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KONDISI – KONDISI YANG 

HARUS DIPELAJARI DALAM 

POLIS ASURANSI JIWA 

 

 Nah, saya berani jamin kalau sebagian 

besar dari kita mungkin sudah memiliki 

asuransi1, namun seberapa banyakkah dari kita 

mengerti mengenai polis asuransi, apa yang ada 

didalam buku yang kita terima setelah kita 

membeli asuransi.   

                                                           
1
 Kalo ngak salah beli ya.... kan kebanyakan salah ; )) 
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 Hal ini yang sering dilupakan dan 

diabaikan oleh kebanyakan orang, sehingga jika 

terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sang 

pemegang polis asuransi masih kebingungan 

atau tidak tahu harus melakukan apa.  

 Saat ini jika Anda sudah memiliki polis 

asuransi baca dan pahami isinya2, juga ingatkan 

kepada orang-orang terdekat Anda untuk juga 

mengetahui kondisi-kondisi penting yang akan 

dijelaskan didalam polis asuransi, sehingga bila 

suatu saat nanti dibutuhkan masing-masing 

pihak terkait sudah mengetahui hak dan 

kewajiban mereka. 

 

 

 

                                                           
2
 Boro-boro paham, dibaca juga ngak kan? ngakuu.... 
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Asuransi jiwa diperlukan untuk 

memenuhi kebutuhan perlindungan3 jiwa 

seseorang dalam suatu kondisi tertentu.  

Apabila kondisi tersebut ternyata berubah, 

bukan berarti Anda membatalkan polis asuransi 

jiwa yang sudah Anda beli, tetapi Anda dapat 

melakukan perubahan sesuai dengan kondisi 

atau syarat yang terdapat dalam suatu polis 

asuransi.  Oleh sebab itu, Anda perlu 

mempelajari dan mengerti isi polis asuransi 

tersebut. 

                                                           
3
 Ingat yaaa asuransi itu proteksi BUKAN investasi 
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Salah satu hal terpenting ketika 

membuka atau membeli sebuah polis asuransi 

adalah menunjuk siapa yang akan menerima 

waris polis asuransi yang Anda beli 

(beneficiary).  Penerima waris atau santunan 

kematian bisa satu orang atau lebih yang 

ditunjuk oleh pewaris (pemilik polis).   
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Ingatlah selalu untuk tidak menuliskan 

nama anak di bawah umur berdampingan dengan 

pasangan Anda untuk menjadi penerima waris.  

Anak di bawah umur di manapun di belahan 

dunia ini, tidak bisa menerima uang tunai 

ataupun warisan dan harus diwakilkan atau 

diterima oleh wali.  Jadi percuma apabila kita 

membeli asuransi dan menempatkan nama anak 

dibawah umur (belum cakap hukum) sebagai 

ahli waris sementara pasangan tidak (takut 

kawin lagi ya), maka apabila resiko meninggal 

terjadi maka anak tersebut tidak bisa 

mewaris, akan diberikan kepada pasangan.4 

Akan lebih baik apabila penerima waris 

sudah diatur di dalam surat wasiat. Anda perlu 

merundingkan terlebih dahulu dengan keluarga 

                                                           
4
 Malah kawin lagi beneran kan... nyesel deh tuh.. 



ABCD About Insurance 

 

www.aidilakbar.com |  

 

 

 

 

atau orang-orang terdekat mengenai Penerima 

Waris, karena hal ini sangat penting. Penerima 

Waris akan menerima apa yang uang 

pertanggungan dalam jumlah yang sesuai 

dengan surat perjanjian. 

Ketika Anda membeli polis asuransi, 

perusahaan asuransi berjanji akan 

membayarkan sejumlah dana (uang 

pertanggungan) kepada ahli waris, apabila 

terjadi risiko kematian, sementara Anda wajib 

membayar premi yang disyaratkan oleh 

perusahaan asuransi tersebut secara berkala. 

Untuk pembayaran polis, perusahaan asuransi 

memberikan masa tenggang waktu, atau 

memberikan keleluasaan kepada pemilik polis 

asuransi selama kurang lebih 28-31 hari (setiap 

perusahaan asuransi memiliki waktu yang 
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berbeda-beda) untuk membayar premi 

asuransi, tanpa polis asuransi menjadi gugur 

(lapse5).  Setelah lewat masa tersebut, polis 

asuransi akan gugur (cance/lapse), apabila 

Anda tetap tidak membayar premi. 

