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BAB III 

LANDASAN TEORITIS 

 

A. Pengertian BPJS dan Sumber Hukum BPJS 

Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 menetapkan, Jaminan Sosial 

Nasional akan diselenggarakan oleh BPJS, yang terdiri atas BPJS Kesehatan 

dan BPJS Ketenagakerjaan. Khusus untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 

akan diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan yang implementasinya dimulai 1 

Januari 2014. Secara operasional, pelaksanaan JKN dituangkan dalam 

Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden, antara lain: Peraturan 

Pemerintah No.101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI); 

Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan; dan Peta 

Jalan JKN (Roadmap Jaminan Kesehatan Nasional).  

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS 

adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program 

jaminan kesehatan adalah program pelayanan kesehatan dari pemerintah yang 

berwujud BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan dan sistemnya 

menggunakan asuransi.
31

 

Sumber-sumber Hukum BPJS adalah sebagai berikut: 

1. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang 

Sistem Jaminan Sosial Kesehatan; 
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2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; 

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2012 

Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan; 

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang 

Jaminan Kesehatan. 

5. Undang – Undang No 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 

6. Undang – Undang No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
32

 

 

B. Pengertian Asuransi Takaful dan Sumber-sumber Hukumnya 

Takaful adalah rencana perlindungan berdasarkan prinsip syariah. Dengan 

berkontribusi sejumlah uang untuk dana takaful umum dalam bentuk 

kontribusi partisipatif, anda melakukan kontrak (akad) menjadi salah satu 

peserta dengan menyetujui untuk saling membantu sama lain. 

Asuransi dan takaful memiliki prinsip-prinsip dasar yang sama. Misalnya, 

tertanggung, seperti anda, harus memiliki kepentingan keuntungan yang sah 

dalam risiko mengasuransikan, yang berarti harus menderita kerugian 

keuangan pada saat diasuransikan terjadi. 

1. Asuransi Dalam Islam 

Asuransi, pada awalanya adalah suatu kelompok yang bertujuan 

membentuk arisan untuk meringankan beban yang bertujuan individu dan 

menghindari kesulitan pembiyaan. Secara ringkas dan umum, konsep 

asuransi adalah persiapan yang dibuat oleh sekelompok orang yang 

masing-masing mengadapi kerugian kecil sebagai sesuatu yang tidak dapat 

                                                           
32
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diduga.Apabila kerugian itu menimpa salah seorang dari mereka yang 

menjadi anggota perkumpulan itu,maka kerugian itu akan ditanggung 

bersama oleh mereka.
33

 

Tujuan asuransi adalah untuk mengadakan persiapan dalam 

menghadapi kemungkinan kesulitan yang dihadapi oleh manusia dalam 

kehidupan,seperti dalam kegiatan perdagangan mereka.sebenarnya,bahaya 

kerugian itulah yang mendorong manusia berupaya dengan bersungguh-

sungguh untuk mendapatkan cara-cara yang aman untuk melindungi diri 

dan kepentingan mereka.Dalam hal ini seseorang akan rugi sama sekali 

seandainya tidak ada bantuan dari masyarakat atau kelompoknya.kerugian 

seperti itu tidak besar artinya bagi seluruh masyarakat,tetapi bagi individu 

hal itu merupakan suatu kerugian yang besar seandainya dia menghadapi 

seorang diri.inilah latar belakang teori asuransi yang dibentuk untuk tujuan 

menghadapi kerugian yang tidak diduga baik waktunya waktunya maupun 

jumlahnya. 

Kata “asuransi” banyak berasal dari bahasa-bahasa asing 

diantaranya adalah
34

: 

1. Bahasa Belanda ”assurantie”, yang berarti pertangungan,   

2. Bahasa Italia “insurensi”, yang berarti jaminan 

3. Bahasa Inggris “assurance”, yang berarti jaminan 
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4. Bahasa Arab “At-ta’min”, yang berarti perlindungan, ketenangan, rasa 

aman dan bebas dari rasa takut. 

Juga kata “asuransi”  berasal dari bahasa belanda yakni, ”assurantie”, 

yang dalam hukum belanda disebut verzekering yang artinya pertanggungan.
35

 

Menurut bahasa Arab, istilah asuransi adalah at-ta’min diambil dari 

kata amana memiliki arti memebri perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan 

beban dari rasa takut. Asuransi itu dinamakan at-ta’min telah disebabkan 

pemegang polis sedikit banyak teah merasa aman begitu mengikat dirinya 

sebagai anggota atau nasabah asuransi. Pengertian yang lain dari at-

ta’min adalah seseorang membayar atau menyerahkan uang cicilan agar 

pemegang polis atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana 

yang telah disepakati, atau untuk mendapatkan ganti rugi terhadap hartanya 

yang hilang. 

