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CHAPTER 6. PROPERTY INSURANCE I 
 
A. SUM INSURED 
 DEFINISI: 

A. MAKSIMUM LIABILITY PENANGGUNG 
B. DASAR/FAKTOR PERHITUNGAN PREMI 
 Sum Insured bukan nilai di mana penanggung berjanji membayar pada saat terjadi 

kerugian, kecuali : 
1. Dalam hal terjadi agreed value policies 
2. Life atau PA insurance 

 
Terdapat beberapa kesulitan dalam penetapan SI: 
1. kerugian dapat terjadi pada hari keberapapun dalam periode asuransi 

Masalah : penetuan tingkat inflasi 
2 pemulihan membutuhkan tenggang waktu, sedangkan selama tenggang waktu 

tersebut bisa terjadi inflasi 
3 perbedaan tingkat bunga  

Market value bisa berbeda dengan replacement value 
4 nilai tertinggi rebuild after fire damage 
5 prestige building, biasanya memasukkan value of site 
6 estimasi ROD bila ada perubahan gedung atau ketentuan keselamatan 
7 dalam kasus total loss pada sprinkler leakage policies 
 
Beberapa solusi yang ditawarkan untuk mengatasi kesulitan dalam penetapan SI: 
1 Reinstatement 
2 Escalator clause 
3 Index Linking 
4 Valuation Linked Schemes 
Tetapi sebenarnya cara-cara tersebut tidak menjamin / menghapus kesulitan 
penetapan SI 
 
SI DALAM PROPERTY INSURANCE 
Definisi SI dalam Property Insurance 
A Maximum liability penanggung 
B Dasar penetapan premi 
 Premi  = Rate X SI 
 
SI harus full value pada saat 
A Dimulai pertanggungan 
B Selama periode pertanggungan 
Apabila SI lebih kecil daripada full value maka akan terjadi under insurance, 
sehingga premi menjadi tidak seimbang dan mengganggu profit margin 
 
Bila terjadi loss 
- SI menurun karena pembayaran klaim 
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- Bila SI dipulihkan menjadi normal, maka polis harus diendors dan dikenakan 
premi tambahan 

Kecuali pada polis deklarasi atau industrial property for building and contents 
karena pada pada polis ini reinstatement harga pertanggungan bersifat otomatis. 

 
Property insurance merupakan polis tahunan.  SI saat renewal belum tentu sama 
dengan SI periode pertanggungan sebelumnya karena: 
- inflasi 
- government policies 
- penggantian barang tua dengan yang baru 
- penggantian barang murah dengan yang mahal 
- kenaikan harga pasar 
 
Dalam penetapan SI, tertanggung harus memperhatikan: 
A Perubahan-perubahan nilai harta bendanya 
B Pajak pertambahan nilai = Value Added tax (VAT). Ini tergantung dari posisi 

tertanggung dalam sistem pembayaran pajak. 
 SI =  Full value +  VAT  untuk  private person, bisnis tertentu, profesi tertentu 
 SI =  Full value exc Tax untuk bisnis dan profesi selain kelompok A yang dapat 

restitusi pajak 
 

B Perhitungan nilai Pertanggungan 
Subject matter of insurance harus dinilai berdasarkan  
Nilai murni 
A Di saat terjadinya kerugian 
B Di tempat terjadinya kerugian 
Nilai murni berarti nilai yang nyata/murni, tidak ada tambahan untuk nilai 
sentimentil dan nilai hilangnya profit yang sifatnya prospektif atau kerugian yang 
sifatnya spekulatif. 
Aplikasi nilai pertanggungan  ini akan bervariasi tergantung jenis asuransinya. 
Secara umum untuk dasarnya 
- Building berdasarkan biaya pemulihan 
- Other property berdasarkan market value 
 

No Objek Kondisi Perhitungan nilai 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Building 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Normal 
 
 
Kerusakan biasa 
 
 
Kerusakan parah 
 
 
 
 

Cost of repair Or 
Cost of reinstatement 
 
Builder’s estimation (Estimasi 
kontraktor) 
 
Architect’s bill of quantities 
(perincian atas jumlah dan 
ukuran dari pekerjaan yang 
dilakukan). Bill ini akan 
diserahkan untuk tender dari 
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Betterment 
 
 
 
 
 
 
 
 
Commercial building 
 
 
Mansion 
Rumah tinggal tua 
 
 
 
Gedung tua: 
Minimum 50 tahun 
Design lama 
Struktur bangunan 
tidak mungkin seperti 
semula 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Penambahan atau 
improvement selama 
rebulding 
 
 
Bila struktur original 
memburuk sehingga rebuild 
memberikan New for Old 
 
Mempercepat repair 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bukan farm building 
Bukan historical building 
Bukan bangunan yang tidak 
dapat diganti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kontraktor dan diajukan 
kepada loss adjuster 
penanggung untuk ditentukan 
nilainya/harganya. 
 
