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Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Mekanisme Pengajuan Klaim 

Asuransi Kesehatan Syariah  

(Studi Kasus di PT. Asuransi Prudential Kota Pekalongan) 

 

Abstrak 

PT. Prudential kota pekalongan merupakan cabang perusahaan prudential yang 

didalamnya memiliki produk asuransi kesehatan syariah. Manfaat tersebut akan 

didapatkan jika telah dapat mengklaim asuransi kesehatan Syariah. Penelitian 

ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana praktik mekanisme pengajuan 

klaim asuransi kesehatan syariah dan bagaimanakah tinjauan hukum islam 

dalam praktik mekanisme pengajuan klaim asuransi kesehatan syariah, apakah 

telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang diajarkan dalam islam.. Dalam 

penulisan ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif lapangan (field 

research) yaitu dengan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan 

praktik mekanisme pengajuan klaim asuransi Kesehatan Syariah di tempat 

yang akan diteliti yaitu PT.Asuransi Prudential Kota Pekalongan. Dalam 

penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Kesimpulan 

akhir dari penelitian ini yaitu praktik mekanisme pengajuan klaim asuransi 

kesehatan Syariah pada PT. Prudential Kota Pekalongan sudah sesuai dengan 

pedoman prosedur pengajuan klaim asuransi yaitu: nasabah melengkapi 

formulir dan berkas klaim, menyerahkan dokumen ke perusahaan asuransi PT. 

Prudential. dilakukan verifikasi data dan analisis klaim dan memberikan 

keputusan. Sedangkan menurut padangan hukum islam praktik mekanisme 

pengajuan klaim asuransi kesehatan Syariah PT. Prudential sudah sesuai 

dengan prinsip-prinsip asuransi syariah yaitu dengan menerapkan prinsip 

tauhid, keadilan, Ta’awun, amanah, larangan maysir. 

Kata Kunci : Hukum Islam, Asuransi Syariah, Pengajuan Klaim 

Abstract 

PT. Prudential Pekalongan City is a branch of Prudential company which has 

sharia health insurance products. These benefits will be obtained if you have 

been able to claim Sharia health insurance. This study was conducted to find 

out how the practice of the mechanism for filing claims for sharia health 

insurance and how the review of Islamic law in the practice of the mechanism 

for filing claims for sharia health insurance is in accordance with sharia 

principles taught in Islam. In this paper, the authors use qualitative field 

research. (field research) that is by collecting data related to the practice of the 

mechanism for filing a claim for Sharia Health insurance in the place to be 

studied, namely PT. Prudential Insurance, Pekalongan City. In this study using 

interviews and documentation. The final conclusion of this research is the 

practice of the mechanism for filing a Sharia health insurance claim at PT. 

Prudential Pekalongan City is in accordance with the guidelines for the 

procedure for submitting an insurance claim, namely: the customer completes 

the claim form and file, submits the document to the insurance company PT. 

Prudential. perform data verification and analysis of claims and provide a 
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decision. Meanwhile, according to Islamic law, the practice of filing a claim 

for Sharia health insurance at PT. Prudential is in accordance with the 

principles of sharia insurance, namely by applying the principles of 

monotheism, justice, Ta'awun, trust, prohibition of maysir. 

Keywords: Islamic Law, Sharia Insurance, Claim Submission 

 

1. PENDAHULUAN  

Dalam kehidupan manusia akan banyak sekali hal-hal yang mungkin saja 

terjadi, sebagai manusia juga telah berusaha dan berdoa meminta kepada sang 

Pencipta agar dilindungi oleh-Nya dari berbagai macam  hal yang mungkin 

saja terjadi. Akan tetapi sebagaimana manusia tidak dapat menghindari suatu 

bencana yang secara tiba-tiba menimpanya.  

Pada masa serba instan ini, adapun permasalahan yang sering terjadi  

pada manusia yaitu kesehatannya, dengan gaya hidup yang tidak sehat, seperti 

sering mengkonsumsi makanan cepat saji yang tidak baik bagi kesehatan tubuh 

manusia, terjadi sebuah kecelakaan yang mengharuskan untuk dirawat yang 

dimana membutuhkan biaya yang artinya bagaimana caranya untuk 

mengantisipasi mengurangi kerugian dan resiko yang terjadi. Resiko 

didefinisikan sebagai kemungkinan hasil yang tidak menguntungkan, oleh 

karena itu risiko hanya terkait dengan situasi dimana hasil negative dapat 

terjadi, dan terkait dengan kemampuan untuk memprediksi hasil negative.
1
 

Asuransi memberikan perlindungan dan solusi bagi masyarakat dalam 

mengatasi suatu masalah yang tidak pasti akan terjadi dalam kehidupan. 

