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CHAPTER 4. BASIC PRINCIPLE OF INSURANCE 
 
A. The Utmost Good Faith 
 
1. Non insurance contracts: 

Pada umumnya kontrak perdagangan/komersial mengacu pada doktrin ‘caveat 
emptor’ (pembeli bebas mengetahui kondisi barang/jasa yang akan dibelinya). 
Dalam kontrak komersial ini masing-masing pihak dapat meneliti atau mengetahui 
lebih dahulu barang atau jasa yang akan diperjual belikan. Sejauh tidak ada unsur 
jebakan atau tipuan oleh pihak lain dan keterangannya adalah benar, maka tidak ada 
alasan untuk membatalkan kontraknya. Dalam negosiasi ini keterangan diberikan 
kalau ada permintaan dari pihak yang melakukan negosiasi. 

 
2. Insurance contracts:  

- Semua fakta mengenai resiko yang lebih banyak mengetahui adalah tertanggung, 
sedangkan penanggung tidak banyak mengetahui, kecuali kalau tertanggung 
menjelaskannya. 

- Proposer wajib memberikan keterangan mengenai resiko. 
- Penanggung tidak dapat mendeteksi resiko secara keseluruhan 
- Penanggung dapat melakukan survey untuk mengumpulkan data-data tapi belum 

juga sempurna karena tertanggung lebih mengetahui tentang fakta yang tak 
terlihat 

- Untuk mendapatkan posisi yang seimbang dalam perjanjian yang fair maka kedua 
belah pihak harus diterapkan kewajiban “Uberrima fides or Utmost Good Faith” 

- Contractnya merupakan perjanjian dengan itikad sangat baik dan jujur 
 
3. Reciprocal duty 
 Tanggung jawab/kewajiban juga ada pada penanggung (Carter V. Boehm 1766) dan 

penanggung tidak boleh menyembunyikan informasi yang menjadikan tertanggung 
kurang beruntung dalam  kontrak asuransi ini. Contoh: 
a. sprinkler system berhak mendapatkan discount 
b. tidak menerima asuransi yang benar yang tidak sejalan dengan hukum 
c. tidak membuat pernyataan yang tidak benar selama negosiasi 

 
4. Definisi: 

Utmost good faith means a positive duty to voluntarily disclose, accurately and fully, 
all facts material to the risk being proposed, whether asked for them or not. 

 
5. Material facts 

Menurut MIA 1906: 
Every circumstances is material which would influce the jugdement of a prudent 
insurer in fixing the premium or determining whether he will take the risk” 

 
6. Fakta yang harus diungkapkan 
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 Fakta-fakta yang mempengaruhi penanggung dalam akseptasi atau penolakan resiko 
atau dalam penetapan premi atau kondisi dan persyaratan kontrak, adalah material 
dan harus diungkapkan kepada penanggung, antara lain: 
a. fakta yang berdasarkan faktor internal menunjukkan resikonya lebih besar dari 

yang diperkirakan dari sifat atau kelompoknya; 
b. fakta dari faktor eksternal menjadikan resikonya lebih besar dari yang normal; 
c. fakta yang membuat kemungkinan jumlah kerugian lebih besar dari yang 

diperkirakan; 
d. data kerugian dan klaim dari polis terdahulu; 
e. penolakan yang pernah dilakukan atau persyaratan yang dikenakan oleh 

penanggung lainnya; 
f. fakta yang membatasi hak subrogasi; 
g. adanya polis non indemnity 
h. fakta lainnya yang berkaitan dengan subject matter of insurance; 
 
Contoh fakta yang harus diungkapkan: 
a. asuransi kebakaran : bentuk konstruksi bangunan dan penggunaannya; 
b. asuransi kecurian : sifat dan nilai barang stock; 
c. asuransi motor : para pengemudi lainnya selain tertanggung yang akan 

menggunakan motor itu; 
d. asuransi marine cargo: barang konsinyasi yang akan dibawa; 
e. asuransi jiwa : penyakit yang pernah diderita 
f. kecelakaan diri : riwayat penyakit yang memungkinkan timbulnya kecelakaan 
g. asuransi lainnya : pengalaman kerugian dan semua fakta yang dapat diketahui 

atau diperkirakan oleh tertanggung, misalnyaa pemilik rumah harus mengetahui 
penggunaan bangunan oleh penyewanya. 

 
7. Fakta yang tidak harus diungkapkan 

Dalam hal-hal tertentu, underwriter dianggap telah mengetahui fakta-fakta yang ada 
sehingga walaupun fakta itu materiil tidak harus diungkapkan oleh tertanggung, yaitu: 
a. fakta yang telah dinyatakan dalam peraturan perundangan; 
b. fakta yang underwriter dianggap telah mengetahui, yaitu fakta yang secara umum 

orang telah mengetahui, misalnya bangunan yang akan diasuransikan itu berada 
dalam zona gempa bumi; 

c. fakta yang mengurangi resiko; misalnya pemasangan sistem alarm atau sprinkler 
dalam bangunan; 

d. fakta yang telah ditanyakan oleh underwriter, misalnya data klaim yang lampau; 
e. fakta yang telah disurvey oleh underwriter; 
f. fakta yang dijamin dalam kondisi  polis: suatu fakta yang secara expressed atau 

implied warranty harus dilakukan oleh tertanggung, misalnya adanya alarm 
keamanan yang selalu harus dipelihara; 

g. fakta yang pemohon tidak mengetahuinya: seseorang tidak dapat dituntut untuk 
mengungkapkan sesuatu yang tidak diketahuinya; 

h. fakta yang menyangkut diri pemohon yang sedang dalam rehabilitasi berdasarkan 
Rehabilitation of Offenders Act 1974 
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8. Duration of the duty of disclosure 
a. At common law 

Kewajiban mengungkapkan (disclosure) dimulai pada saat awal negosiasi kontrak 
dan berakhir pada saat kontrak dibuat. Selama kontrak tidak perlu menerangkan 
perubahan-perubahan resiko. 

b. Contractual duty 
Kadang- kadang kondisi polis mengharuskan pengungkapan sepenuhnya selama 
kontrak, dan hak penanggung untuk menolak jika ada perubahan. Dalam kasus 
lain polis hanya meminta untuk mengungkapkan fakta tertentu saja. 

c. Position at renewal 
Kewajiban untuk mengungkapkan pada saat perpanjangan kontrak tergantung 
pada jenis kontraknya. Untuk jenis kontrak long term business (asuransi jiwa dan 
asuransi kesehatan yang tetap), penanggung wajib menerima perpanjangan 
kontrak jika tertanggung menghendaki, dan di sini tidak ada kewajiban untuk 
mengungkapkan (there is no duty of disclosure) 
Untuk jenis asuransi lainnya, pihak penanggung akan menyetujui perpanjangan 
dengan meminta agar tertanggung memenuhi kewajiban untuk mengungkapkan 
fakta. 

d. Alterations to the contract (perubahan kontrak) 
Apabila dalam masa kontrak terjadi perubahan, misalnya perubahan atas jumlah 
pertanggungan atau rincian barangnya, maka dalam hal ini akan timbul kewajiban 
untuk mengungkapkan fakta yang berkaitan dengan perubahan. Hal ini berlaku 
baik pada long term bisnis maupun lainnya. 

 
9. Representations dan Warranties 

a. Representations 
Representation adalah pernyataan baik tertulis maupun lisan yang dibuat selama 
negosiasi kontrak. Beberapa pernyataan itu bisa bersifat materiil maupun tidak 
materiil. Pernyataan yang materiil itu harus benar atau yang menurut pengetahuan 
atau keyakinan pemohon fakta itu benar. 

b. Warranties 
Dalam kontrak pada umumnya, warranties adalah suatu janji, yang merupakan 
bagian dari kontrak, yang kalau terjadi pelanggaran menimbulkan kerugian, maka 
pihak yang dirugikan dapat menuntut atas kerugian itu. 
Warranties dalam kontrak asuransi, adalah kondisi yang fundamental dalam 
kontrak, yang kalau terjadi pelanggaran pihak yang dirugikan dapat membatalkan 
kontrak itu. 
 