Dalam bahasa arab, asuransi dikenal dengan istilah at-ta‟min, 

penanggung disebut mu‟ammin, tertanggung disebut mu‟amman lahu atau 

musta‟min. At-ta‟min diambil dari amana yang artinya memberi perlindungan, 

ketenangan, rasa aman,dan bebas dari rasa takut,seperti  yang tersebut dalam 

QS. Quraisy (106): 4, 

               

Artinya : Yang Telah memberi makanan kepada mereka untuk 

menghilangkan lapardan mengamankan mereka dari ketakutan. 

 

Yaitu “Dialah Allah yang mengamankan mereka dari ketakutan. 

Pengertian dari at-ta‟min adalah seseorang membayar/menyerahkan uang 
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cicilan untuk agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang 

sebagaimana yang telah disepakati, atau untuk mendapatkan ganti terhadap 

hartanya yang hilang
36

. 

Kesepakatan sejumlah orang untuk membayar sejumlah uang sebagai 

ganti rugi ketika salah seorang diantara mereka mendapat kemudharatan.at- 

ta‟min bi qist sabit atau asuransi dengan pembagian tetap adalah: “akad yang 

mewajibkan seseorang membayar sejumlah uang kepada pihak asuransi yang 

terdiri atas beberapa pemegang saham dengan perjanjian apabila peserta 

asuransi mendapat kecelakaan,ia diberi ganti rugi. 

Musthafa Ahmad az-zarqa memaknai asuransi adalah sebagai suatu 

cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari risiko 

(ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya,dalam 

perjalanan kegiatan hidupnya dalam aktifitas ekonominya.ia berpendapat 

bahwa sistem asuransi adalah sistem ta‟awun dan tadhamun yang bertujuan 

untuk menutupi  kerugian peristiwa-peristiwa atau musibah-musibah oleh 

tertanggung kepada orang yang tertimpa musibah.
37

 

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama lndonesia (DSN-MU) Nomor 

21 Tahun 2001 dalam fatwanya tentang pedoman umum asuransi syariah, 

memberi definisi tentang asuransi. Menurutnya, Asuransi Syariah adalah 

usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak 

melalui investasi dalam bentuk aset dan / atau tabarru yang memberikan pola 
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pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang 

sesuai dengan syariah.
38

 

Dari definisi di atas tampak bahwa asuransi syariah bersifat saling 

melindungi dan tolong menolong yang disebut dengan "ta'awuf". Yaitu, 

prinsip hidup saling melindungi dan saling menolong atas dasar ukhuwah 

Islamiah antara sesama anggota peserta Asuransi Syariah dalam menghadapi 

malapetaka (resiko). 

Menurut Wirjono berarti sebuah persetujuan pihak, yang menjamin 

berjanji kepada pihak yang dijamin atas kerugian yang mungkin akan diderita 

oleh yang dijamin karena akibat dari sebuah peristiwa yang belum jelas 

terjadi.
39

Ensiklopedi Hukum Islam berarti transaksi perjanjian antara dua 

pihak; pihak pertama berkewajiban untuk membayar iuran dan pihak lain 

berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika 

terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertamasesuai dengan perjanjian yang 

dibuat.
40

 

Menurut Husain Hamid Hisan, mengatakan bahwa asuransi adalah 

sikap ta‟awun yang telah diatur dengan system yang sangat rapih, antara 

sejumlah besar manusia. Semuanya telah siap mengantisipasi suatu peristiawa. 

Jika sebagian mereka mengalami peristiwa tersebut, maka semuanya saling 

menolong dalam menghadapi peristiwa tersebut dengan sedikit pemberian 

(derma) yang diberikan oleh masing-masing peserta. Dengan pemberian 
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(derma) tersebut, mereka dapat menutupi kerugian-kerugian yang dialami oleh 

peserta yang tertimpa musibah.
41

 

Dalam Asuransi paling tidak ada tiga unsure yang terlibat. Pertama, 

pihak tertanggung yang berjanji membayarkan uang premi kepada pihak 

penangung secara sekaligus atau secara angsur. Kedua, pihak pihak 

penanggung yang berjanji akan membayar sejumlah uang kepada pihak 

tertanggung secara sekaligus atau secara angsur apabila ada unsure ketiga. 