Dengan adanya hal tersebut masyarakat sedikit merasa tenang dan nyaman atas 

asuransi.  

Asuransi Syariah menjadi Lembaga keuangan nonbank yang 

melakukan transaksinya haruslah terlepas dari unsur gharar, riba, dan maisir 

dalam proses operasionalnya. Ketiga larangan tersebut juga menjadi salah satu 

unsur pembeda dengan asuransi konvensional. 

PT.Asuransi Prudential Syariah berusaha untuk melakukan dan 

memberikan pelayanan yang terbaik untuk peserta asuransi, agar masyarakat 

                                                           
1 Fahmi Basyaib, Manajemen Resiko (Jakarta: Grasindo,2007), hal. 1. 
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semakin mempercayakan asuransi sebagai solusi dalam perlindungan dan 

sebagai cara untuk mengurangi suatu risiko. Perusahaan asuransi bisa 

dikatakan telah memberikan pelayanan terbaik apabila pihak 

tertanggung(peserta) telah merasakan suatu manfaat dari asuransi tersebut, 

semisal terjadi suatu musibah dan diharuskan dirawat di rumah sakit maka 

pihak asuransi akan membantu dalam mengurus pembiayaan kepada 

tertanggung atau disebut juga sebagai pembayaran klaim yang diberikan 

kepada tertanggung. 

Menurut pasal 246 kitab undang-undang Hukum Dagang(KUHD) 

klaim asuransi adalah tuntutan dari pihak tertanggung sehubungan dengan 

adanya kontrak perjanjian antara asuransi dengan pihak tertanggung yang 

masing-masing pihak mengikat diri untuk menjamin pembayaran ganti rugi 

oleh penangung jika pembayaran premi asuransi telah dilakukan oleh pihak 

tertanggung, Ketika terjadi musibah yang diderita oleh pihak tertanggung.
2
 

Didalam pengajuan klaim sering kali terjadi permasalahan. Sebagai peserta 

berhak untuk bertanya kepada pihak asuransi untuk mengetahui bagaimana 

prosedur yang harus dilakukan dalam pengajuan klaim dari mengecek riwayat 

peserta dalam pembayaran klaim apakah telah sesuai dengan perjajian diawal 

dengan pihak asuransi. Terkadang dalam penyelesaian klaim, dana yang keluar 

tidak sesuai dengan kesepakatan diawal.
3
 

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat dua  masalah yang akan 

dibahas yaitu (1). Bagaimana praktik mekanisme pengajuan klaim asuransi 

kesehatan Syariah. (2). Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik 

mekanisme pengajuan klaim asuransi kesehata Syariah. Adapun tujuan yang 

ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu (1) Untuk mengetahui praktik 

mekanisme pengajuan klaim Asuransi Kesehatan Syariah pada Asuransi 

Prudential di Kota Pekalongan. (2) Untuk mengetahui tinjauan hukum islam 

                                                           
2  Sri Handayani, “Pengaruh Penyelesaian Klaim Asuransi Terhadap Pencapaian Target Penjualan Produk 

Asuransi AJB Bumiputera 1912 Cabang Bengkulu”, Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, Tahun 2017, vol. 

5, No. 1, hlm. 79. 
3 Heriyanto,” Klaim Asuransi Prudential Tak Kunjung Cair.” (Online), diakses melalui 

(https://news.detik.com/suara-pembaca/d-4289914/klaim-asuransi-prudential-tak-kunjung-cair) , pada 

tanggal 14 Juni 2021, pukul 17.00 WIB. 
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terhadap praktik mekanisme pengajuan klaim Asuransi Kesehatan Syariah 

pada Asuransi Prudential di Kota Pekalongan.  

  

2. METODE  

Penelitian dilaksanakan di PT. Prudential kota Pekalongan. Penelitian 

ini termasuk dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini 

menggunakan jenis penelitian (field research) penelitian lapangan, 

Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan secara langsung 

untuk mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan 

penelitian. 