Menjadi faktor pengurang 
 
 
 
 
Tertanggung ikut menanggung 
biaya 
 
 
Biaya lembur = beban LOP 
(Consequential Loss) 
 
Market value rumah sejenis 
Atau 
Market value rumah dengan 
lingkungan yang sesuai dengan 
kondisi sekarang 
 
Harga beli bangunan yang 
sejenis + ROD (bila dijamin) 
atau 
Biaya membangun gedung 
baru dengan fasilitas sebanding 
+ Professional Fees + ROD + 
Local Authority' Requirement 
 
Tertanggung harus 
menyerahkan pernyataan 
tertulis 
“Bila terjadi substantial loss, 
tertanggung akan mengganti 
bangunan yang rusak dengan 
bangungan yang berkonstruksi, 
tipe dan jenis yang modern 
atau membeli bangunan lain” 
 
Kedua alternatif tsb masing-
masing harus dapat 
menyediakan fasilitas 
sebanding pada harga yang 
lebih rendah drpd membangun 
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Mesin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Computer & computer 
records 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Retailer’s stock 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Bisa diperbaiki 
 
 
Kerusakan parah 
 
 
 
 
 
 
 
Computer 
 
 
 
 
Computer records 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     
 
 
 
 
 
 
Barang yang sudah 
diproduksi tapi belum terjual 
pada saat terjadi kerugian 
 
Barang yang masih diproses 
 
 
 

kembali seperti bentuk aslinya. 
Penanggung membuat 
konfirmasi letter of intent 
 
Biaya perbaikan ke kondisi 
sebelumnya 
 
Biaya penggantian dengan 
mesin bekas : tipe, usia , 
kapasitas dan kondisi sama 
 
Bila tidak mungkin, beli mesin 
baru – betterment atau 
New for old – depreciation 
 
Biaya perbaikan atau biaya 
penggantian komputer dan 
peralatan lainnya dengan harga 
sekarang 
 
Biaya: ROD + Proteksi selama 
perbaikan atas bagian yang 
tidak rusak 
 
Biasanya dijamin pada “all 
other contents” di polis 
kebakaran 
Nilai materi + biaya tenaga 
kerja + waktu untuk reproduksi 
data tsb 
Tidak termasuk : 
Biaya produksi informasi yang 
akan didata 
Nilai data bagi tertanggung 
 
Intangible loss + Cost of 
collecting data                LOP 
 
Harga beli yang dibayar 
tertanggung – discount – 
depresiasi 
 
Bila harga beli pada saat 
replacement lebih besar karena 
inflasi, unsur ini harus 
diperhitungkan tapi maksimum 
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Manufacturer’s stock 
 
 
 
 
 
 
Contract price clause 
 
 
 
Hasil panen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peralatan pertanian 
 
 
 
Live stock 
 
 
 
 
 
 
 
Engineering boiler 
 
 
 

 
 
Stock yang sudah dijual tapi 
belum diserahkan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Growing crops 
 
 
Corn in stacks 
 
 
 
 
Hay + Straw in stacks 
 
Hay + Straw dipelihara untuk 
keperluan pertanian saja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Group indeminty 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sama dengan SI 
 
Biaya produksi termasuk biaya 
bahan baku, tenaga kerja, 
overheads, biaya administrasi 
– profit = lebih kecil daripada 
market value 
 
Biaya bahan baku yang sudah 
terpakai + biaya produksi 
sampai saat terjadinya 
kerugian 
 
Contract price 
 
 
Harga di pasar terdekat – biaya 
pemangkasan/pemotongan + 
treshing + transport 
 
 
Tidak termasuk treshing 
 
Harga pasar di daerah 
pertanian tersebut 
 
Biaya penggantian di daerah 
pertanian tsb 
 
 
Harga pada saat terjadinya 
kerugian atau 
Biaya penggantian – W/T 
 
Harga pasar di tempat dan 
pada saat terjadinya kerugian 
Harus ada sertifikat dari dokter 
bedah hewan yang 
menyebutkan sebab cedera 
atau mati dan nilai hewan 
tersebut 
 