Ketiga, suatu peristiwa yang belum jelas terjadi. 

Hakikat asuransi secara Islami adalah saling bertanggung jawab, saling 

bekerjasama, saling tolong menolong, dan saling melindungi penderitaan satu 

sama lain. Oleh karena itu berasuransi diperbolehkan secara syaria‟t, karena 

prinsip-prinsip dasar syariat mengajak kepada setiap sesuatu yang berakibat 

kerataan jalinan sesama manusia dan kepada sesuatu yang meringankan 

bencana mereka sebagaimana firman Allah Taala dalam Al-Quran surah al-

Maidah ayat 2 yang artinya :  

                                 

     

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan 

takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya 

Allah amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Maidah : 02) 

 

Allah SWT memerintahkan kepada hamba-Nya untuk senantiasa 

melakukan persiapan untuk menghadapi hari esok. Allah berfirman dalam 

surat al Hasyr ayat 18: Artinya:  
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 

hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk 

hari esok (masa depan). Dan bertakwalah kepada Allah 

sesungguhnya Allah Maha Mengetahui yang kamu kerjakan. 

 

Ayat ini dikaitkan oleh sebagian umat Islam dengan aktivitas 

menabung atau berasuransi. Menabung adalah upaya mengumpulkan dana 

untuk kepentingan mendesak atau kepentingan yang lebih besar di masa 

depan, sedangkan asuransi adalah upaya berjaga-jaga jika suatu musibah 

datang menimpa, di mana hal ini membutuhkan perencanaan dan 

kecermatan.
42

 

Dari segi hukum positif, hingga saat ini asuransi syariah masih 

mendasarkan legalitasnya pada UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha 

Perasuransian yang sebenarnya kurang mengakomodasi asuransi syariah di 

Indonesia karena tidak mengatur mengenai keberadaan asuransi berdasarkan 

prinsip syariah. Dengan kata lain, UU No. 2 Tahun 1992, tidak dapat dijadikan 

landasan hukum yang kuat bagi asuransi syariah. Adapun peraturan 

perundang-undangan yang telah dikeluarkan pemerintah berkaitan dengan 

asuransi syariah yaitu : 

1. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 426/KMK.06/ 

2003 tentang perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan 

Perusahaan Reasuransi. 
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2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 424/KMK.06/ 

2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan 

Reasuransi. 

3. Keputusan Direktur Jendral Lemabga Keuangan Nomor Kep. 4499/LK/ 

2000 tentang Jenis, Penilaian dan Pembatasan Investasi Perusahaan 

Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan system Syariah. 

 

C. Prinsip-prinsip Asuransi Syariah 

Prinsip utama dalam asuransi syaraiah adalah ta‟awanu „ala al birr wa 

al-taqwa (tolong-menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan takwa) dan 

al-ta‟min (rasa aman). Para pakar ekonomi Islam mengemukakan bahwa 

asuransi syariah atau asuransi tafakul ditegakan atas tiga prinsip utama, yaitu :  

1. Saling bertanggung jawab, 

Yang berarti para peserta asuransi tafakul memiliki rasa tanggung 

jawab bersama untuk membantu dan menolong peserta lain yang 

mengalami musbiah atau kerugian dengan ikhlas. 

2.  Saling bekerjasama atau saling membantu. 

Yaitu berarti diantara peserta asuransi tafakul yang satu dengan 

lainya saling bekerjasama dan saling tolong menolong dalam mengatasi 

kesulitan yang dialami karena sebab musibah yang diderita. 

3.  Saling melindungi penderitaan satu sama lain. 

Yaitu berarti bahwa para peserta asuransi tafakul akan berperan 

sebagai pelindung bagi peserta lain yang mengalami gangguan 

keselamatan berupa musibah yang dideritanya.
43
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D. Model dan Karakteristik Asuransi Syariah  

Asuransi syariah memiliki landasan filosofi yang berbeda dengan 

asuransi konvensional, yaitu mencari ridha Allah untuk kebaikan dunia dan 

akhirat. Asuransi syariah memiliki karakteristik tertentu.Karakteristik itu pada 

gilirannya bisa membedakan dirinya dengan asuransi konvensional.Di antara 

karakteristik tersebut adalah sebagai berikut:  

Pertama : akad yang dilakukan adalah akad at-Takafuli.  