Metode pengumpulan data didalam penelitian ini menggunakan 

metode wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, peneliti 

melakukan wawancara tentang praktik mekanisme pengajuan klaim 

asuransi kesehatan Syariah di PT.Prudential kota Pekalongan. Dengan 

metode dokumentasi, peneliti mencari data berupa formulir, bukti klaim, 

dan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. 

Proses analisis data, peneliti akan menggambarkan bagaimana 

praktik mekanisme pengajuan klaim asuransi kesehatan syariah di PT. 

Prudential kota pekalongan, kemudian analisis dari praktik mekanisme 

pengajuaan klaim asuransi Syariah akan ditinjau dari dasar hukum 

islam. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

3.1 Praktik Mekanisme Pengajuan Klaim Asuransi Kesehatan 

Syariah di PT. Asuransi Prudential Kota Pekalongan 

Pada PT. Prudential kota pekalongan dalam praktik mekanisme mengajukan 

klaim asuransi kesehatan Syariah terdapat beberapa jenis klaim yang dapat 

diajukan, sebagai berikut : 

a. Klaim Prumed merupakan klaim yang diajukan untuk mendapatkan 

pembiayaan rawat inap 

b. Klaim Bedah dan Rawat 
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c. Klaim penyakit kritis merupakan  

d. Klaim cacat total 

Untuk melakukan klaim nasabah harus melalui tahap-tahap yang telah 

ditetapkan oleh PT. Prudential
4
, yaitu: 

a. Nasabah melengkapi formulir pengajuan klaim dan menyiapkan dokumen 

yang diperlukan. Berikut berkas-berkas yang harus dipenuhi sebagai syarat 

pengajuan klaim diantaranya adalah:  

1) Fotocopy KTP pemegang polis  

2) Fotocopy rekening pemegang polis 

3) Isi formulir klaim bedah dan rawat  

4) Surat keterangan dokter pembedahan dan perawatan 

5) Fotocopy asli pemeriksaan laboratorium dan radiology 

6) Kwitansi rincian biaya pembedahan dan perawatan-asli (dapat diminta 

Kembali setelah dilegalisir oleh bagian klaim) 

b. Nasabah menyerahkan formulir klaim dan berkas-berkas administrasi 

kepihak agen atau PT. Prudential kota Pekalongan. 

c. Perusahaan asuransi prudential akan melakukan verifikasi data dan status 

polis yang diserahkan oleh nasabah. Apakah polis dalam kondisi aktif atau 

tidak. 

1) Jika data tidak lengkap, maka pihdak perusahaan prudential akan 

mengirimkan surat pemberitahuan kepada nasabah melalui agen 

prudential. 

2) Jika sudah lengkap, klaim yang diajukan akan di analisis oleh 

prudential. 

d. Perusahaan prudential melakukan analisis klaim yang diajukan oleh nasabah 

dan memberikan keputusan. 

1) Jika data sudah lengkap, seperti formulir klaim, dokumen-dokumen 

pendukung lainnya dan polis masih berstatus aktif, maka klaim 

                                                           
4 Wawancara dengan Rifki Muhardika selaku manager marketing di PT. Prudential kota Pekalongan pada 

tanggal 28 juni 2021 
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disetujui oleh prudential. Kemudian Prudential akan menanggung 

pembayaran melalui transfer ke rekening nasabah, pembayaran akan 

dilakukan paling lambat 14 hari kerja. Pengajuan klaim dapat dilakukan 

jika telah melewati masa tunggu setelah mendaftarkan asuransi. 

2) Jika data yang diperlukan belum lengkap dan polis tidak aktif maka 

klaim akan ditolak. Perusahaan prudential akan mengirimkan surat 

penolakan tersebut kepada nasabah melalui agen prudential. 

Dalam proses mengajukan klaim itu sulit dan rumit karena banyaknya 

persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah sehingga memerlukan waktu 

yang lama dan klaim yang diajukan belum tentu diterima. 

Dalam mengajukan klaim asuransi nasabah harus memperhatikan 

ketentuan, sebagai berikut: 

a. Nasabah memerhatikan lebih teliti manfaat asuransi yang dimilikinya 

sesuai dengan yang telah tertulis dalam polis. 

b. Polis dalam keadaan aktif, agar polis tetap aktif maka nasabah harus secara 

rutin melakukan pembayaran premi. 

c. Sudah melewati masa tunggu merupakan masa mulai berlakunya 

perlindungan asuransi. Adapun  masa tunggu untuk sakit biasa selama 30 

hari, kondisi kritis selama 90 hari, dan untuk kecelakaan atau meninggal 

tidak ada masa tunggu
5
. 

