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CHAPTER 1. PROPERTY AND PECUNIARY INSURANCE 
 
A. Definisi Property 
 

Kata ‘property’ mengacu pada ‘every material thing or physical object to which 
fortuitous loss or damage may be occasioned’ yaitu setiap benda material atau objek 
fisik di mana kerugian atau kerusakan yang tak dapat diketahui dengan pasti dapat 
terjadi atasnya. 
Dalam konteks ini, tidak ada pembedaan legal antara real property (property yang 
tidak dapat bergerak, seperti tanah dan bangunan) dan personal property (benda yang 
bersifat temporary atau dapat bergerak yang berlawanan dengan tanah). 

 
B. Insurable property 
 

Semua property yang dapat mengalami kerusakan atau kehilangan, dapat 
diasuransikan, kecuali: 
1. Property yang menjadi milik seseorang yang, pada saat kontrak, merupakan 

enemy alien (musuh masyarakat); tetapi barang-barang yang dibeli dari enemy 
alien dapat diasuransikan (Bell v Gilson, 1798). 

 
2. Property yang diasuransikan bertentangan dengan kebijaksanaan publik. Jadi 

asuransi atas brothels illegal (Bruneau v  La Liberte, 1902), walaupun asuransi 
terhadap barang-barang yang dibeli dari hasil perampokan tidak invalid (Bird v 
Appleton, 1800) 

 
C. Limitation on insurance 
 

Beberapa faktor yang mambatasi jaminan asuransi yang diberikan: 
1. Pecuniary value 

Kerugian atau kerusakan yang dijamin asuransi harus bisa dihitung secara finansial 
atau harus bisa diekspresikan dalam bentuk pembayaran pecuniary. 
 

2. Legality 
Scope asuransi dibatasi oleh hukum. Seseorang tidak dapat mengasuransikan 
konsekuensi dari kecerobohan atau perbuatan yang dilakukannya secara sengaja. 
Contoh, seorang pengacara tidak bisa mengasuransikan efek karena didiskualifikasi 
dari praktek profesinya akibat perbuatannya yang tidak profesional. 
 

3. Insurable Interest 
Seseorang hanya bisa mengasuransikan bila dia mempunyai kepentingan terhadap 
subject matter of insurance, yang diakui secara hukum, di mana dia akan memperoleh 
keuntungan dari normalnya/tidak rusaknya subject matter of insurance dan 
mengalami kerugian atas kerusakannya. 
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4. Lack of knowledge 
Ada beberapa resiko yang tidak akan ditutup oleh penanggung, misalnya resiko 
kehilangan profit akibat fluktuasi harga dan perubahan dalam biaya produksi, karena 
penanggung tidak mempunyai cukup pengetahuan untuk membuat perkiraan yang 
tepat tentang masa yang akan datang, sehingga akan sulit untuk menghitung rate dari 
resiko tersebut. 
 

5. Inherent vice 
Pada umumnya tidak mungkin untuk mengasuransikan property terhadap kerugian 
atau kerusakan yang diakibatkan oleh inherent vice atau nature barang itu sendiri. 

6. Public policy 
Ada resiko-resiko tertentu yang tidak bisa diasuransikan, karena mengasuransikannya 
berarti akan bertentangan dengan public policy 
 

7. Market agreement 
Ada market agreement dalam industri asuransi bahwa ada pengecualian-pengecualian 
khusus yang berlaku umum untuk semua polis yang menjamin  property, yaitu: 
a. War Risks Exclusion Clause 
b. Radioactive Contamination Exclusion Clause 
c. ‘Sonic Bang’ Exclusion Clause 
d. Norhtern Ireland Overriding Exclusion Clause 

 
D. Uninsurable risk 
 

Item-item di bawah ini tidak dapat diasuransikan: 
(a) property dari orang-orang yang melakukan profesi ilegal 
(b) property yang digunakan untuk tujuan ilegal 
 
dan kerugian yang disebabkan oleh: 
(c) delay, confiscation or detention by HM  Customs or other official bodies or 

authorities; 
(d) wear and tear dan depresiasi 
(e) proses membersihkan, memperbaiki atau restoring; 
(f) kerusakan oleh moth atau vermin 
(g) action of light or atmospheric conditions; and 
(h) any other gradually operating cause 
Item (c) sampai (h) biasanya menjadi pengecualian khusus dalam all-risks insurances 