Harga boilker + pemasangan + 
biaya kemungkinan kerugian 
pada harta benda di sekitarnya 
baik milik T maupun orang 
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Barang dagangan pada 
umumnya 
 
 
Kapas 
 
 
 
 
 
 
Tembakau 
 
 
 
 
 
 
 
 

lain 
Termasuk TPL (injury) 
terhadap bukan karyawan T 
 
Digunakan terhadap mesin-
mesin yang penggunaanya 
berhubungan satu sama lain 
pada satu situasi 
e.g. Kompresor + mesin 
penggerak, boiler plant 
 
2 atau 3 mesin pada satu lokasi 
ditutup dengan 1 nilai. 
Premi kena potongan 
 
Harga pasar seketika setelah 
terjadinya kebakaran 
 
 
Harga pasar kapas sejenis 
seketika setelah kebakaran 
 
Bila pembayaran gantirugi 
lebih dari 10 hari setelah 
kebakaran, plus interest 
 
Biaya produksi sampai dengan 
pengiriman ke gudang + biaya-
biaya, interest, apresiasi nilai 
dan biaya tambahan untuk 
penggantian, 
 
Masksimum = bila 
penggantian dilakukan  dalam 
waktu 30 hari setelah 
kebakaran atau mulai 
terjadinya kerugian/kerusakan 
disebabkan oleh insured peril 
lainnya 
 

 
 

C. REINSTATEMENT 
Dalam arti luas reinstatement berarti perbaikan harta benda yang diasuransikan ke 
keadaan seketika sebelum terjadinya kebakaran. 
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Dalam hal total loss dilakukan dengan membangun kembali bangunan atau mengganti 
benda dengan benda yang sama. 
Bila ada partial loss reinstatement dilakukan dengan melaksanakan perbaikan 
 
Reinstatement dapat terjadi dalam situasi berikut ini: 
a. dilakukan oleh penanggung berdasarkan polis 
b. dilakukan oleh penanggung berdasarkan undang-undang 
c. dilakukan oleh tertanggung berdasarkan undang-undang atau kontrak 
 
a. Reinstatement oleh penanggung berdasarkan polis 

Reinstatement = pilihan penanggung yang tidak dapat ditolak oleh T berdasarkan 
operative clause dalam polis. T tidak dapat menolak menerima pembayaran uang 
dan meminta reinstatement dan juga tidak dapat menolak reinstatement bila 
penanggung memilih untuk melakukan reinstatement. 
 
Penanggung harus menentukan pilihan dalam waktu yang wajar dan keputusan 
harus diambil sebelum ada perjanjian pemberian ganti rugi dengan cara lain. 
Keputusan reinstatement harus dengan jelas diberitahukan kepada T. 
 
Konsekuensi reinstatement bagi penanggung: 
- reinstatement harus dilakukan secara adekuat 
- bila mengenai bangunan, secara umum bangunan itu harus dalam kondisi 

sama seperti kondisi sebelumnya. 
Bila hasilnya lebih jelek, penanggung liable. 

- bila kewajiban ini tidak terpenuhi, penanggung liable atas kerugian akibat 
kegagalan ini 

- bila hasilnya lebih baik, penanggung tidak dapat memaksa tertanggung 
menanggung sebagian beban, kecuali ada perjanjian sebelumnya 

-  dalam hal underinsurance, average tidak berlaku 
- dengan dipilihnya reinstatement, penanggung tidak dapat membatalkannya 

bila kemudian biayanya lebih besar dari yang diperkirakan sebelumnya 
- selama pelaksanaan reinstatement, penanggung menjadi penanggung atas 

harta benda tersebut 
- penanggung liable atas cara pelaksanaan reinstatement 
- reinstatement harus diselesaikan dalam waktu yang wajar 
 
Reinstatement dipilih oleh penanggung dalam hal: 
- sulit mencapai kata sepakat dengan tertanggung dalam hal pembayaran klaim 

sehingga penanggung dapat melakukan reinstatement bila biayanya lebih kecil 
drpd ganti rugi yang diminta tertanggung 

- ada kecurigaan tentang sebab kebakaran atau jumlah ganti rugi yang dituntut, 
tetapi tidak ada bukti 

- tertanggung sulit dihadapi 
- ada 2 atau lebih penanggung  atas subject matter of insurance yang sama, 

solusi untuk conflict of interest hanya dengan melakukan joint reinstatement 
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- untuk benda-benda berharga atau perhiasan, dengan reinstatement 
penanggung dapat melakukan pembelian langsung atas benda-benda tsb 
dengan discount 

 
b. Reinstatement oleh penanggung berdasarkan undang-undang 

The Fires Prevention (Metropolis) Act 1774 berlaku hanya untuk rumah tinggal 
dan bangunan. 
 