 Anda perlu benar-benar memperhatikan 

kapan waktu yang dijadwalkan untuk melakukan 

pembayaran premi asuransi. Lakukan 

pembayaran premi dengan sejumlah fasilitas 

yang ada, misalnya autodebet dari rekening 

setiap bulan dengan jumlah tertentu, pada 

tanggal tertentu. Dengan menggunakan 

fasilitas ini, kita mengurasi resiko 

gugur/cancel-nya polis asuransi yang kita 

miliki. 

                                                           
5 Bacanya “laps”.. lapse deh kamu (somse maksudnya)    

   *sumpah garing* 
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Sebuah polis asuransi yang telah gugur 

atau lapse dapat dihidupkan kembali 

(reinstate6) selama nilai tunai (untuk beberapa 

polis yang memiliki nilai tunai) polis tersebut 

belum ditarik atau secara sengaja dibatalkan 

oleh Anda.  Untuk menghidupkan kembali polis 

asuransi tersebut, sering sekali Anda harus 

melihat kembali risiko kesehatan Anda. 

Artinya, beberapa perusahaan asuransi 

mensyaratkan anda untuk menjalani kembali 

medical check- up dan Anda harus membayar 

premi yang telah jatuh tempo beserta 

bunganya.  Proses menghidupkan kembali polis 

asuransi ini pun juga mempunyai batas waktu 

yaitu antara satu sampai dua tahun. 

 

                                                           
6
 Bukan Real Estate ya boooo... 
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 Periode mempertanyakan, atau dikenal 

dengan istilah ‘incontestability period’, 

memberikan kemudahan bagi pemilik polis 

bahwa apabila polis asuransi telah dibeli untuk 

jangka waktu tertentu (biasanya dua tahun), 

perusahaan asuransi tidak bisa 

mempertanyakan lagi keabsahan informasi 

untuk alasan apapun, termasuk didalamnya 

apabila terjadi kebohongan7 informasi.   

 

                                                           
7
 Bohong... kamu tukang bohong... *lho kok nyanyi* 
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Kondisi bunuh diri menyatakan bahwa 

apabila terjadi peristiwa bunuh diri sebelum 

polis asuransi berjalan dua tahun8, perusahaan 

asuransi tidak akan membayarkan uang 

pertanggungan atau faedah kematian asuransi.  

Perusahaan asuransi hanya akan mengembalikan 

premi asuransi yang sudah dibayarkan (aturan 

akan berbeda dari satu perusahaan ke 

perusahaan lain).  Apabila peristiwa bunuh diri 

ini dilakukan setelah polis asuransi berumur 

lebih dari dua tahun, kematian tersebut akan 

dilindungi dan ahli waris akan menerima uang 

pertanggungan sebesar yang dijanjikan di 

dalam polis asuransi yang dibeli. 

 

                                                           
8 Soooo ingat2, kalau mau bunuh diri setelah 2 tahun ya...  

   hahaha *ngak bener nih.. jangan di ikuti yaaaa*... 
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Bila Anda tidak ingin membayar premi 

asuransi setelah masa tenggang waktu, 

perusahaan asuransi secara otomatis akan 

membayar premi asuransi dari nilai tunai9 yang 

telah terbentuk dalam polis asuransi tersebut, 

dengan catatan nilai tunai tersebut mencukupi 

untuk menutup premi yang harus dibayarkan.  

Cara ini dapat menghindari polis asuransi Anda 

menjadi gugur atau lapse. 

Jika terjadi kesalahan dalam 

memberikan fakta umur maka perusahaan 

asuransi akan membuat proses ini berjalan 

mudah. Apabila terjadi risiko kematian, 

perusahaan asuransi akan menghitung ulang. 

 

                                                           
9 Dengan catatan ada nilai tunainya, Tidak berlaku untuk   

  TermLife asuransi favorit financial planner.... 
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Yang dihitung adalah uang 

pertanggungan dengan premi yang telah 

dibayarkan dan akan membayarkan uang 

pertanggungan atau faedah kematian kepada 

ahli waris sesuai dengan apabila pemilik polis 

membeli asuransi dengan fakta umur yang 

sebenarnya.  

Polis asuransi jenis asuransi permanen 

(whole life) dan endowment memiliki sejumlah 

dana yang terkumpul yang dikenal dengan 

istilah ‘nilai tunai’.  Dana ini adalah kepunyaan 

pemilik polis dan dapat digunakan untuk 

kepentingan pemilik polis, seperti pembayaran 

premi.  Dana ini juga bisa dipinjam, apabila 

pemilik polis membutuhkan sejumlah dana.  

