban nasabah asuransi. 

Jika yang dimuat hanya mewajibkan pengaturan program asuransi memuat hak 

dan kewajiban dari nasabah asuransi seperti di dalam pasal 39 ayat (2) hal tersebut 

dirasa kurang, karena seharusnya hal tersebut diatur secara jelas agar nasabah 

mendapatkan adanya kepastian hukum dalam melakukan kegiatan perasuransian. 

Dengan adanya Undang-Undang No.8 tahun 1999 yang berdiri disamping 

Undang-Undang No 40 tahun 2014 tentang perasuransian yang memiliki 

keselarasan dapat menjadi solusi untuk perlindungan hukum terhadap nasabah. 

Namun akan lebih baik jika Undang-Undang No 40 tahun 2014 tentang 

perasuransian ditambahkan beberapa pasal mengenai perlindungan hukum bagi 

nasabah, dan bentuk perlindungan hukum itu sendiri seperti hak dan kewajiban. 
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Fatwa-Fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN-MUI sudah baik dan tetap 

dapat dijadikan pedoman dalam dunia asuransi syariah meskipun asuransi syariah 

sudah diatur di dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang 

Perasuransian. 

Kedua, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap nasabah atas itikad 

tidak baik yang dilakukan oleh agen di PT. Sun Life Financial Syariah Cabang 

Surakarta  dapat di wujudkan dalam suatu bentuk tanggung jawab pihak asuransi 

dengan memenuhi apa yang menjadi hak nasabah. Apa yang menjadi hak dan 

kewajiban nasabah tidak dijelaskan secara rinci oleh undang-undang no 40 tahun 

2014 tentang perasuransian. Undang – Undang no 40 tahun 2014 tentang 

perasuransian hanya mewajibkan pengaturan program asuransi wajib  memuat hak 

dan kewajiban tertanggung atau peserta. Dari permasalahan yang ada di lapangan 

Pasal 28 ayat (1), dan (2) Undang-Undang No.40 tahun 2014 tentang 

perasuransian masih belum cukup untuk melindungi Nasabah Asuransi. Pasal 

tersebut masih memiliki celah untuk adanya itikad tidak baik yang dilakukan oleh 

agen, seharusnya untuk pembayaran premi tetap dilakukan sendiri oleh nasabah 

yang bersangkutan, agar terhindar dari adanya celah itikad tidak baik yang 

dilakukan oleh agen.  

4.2 Saran  

Pertama, Undang-Undang No 40 tahun 2014 tentang perasuransian 

ditambahkan beberapa pasal mengenai perlindungan hukum bagi nasabah, dan 

bentuk perlindungan hukum itu sendiri seperti hak dan kewajiban. 

Kedua, diperlukan pemahaman dan pengawasan terhadap pihak asuransi 

untuk menjelaskan mengenai produk asuransi yang akan  diikuti oleh nasabah, 

sehingga dalam hal ini tidak ada kekeliruan dalam menjelaskan informasi produk 

dan nasabah menjadi terlindungi. 
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