Penanggung diharuskan mengeluarkan uang asuransi dalam hal membangun 
kembali, pemulihan atau memperbaiki bangunan tersebut dalam situasi berikut: 
a. bila ada alasan yang dapat dipercaya bahwa tertanggung atau seseorang yang 

bertindak atas namanya, atau kolusi, menyebabkan kebakaran pada harta 
benda dengan tujuan mendapatkan uang asuransi. 

b. Diharuskan oleh orang yang punya kepentingan atas smoi, seperti 
Pemilik atau pembeli 
Penyewa atau pemberi sewa 
Pemberi hipotik atau penerima hipotik 

 
Yang harus diperhatikan adalah 
i hak untuk reinstatement belum timbul sebelum permohonan untuk 

reinstatement diajukan kepada penanggung. Orang yang mengajukan 
permintaan harus mempunyai hubungan dengan harta benda dan mempunyai 
hak atas manfaat berdasarkan undang-undang 

ii permohonan harus dibuat sebelum pembayaran klaim. Jika penanggung tidak 
dapat menyetujui permintaan, maka pemohon dapat meminta kepada 
pengadilan untuk menahan pembayaran dari P kepada T 

iii penanggung tidak berkewajiban menggunakan uang pembayaran klaim untuk 
reinstatement  jika ada jaminan yang memuaskan dari claimant bahwa dalam 
waktu 60 hari setelah perubahan kerugian akan dilakukan reinstatement 

iv penanggung tidak dapat dipaksa untuk mengeluarkan uang reinstatement lebih 
dari jumlah asuransi 

v tertanggung berhak mempertahankan klaim menurut polis 
 Tujuan utama dari undang-undang ini adalah untuk mencegah pihak T yang tidak 

bertanggung jawab dan dicurigai melakukan pembakaran dengan sengaja atau 
penipuan untuk memperoleh uang asuransi yang seharusnya diterimakan pihak 
lain yang lebih berhak. Tujuan lainnya agar pihak lain lepas dari kekhawatiran 
bahwa tertanggung tidak akan menggunakan uang asuransi untuk reinstatement. 

 
c Reinstatement oleh tertanggung berdasarkan kontrak atau UU 
 The 1774 Act tidak memaksa penanggung melakukan reinstatement. Normalnya 

penanggung membayar tunai kepada tertanggung dan penanggung tidak 
mempunyai kepentingan apakah tertanggung melakukan reinstatement atau tidak. 

 
 Tertanggung dapat dipaksa melakukan reinstatement bila 

a. tertanggung setuju dalam kontrak untuk melakukan reinstatement 
b. bila reinstatement dijatuhkan kepada tertanggung dalam UU 
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1. di dalam trust/settlement 
penyelesaian uang asuransi yang menunjuk trust atau settlement maka 
reinstatement dilakukan oleh trustee dengan Trustee Act 1925 

2. di dalam morgaged 
jika uang asuransi diajukan oleh mortgagor dalam rangka hipotik, maka 
pihak mortgagor harus membelanjakan uang asuransi untuk keperluan 
reinstatement, jika mortgagee menghendakinya 

 
d Reinstatement memorandum 
 merupakan perluasan polis yang diminta tertanggung  di mana dalam situasi 

tertentu, penanggung akan menanggung sepenuhnya biaya reinstatement tanpa 
ada pengurangan wear and tear 

 Reinstatement memorandum digunakan untuk asuransi bangunan, mesin dan 
property lain selain stock. 

 Indemnity adalah cost of reinstatement kepada kondisi yang setara waktu masih 
baru, tetapi tidak lebih baik, pada tempat yang sama ataupun berbeda dan hal-hal 
wajar yang diminta tertanggung selama tidak melebihi lliability penanggung 

 
 Batasan-batasan dalam reinstatement memorandum: 

1. biaya reinstatement seharusnya dibebankan bila benefit dari perluasan akan 
didapat. Ini tidak berarti bahwa biaya reinstatement seharusnya dibayar. Bila 
tertanggung memberikan perintah yang harus dilaksanakan untuk penggantian 
mesin, penanggung biasanya menerima sebagian incurred cost subject to (2) 

2. reisntatement harus dilakukan segera dalam jangka waktu yang wajar 
3. bila hanya terjadi partial loss, max liability penanggung adalah estimated cost 

of reinstatement bila terjadi total loss 
4. average diperhitungkan bila SI lebih kecil daripada 85% full reinstatement 

value saat reinstatement 
 

e Reinstatement dan Inflasi 
 Bila bangunan atau mesin diasuransikan atas dasar indemnity, yaitu tanpa ada 

ketentuan reinstatement memorandum, maka untuk inflasi dapat dilakukan 
dengan memilih angka untuk HP yang akan terbukti memadai, bahkan bila 
kebakaran terjadi pada hari terakhir polis. 