Warranties yang harus dipenuhi oleh tertangggung adalah: 
- akan melakukan sesuatu, atau 
- tidak akan melakukan sesuatu, atau 
- suatu fakta yang dinyatakan ada, atau 
- suatu fakta yang dinyatakan tidak akan ada. 
 
Alasan adanya warranties: 
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1. untuk meyakinkan bahwa sesuatu aspek akan dilakukan atau tidak dilakukan 
atau harus ada atau tidak boleh ada yang menjadikan bahan pertimbangan bagi 
penanggung. 
Contoh warranty :  -     good house keeping 

- good management 
   Contoh warranty dalam asuransi kebakaran: 
   - sampah harus diangkut setiap malam  sesuatu yang harus dilakukan 

  Contoh warranty dalam asuransi kecurian: 
   - alarm system terpelihara dengan baik  sesuatu yang harus dilakukan 

2. untuk meyakinkan bahwa dampak resiko tinggi tidak timbul tanpa ada 
sepengetahuan penanggung karena akan mempengaruhi premium rate. 
Contoh : no oil (tidak ada minyak disimpan di gudang)  suatu hal yang tidak 
boleh dilakukan  mempengaruhi premium rate  tidak meloading 
penyimpanan bahan bakar minyak. 

   
 
  Express Warranty 
  Adalah warranty yang dinyatakan dalam polis dengan menyebutkan bahwa 

formulir permintaan asuransi merupakan dasar perjanjian dan formulir tersebut 
berisi keterangan atau jawaban yang benar atau menurut pengetahuan dan 
keyakinan tertanggung benar. 

   
   
 
  Implied Warranty 
  Dalam asuransi marine terdapat apa yang disebut dengan implied warranty bahwa 

kapal itu dalam kondisi laik laut dan semuanya memenuhi ketentuan (MIA 1906). 
Secara umum implied warranty tidak terdapat dalam jenis asuransi lain selain 
asuransi marine. 

 
Perbedaan antara representation dan warranties 

Representation Warranties 
1. Hanya perlu sesuatu itu benar 
2. Pelanggaran harus material untuk bisa 

membatalkan kontrak 
3. Biasanya tidak tampak dalam polis 

1. Harus tegas dan dilampirkan 
bukti tertulis 

2. Semua pelanggaran dapat 
membatalkan kontrak 

3. Tampak dalam polis kecuali 
implied warranties 

 
 
10. Creation of the contract 

Hampir sebagian besar bisnis asuransi diperoleh melalui jasa keperantaan, yaitu dari 
broker, agen, konsultan asuransi 

 
11. Disclosure dan penggunaan agen 
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Dalam hukum, semua perantara adalah agen dari prinsipal. Praktek asuransi pada 
umumnya menggunakan agen sebagai perantara yang tidak full time, sedangkan 
perantara yang secara full time dan khusus disebut broker atau konsultan. 
Dalam hal prinsipal mengikatkan diri dengan pihak lain untuk bertindak atas 
namanya dalam negosiasi kontrak, prinsipal tadi harus bertanggung jawab atas 
kesalahan, ketidak jelasan informasi, atau misrepresentation, maka pihak lain (agen) 
tersebut memperoleh kewenangan menjalankan bisnis untuk dan atas nama prinsipal 
tadi. 
Apabila agen bertindak untuk dan atas nama penanggung, untuk menerima premi, 
meskipun agen mengetahui bahwa tertanggung telah melakukan pelanggaran terhadap 
kondisi polis, penanggung tetap harus bertanggung jawab (kasus Wing v. Harvey 
1854). Ini merupakan contoh apa yang disebut dengan doktrin ‘estoppel’ 

 
12. Tertanggung, Perantara dan Penanggung 

a. Agen adalah agen calon tertanggung apabila : 
- ia hanya menerima pembayaran dari penanggung berupa komisi (kasus 

Bancroft v. Heath, 1900); 
- ada kerjasama dengan tertanggung untuk mengelabui penanggung 
- mengisi dan merubah atau menambah jawaban dalam formulir permintaan 

asuransi dan tertanggung mengetahui hal ini (Newsholme Bros. V. Road 
Transport & General, 1925); 

- melengkapi formulir atas nama tertanggung 
- memberikan saran kepada tertanggung atas perlunya asuransi dan memilih 

penanggung untuk penempatan asuransinya. 
- memberikan saran dalam penyelesaian klaim 
 

b. Agen adalah agen penanggung apabila: 
- memiliki express authority untuk menerima dan menangani permintaan 

asuransi 
- memiliki implied authority untuk menerima dan menangani permintaan 

asuransi 
- melakukan survey dan memberikan keterangan atas nama penanggung 
- bertindak tanpa express authority, tetapi penanggung akan mengakuinya atau 

berdasarkan kejadian yang lampau hal itu diakui oleh penanggung 
- secara express dan implied authority ia mengumpulkan dan menerima premi 
- diperintahkan oleh penanggung untuk menanyakan dan mengisi jawaban 

formulir permintaan asuransi, meskipun formulir tersebut berisi pernyataan 
yang sebaliknya (Kasus Stone v. Reliance Mutual Ins. Soc. Ltd, 1972) 

 
c. Kewajiban agen kepada prinsipal: 

- bertindak secara hati-hati dan dengan skill yang diperlukan; sebagai contoh 
broker harus memiliki keahlian di bidang asuransi 

- bertindak sesuai dengan perjanjian sebagai agent 
- bertindak jujur, menginformasikan secara lengkap mengenai hal-hal yang 

berkaitan dengan kontrak. Ia tidak boleh menerima komisi yang bersifat 
rahasia. Hal ini secara common law dianggap bahwa komisi asuransi 
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diperoleh dari penanggung, dan hal ini harus diungkapkan pula kepada 
tertanggung. 

- harus menyimpan uang yang menjadi milik prinsipalnya 
- tidak mendelegasikan wewenangnya kepada orang lain (delagus non patest 

delegare) kecuali: 
1. di mana nasabah memberikan sanksi pendelegasian 
2. di mana pendelegasian itu diperlukan untuk melakukan kewajiban agen 
3. di mana ada suatu perjanjian express atau implied yang membolehkan 

pendelegasian 
 

d. Kewajiban prinsipal kepada agen: 
- membayar upah yang dijanjikan 
- menanggung kerugian yang diderita agen karena kehilangan kewajiban dan 

biaya yang terjadi dalam menjalankan pekerjaan. Biaya dalam kegiatan agen 
atau broker asuransi pada umumnya merupakan bagian dari komisi. Di pihak 
lain, broker sering membayar premi untuk atas nama nasabahnya dan untuk 
itu ia berhak memperoleh pembayaran kembali 

 
e. Liabilities of agent 

- bertanggung jawab atas breach of warranty of authority. Jika agen 
menyatakan bertindak sebagai agen tanpa adanya kewenangan, ia bertanggung 
jawab untuk membayar kerugian kepada pihak yang berkontrak dengannya; 

- bertanggung jawab kepada prinsipalnya jika ia melakukan kesalahan yang 
membuat prinsipalnya rugi. Ada beberapa kasus di mana agen/broker tidak 
melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk yang berkaitan dengan penutupan 
asuransi dan ia harus memberikan kompensasi kepada tertanggung untuk 
kerugian yang tidak diasuransikan; 

- bertanggung jawab atas pelanggaran kontrak 
 

13. Breach of the doctrine of utmost good faith 
 
Pelanggaran terhadap utmost good faith terjadi apabila: 
a. misrepresentation, baik secara sengaja maupun tidak sengaja (innocent or 

fraudulent) 
b. non disclosure, baik secara sengaja maupun tidak sengaja (innocent or fraudulent) 
 
 
 
 
a. Misrepresentation, (innocent maupun fraudulent) harus: 

- kesalahan yang substansif 
- berkaitan dengan fakta yang materiil dalam penilaian resiko, atau dengan 

materiil terhadap benefit yang akan didapat oleh pemohon; 
- berpengaruh dalam persetujuan kontrak asuransi. 