Dalam melakukan klaim ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar 

tidak mendapatkan kesulitan dalam mengajukan klaim sehingga menyebabkan 

penolakan. Berikut factor-faktor yang dapat menyebabkan pengajuan klaim 

ditolak : 

a. Polis tidak aktif 

b. Nasabah tidak memberikan informasi dengan jujur dan benar disaat 

mengisi formulir 

                                                           
5 Wawancara dengan Rifki Muhardika selaku manager marketing di PT. Prudential kota Pekalongan pada 

tanggal 28 juni 2021 
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c. Menderita 19 penyakit tertentu yang dikecualikan dalam 12 bulan pertama 

sejak berlakunya asuransi yang dipilih oleh nasabah.  

d. Nasabah tidak memenuhi persyaratan dalam melakukan pengajuan klaim 

e. Nasabah meninggal karena bunuh diri, melukai diri sendiri, terdapat 

penyakit yang disembunyikan Ketika mengajukan klaim,kematian yang 

disebabkan oleh AIDS, perbuatan melukai diri karena adanya kepentingan 

oleh pihak yang berkepentingan atas uang pertanggungan si penanggung. 

3.2 Praktik Mekanisme Pengajuan Klaim Asuransi Kesehatan 

Syariah Di PT. Asuransi Prudential Kota Pekalongan Dalam 

Perspekif Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah 

Dalam pengajuan klaim asuransi Kesehatan Syariah di PT. Prudential 

pekalongan telah menerapkan prinsip Syariah dan melakukan kegiatan 

muamalah dengan akad yang sesuai ajaran islam.  

 Berikut prinsip-prinsip asuransi Syariah yang terdapat dalam klaim 

asuransi kesehatan Syariah di PT.Prudential diantaranya, sebagai berikut: 

3.2.1 Prinsip Tauhid (ketaqwaan) 

Tauhid merupakan dasar utama dari setiap bangunan yang ada dalam Syariah 

islam. Dalam asuransi syariah dijalankan atas landasan tauhid dengan 

implementasi hukum islam sesuai dengan al-qur’an, as-sunnah serta hadis.
6
 

Pada praktik klaim asuransi kesehatan syariah di PT. Prudential kota 

Pekalongan sudah sesuai dengan prinsip tauhid karena bertujuan untuk saling 

tolong menolong apabila terjadi musibah dan mekanismenya tidak 

bertentangan dengan nilai-nilai tauhid. 

3.2.2 Prinsip keadilan 

Sikap adil dalam asuransi Syariah yang berarti pihak asutransi telah 

memberikan keadilan sepenuhnya terhadap nasabah dengan memberikan 

kemudahan kepada nasabah untuk mengumpulkan dan mengembalikan dana 

itu Kembali jika peserta mengakhiri perjanjian dalam asuransi.
7
 Didalam 

                                                           
6
 Muhammad Ajib, Asuransi Syariah (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing), hlm. 48-49. 

7
Teguh Suripto dan Abdullah Salam, “Analisa Penerapan Prinsip Syariah dalam Asuransi,” Jurnal 

Ekonomi Syariah Indonesia, Vol. VII, No. 2, hlm. 134. 
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praktiknya perusahaan prudential memberikan keadilan terhadap nasabah 

dengan memberikan kemudahan bagi nasabah untuk mengajukan klaim hingga 

akhir persetujuan klaim tersebut dan berkewajiban untuk memberikan dana 

klaim nasabah. Kemudian nasabah berkewajiban untuk membayar premi sesuai 

kesepakatan dengan perusahaan prudential dan mempunyai hak berupa dana 

santuanan jika terjadi suatu musibah. 

3.2.3 Tolong- menolong (at- ta’awun) 

Merupakan salah satu prinsip utama dalam muamalah dan menjadi inti dari 

konsep asuransi syariah, dimana nasabah dengan nasabah yang lain saling 

menanggung risiko.
8
 Dalam perusahaan prudential diawal perjanjian 

pembayaran premi akan dibagi menjadi dua, yang pertama akan masuk ke 

rekening pemegang polis dan yang kedua dimasukkan ke rekening khusus 

nasabah yang diniatkan tabarru’ (tolong-menolong) untuk membantu 

saudaranya yang lain. Sehingga dari rekening khusus ini klaim peserta diambil 

dan semua ikhlas memberikannya secara sedekah. 