 Bahkan bila rate of inflation meningkat selama tahun polis, adjusment dapat 
dilakukan dan HP dapat diperbaiki pada masing-masing tanggal renewal dengan 
mengingat estimasi inflation rate untuk 12 bln berikut. 

 
 Tetapi bila asuransi atas dasar reinstatement, maka perlu  membuat ketentuan 

pada HP untuk inflation rate yang akan datang, tidak hanya selama polis berlaku 
tetapi juga sepanjang periode pembangunan (yang mungkin 2 tahun atau lebih). 

 Untuk mengatasi kesulitan tersebut adalah merubah reinstatement memorandum 
di mana average berlaku hanya bila HP kurang dari 85% dari nilai reinstatement 
penuh dari harta benda yang diasuransikan pada saat reinstatement. 

  
 Tiga schemes yang diajukan untuk mengatasi inflasi adalah: 
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1. VLS (Valuation Linked Scheme) 
HP tunggal : base value 
  Inflation provision 
Base value adalah HP reinstatement pada saat penerbitan asuransi 
Inflation provision adalah jumlah yang menggambarkan kenaikan biaya 
penggantian yang berasal dari inflasi yang diantisipasi dari tanggal berlakunya 
polis sampai dengan tanggal selesainya reinstatement. Jadi disini perhitungan 
inflation provision adalah selama masa pertanggungan + masa reinstatement. 
Polis tunduk pada full average (100%) dan karena sifat inflasi yang tidak 
pasti, 30% diskon diperbolehkan dari premi 
Misal, bila tertanggung mempertimbangkan bahwa reinstatement memakan 
waktu 2 tahun, tertanggung harus menyedikan anticipated inflation selama 3 
tahun dari mulainya polis. Ini karena kebakaran mungkin terjadi pada setiap 
saat hingga berakhirnya tahun polis. 
Bila tertanggung mengganti inflation rate 20% selama tahun polis dan 
inflation rate 30% dan 15% masing-masing selama 2 tahun, HP tertanggung 
dengan base value Rp 100.000 dapat dihitung sbb: 
Base value             
Rp 100.000 
 
Inflation provision untuk tahun polis – 20% of Rp 100.000 =  Rp   20.000 
Inflation provision untuk tahun yang akan datang – 30%x(Rp 100.000+Rp 
20.000)            =   Rp   36.000 
Inflation provision untuk tahun yang akan datang – 15%x(Rp 100.000+Rp 
20.000+ Rp36.000)                        = Rp   23.400 
Total inflation provision                                                       = Rp   79.400 
 
HP menurut VLS adalah Rp 179.400 
Scheme ini berlaku untuk bangunana dan atau contents (kecuali stock). Full 
average berlaku atas dasar biaya reinstatement pada saat reinstatement. 

 
2. APP (The Adjustable Premium Policy) 

Dilakukan untuk mendorong tertanggung memberlakukan HP yang memadai 
dengan menggunakan rating discount khusus dan pengembalian premi dalam 
hal over estimate. Jadi disini HP yang dihitung dengan VLS diadjusted dengan 
menggunakan tenaga profesional untuk valuasi yang dapat dipercaya. 
Pada masing-masing renewal tertanggung harus memberikan sertifikat dai 
orang yang dimaksud dengan mengemukakan revisi base value untuk tahun 
yang akan datang dan revisi inflation rates yang akan diambil. 
Bila premi yang dibayar untuk penutupan tahun sebelumnya terbukti lebih 
besar maka dilakukan pengembalian premi dengan ketentuan tunduk pada 
batasan 50% dari premi yang dibayar. 