 
b. Misrepresentation and the Financial Service Act 1986 
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Dalam pasal 133 UU ini tercantum adanya sanksi atas pelanggaran maksimum 7 
tahun hukum penjara apabila seseorang dengan sengaja atau lalai membuat 
pernyataan yang salah dengan  maksud untuk membujuk seseorang  membeli 
polis untuk jenis asuransi jangka waktu yang lama (long term insurance contract) 

 
c. Non disclosure 

Non disclosure akan timbul dan menjadi dasar pihak kedua untuk membatalkan 
kontrak apabila: 
- suatu fakta itu diketahui oleh pihak pertama (baik secara aktual maupun 

dinyatakan secara hukum) 
- suatu fakta itu tidak diketahui atau dianggap tidak diketahui oleh pihak kedua 
- suatu fakta yang sengaja disembunyikan, dengan maksud untuk 

mempengaruhi pihak kedua untuk menyetujui kontrak, atau dengan fakta yang 
tidak diungkapkan itu pihak kedua menjadi beranggapan bahwa kondisinya 
lebih baik 

 
14. Remedies for Breach of Utmost Good Faith 

Pihak yang dirugikan dapat mengambil alternatif: 
a. Menarik kontrak dengan cara: 

1. Membatalkan kontrak at initio (sejak awal) 
2. Tidak membayarkan klaim setiap timbul klaim 

b. Menuntut ganti rugi sehubungan dengan adanya penyembunyian fakta atau 
kecurangan 

c. Melepaskan hak dalam perjanjian dan kewajiban pada point (a) dan (b)  
walaupun kontrak tetap berjalan 

 
B. Indemnity 
 
1. Definisi: 

Indemnity as a mechanism by which the insurer provide financial compensation in an 
attempt to place the insured in the same pecuniary position after the loss as he 
enjoyed immediately before it. 
 
Dalam kontrak asuransi, indemnity dapat diartikan sebagai kompensasi finansiil yang 
pasti yang cukup menempatkan tertanggung dalam posisi keuangan tertanggung 
sesudah kerugian sebagaimana yang ia alami segera sebelum peristiwanya terjadi. 

 
2. Hubungan antara indemnity dan insurable interest: 

- Hubungan antara indemnity dengan insurable interest bahwa kepentingan 
tertanggung terhadap sesuatu yang diasuransikan adalah sesuatu yang sebenarnya 
diasuransikan. 

- Penggantian tidak akan lebih dari insurable interest 
- Indemnity sangat erat hubungannya dengan perhitungan keuangan 
- Menjadi susah untuk kontrak asuransi jiwa dan personal accident. 

Asuransi jiwa dan personal accident bukan kontrak indemnity karena tidak bisa 
dihitung dengan uang 
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- Pengecualian untuk PA yang berdasarkan indemnity adalah employer dengan 
employee untuk mengcover apabila employee sakit, harus tetap membayar gaji 
kepada karyawan yang sakit 

- Yang menjadi ukuran dalam PA dan asuransi jiwa adalah kesanggupan 
tertanggung untuk membayar premi 

 
3. Bagaimana indemnity dapat terealisasi: 

- Jika terjadi klaim akan timbul pertanyaan dengan cara apa klaim dibayar 
- Sering terjadi perselisihan untuk cara pembayaran ini. 
- Penanggung harus tegas-tegas mengatakan dalam polis cara apa yang akan 

dipakai (wording dalam polis) 
- Contoh polis kebakaran dalam operative clause: 

“The company will pay  to the insured the value of the property at the time of the 
happening of its destructions or the amount of such damage or its option 
REINSTATE or REPLACE such property or any part there of” 
Non Fire Policy: 
The company may as its option indemnify the assured by payment of the amount 
of the loss or damage or by repair, reinstatement or replacement 

- Cash Payment: 
Kontrak asuransi adalah janji akan membayar sejumlah uang bila terjadi kerugian. 
Cara pembayaran menurut pengalaman: dengan uang kontan, dengan cheque, 
dengan giro bilyet 
Jika menyangkut pihak ketiga pembayaran seperti tersebut di atas langsung 
kepada pihak ketiga 
Biasanya dilakukan untuk asuransi kebakaran, marine dan life 

- Repair 
Biasanya untuk asuransi kendaraan bermotor 
Penanggung dapat memberikan indemnity dengan cara ini, biasanya dia 
menyediakan fasilitas bengkel atau bahkan bengkel kepunyaan penanggung 
sendiri. 
Caranya tertanggung tinggal menarik mobil yang rusak ke bengkel penanggung 
kemudian mengisi formulir, kendaraan diperiksa oleh petugas bengkel dan 
pekerjaan perbaikan bisa dimulai 

- Replacement: 
Biasanya untuk asuransi glass insurance, perhiasan, mobil baru 
Penanggung memanfaatkan discount dari perusahaan yang dibelinya. 
Menyimpang dari prinsip indemnity,  pada motor insurance ada “new for old”  
tapi hanya sedikit sekali perbedaannya dan penanggung sudah mendapat discount 
waktu pembelian 

- Reinstatement 
 
4. Reinstatement 

Artinya pemulihan kembali harta benda yang dipertanggungkan kepada kondisi sesaat 
sebelum kerugian. 
Apabila terjadi total loss, indemnity dilakukan dengan cara rebuilding, sedangkan 
apabila terjadi partial loss dilakukan repair. 



Chapter 4 basic principle of insurance 

http://lulusujianaamai.wordpress.com 

Reinstatment bisa terjadi dalam keadaan sebagai berikut: 
1. oleh penanggung dalam terms of the policy 
2. oleh penanggung dalam UU 
3. oleh tertanggung dalam UU dan kontrak 

 
5. Measurement of Indemnity 
 Pada asuransi non life berlaku unliquidated damages, artinya besarnya claim yang 

akan dituntut tidak diketahui sebelumnya. 
 Untuk asuransi life, berlaku liquidated damages, artinya jumlah uang yang akan 

diberikan sudah pasti sebelumnya. 
 
6. Marine insurance 

- valued versus unvalued policy 
- valued policy  ditulis dalam polis atas persetujuan kedua belah pihak 
- agreed value basis 
- alasan karena commercial advantages 
- tidak mengenal average 
- indemnity based on agreed value yang tertera pada polis 
 

7. Property insurance 
Mengukur indemnitas untuk property adalah ditentukan bukan dari biaya tapi dari 
harganya pada saat kerugian dan tempat kejadian. 
Jika harga naik selama periode pertanggungan maka penggantian indemnity naik 
juga, dengan syarat maksimum setinggi-tingginya jumlah pertanggungan. 

 
8. Machinery dan contents other than stock: 

- Tidak ada second hand market untuk sebuah property 
- Apabila dibuang, dihancurkan atau dijual sebagai besi tua  tertanggung tidzk 

mendapat penggantian barang. 
Second hand  indemnity berdasarkan biaya perbaikan atau penggantian 
dikurangi wear dan tear. 

- Apabila ada di pasaran second hand  apabila terjadi kerugian, barang diganti 
dengan cara tertanggung membeli barang bekas dan indemnity berdasar harga 
tersebut ditambah dengan ongkos angkut dan pemasangan, e.q. motor cars dan 
office equipment. 

 
9. Manufacturers stock in trade 

Manufacturers = raw materials, work in progress dan finished stock. 
Indemnify value bukan mengenai apa yang rusak, stock yang hancur tetapi adalah 
biaya untuk mengganti stock tersebut ke tempat kejadian dengan kondisi seperti 
sesaat sebelum terjadi kerugian. 
- Other materials  :   Cost of raw material + biaya buruh + cost of production sampai 

barang itu terbentuk. 
- Raw materials    :   Replacement cost + delivery cost. 
 

10. Wholesalers and retails stock in trade : 
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Indemnify berdasarkan biaya penggantian saat kerugian + transport dan biaya 
handling di tempat Tertanggung. 

 
11. Obsolescene  

Indemnity : harga pasar barang afkir di luar. 
 