Kedua    : selain tabungan, peserta juga dibuatkan tabungan derma.  

Ketiga    : merealisir prinsip bagi hasil. 

Dalam asuransi konvensional hanya mempunyai tujuan yang semata-

mata mencari keuntungan; dan bukan di dasari oleh rasa tolong-menolong 

antarsesama. Pada asuransi konvensional, akad perjanjian yang mendasarinya 

adalah akad jual-beli (tabaduli). 

Karnaen A Perwaatmadja mengemukakan 4 ciri-ciri asuransi syariah
44

 : 

1. Dana asuransi diperoleh dari pemodal dan peserta asuransi didasarkan atas 

niat dan persaudaraan untuk saling membantu pada waktu yang 

diperlukan. 

2. Tata cara pengelolaan tidak terlibat dari unsur-unsur yang bertentangan 

dengan syariat Islam. 

3. Jenis asuransi Takaful terdiri dari Takaful Keluarga yang memberikan 

perlindungan kepada peserta. 

4. Terdapat dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas untuk mengawasi 

operasional perusahaan agar tidak menyimpang dari tuntunan syariat 

Islam. 
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Model asuransi syariah
45

 : 

1. Non-Profit Model biasanya dipakai oleh perusahaan sosial milik Negara 

atau organisasi yang dikelola secara non-profit (nirlaba). Model inilah 

yang sesungguhnya paling mendekati konsep dasar asuransi syariah karena 

selaras dengan kaidah-kaidah berikut : saling bertanggung jawab, saling 

bekerja sama, dan saling melindungi  

2. Al-Mudharabah model, secara teknis, al-Mudharabah adalah akad kerja 

sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan 100% 

modal sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Disini terjadi 

pembagian untung rugi diantara anggota (shahibul mal) dan pihak 

pengelola / perusahaan asuransi (mudharib).  

3. Wakalah, berbeda dengan akad mudharabah, dibawah akad wakalah, 

Takaful berfungsi sebagai wakil peserta dimana dalam menjalankan 

fungsinya (sebagai wakil), Takaful berhak mendapatkan biaya jasa (fee) 

dalam mengelola keuangan mereka. 

Ciri-ciri asuransi syariah dalam opersionalnya antara lain : 

1. Menghindari Riba 

2. Menghindari unsur judi  

3. Menghindari unsur penipuan (gharar) 

Asuransi syariah, di samping memiliki karakeristik yang melekat pada 

konsepnya (built in concept), juga lebih berorientasi untuk : 

1. Tolong-menolong dan bekerja sama  
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2. Saling menjaga keselamatan dan keamanan  

3. Saling bertanggung jawab 

 

E. Pandangan Ulama Mengenai Asuransi Syariah 

Tujuan asuransi sangatlah mulia, karena bertujuan untuk tolong-

menolong dalam kebaikan. Namun persoalan yang dipertikaikan lebih lanjut 

oleh para Ulama adalah bagaimana instrumen yang akan mewujudkan niat 

baik dari asuransi tersebut; baik itu bentuk akad yang melandasinya, sistem 

pengelolaan dana, bentuk manajemen dan lain sebagainya 

Dari permasalahan instrumen pendukung inilah para Ulama terbagi 

kepada 2 kelompok besar 
46

: 

Kedua kelompok dimaksud, masing-masing mempunyai dasar hukum 

dan memberikan alasan-alasan hukum sebagai penguat terhadap argument 

atau pendapat yang disampaikannya.Disamping itu, ada yang berpendapat 

membolehkan asuransi bersifat social (ijtima‟i) dan mengharamkan asuransi 

yang bersifat komersial (tijari) serta ada pula yang meragukannya (syubhat). 

1. Kelompok yang mengharamkan asuransi syariah : 

a. Ibnu Abidin, Ulama madzhab Hanafi berpendapat bahwa asuransi 

adalah haram, karena uang setoran peserta (premi) tersebut adalah 

iltizam ma lam yalzam (mewajibkan sesuatu yang tidak lazim / wajib) 

b. Muhammad Bakhit al-muthi‟i (mufti Mesir) mengatakan bahwa akad 

asuransi yang menjamin atas harta benda pada hakikatnya termasuk 

dalam kafalah atau ta’addi / itlaf. 