Lucunya, Anda akan dikenakan bunga ketika 

meminjam dana ‘milik Anda’ ini.  Dan apabila 
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Anda tidak dapat membayar dana ini kembali 

beserta bunganya, uang pertanggungan atau 

faedah kematian polis Anda akan diturunkan 

nilainya, disesuaikan dengan kondisi nilai tunai 

yang ada saat terakhir. 
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TAMBAHAN (RIDER) 
 

 

 

Tambahan, atau dikenal dengan istilah 

‘rider’10, pada polis asuransi adalah tambahan 

keuntungan (benefit) yang bisa Anda sertakan 

sebagai bagian dari polis asuransi utama yang 

Anda beli.  Untuk mendapatkan tambahan 

keuntungan ini, Anda harus membayarkan 

sejumlah premi tambahan.   

                                                           
10

 Rider itu kan “penumpang” yak..... 
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Beberapa jenis rider antara lain: 

Penggantian Biaya Premi (Waiver Premium / 

WP, Disability Benefit)11 

Dengan menambahkan keuntungan ini, 

Anda akan memperoleh fasilitas dari 

perusahaan asuransi berupa penundaan 

kewajiban Anda membayarkan premi asuransi 

jiwa Anda. Selain itu, perusahaan asuransi juga 

akan mengambil alih pembayaran premi 

asuransi jiwa Anda, apabila terbukti Anda 

mengalami cacat total.  Akan tetapi, peristiwa 

cacat total harus terjadi sebelum Anda 

mencapai umur tertentu. Biasanya usia 60 

tahun. 

 

                                                           
11 Agen seneeeeng banget nambahin WP ini, udah kayak  

    default deh kalo beli asuransi... 
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Sebelum Anda mengambil tambahan ini, 

perhatikan berapa besar premi tambahan yang 

harus Anda bayarkan. Apabila premi 

tambahannya cukup besar dan memberatkan, 

lebih baik Anda tidak mengambil tambahan 

keuntungan ini. 
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Asuransi Kematian karena Kecelakaan 

(Accidental Death Benefit) 

Tambahan ini akan memberikan 

keuntungan kepada Anda berupa peningkatan 

uang pertanggungan menjadi dua kali lipat dari 

yang Anda beli (tercantum di polis), apabila 

kematian Anda disebabkan oleh kecelakaan.  

Akan tetapi, kematian tersebut harus terjadi 

dalam kurun waktu tertentu setelah 

kecelakaan. Biasanya tidak lebih dari 90 hari 

setelah kecelakaan dan terjadi sebelum 

tertanggung mencapai usia tertentu, yaitu 60 

atau 65 tahun. 

Premi tambahan untuk tambahan 

keuntungan ini biasanya cukup mahal. 

Sedangkan risiko Anda meninggal dunia hanya 

disebabkan oleh sebuah kecelakaan kecil.  Oleh 
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sebab itu, tambahan keuntungan ini tidak 

terlalu disarankan. 

 

Jaminan Tambahan Uang Pertanggungan 

(Guaranteed Insurability Option) 

Opsi ini memberikan tambahan 

keuntungan, yaitu berupa kemudahan bagi Anda 

untuk membeli atau meningkatkan uang 

pertanggungan di masa yang akan datang, tanpa 

harus membuktikan bahwa kesehatan Anda 

masih bagus12, alias Anda tidak harus menjalani 

medical check-up lagi.   

 

 

 

                                                           
12

 Cek yang bener yaa.... 
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Tambahan keuntungan ini berguna 

apabila Anda merasa memerlukan tambahan 

uang pertanggungan untuk memenuhi 

kebutuhan di masa yang akan datang.  

Khususnya bagi anda yang masih muda dan 

mempunyai potensi karir yang bagus 

kedepannya. 

 

Peningkatan Nilai Asuransi (Cost of Living 

Protection) 

Harus Anda pahami bahwa uang 

pertanggungan asuransi yang Anda beli saat ini 

adalah nilai uang pertanggungan sekarang.  

Seiring dengan berjalannya waktu dan adanya 

inflasi, nilai tersebut akan menyusut di 

kemudian hari.  Untuk mengimbangi inflasi ini, 

nilai asuransi harus dinaikkan.  Tambahan 
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keuntungan ini akan meningkatkan nilai asuransi 

Anda seiring dengan inflasi13, sehingga saat 

terjadi risiko kematian, nilai uang yang Anda 

dapatkan akan sama seperti ketika 

tertanggung membeli polis asuransi tersebut. 

 

Proteksi tambahan untuk Pasangan Istri / 

Suami 

Dengan membeli tambahan keuntungan 

ini, pasangan Anda bisa mendapatkan 

perlindungan asuransi dengan nilai premi yang 

lebih kecil dibandingkan apabila ia membeli 

asuransi dengan polis sendiri.   