12. Household goods 

- Indemnity tidak berdasarkan sentimental value 
- Berdasarkan biaya penggantian pada saat kerugian dikurangi penyusutan 

 
13. Farming stock 

Indemnity = Replacement cost = market price 
For sale = Market value (selling price – transportation & handling  fees)   
For for consumption = Market Price + transportation + handling cost 

 
14. Pecuniary Insucances 

Indemnity = Actual financial loss 
Consequency Loss = berapa profit yang harus diterima jika tidak terjadi kerugian 
dibandingkan dengan untung setelah terjadi kerugian, selisihnya menjadi ukurang 
Indemnity. 

 
15. Liability Insurances 

Indemnity : 
- Jumlah yang diputuskan oleh Pengadilan 
- Jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak 
- Jumlah mana ditambah dengan biaya-biaya pengurusan klaim 

 
16. Salvage 

Indemnity : 
- Market price – tansportation + handling stock in trade fees + Sound value of 

wreck 
                       Salvage 
- Market price – transportation + handling fee (salvage diambil alih oleh 

penanggung) 
Other goods: 
- Market price – value of salvage 
- Market price (wreck diambil penanggung) 

 
17. Abandonment 

- Hanya untuk marine insurance 
- Dalam constructive total loss 
- Keadaan kerugian lebih dari 75% atau biaya untuk merecover benda tersebut 

lebih besar dibandingkan dengan harga (sound value) benda itu sendiri 
Contoh : Stranded vessel 

 
18. Faktor-faktor yang membatasi pembayaran indemnity 
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a. Sum Insured :  
- Maksimum batas penggantian kerugian 
- Batas tanggung jawab penanggung 

b. Average 
- Terjadi karena ada under insurance 
- Dikarenakan penanggung hanya menikmati premi penyelesaian claim sebagai 

indemnity, dengan rumusan sebagai berikut: 
 Sum Insured x Loss 
 Full value 
- Tertanggung menerima kurang dari apa yang dideritanya tapi secara implisit 

tertanggung mendanai sendiri karena under insurance or self insurance 
c. Excess 

- Adalah jumlah dari setiap claim yang merupakan faktor pengurang dalam 
pembayaran klaim 

- Biasanya diperjanjikan dalam polis sebagai kesepakatan jumlah 
- Secara teori berarti tertanggung menahan sebagai resiko sendiri sendiri yang 

konsekuensinya dia akan menerima penggantian kurang dari indemnity 
d. Franchise 

Adalah sejumlah tertentu yang disepakati bersama antara penanggung dan 
tertanggung di mana apabila kerugian kurang dari jumlah tersebut maka klaim 
tidak dibayar. Tapi apabila jumlah mencapai jumlah minimum maka klaim akan 
diganti seluruhnya. 

e. Limit 
Adalah batas jumlah maksimum penggantian wardingnya “In the event of loss not 
more than Rp 100.000,- akan dibayar setiap artikel” 
Jadi Rp 100.000,- adalah maksimum limit penggantian apabila kerugiannya Rp 
200.000,- maka jumlah yang dibayar adalah tetap Rp 100.000,- 

 f. Deductible 
  Pada prinsipnya sama dengan excess namun biasanya untuk jumlah yang cukup 

besar. Seperti dalam marine insurance, deductible 1% of SI, dalam pabrik Rp 150 
juta. 

 
19. Expension in the operation of indemnity (Modifikasi Indemnity) 

a. reinstatement : tidak ada wear dan tear 
Berlaku untuk polis property. Tertanggung dapat meminta agar dalam polisnya 
dicantumkan ‘reinstatement memorandum’ dan penanggung setuju bahwa 
penyelesaian klaim diberikan tanpa dikurangi wear and tear dan depresiasi. 
Sebagai konsekuensinya premi yang dibayar akan lebih tinggi pula 

b. new for old for house hold contents – no wear dan tear 
New for old berlaku dalam Household policy. Pada dasarnya asuradur setuju 
untuk membayar kerusakan dengan barang yang baru sekalipun barang tersebut 
telah dibeli beberapa tahun yang lalu tanpa dikurangi unsur wear and tear. 

c. agreed additional cost : - removal debris 
             -architecs & surveyor fees 
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Penanggung telah biaya tambahan yang dikeluarkan tertanggung setelah terjadi 
kebakaran atau kerusakan. Misalnya, removal of debris, biaya arsitek, biaya 
surveyor, dll. 

d. valued policies :  
- agreed value basis 
- average does not apply 
Berlaku dalam marine insurance dan dalam non-marine insurance tertentu di 
mana jumlah ganti rugi disepakati pada saat penutupan oleh kedua belah pihak 
apabila terjadi total loss. 

 
20. Konsekuensi indemnity 

a. Adanya hak indemnity harus dibuktikan bahwa tertanggung menderita kerugian 
yang dapat diukur dengan uang, nilai yang diukur bukan sentimental value 

b. Indemnity diukur oleh kerugian yang diderita oleh tertanggung sesaat sebelum 
terjadi kerugian 

c. Sum Insured adalah maksimum jumlah penggantian kerugian 
d. Tertanggung akan diganti kerugiannya hanya sebesar kerugian yang dia derita 
e. Tidak ada loss maka tidak ada indemnity walaupun ada kecelakaan. Tertanggung  
f. Apabila ada hak-hak lain yang timbul karenanya maka hak tersebut harus 

diberikan kepada penanggung yang telah membayar kerugian (subrogasi) 
g. Tertanggung tidak boleh mendapatkan ganti rugi lebih dari satu kali atas peristiwa 

yang sama yang terjadi atas pertanggungan yang sama pula. 
Tertanggung tidak boleh mendapatkan ganti rugi melebihi full amount of the loss 
dari beberapa perusahaan asuransi (prinsip kontribusi) 

 
C. Insurable Interest 
1. Konsep insurable interest  

Tidak semua resiko dapat diasuransikan. Resiko yang dapat diasuransikan (insurable 
risk) harus memenuhi karakteristik: 
- nilainya dapat diukur secara finansial (financial measurement) 
- pure risk 
- particular  & fundamental risk 
- fortuitous 
- homogenous exposure 
- reasonable premium 
- not against public policy 
- insurable interest 

 Insurable interest adalah salah satu syarat agar suatu resiko dapat dikategorikan 
sebagai insurable risk. Apabila tidak ada insurable interest, maka tertanggung tidak 
dapat mengasuransikan. 

 
2. Subject matter of insurance 

Subject matter of insurance dapat berbentuk barang (property) atau kejadian yang 
secara hukum dapat menimbulkan kerugian (loss of a legal right) atau tanggung 
jawab hukum (a legal liability). 
Contoh: 
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Subject matter of insurance dalam polis kebakaran : gedung, barang dagangan atau 
mesin. 
Subject matter of insurance dalam polis liability : tanggung jawab hukum seseorang 
atas kecelakaan atau kerusakan 

 Subject matter of insurance dalam polis marine : kapal, muatannya atau bisa juga 
tanggung jawab pemilik kapal atas kecelakaan atau kerugian yang menimpa pihak 
ketiga. 

 Untuk menentukan insurable interest, dalam kontrak asuransi, yang diasuransikan 
bukannya bangunan, kapal, mesin atau tanggung jawab hukum pada pihak ketiga, 
melainkan kepentingan keuangan tertanggung (pecuniary interest of the insured) atas 
rumah, kapal, mesin, atau atas kepentingan keuangan tertanggung terhadap orang 
yang diasuransikan. 

 
3. Subject matter of contract 

Subject matter of contract adalah suatu nama yang diberikan pada kepentingan 
keuangan yang dimiliki seseorang dalam subject matter of insurance. 
Dasar hukum : Castellain preston (1883) 
Apa yang dipertanggungkan dalam asuransi kebakaran? 
Bukan batu atau material yang dipakai dalam bangunan tetapi kepentingan 
tertanggung pada objek pertanggungan tersebut. 