 
E. Siapa saja yang bisa mengasuransikan 
 

Pada dasarnya setiap orang bisa mengasuransikan property atau hak atas property 
atau kepentingan keuangan jika sebagai akibat dari kerusakan atau kerugian atas 
property, hak atau kepentingannya tersebut, dia kaan mengalami kerugian finansial. 
Karena itu setiap orang yang mampu membuat kontrak bisa menjadi tertanggung 
dalam kontrak asuransi. 
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Ada kelas orang tertentu yang tidak mempunyai kapasitas kontraktual, dan ada kelas 
lain di mana contractual capacity diberikan oleh UU, yaitu: 
1. minors 
2. drunken and insane persons 
3. corporations 
4. enemy aliens 
5. married women 
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CHAPTER 2. THE INSURANCE MARKET 
 
A. Pelaku Asuransi 
 
1. Propietary Insurance Company 

- Mengacu pada Law of Corporate Bodies sebagai limited liability company 
- Modal, dari pemegang saham sebagai pemilik 
- Pemegang saham bertanggung jawab atas kerugian PT sebatas modal 
- Laba diperoleh dari hasil underwriting dan hasil investasi 
- Laba menjadi pemilik saham, tapi sebagian dapat dikembalikan kepada Pemegang 

polis sebagai bonus 
- Di Indonesia, bentuk PT diatur dalam UU No 1/1996 tentang Perseroan Terbatas 
 

2. Mutual Insurance Company 
- Tidak ada pemegang saham 
- Laba seluruhnya milik pemegang polis sebagai pemegang saham 
- Lazim ditentukan dalam asuransi jiwa 
- Di Indonesia disebut “Asuransi Jiwa Bersama” 
 

3. Pengawasan Pemerintah (UK) 
- Dasar : Insurance Companies Act 1982 dan Insurance Act 1981 
- Pengawasan oleh Dept of Trade (DTO) 
- Tujuan melindungi kepentingan publik tertanggung dan  publik investor 
- Wajib melaporkan Loss & Profit Account dan Balance Sheet 
- Dilihat apakah “margin of solvency” masih dalam batas ketentuan 
- Policyholders Protection Act 1975 sebagai perlindungan konsumen 
- PPA diadministrasi oleh Policyholders Protection Board yang dibiayai oleh iuran 

seluruh perusahaan asuransi 
- Scheme : Jika perusahaan asuransi “likuidasi”, maka tertanggung berhak 100% 

ganti rugi untuk asuransi wajib, 90% untuk asuransi tidak wajib 
- Scheme tidak berlaku untuk: 

a. asuransi dengan Llyods, Friendly Societies 
b. tertanggung dengan  Corporate 
c. asuransi marine, aviation, transport dan reasuransi 

 
B. Llyod’s 
 

- Bukan perusahaan yang menanggung resiko, tetapi badan penyedia fasilitas 
penempatan asuransi/reasuransi 

- Akseptasi dilakukan dengan perseorangan (Names) yang didukung oleh kekayaan 
untuk liability tidak terbatas 

- Nama-nama membentuk “sindikasi”, tiap sindikat menunjuk underwriter 
profesional untuk aksep bisnis atas nama anggota sindikat 

- Llyod’s diawasi oleh Committee of Llyod’s 
- Syarat keanggotaan, tidak hanya harus menjaga integritas/kemampuan keuangan, 

tetapi juga: 
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a. Menyetor jaminan 
b. Menyetor semua premi ke dalam trust fund 
c. Membuat laporan audit underwriting tahunan 
d. Menyerahkan polis jaminan tiap tahun 
e. Membayar iuran dari premi untuk pusat dana bagi tertanggung 

- Penempatan bisnis ke Llyod’s harus melalui Llyod’s Brokers 
 
C. P & I Club 
 

- Asosiasi bersama para pemilik kapal untuk membayar kerugian-kerugian yang 
tidak dijamin dalam asuransi marine 

- Marine Underwriters hanya menjamin liability pihak ketiga (hull maupun cargo) 
sebesar ¾ dari seluruh kerugian, sebagai cara mengurangi kerugian akibat 
“negligent navigation” 