 
3. NRVS (The National Reinstatement Value Scheme) 

HP : Declared Value 
- Biaya reinstatement pada awal penutupan 
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- Allowance 
  Inflation  amount 

Declared value adalah the insured’s assessment of the notional reinstatement 
value (yaitu biaya reinstatement harta benda sehubungan dengan reinstatement 
memorandum, tetapi pada tingkat biaya-biaya berlaku pada mulainya periode 
asuransi) bersama-sama dengan allowance untuk: 
a. biaya tambahan reinstatement untuk memenuhi public authorities 

requirements 
b. professional fees 
c. biaya ROD 
The inflation amount adalah jumlah yang dipilih tertanggung untuk 
memperlengkapi pengaruh inflasi selama periode asuransi dan periode 
reinstatement following loss or damage. 
Declared value dari masing-masing item tunduk pada national reinstatement 
value condition dengan menggunakan normal rate persen ditambah dengan 
loading yang dinyatakan.. Hasil preminya adalah provisional dimana premi 
tsb dapat disesuaikan pada akhir masing-masing periode asuransi (sesuai 
dengan formula NRV memorandum). 

 
4. Day one basis of reinstatement cover 

HP : Declared value 
- Biaya reinstatement pada awal berlakunya polis 
- Additional Cost 

 public authority 
 prof fees 
 ROD 

         Inflation amount of declared value 
Tambahan inflation rate tidak boleh melebihi 50% dari declared value. 
Average berlaku hanya untuk declared value 
 
Metode: 
A Non adjustable basis 
 Declared value normal  terms caded by 15% 
B Adjustable 

Premi sementara dihitung dengan menggunakan declared value normal 
terms caded by 7,5% 

 Pada akhior periode asuransi premi sementara disesuaikan dengan 50% 
dari perbedaan premi sementara yang dibayar pada awal asuransi dengan 
premi sementara periode berikutnya. 

 
D. AVERAGE CONDITIONS 

Average conditions umumnya digunakan untuk fire and special perils insurance. 
Kondisi ini diberlakukan untuk mengatasi under insurance di mana max. liability 
penanggung adalah sebesar proporsinya dari VAR atas loss yang terjadi. 
Rumus dasar Average =                   SI  X Loss 
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                                        Value at Risk 
 
Average hanya berlaku bila polis menyatakan dengan tegas bahwa SI tunduk 
pada ketentuan average. 
Dengan average, tertanggung harus menanggung sendiri bagian dari loss yang 
tidak diasuransikan 
 
Ada 3 macam average conditions: 
1. Pro rata condition of average 
2. Special conditon of average 
3. The two condition of average 
 
1 Pro rata condition of average 

Pro rata condition of average digunakan untuk semua asuransi kebakaran, 
kecuali: 
1 penutupan dengan first loss basis 
2 penutupan gedung selama erection 
3 penutupan dengan two condition of average 
4 penutupan hasil pertanian yang tunduk pada special condition of 

average 
Contoh Pro rata average 
Sum Insured       Rp 100 juta 
Full value at the time of loss     Rp 200 juta 
Cost of repairs       Rp 0.8 juta 
Ganti rugi =   Sum Insured at the time of loss   X Cost of Repair 
 

                        Full value at the time of loss 
  
    =    Rp 100 juta   X   Rp 0.8 juta   = Rp 0.4 juta 

            Rp 200 juta  
 
2 Special condition of Average 

Special condition of average berlaku untuk agriculture product 
Bila SI lebih kecil daripada 75% value, berlaku prorata average 
Bila SI 75% atau lebih dari value, pro rata average tidak berlaku 

 
 
 
 
3 Two Condition of Average 

Digunakan bila ada 2 polis, di mana 1 polis mencantumkan pro rata 
average, dan polis lain dengan two condition of average dan keduanya 
mencantumkan contribution clause 
Bila terjadi loss, maka polis yang lebih spesifik harus membayar ganti rugi 
terlebih dahulu, sisanya baru ditutup oleh polis yang tunduk pada two 
conditions of average 
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Contoh :  Polis 1 menutup gudang X 
  Polis 2 menutup gudang X dan Y 
  Polis 1 lebih spesifik 
Independent range terjadi bila misalnya: 
  Polis 1 menutup gudang X dan Y 
  Polis 2 menutup gudang Y dan Z 
 Tidak ada polis yang lebih spesifik sehingga masing-

masing polis akan memberi ganti rugi sendiri-sendiri 
seolah-olah tidak ada polis lain yang menjamin 

 
E. AGREED VALUE 
 Valued policies adalah polis yang menutup harta benda di mana bila terjadi total 

loss disebabkan oleh bahaya yang dipertanggungkan, penanggung akan 
membayar sebesar harga pertanggungan yang telah disetujui sebelumnya antara 
tertanggung dan penanggung pada saat dimulainya pertanggungan 

 Bila terjadi kerugian, tertanggung tidak perlu membuktikan besarnya kerugian. Ia 
hanya perlu membuktikan bahwa benar telah terjadi kerugian. Value insured 
adalah kepentingan T (Feise v Aguillar). 