 
4. Definisi insurable interest: 

Insurable interest merupakan “the legal right to insure arising out of a financial 
relationship, recognized at law, between the insured and the subject matter of 
insurance” 

 
5. Essentials of insurable interest  

Unsur-unsur pokok dari insurable interest adalah: 
a. harus ada benda, hak, kepentingan, jiwa, tanggung jawab yang dapat 

diasuransikan 
b. benda, hak, kepentingan dan sebagainya harus merupakan objek yang 

diasuransikan (subject matter of insurance) 
c. tertanggung harus mempunyai hubungan dengan objek yang dipertanggungkan di 

mana dia memperoleh manfaat atas keutuhannya, dan mengalami kerugian atas 
rusaknya atau hilangnya subject matter of insurance 

d. hubungan antara tertanggung dan subject matter of insurance harus diakui/sah 
secara hukum 

 
Tambahan keempat unsur tersebut timbul dari sengketa antara Macaura v. Northern 
Assurance Company (1925). 
Macaura memiliki polis kebakaran untuk sejumlah kayu di pekarangannya. Ia telah 
menjual kayu tersebut kepada perusahaan, di mana ia sebagai pemegang saham 
perusahaan tersebut. Kayu tersebut kemudian terbakar dan klaim kepada perusahaan 
asuransi ditolak, atas dasar bahwa Macaura tidak lagi memiliki kepentingan asuransi 
atas kayu yang telah menjadi asset perusahaannya, walaupun ia adalah pemegang 
sahamnya. Perusahaan milik dia, adalah sebuah badan hukum yang terpisah dari 
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pemiliknya. Dari kasus tersebut Macaura dinyatakan bahwa secara hukum ia tidak 
lagi ada hubungan kepentingan keuangan dengan kerusakan kayu. Kepentingan 
keuangan Macaura terhadap perusahaannya terbatas pada sejumlah sahamnya saja 
dan tidak memiliki kepentingan asuransi atas kekayaan perusahaan. 
Contoh lain dari situasi tersebut di mana seseorang yang sudah bercerai tidak dapat 
mengasuransikan harta benda yang menjadi milik bekas pasangannya. 
 

6. Pembentukan insurable interest berdasarkan UU: 
a. Marine Insurance Act 1745. 

Tidak dibenarkan menutup asuransi marine kepada siapapun juga tanpa ada 
insurable interest, apabila di kemudian hari ditemukan hal tersebut maka 
perjanjian asuransi dinyatakan batal dan dianggap tidak pernah ada perjanjian 

b. Life Assurance Act 1774 
Isinya: 
(a) kontrak asuransi jiwa tanpa insurable interest maka dinyatakan batal sejak 

awal 
(b) nama tertanggung harus dituliskan dalam polis 
(c) ganti rugi setinggi-tingginya sama dengan yang tertulis dalam polis 
(d) tidak memperluas/mengatur mengenai asuransi cargo, kapal dan barang 

dagangan 
  Untuk point (b) Insurance Company Amandement Act 1973 memperbolehkan 

nama orang  yang tidak disebut mendapat benefit asalkan masih dalam atau 
keterangan tetap ditulis dalam polis, e.q. child deffered assurance. 

c. Marine Insurance Act 1788 
- Tindakan melawan hukum (illegal) apabila mengasuransikan kapal, muatan, 

dan barang dagangannya tanpa mempunyai insurable interest 
- Nama tertanggung harus ditulis dalam polis 
- Pertanggungan tanpa insurable interest dikatakan judi  criminal offence 

d. Marine Insurance Act 1906 
- Merupakan revisi dan penyempurnaan dari 1745 Act dan 1788 Act 
- Merupakan kodifikasi dari kumpulan-kumpulan case law 
- Pertanggungan marine tanpa insurable interest dinyatakan batal 
- Insurable interest harus ada pada waktu terjadinya kerugian 

e. Marine Insurance Act 1909 (Gambling Policies) 
Pertanggungan marine tanpa insurable interest dinyatakan ilegal dan merupakan 
judi yang melanggar hukum dengan pelanggaran kriminal 
 

7. Asuransi dan Judi 
Perbedaan antara asuransi dengan judi 
Asuransi Judi 
ada atau tidak asuransi, resiko tetap ada, adanya 
perjanjian pertanggungan hanyalah alat untuk 
memindahkan resiko itu kepada orang lain dan 
bersamaan dengan itu berusaha untuk 
mengurangi atau menghilangkannya. 

Resiko baru ada setelah perjanjian 
judi diadakan. Kalau perjanjian 
tidak diadakan, resiko itu tidak ada 
sama sekali 

Kejadian dari resiko dapat terjadi tapi belum Akibat dari resiko yang 
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pasti akan terjadi ditimbulkan pasti terjadi, hanya 
hasil kejadiannya tidak pasti (siapa 
yang menang) 

Tidak ada pihak yang untung atau rugi Satu pihak akan untung, sedang 
pihak lainnya akan rugi (kalah) 

Berfaedah terhadap perekonomian dan 
masyarakat 

Sama sekali tidak berfaedah 
kepada masyarakat 

Didukung (diijinkan) oleh UU Lazimnya tidak didukung oleh 
undang-undang 

Bahaya yang terjadi tidak diinginkan oleh 
kedua belah pihak 

Akibat yang terjadi justru 
diinginkan (oleh yang menang) 

Dalam banyak hal hanya menjamin indemnity Pembayaran taruhan bukan 
indemnity 

Besarnya jumlah penggantian yang akan 
diberikan belum diketahui dengan pasti lebih 
dahulu 

Jumlah yang akan diperoleh pada 
umumnya diketahui terlebih 
dahulu 

Para pihak yang berkontrak dituntut untuk 
terbuka 

Tidak perlu ada unsur keterbukaan 

Insurable interest pada subject matter of 
insurance sangat pokok 

Kepentingan terbatas pada taruhan 
menang atau kalah 

 
8. Creation of insurable interest 

a. At common law 
Contoh: Kepemilikan atas suatu harta benda atau adanya tanggung jawab hukum 
(potensial liability) atas kecelakaan pejalan kaki karena kelalaian mengemudi. 

b. By Contract 
Seseorang dengan adanya kontrak akan harus bertanggung jawab apabila tidak 
memenuhi  apa yang diperjanjikan dalam kontrak tersebut. 
Contoh :  land lord wajib memelihara keadaan bangunan atau sebaliknya bagi 
penyewa 
                Kontraktor bertanggung jawab atas kelalaian sub contractor 
Jadi penyewa dan kontraktor mempunyai insurable interest  disebabkan dengan 
adanya kontrak 

c. By Statute 
(1) Settled Land Act 1925 
(2) Repair of benefice buildings measure 1972 
 menciptakan insurable interest penyewa  terhadap bangunan 

(3) Married women’s policies of assurance (Scotland Act 1880) as amended by 
the married women’s policies of assurance (amendment) Act 1880 

(4) Married Women’s Property Act 1882 
Ibu rumah tangga mempunyai insurable interest pada jiwa/dirinya dan suami 
terhadap istrinya 

(5) Industrial Assurance and Friendly Societies Act 1948 and Amendment Act 
1958 
Seseorang dapat mengasuransikan jiwa dari dirinya, kakek, nenek, orang tua 
tiri dengan maksimum £ 30 
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9. Statutes Modifying Insurable Interest 

a. Carrier’s Act 1830  max. liability 10 pound untuk setiap unit, kecuali nilai 
barang tersebut disebutkan dan ada tambahan biya 

b. Carrier’s of Goods by Sea Act 1971   max. liability 10.000 gold francs untuk 
setiap bungkus atau unit, atau 30 gold francs per kilogram berat kotor barang yang 
rusak atau hilang, jumlah mana lebih tinggi. 

c. Hotel Proprietors’ Act 1956   max. liability hotel atas kehilangan atau 
kerusakan barang milik tamunya di kamar hanya sebatas 50 pound untuk setiap 
unit dan 100 pound untuk setiap tamu. Pembatasan tersebut tidak berlaku apabila 
kehilangan atau kerugian disebabkan kelalaian pegawainya atau apabila barang 
milik tamu tersebut disimpan/dititipkan pada petugas hotel 

d. Trustee Act 1925  Yayasan dapat mengasuransikan kebakaran atas barang-
barang yang ada dalam pengawasan dengan maksimum 3/4xharga premi dibayar 
dari pendapatan yayasan 