- Pemilik kapal membentuk klub untuk menanggulangi kerugian yang tidak dijamin 
oleh marine underwriters (1/3nya) 

 
- Kerugian lain yang dijamin: 

a. tanggung jawab atas kehilangan jiwa dan kecelakaan 
b. tanggung jawab atas kerusakan benda tak bergerak (pelampung, dermaga, dan 

harta benda di daratan lainnya) 
c. tanggung jawab atas kerusakan cargo 
d. tanggung jawab majikan terhadap karyawan yang cedera 
e. pembayaran biaya pengobatan dan pengiriman pulang kru kapal 
f. lain-lain 

- P&I Club merupakan pelengkap bagi asuransi marine karena menyediakan 
jaminan atas resiko perang 

- Keanggotaan membayar uang pangkal dan iuran premi tahunan 
- Anggota membayar klaim dan biaya managemen 

 
D. Perusahaan asuransi “Composite” (Umum) dan “Sepecialist” (Khusus) 
 

Composite  : Menangani bisnis kerugian dan jiwa 
Specialist    : Menangani hanya cabang asuransi tertentu 
Di Indonesia :  Perusahaan asuransi = spesialis (kerugian, jiwa, kredit, dll) 
   Perusahaan reasuransi  = composite (kerugian dan jiwa) 
   Pialang asuransi = spesialis (kerugian atau jiwa) 
   Pialang reasuransi = composite (kerugian dan jiwa) 
Jika perusahaan composite,  menangani juga cabang bisnis tertentu, maka wajib 
melakukan pemisahan premi, cadangan, dll dan laporan keuangannya. Begitu pula, 
dana klaim hanya untuk cabang bisnis tertentu tsb. 

 
E. Pemerintah  sebagai Penanggung: 
 

- Jika asuransi konvensional tidak menjamin, mis. kerusakan harta benda akibat 
perang di daratan 
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- Asuransi kredit; ganti rugi kepada penjual jika pembeli tidak membayar harga 
barang, akibat bangkrut atau sebab lain 

- Jaminan tsb ada pada pasar asuransi, kecuali akibat resiko “ekonomi” atau 
“politik” 

- Pemerintah bentuk ECGD untuk menjamin perdagangan ekspor dari resiko resiko 
penyitaan barang, kerusakan akibat perang, pembatasn pembayaran ke luar negeri 

- Tujuan menggalakkan perdagangan luar negeri dan membantu pengembangan 
ekonomi negara dunia ketiga 

- Juga menjamin investasi modal, pinjaman, dan jaminan atas pinjaman 
 
F. Asuransi Nasional 
 

Keuntungan asuransi nasional atas: 
a. Market pooling agreement 

1. kapasitas dipergunakan secara maksimal 
2. tidak ada kompetisi 
3. ada keseragaman dalam polis baik kondisi maupun persyaratannya 

b. Tariff aggrement 
1. terhindar dari kompetisi yang tidak sehat di mana tarif berlaku seragam 
2. hasil underwriting secara nasional dapat dikontrol melalui penyesuaian tarif 

setiap tahun 
3. service/pelayanan akan lebih baik karena kompetisi yang dapat dilakukan 

terkonsentrasi pada service 
 
 

 Kerugian asuransi nasional atas: 
a. Market pooling agreement 

1. karena polis dan rate standard, maka tidak ada variasi dan inovasi penutupan 
2. memerlukan administrator yang baik yang dapat mengatur seluruh bisnis yang 

bersumber dari seluruh anggota  perlu biaya dan manager 
3. hasil underwriting akan dirasakan secara merata dan sama oleh semua anggota 

padahal masing-masing anggota melakukan underwriting policy yang 
berbeda. 
Jadi fungsi underwriting di masing-masing anggota tidak berpengaruh banyak 
terhadap hasil underwriting  tidak fair bagi anggota 

b. Tariff agreement 
1. Perlu pooling statistik secara nasional  biaya 
2. Statistik masing-masing perusahaan menjadi tidak relevan terhadap penetapan 

tarif 
3. Menjadi kurang inovatif bagi perusahaan asuransi 

 