 Agreed Value tidak memperhitungkan adanya depresiasi atau apresiasi. 
 Agreed value tidak bertentangan dengan prinsip indemnitas sepanjang penilaian 

dilakukan dengan itikad baik di mana penilaian dilakukan oleh penilai profesional 
yang disetujui penanggung. 

  
 Polis dapat dibatalkan bila 

- penilaian berlebihan (Lewis vs Rucker) 
- ada tendensi wagering contract 
 
Ganti rugi bila terjadi 
- Total loss adalah sebesar HP 
- Partial loss adalah sebesar actual loss dengan limit SI 
Agreed value digunakan dalam penutupan benda-benda seni, perhiasan, barang 
antik 
 
Pada household insurance, umumnya general contents tidak ditutup dengan 
agreed value karena 
- bertentangan dengan prinsip indemnitas (tidak perhitungkan depresiasi) 
- alat rumah tangga umumnya mempunyai batas pemakaian dan dikonsumsi 

secara ekonomis 
 
Beberapa barang nilainya dipengaruhi oleh inflasi, oleh karena itu “Invention and 
Valuation Clause” digunakan. Isinya antara lain: 
- Nilai tiap barang dipadankan dengan nilai pada saat dilakukan penilaian 
- Sebenarnya polis ini bukan valued policy karena dibuat untuk mengatasi 

apresiasi atau depresiasi 
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- Inventory dan penilaiannya harus dilakukan oleh penilai profesional dan copy 
laporannya disimpan penanggung 

 
New for old policy: 
- Bila terjadi total loss, ganti rugi adalah biaya penggantian barang dengan yang 

baru asalkan barang tsb sama dan tidak lebih baik dari barang asalnya ketika 
masih baru. 

-      Pengecualian untuk household linen dan wearing apparel 
-      SI harus dipertahankan selama jangka waktu pertanggungan 

 
Alasan penerapan Agreed Value pada Property Insurance: 
 
Dalam praktek property insurance, prinsip indemnity hanya dapat berlaku secara 
ketat untuk barang-barang yang nilainya dapat ditentukan secara akurat. 
Untuk barang-barang tertentu seperti barang antik, barang seni dan perhiasan, 
nilainya sulit dinyatakan secara akurat dan kalaupun bisa, diperlukan bantuan ahli. 
Oleh karenanya untuk barang-barang demikian, agreed value atau nilai yang 
disepakati berdasarkan penilai ahli tersebut, pada awal pertanggungan ditetapkan 
sebagai SI dan nilai barang tsb tanpa harus menunggu saat terjadinya kerugian. 
Bila tanpa agreed value, penetapan nilai property yang demikian akan 
menimbulkan dispute bila terjadi klaim. Dengan agreed value, dispute dapat 
dihindari. 

 
 
Agreed Value V Prinsip Indemnity 
Pada awalnya, secara sepintas terlihat bahwa agreed value bertentangan dengan 
prinsip indemnitas. Tapi pengaruh valuation tsb hanyalah bahwa penanggung 
telah menyetujui  nilai kepentingan tsb pada awal penutupan, tanpa harus 
menunggu terjadinya kerugian untuk melakukan valuation. 
Oleh sebab itu penerapan agreed value tidak melanggar prinsip indemnitas, 
sepanjang valuation itu dilakukan dengan itikad baik (secara benar). Case lawnya 
: Feise v Aguilar. 

 
F. FIRST LOSS POLICY 
  
 Dengan polis ini harga pertanggungan sengaja dibatasi karena menurut calon 

tertanggung tiap kerugian yang timbul dari bahaya tertentu tidak mencapai 100% 
nilai resiko tersebut. Dengan demikian tertanggung tidak perlu membayar premi 
untuk keseluruhan value resiko, karena SI yang ditetapkan lebih rendah dari total 
value. Walau demikian rate yang dikenakan akan lebih besar dari normal, yaitu 
yang biasa dikenakan untuk SI sejumlah tsb dengan penutupan biasa. 

 Oleh karenanya pada awal penutupan, tertanggung tetap harus mencantumkan 
declared value di samping menetapkan SI. Declared value ini menggambarkan 
total value resiko sehingga akan diketahui proporsi SI terhadap declared vaue 
yang dapat digunakan untuk menentukan rate premium untuk first loss basis 
insurance tsb. 
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 Bila terjadi kerugian, max liablity penanggung adalah sebesar SI, tanpa 
memperhatikan Total Value at Risk (VAR). 