 
10. Aplikasi Insurable Interest 

a. Asuransi Jiwa 
- Married Womens’ Property Act 1882 

Suami dan istri mempunyai insurable interest satu sama lain 
- Hubungan darah tidak mempunyai insurable interest secara otomatis, kecuali 

untuk Industrial Life 
- Patner dengan patner lain mempunyai insurable interest dengan limit 

maksimum jumlah uang yang terlibat 
- Creditor dan debitor 

b. Property Insurance 
- Part or joint owner dapat mengasuransikan barangnya dengan penuh sebagai 

agen  bila terjadi kerugian 
- Mortgagees dan mortgagors 
- BTN dan nasabah 
- Executors dan Trustees 
- Bailees 
- Agents 
- Suami dan istri 

c. Liability 
- Semua orang mempunyai insurable interest dalam hal tanggung gugat yang 

akan timbul bagi dirinya 
- Jumlahnya tanpa batas, hanya dibatasi oleh maximum potential liability 

11. Kapan Insurable Interest harus ada 
a. Marine : pada saat kerugian (MIA 1906 pasal 6) 
b. Life : pada saat penerimaan atau penutupan (Dalby v. The India and London Life 

Assurance 1845) 
c. Property : pada saat penutupan (Sadler’s Co. v. Badcock 1743) dan pada saat 

kerugian  
Insurable interest corollary to indemnity 
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12. Common features of insurable interest 
- Penanggung mempunyai kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan 

atas resiko yang ditutup terhadap reasuransi mereka 
- Enforceable at law: 

a. Mere expectation does not create insurable interest (Lucena v. Craufurd 1806) 
b. Warisan dapat menimbulkan insurable interest apabila dijual kepada orang 

lain, orang yang membeli mempunyai insurable interest terhadap jiwa yang 
menjual tadi sebesar jual beli warisan 

Ada dua pengecualian dari aturan umum yang perlu diungkapkan: 
a. sesuatu bisa dimungkinkan adanya hak yang didasarkan pada harapan. 

Contoh, jika seseorang atas dasar wasiat memiliki harapan, ia dapat 
mengorbankan sejumlah uang untuk mendapatkan jaminan atas harapan. 
Misalkan si A memiliki harapan atas wasiat dan membuat perjanjian jual beli 
harapan tersebut kepada B senilai 2,000 pound. Dalam kontrak dinyatakan 
bahwa dalam hal si A gagal memperoleh warisan, si A akan membayar 
kembali kepada si B sejumlah 2,000 pound. Si B memiliki resiko manakala si 
A kehilangan hak warisan tersebut. Si B dapat menjaminkan jiwanya kepada 
si A. Kepentingan si B atas A timbul dari suatu kontrak jual beli tadi, bukan 
dari suatu harapan (Cook v. Field, 1850) 

b. orang tertentu dapat memiliki hak tetapi berdasarkan harapan tertentu dan 
berarti 
Jika seorang memiliki barang dan menjualnya, dia berhak memperoleh laba 
atas barang yang dijualnya. Jika sebelum terjual barang tersebut rusak atau 
hilang, sudah barang tentu harapan tersebut menjadi tidak ada (Barclay v. 
Cousins, 1802) 

  Perbedaan penting antara kasus Lucena v. Craufurd dengan Barclay v. Cousins 
adalah bahwa dalam kasus Lucena, calon penerima warisan akan menerima 
haknya apabila dua hal ini telah terpenuhi, yaitu (a) pemberi warisan telah 
meninggal dan (b) almarhum tidak merubah wasiatnya. Sedangkan dalam kasus 
Barclay, harapan laba karena adanya kepemilikan atas barang yang akan dijual. 
Harapan laba menjadi dasar insurable interest, sedangkan harapan warisan tidak. 

 
12. Equitable interest 
 Equitable interest dapat timbul dari beberapa cara, misalnya dalam perjanjian 

mortgages menyebutkan pemberi kredit memiliki equitable interest atas barang 
agunan, dan equitable interest ini menimbulkan insurable interest. 

 
13. Kepemilikan (Ownership) 

Kepemilikan atas suatu harta biasanya memberikan hak insurable interest sepanjang 
kepemilikan tersebut dibarengi dengan tanggung jawab. 
 

14. Interest need not be specified 
Dalam polis asuransi, sifat dari insurable interest tidak perlu disebutkan. Life 
Assurance Act 1774 menghendaki agar nama penerima benefit asuransi harus 
disebutkan. Akan tetapi Insurance Companies Amandement Act 1973 
memperbolehkan identitas dengan menyebutkan nama orang atau sekelompok orang 
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sebagai penerima benefit asuransi, dengan anggota yang dapat diidentifikasi pada 
waktu tertentu. 
 

15. Criminal Act 
Seseorang tidak dapat memperoleh ganti rugi dari polis asuransi atas barang yang 
diperoleh secara kriminal/barang curian (kasus Beresford v. Royal Insurance, 1938), 
meskipun hal itu dimungkinkan untuk mengasuransikan dalam rangka memenuhi 
konsekuensi dari tindakan pelanggaran hukum. Contoh:  Pengendara yang melakukan 
pelanggaran lalu lintas dapat menerima indemnity dari perusahaan asuransi atas 
kerusakan barangnya maupun milik orang lain. Asuransi tidak memberikan jaminan 
kepada seseorang yang dikenakan denda. 
Kebakaran yang disengaja tertanggung tidak akan memperoleh benefit dari perbuatan 
kriminalnya. 

 Tertanggung diperbolehkan menerima indemnity yang timbul dari pelanggaran 
hukum apabila benefit tersebut diserahkan atau diberikan kepada pihak ketiga yang 
menderita kerugian akibata perbuatan kriminal tertanggung. 

 
16. Penilaian Keuangan (Financial Valuation) 

Secara umum, jumlah insurable interest harus dapat dinilai dengan uang (asuransi 
harta benda, tanggung jawab hukum, dll). Sedangkan dalam asuransi jiwa, insurable 
interest tidak terbatas. 
Dalam asuransi jiwa atas orang lain, kepentingan tertentu dapat diukur dengan uang 
yaitu jiwa dari debitur sebesar jumlah pinjaman, ditambah dengan bunga dan premi 
asuransi. 

 
17. Assignment 

Pengalihan asuransi (transfer of policy) dari pihak yang satu ke pihak lain 
memerlukan pertimbangan underwriting, mengingat pemegang polis yang baru 
mungkin insurable interestnya tidak sama.  
a. Personal contract 

Personal contract adalah kontrak di mana sifat dan tingkah laku sehari-hari dari 
tertanggung dapat mempengaruhi baik timbulnya kerugian amupun besarnya 
kerugian/kerusakan yang terjadi. Dalam hal personal contracts, transfer of policy 
memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari penanggung. Dengan demikian 
dalam polis-polis asuransi harta benda, tanggung jawab hukum dan keuangan 
(pecuniary) tidak bebas untuk dipindahkan (not freely assignable) 
Apabila penanggung setuju atas pemindahan polis, maka berarti akan timbul 
kontrak baru. Proses terjadinya kontrak baru yang berasal dari assignment ini 
disebut novation. 
Dalam hal pemindahan interest ditentukan atau dipersyaratkan dalam Undang-
Undang (Transfer of Interest by Operation of Law), maka pemindahan itu berjalan 
secara otomatis. 

 
b. Assignment of Marine Policies 

MIA 1906 memperkenankan adanya assignment dalam polis marine cargo, 
mengingat  bahwa barang dagangan sering diperjualbelikan dalam pelayaran atau 
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transit sehingga polis marine cargo bebas dipindahtangankan. Sedangkan dalam 
polis asuransi marine hull, tetap seperti personal contract, karena pemilik kapal 
dapat mengawasi atas management kapal itu sehingga ada unsur pengaruh dari 
pemilik kapal atas kemungkinan terjadinya kerugian. Karena itu polis marine hull 
tidak dapat dipindahkan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari penanggung. 

 
c. Assignment of Life Policies 

Dalam polis asuransi jiwa, tertanggung memiliki reversionary interest 
(kepentingan atas benefit) yang ditangguhkan sampai polis itu berakhir atau 
terjadi kematian. Dalam hal demikian tadi reversionary interest dalam asuransi 
jiwa bebas untuk dipindahkan, dalam hal ini, perbuatan Tertanggung tidak 
berpengaruh atas kemungkinan timbulnya klaim.  