                                                           
46
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c. Muhammad al-Ghazali mengatakan bahwa asuransi adalah haram 

karena mengandung riba. Beliau melihat riba tersebut dalam 

pengelolaan dana asuransi dan pengembalian premi yang disertai 

bunga ketika waktu perjanjian telah habis.
47

 

Menurut Warkum Sumitropengharaman asuransi berdasarkan atas 

5 alasan
48

: 

a. Asuransi mengandung unsur perjudian yang dilarang dalam Islam. 

b. Asuransi mengandung unsur riba yang dilarang dalam Islam. 

c. Asuransi termasuk jual beli atau tukat-menukar mata uang tidak secara 

tunai. 

d. Asuransi objek bisnisnya tergantung pada hidup dan matinya 

seseorang, yang berarti mendahului takdir Allah SWT. 

e. Asuransi mengandung eksploitasi yang bersifat menekan. 

Menurut Mahdi Hasan pelarangan praktik asuransi berdasarkan 

atas 4 alasan
49

: 

a. Asuransi tak lain adalah riba berdasarkan kenyataan bahwa tidak ada 

kesetaraan antara kedua pihak yang terlibat, padahal kesetaraan 

demikian wajib adanya. 

b. Asuransi juga merupakan perjudian, karena ada penggantungan 

kepemilikan pada munculnya resiko. 

c. Asuransi adalah pertolongan dalam dosa, karenaperusahaan asuransi 

meskipun milik Negara, tetap merupakan institusi yang mengadakan 

transaksi dengan riba. 
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d. Dalam asuransi jiwa juga terdapat unsure risywah, karena kompensasi 

di dalamnya adalah sesuatu yang tidak dapat dinilai. 

2. Kelompok yang membolehkan asuransi syariah: 

Antara lain dikemukakan oleh Ibnu Abidin, Wahab Khalaf, 

Mustafa Ahmad Zarqa (guru besar Universitas Syirya), Syaikh 

Abdurrahman Isa (guru besar Universitas al-azhar Mesir), Prof. Dr. 

Muhammad Yusuf Musa (guru besar Universitas Kairo), Syaikh Abdul 

Khalaf, dan Prof. Dr. Muhammad al-Bahi. 

Pada dasarnya, mereka mengakui bahwa asuransi merupakan suatu 

bentuk muamalat yang baru dalam Islam dan memiliki manfaat serta nilai 

positif bagi ummat selama di landasi oleh praktik-praktik yang sesuai 

dengan nilai-nilai Islam.  

Argumentasi yang mereka pakai dalam membolehkan asuransi 

menurut Faturrahman Djamiladalah sebagai berikut
50

: 

a. Tidak terdapat nash Alqur‟an atau hadits yang melarang asuransi. 

b. Dalam asuransi terdapat kesepakatan dan kerelaan antara kedua belah 

pihak. 

c. Asuransi menguntungkan kedua belah pihak 

d. Asuransi mengandung kepentingan umum, sebab premi-premi yang 

terkumpul dapat di investasikan dalam kegiatan pembangunan.  

e. Asuransi termasuk akad mudharabah antara pemegang polis dengan 

perusahaan asuransi. 

                                                           
50
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f. Asuransi termasuk usaha bersama yang di dasarkan pada prinsip 

tolong-menolong. 

Dalam Islam, asuransi haruslah bertujuan kepada konsep tolong 

menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. 

 

F. Sistem BPJS tentang Pemberian Asuransi Jaminan Kematian  

Memberikan manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris 

ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja iuran JKM 

(jaminan kematian) bagi peserta penerima gaji atau upah sebesar 0,30 % dari 

gaji atau upah sebulan. Jaminan Kematian diperuntukkan bagi ahli waris dari 

peserta program BPJS ketenagakerjaan yang meninggal bukan kecelakaan 

kerja. Program ini memberikan manfaat kepada keluarga tenaga kerja seperti:  

1. Santunan Kematian : Rp. 14.200.000 

2. Biaya Pemakaman   : Rp. 2.000.000 

3. Santunan Berkala    : Rp. 200.000/ bulan (selama 24 bulan) 

Iuran JK sendiri ditanggung oleh pengusaha sebesar 0,3% dengan 

jaminan kematian yang diberikan adalah Rp.12.000.000 terdiri dari 

Rp.10.000.000 santunan kematian dan Rp. 2.000.000 biaya pemakaman dan 

santunan berkala. 