 Biasanya first loss diterapkan untuk theft insurance, karena dalam banyak kasus, 
barang-barang yang akan diambil terlalu berat untuk diangkut pencuri sehingga 
tidak mungkin diambil semua 

  
 Ada 4 metode perhitungan premi first loss: 

1 Total Value = 10000 
Normal rate = 5 0/00 
Full value premium = 10000 X 5 0/00 = 50 

*SI = 5000 (50% total value) 
Rate first loss = 7.5 0/00 
Premi first loss = 5000 X 7.5 0/00 = 37.5 

*SI = 3000 (30% total value) 
Rate first loss = 1% 
Premi first loss = 3000 X 1% = 30 

 
2 Dengan menetapkan persentase dari full premium sesuai dengan proporsi SI 

terhadap total value 
 
Contoh: 
SI = 75% full value   Premi = 90% full premium 
SI = 50% full value  Premi = 70% full premium 
SI = 25% full value  Premi = 50% full premium 

 
3 Dengan menetapkan mean (rata-rata) 2 premi, yaitu premi untuk total /full 

value dan untuk SI yang menggambarkan total value 
 
Contoh: 
Total value 10000, premi = 4.5 0/00  = 45 
Total value 5000, premi = 5 0/00  = 25 
 
Premi untuk SI di bawah 5000 = 45 + 25 /2 = 35 

 
4 Bila SI kurang dari 20% total value, maka perhitungan premi adalah dengan 

menggunakan flat premium 
 
Contoh: 
Total value = 50000 
SI               =  2000 (4% dari total value) 
Full premium = 25 0/00 
First loss rate = 5 0/00 
First loss premium  = 5 0/00 X total value 
              =  5 0/00 X 50000 = 25 
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Penetapan average dalam first loss policies dikenakan atas declared value, bukan 
berdasar dari SI 
Rumus   = Declared Value      x    Loss 

   Value at Risk 
 
Special perils yang bisa ditutup dengan first loss; 
1. Sprinkler Leakage 
2. Impact 
3. Storm, tempest 
4. Architect’s fee 
5. Bursting of pipes, watertanks/apparatus 
 
Underwriting factors untuk first loss: 
1 total value dari stock keseluruhan 
2 jumlah SI yang dipilih tertanggung dan proporsinya terhadap total value 
3 underwriter’s opinion (berdasarkan surveyor’s advice0 atas masximum 

probable loss (MPL) 
contoh ;  MPL = 10% 
       SI = 10% x total value of smoi 

 
Manfaat first loss: 
Tidak menyia-nyiakan premi untuk suatu jumlah yang lebih dari jumlah kerugian 
maksimum yang mungkin terjadi. Walaupun rate lebih tinggi dari normal, namun 
jumlah premi yang dibayarkan masih lebih kecil daripada bila 
mempertanggungkan total value. 
 
Perbedaan Agreed Value dengan First Loss: 
 

  AGREED VALUE FIRST LOSS 
1 Dasar penetapan SI Nilai SMOI sulit ditetapkan 

secara akurat 
SMOI bisa 
dinilai secara 
akurat tetapi 
tidak mungkin 
musnah atau 
total loss dalam 
satu peristiwa 

2 SI SI = Agreed Value = Value at risk SI lebih kecil 
daripada Value 
at Risk 

3 Total Loss Ganti rugi = Value at Risk Ganti rugi lebih 
kecil drpd VAR 

4 Tingkat premi Karena full value, tingkat premi 
akan lebih tinggi drpd first loss 

Tidak 
berdasarkan full 
value, sehingga 
rate bukan 
berdasarkan rate 
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normal 
5 Average Tidak berlaku Average berlaku 

bila declared 
value lebih  kecil 
drpd VAR 

 
 
 

G. LOSS SETTLEMENT AND ADJUSTMENT 
1. Untuk klaim kecil dan tidak bermasalah, diselesaikan sesuai prosedur 

penyelesaian klaim 
2. Untuk klaim bermasalah (tanggung jawab penanggung tidak pasti) dapat 

diselesaikan melalui jalur: 
a. preseden = cara penyelesaian klaim sejenis yang terdahulu 
b. ex gratia = Penanggung membayar kerugian yang sebenarnya secara 

hukum tidak liable 
Pembayaran dilakukan berdasarkan “without prejudice” agar tidak jadi 
preseden 

 