 
d. Absolute Assignment 

Polis boleh dipindah tangankan secara bebas kepada orang yang tidak mempunyai 
insurable interest atas nama yang dipertanggungkan. Dalam hal demikian 
penerima assignment memiliki semua hak dan kewajiban 

 
e. Conditional Assignment 

Dalam banyak hal, assignment polis asuransi jiwa tidak dilakukan secara penuh 
(absolut) tetapi dengan kondisi tertentu, yaitu untuk tujuan pemberian jaminan 
terhadap mortgagee atas pinjaman yang diberikan. Pada saat pinjaman dan 
bunganya dibayar kembali oleh tertanggung, maka hak atas benefit polis yang 
dipindahkan itu kembali kepada tertanggung. 

 
f. Policies of Assurance Act 1867 

Act ini memperkenankan penerima pemindahan asuransi untuk menuntut atas 
namanya dari polis asuransi jiwa, dengan ketentuan bahwa ia telah 
memberitahukan kepada penanggung pada waktu pelimpahan hak. 

 
g. Assignment of policy proceeds 

Dalam hal penanggung diminta untuk membayar klaim kepada orang lain yang 
bukan tertanggung. Dalam pembayaran itu penanggung dapat meminta surat 
pernyataan dari pihak penerima benefit bahwa dengan pembayaran itu 
penanggung bebas dari kewajiban. 
Married Women’s Property Act 1882, Married Women’s Policies of Assurance 
(Scotland) Act 1880 dan Friendly Socities Act 1955 memperbolehkan penunjukan 
calon penerima benefit. Ini berarti tertanggung menunjuk calon kepada siapa 
benefit akan dibayarkan dan hal ini merupakan assignment benefit polis. 

 
D. Subrogation 
1. Definisi subrogasi 

Subrogation is a  right of one person, having indemnified another under a legal 
obligation to do so, to stand in the place of that another and avail himself of all rights 
and remedies of that other, whether already enforced or not. 
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Dalam kasus Burnand v. Rodonachi, prinsip subrogasi diketengahkan di mana 
asuradur yang telah memberikan indemnity, berhak menerima kembali dari 
tertanggung sesuatu yang diterima tertanggung dari sumber lain. 
Hal yang mendasar adalah bahwa tertanggung berhak atas indemnity tapi tidak boleh 
lebih dari itu. Subrogasi membolehkan asuradur menggantikan kedudukan 
tertanggung dalam memperoleh keuntungan atas adanya kejadian yang dijaminkan. 

 
2. Corollary of indemnity 

Subrogation merupakan pendukung konsep indemnity karena subrogasi mencegah 
tertanggung untuk mendapatkan recovery lebih dari kerugian yang dideritanya. Kasus 
hukumnya adalah Castellain v. Preston (1833) di mana dalam kasus ini Preston 
melakukan transaksi jual rumah sewaktu rumah itu terbakar. Ia kemudian 
memperoleh penggantian dari asuradurnya, Liverpool London and Globe, dan 
selanjutnya selagi perbaikan rumah tersebut dilakukan, ia juga menerima sepenuhnya 
harga beli dari Rayner. Kontrak jual beli mana membawa kewajiban bagi Rayner 
untuk membayar seharga 3.100 pound sekalipun rumah telah rusak dan belum 
diperbaiki. Castellain atas nama beberapa asuradur, berhasil menuntut sejumlah 
pembayaran yang telah diberikan kepada Preston. 
Dalam penerimaan sejumlah tadi, Preston telah menuntut hak terhadap Rayner. 
Recovery dari Preston sejumlah 330 pound, yang merupakan perkiraan biaya 
perbaikan, adalah suatu contoh suatu asuradir mengambil manfaat untuk dirinya atas 
hak yang telah dilakukan oleh tertanggung 
Biasanya, jika tertanggung telah diberikan indemnity oleh asuradur, tertanggung 
belum akan melakukan tuntutan untuk meminta recovery yang ada dari pihak ketiga 
kalau tidak diminta oleh asuradir. 
Dalam kontrak asuransi jiwa yang bukan merupakan kontrak indemnity, subrogasi 
tidak diberlakukan dan apabila ahli waris tertanggung dapat memperoleh recovery 
dari pihak ketiga yang melakukan kelalaian, di samping memperoleh pembayaran 
sejumlah uang dari asuradur. 

 
3. Perluasan hak subrogasi 

Mengingat hubungan antara subrogasi dan indemnity, seorang asuradur dapat 
memperoleh recovery dari apa yang telah dibayarkannya kepada tertanggung. 
a. Asuradur tidak harus memperoleh untung atas hak subrogasinya. 

Contoh kasusnya adalah Yorkshire Insurance Co. Ltd v. Nisbet Shipping Co. 
Ltd (1996) di mana pembayaran klaim sejumlah 72.000 pound telah dilakukan 
oleh asuradur kepada tertanggung, kemudian tertanggung menerima recovery dari 
pihak ketiga. Tetapi karena waktu antara pembayaran klaim dengan recovery dari 
pihak ketiga agak lama, dan karena situasi moneter yang mengalami devaluasi, 
tertanggung menerima recovery sebesar 127.000 pound. Pengadilan kemudian 
memutuskan bhwa asuradur hanya memperoleh recovery sejumlah 72.000 pound. 
 
Ini sama dengan apa yang telah dinyatakan dalam kasus Glen Line v. Attorney 
General (1930) bahwa: 
Asuradur, berdasarkan doktrin subrogasi, tidak dapat memperoleh recovery lebih 
dari yang telah dibayarkannya kepada tertanggung. 
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Penegasan tersebut kemudian diterapkan dalam Scottish Union & National 
Insurance v. Davis (1970) di mana asuradir telah membayar 409 pound untuk 
biaya reparasi dan berupaya melakukan subrogasi atas nama tertanggung yang 
telah menerima 350 pound dari sumber lain. Namun karena perbaikan tersebut 
kurang memuaskan dan tertanggung mengajukan protes, akhirnya pengadilan 
memutuskan bahwa asuradir tidak mempunyai hak atas recovery. 

 
b. Dalam hal tertanggung bersedia menerima sebagian resiko, misalnya dengan 

dikenakannya excess atau average, tertanggung menanggung sejumlah resiko 
yang diperhitungkan dalam pembayaran klaim.  

 Dalam hal asuradir memberikan pembayaran ex gratia asuradir tidak berhak 
melakukan subrogasi dan tertanggung bisa memperoleh recovery dari sumber 
lain. Hal ini  disebabkan karena pembayaran ex gratia bukan merupakan 
indemnity sedangkan hak subrogasi timbul untuk mendukung konsep indemnity. 

 
4. Timbulnya hak subrogasi 

 
Hak subrogasi dapat timbul dari: 
a. Tort,  adalah  kesalahan yang sifatnya perdata (civil wrong), yang merupakan 

bagian dari common law Inggris, dan bukan merupakan tindakan kriminal. 
Macam-macam tort: 
- Neglience (kelalaian). 

Definisi neglience: 
“The omission to do something which a reasonable man, guided upon those 
consideration which ordinarily regulate the conduct of human affairs, would 
do, or doing something which a prudent and reasonable man would not do” 
(Blyth v. Birmingham Waterworks Co., 1856) 

  Contoh : mobil tertanggung mengalami kerusakan akibat tabrakan yang 
disebabkan oleh kelalain pihak ketiga, maka penanggung setelah membayar 
indemnity kepada tertanggung, dapat menggunakan hak subrogasi untuk 
menuntut recovery dari pihak ketiga. 

- Nuisance, merupakan gangguan terhadap hak seseorang untuk menikmati 
fasilitas yang ia miliki 
Contoh:  
Di jalan ada galian jalan oleh kontraktor. Karena tidak ada tanda pengamanan, 
mobil tertanggung masuk ke lubang dan rusak. Tertanggung bisa minta 
penggantian dari asuransi dan asuransi mempunyai hak subrogasi kepada 
kontraktor tersebut (public nuisance). 