3.2.4 Amanah  

Merupakan prinsip penting dalam bermuamalah  karena kejujuran ialah puncak 

moralitas iman dan karakteristik yang menonjol dari orang-orang beriman. 

Peserta asuransi   telah memberikan informasi tentang keadaan kesehatan 

dirinya dengan jujur dan jelas sehingga proses pengajuan klaim dapat disetujui 

dan diproses oleh pihak perusahaan prudential. 

3.2.5 Larangan maysir 

Maysir yaitu adanya salah satu pihak yang untung namun dilain pihak 

mengalami kerugian.
9
 Dalam kliam asuransi kesehatan Syariah, Ketika nasabah 

merasa dirugikan maka peserta dapat meminta detail pengelolaan premi untuk 

menghindari apabila terjadi dana yang digunakan tidak sesuai dengan hukum 

islam.  

 

                                                           
8
 Muhammad Tho’in dan Anik, “Aspek-aspek Syariah Dalam Asuransi Syariah,” Jurnal Ilmiah Ekonomi 

Islam. Vol. 01, No. 01,   Hlm. 12. 
9
 Mukhsinun dan Utihatli Fursotun, “Dasar Hukum dan Prinsip Asuransi Syariah,” Jurnal Ilmu Ekonomi 

Islam. Vol. 2, No. 1, hlm. 66. 
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4. PENUTUP  

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan oleh 

penulis diatas, maka pada bab ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

Dalam praktik mekanisme pengajuan klaim asuransi kesehatan syariah di PT. 

Asuransi Prudential kota Pekalongan sudah sesuai dengan pedoman prosedur 

pengajuan klaim asuransi. Dalam prosesnya nasabah melewati beberapa 

rangkaian prosedur klaim sebagai berikut: Nasabah melengkapi formulir 

pengajuan klaim dan menyiapkan dokumen yang diperlukan, dokumen tersebut 

yaitu, fotocopy ktp, fotocopy rekening pemegang polis, mengisi formulir 

klaim, surat keterangan dokter, fotocopy asli pemeriksaan laboratorium dan 

radiology, dan kwitansi rincian biaya. Kemudian, nasabah menyerahkan 

formulir klaim dan berkas-berkas administrasi ke pihak agen atau PT. 

Prudential Kota Pekalongan. Setelah itu perusahaan asuransi prudential akan 

melakukan verifikasi data. Selanjutnya perusahaan Prudential melakukan 

analisis klaim yang diajukan oleh nasabah dan memberikan keputusan. Apabila 

dokumen yang disyaratkan tidak sesuai maupun tidak lengkap, perusahaan 

akan memberikan surat pemberitahuan kepada nasabah melalui agen asuransi.  

Adapun faktor-faktor yang dapat menyebabkan pengajuan klaim 

asuransi dapat ditolak yang disebabkan oleh dokumen-dokumen yang tidak 

lengkap, polis tidak aktif, ketidakjujuran nasabah dalam memberikan informasi 

tentang penyakit yan dideritanya, dan sebagainya. 

Berdasarkan praktik mekanisme pengajuan klaim asuransi kesehatan 

Syariah di PT. Asuransi Prudential kota pekalongan yang ditinjau dari hukum 

islam, bahwa dalam praktiknya telah sesuai dengan prinsip-prinsip asuransi 

Syariah, yaitu dengan menerapkan prinsip tauhid, keadilan, tolong menolong 

(ta’awun), amanah, larangan maisyir, dengan menerapkan proses pengajuan 

klaim dengan dasar asas tolong menolong, memberikan haknya kepada 

nasabah yaitu klaim, memberikan kemudahan dalam pengajuan klaim, dan 

memberikan informasi secara lengkap kepada nasabah.  
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4.2 Saran 

a. Perusahaan agar tetap mempertahankan prosedur klaim asuransi dengan 

menerapkan prinsip-prinsip syariah agar dalam melakukan klaim asuransi 

tidak menyimpang aturan-aturan syariah. 

b. Masyarakat dalam melakukan klaim asuransi agar memperhatikan prinsip-

prinsip syariah yang telah ada. Hal tersebut dilakukan agar sebagai umat 

muslim terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT 

, seperti gharar, maysir, dan perbuatan menyimpang lainnya. Dan juga 

sebagai umat islam harus mengutamakan kemaslahatan daripada 

kemudharatan didunia maupun diakhirat. 
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