 

                                                           
13

 Cara lain untuk ngakalinnya adalah, setiap tahun dihitung 

kembali kebutuhan asuransi anda...cara ngitungnya gimana? 

tanya ke Perencana Keuangan yaa... di AFC donk pastinya 
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Beberapa polis asuransi mengharuskan 

tambahan tertanggung ini untuk menjalani 

pemeriksaan kesehatan. Sebagian perusahaan 

asuransi tidak mensyaratkannya, apabila jumlah 

uang pertanggungan tidak melewati suatu nilai 

tertentu. 

 

Tambahan keuntungan ini dapat diambil 

apabila pasangan Anda tidak dapat membeli 

polis asuransi sendiri atau karena alasan 

kesehatan, harus membayar premi yang sangat 

mahal.  Asuransi ini dapat dikombinasikan 
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dengan opsi lain, yaitu dikenal dengan second-

to-die option. 

 

Asuransi Kesehatan 

 

Pada beberapa perusahaan asuransi, 

Anda bisa membeli tambahan keuntungan 

berupa asuransi kesehatan rawat inap.  

Membeli asuransi kesehatan rawat inap melalui 

cara rider ini, biasanya lebih murah14 

dibandingkan jika Anda membeli secara 

                                                           
14

 Tergantung juga sih.... beberapa kali kita riset di 

Indonesia malah justru lebih mahal... murahan beli asuransi 

kesehatan terpisah di perusahaan asuransi kerugian.... 
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langsung ke perusahaan penyedia jasa asuransi 

kesehatan.  Akan tetapi, perhatikan 

perlindungan yang ditawarkan, karena bisa saja 

lebih kecil.     

Setiap perusahaan asuransi memiliki 

riders atau tambahan yang berbeda-beda. Dan 

masih banyak lagi jenis Riders yang belum kita 

bahas disini, contohnya Critical Illness dan lain 

sebagainya.  Anda disarankan untuk 

menanyakan setiap riders secara detil.  

Dapatkan keterangan tertulis dari perusahaan 

asuransi tentang riders tersebut.  Pelajari 

dengan teliti15.  

 

 

                                                           
15 Pelajari... kalo ngak dipelajari dijamin menyesal nanti-

nantinya... udah banyak kasus soalnya.. 
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Setelah mengetahui hal-hal penting 

mengenai Asuransi, maka Anda sudah memiliki 

pemahaman bahwa Asuransi merupakan bagian 

penting dalam Perencanaan Keuangan yang 

tidak bisa dipisahkan yaitu proteksi terhadap 

sumber income keluarga serta kesehatan 

seluruh anggota keluarga. Karena Perencanaan 

Keuangan yang dibuat terkait erat dengan cash 

flow dimana jumlah income atau penghasilan 

keluarga, akan dialokasikan untuk berbagai 

tujuan keuangan keluarga, baik jangka pendek, 

jangka menengah, dan jangka panjang. 

 Sehingga jika kita sudah memberikan 

proteksi terhadap sumber income keluarga 

maka perusahaan asuransi akan menggantikan 

nilai ekonomis pengganti jika terjadi hal-hal 

pada sumber income keluarga, sehingga 

keluarga dapat tetap bertahan hidup, terutama 
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anak-anak dapat terus melanjutkan pendidikan 

mereka. 

Semoga semua informasi yang sudah 

dijelaskan menambah pengetahuan anda dalam 

hal Asuransi, anda sudah mengetahui apa itu 

Asuransi, resiko-resiko yang dicover oleh 

Asuransi, jenis-jenis Asuransi, kondisi-kondisi 

penting yang perlu diperhatikan dari polis 

Asuransi dan tambahan-tambahan yang 

diperlukan dalam Asuransi. Sehingga Anda bisa 

memutuskan kebutuhan terpenting bagi 

keluarga tercinta Anda. 
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Akhir kata “Apa perasaan anda jika anda 

mengendarai mobil tanpa ban cadangan 

sudah sama dengan perasaan anda jika anda 

menjalani hari tanpa memiliki Asuransi? ”  
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Akbar’s Financial Check Up 

For info & detil check our website: 

 

www.akbarfinancialcheckup.com 

www.twitter.com/FinCheckUp 

 

Aidil Akbar Madjid 

Blog: 

www.AidilAkbar.com 

Twitter:  

www.twitter.com/AidilAkbar 

atau @AidilAkbar 

Facebook: 

www.facebook.com/AidilAkbarMadjid 

 

Yosephine P. Tyas 
Blog: 

www.phienstory.blogspot.com 

Twitter:  

www.twitter.com/phien13 

atau @phien13 

Facebook: 

www.facebook.com/ yosephine.p.tyas 

 
 

 