 Di sebelah rumah tertanggung ada proyek gedung yang menggunakan 
hammer yang menyebabkan getaran dan rumah  tertanggung menjadi 
rusak/retak (private nuisance). 

- Trespass, misalnya memasuki halaman dan rumah orang tanpa ijin termasuk 
penganiayaan dan mengambil harta benda milik orang lain. 
Contoh : Mobil tertanggung dicuri dan minta penggantian dari asuransi. 
Perusahan asuransi punya hak untuk mengejar pencuri dan minta ganti rugi. 
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- Strict liability 
Contoh : Di suatu kompleks perumahan, seseorang menyimpan barang yang 
tidak semestinya dalam jumlah yang banyak, misalnya bensin. Apabila bensin 
terbakar dan membakar rumah orang lain, maka ia bertanggung jawab 
terhadap kerugian orang lain. 

- Defamation 
Terbagi menjadi slander (lisan) dan libel (tulisan) 
Contoh : rekaman acara televisi yang merusak nama orang lain (libel, karena 
sifatnya permanen) 

 
b. Contract 

Salah satu bagian dari common law adalah kontrak. Dalam hubungannya dengan 
subrogasi, ada kasus-kasus di mana: 
- seseorang yang memiliki contractual right untuk kompensasi atas kesalahan, 

dan 
- dalam hukum kebiasaan dagang ada ketentuan bahwa bailees tertentu 

bertanggung jawab, misalkan pemilik hotel 
Contoh hak subrogasi yang timbul dari kontrak: 
- Mobil tertanggung dimasukkan ke bengkel, lalu tertanggung membuat kontrak 

dengan pihak bengkel bahwa selama mobil ada di bengkel, segala kerusakan 
menjadi tanggung jawab bengkel, misalnya karena kejatuhan benda keras, 
terbakar, dll. Apabila terjadi kerusakan atas mobil tertanggung, penanggung 
membayar klaim kepada tertanggung dan punya hak subrogasi terhadap 
pemilik bengkel. 

- Untuk hotel biasanya ada disclaimer notice (untuk uang dan perhiasan) yang 
menyatakan bahwa kerusakan atau kehilangan menjadi tanggung jawab hotel 
sehingga penanggung tidak dapat menerapkan subrogasi. 

- Dalam kontrak sewa rumah, biasanya dibuat kontrak bahwa penyewa 
bertanggung jawab terhadap segala kerusakan rumah yang disewanya. 

Dalam dua kasus ini hak subrogasi  tidak berlaku 
- Petrofina (UK) v. Magnaload (1984), di mana asuradir tidak dapat menuntut 

hak subrogasinya terhadap pihak ketiga yang melakukan co-insured dengan 
penggugat. Baik penggugat maupun tergugat sama-sama mengasuransikan 
pada satu asuradir dan asuradir tidak dapat menuntut kepada tertanggungnya 
sendiri. 

- Mark Rowlands Ltd. V. Berni Inns Ltd and others, di mana penyewa 
diminta untuk membayar sebagian premi untuk polis pemilik rumah sehingga 
penyewa berhak atas manfaat asuransi, dan baik pihak penyewa maupun 
asuradir tidak lagi menuntut recovery dari penyewa. 

 
c. Statute 

Dalam Riot Damage Act 1886 di mana seseorang menderita kerugian/kerusakan 
sebagaimana yang telah disebutkan dalam UU tersebut dan telah diberikan 
indemnity, maka asuradir mempunyai hak subrogasi untuk memperoleh recovery 
dari pihak polisi. 
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Karena dalam Act tersebut dinyatakan bahwa asuradir harus menyampaikan 
tuntutan subrogasinya kepada pihak kantor polisi paling lama 14 hari sejak 
kejadian huru hara, maka pihak tertanggung hanya diberikan batas waktu 7 hari 
untuk mengajukan indemnity atas polis yang menutup huru hara tadi. 

 
d. Subject matter of insurance 

Apabila terjadi total loss dan tertanggung telah menerima indemnity sepenuhnya, 
tertanggung tidak lagi berhak atas salvage. Dengan demikian jika asuradir 
menjual salvage, pada dasarnya ia telah melakukan hak subrogasi dalam rangka 
mendukung prinsip indemnity. 
Hak subrogasi yang timbul dari adanya subject matter of insurance ini tidak 
berlaku dalam marine abandonment. Jika barang itu telah diabandon kepada 
asuradir, maka asuradir berhak atas apa saja sisa barang, terlepas dari nilai dan 
hak subrogasi. 

 
5. Saat timbulnya hak subrogasi 

a. Berdasarkan common law, subrogasi tidak ada sebelum asuradir telah 
memberikan pembayaran indemnity. Akan tetapi hal ini dapat menimbulkan 
beberapa persoalan di mana asuradir akan kehilangan kontrol dan sampai pada 
tunduhan menunda pembayaran klaim. 

b. Dalam polis biasanya dimasukkan unsur subrogation right, di mana recovery dari 
pihak ketiga akan diperoleh setelah klaim dibayar, tetapi klausula dalam polis tadi 
memungkinkan asuradir untuk memaksa pihak ketiga berhutang dengan 
penangguhan indemnity yang diberikan kepada tertanggung. 

Perubahan dari common law sebagaimana terjadi dalam polis asuransi kebakaran 
seperti di atas tidak ada dalam marine insurance di mana kondisi tersebut tidak 
digunakan dan klaim harus dipenuhi sebelum memiliki hak subrogasi. 
Pelaksanaan subrogasi harus dilakukan atas nama tertanggung. Pengecualian dari 
aturan ini Public Order Act di mana asuradir melakukan atas namanya sendiri. 

 
6. Modifikasi pelaksanaan subrogasi 

a. Dalam asuransi kendaraan bermotor sering ditemukan perjanjian bersama antara 
para asuradir yang disebut “knock for knock agreement”. Berdasarkan perjanjian 
ini, hak subrogasi dihapuskan di mana asuradir tidak akan melakukan subrogasi 
terhadap satu sama lain atas kejadian yang menimpa kerusakaan kendaraan 
tertanggung mereka. Contoh perjanjian lainnya juga dapat dijumpai dalam 
perjanjian antara perusahaan asuransi kendaraan bermotor dan asuransi kerugian 
lainnya di mana mereka setuju untuk memberikan kontribusi terhadap kerugian 
dengan proporsi yang ditetapkan sebelumnya. 

b. Dalam asuransi employers’ liability, subrogasi hapus manakala seorang pegawai 
menyebabkan cidera pegawai lainnya. Bila tidak ada subrogasi, akan timbul 
situasi di mana asuradir akan menuntut pegawai atas nama tertanggung yaitu 
majikannya. Ketentuan ini dihapuskan dengan pengertian bahwa tujuan asuransi 
itu sendiri akan memberikan manfaat bagi para karyawan. 

Perjanjian antara para asuradir semacam ini timbul dalam kasus Lister v. Romford 
Ice and Cold Storage Ltd  (1957). Dalam kasus itu perusahaan perusahaan asuransi 



Chapter 4 basic principle of insurance 

http://lulusujianaamai.wordpress.com 

memberikan indemnity kepada tertanggungnya, seorang majikan, karena cideranya 
seorang karyawan akibat kelalaian karyawan tertanggung. Kemudian asuradir tadi 
berhasil menuntut pihak karyawan yang lalai tadi atas nama tertanggung. 
Dalam kasus Morris v. Ford Motor Co. (1973) timbul situasi yang mirip. Seorang 
pegawai perusahaan cleaning service yang sedang bekerja di kantor Ford luka akibat 
kelalaian salah seorang pegawai Ford. Akan tetapi perusahaan cleaning service telah 
setuju tuntutan klaim tersebut sekalipun penyebabnya adalah pegawai Ford sendiri. 
Setelah perusahaan cleaning service membayar kepada pegawainya kemudian 
perusahaan ini melakukan subrogasi kepada pegawai Ford, yaitu kepada asuradir 
Ford. Perjanjian antara asuradir yang dilakukan setelah kasus Lister, pengadilan 
menolak klaim atas dasar bahwa hal itu tidak adil dan merusak hubungan industri. 

 


