
Tri Haryanto
PT Jasa Raharja (Persero) Phone 021 5203454 ex. 204
Jl. HR Rasuna Said Kav. C-2 Fax      021 5203410
Jakarta Selatan E-mail tri@jasaraharja.com

Polis Standar Kendaraan
Bermotor Indonesia

Soal – soal
Tahun 2001 – Maret 2006



BAGIAN I  (rata-rata 5.6 menit / soal)

Halaman  1 /  4

Pertanyaan di Ujian Periode Ujian
1. Dalam PSKBI, uraikan apa yang dimaksud dengan Harga Penawaran Maret 2006

2. Uraikan ketentuan PSKBI dengan kondisi penutupan Gabungan dalam hal
klaim kerusakan kendaraan yang digunakan untuk menarik (towing)
kendaraan lain yang sedang mogok

Maret 2006

3. Uraikan apa yang dimaksud dengan Act Of God dan apakah risiko2 tsb
dijamin dalam PSKBI

Maret 2006

4. Uraikan 3 (tiga) kemungkinan dalam hal tidak diterapkannya risiko sendiri
dalam polis kendaraan bermotor
Uraikan 3 (tiga) resiko yang dikecualikan dalam Bab II Pasal 3 PSKBI

Maret 2006
Sept 2005
Sept 2003
Maret 2002
Sept 2001

5. Uraikan pengertian Kerugian Total menurut PSKBI
Uraikan pengetian Total Loss dalam PSKBI

Maret 2006
Sept 2004

6. Uraikan luas jaminan dalam Tanggung Jawab Hukum terhadap pihak
ketiga dalam PSKBI

Sept 2005
Sept 2003
Maret 2002

7. Uraikan apa yang dimaksud dengan Harga Sebenarnya dalam PSKBI Sept 2005
Maret 2005

8. Uraikan apa yang dimaksud dengan recital clause dalam polis
pertanggungan kendaraan bermotor

Sept 2005

9. Uraikan apa yang dimaksud dengan Constructive total loss dalam PSKBI Maret 2005

10. Uraikan 4 (empat) perluasan jaminan yang dapat dipertimbangkan oleh
underwriter dalam penutupan dengan PSKBI
Sebutkan 3 (tiga) perluasan yang dapat diberikan dalam PSKBI dengan
jaminan gabungan

Maret 2005

Sept 2003
Maret 2002

11. Sebutkan 6 (enam) hal yang menyebabkan tertanggung kehilangan haknya
untuk mendapatkan ganti rugi yang lebih tinggi menurut PSKBI

Sept 2004

12. Uraikan pendapat anda secara singkat, apakah PSKBI merupakan named
peril

Sept 2004

13. Uraikan apa yang dimaksud dengan constructive total loss dalam PSKBI Maret 2004

14. Uraikan 3 (tiga) opsi yang dapat ditempuh penanggung dalam
melaksanakan ganti rugi menurut PSKBI

Maret 2004

15. PSKBI adalah all risks policy, uraikan pendapat saudara atas pernyataan
tsb

Maret 2004

16. Uraikan apakah kerugian akibat banjir dijamin dalam PSKBI dengan
jaminan gabungan

Sept 2003
Maret 2002

17. Uraikan kerusakan roda yang dijamin dalam PSKBI dengan jaminan
gabungan

Sept 2003

18. Uraikan apa yang dimaksud dengan express condition dan berikan 1
(satu) contohnya dalam PSKBI

Maret 2003



BAGIAN I I (Rata-rata  33 menit / soal)

Halaman 2 /  4

Pertanyaan di Ujian Periode Ujian
1. Berdasarkan PSKBI, jelaskan hal-hal berikut :

a) Pemberitahuan Kecelakaan
b) Tuntutan dari pihak ketiga
c) Pembatalan polis oleh tertanggung
d) Pembatalan polis karena premi belum dibayar

Maret 2006

2. Dalam kaitan dengan PSKBI, jelaskan ketentuan mengenai :
a) Hilangnya hak ganti rugi
b) Subrograsi

Maret 2006

3. Berdasarkan PSKBI, jelaskan implikasi dari :
a) Berakhirnya polis karena total loss  *)
b) Towing fee
c) Pembatalan polis oleh tertanggung  *)
d) Pembatalan polis karena belum dibayarnya premi
e) 3 (tiga) perluasan pertanggungan
f) 3 (tiga) cara yang dapat dilakukan oleh tertanggung untuk memperoleh

pengurangan premi
g) Pembatalan polis oleh Penanggung *)
h) Pembatalan rangkap yang menyebabkan berkurangnya jumlah

pertanggungan *)

Sept 2005
*) Sept 2003
Sept 2001

4. Tertanggung anda menanyakan bagaimana penyelesaian sengketa melalui
arbitrase diatur oleh PSKBI. Jelaskan jawaban saudara dalam bentuk surat
kepada tertanggung
Jelaskan masing-masing 5 (lima) keuntungan dan kerugian penyelesaian
sengketa melalui arbitrase serta bagaimana mekanisme arbitrase diatur
dalam PSKBI

Sept 2005

Maret 2003

5. Dalam kaitan dengan PSKBI, jelaskan :
a) 4 (empat) hal yang menyebabkan berakhirnya pertanggungan
b) 5 (lima) hal yang dikategorikan Laporan Tidak Benar yang dapat

menyebabkan tertanggung tidak berhak memperolehganti rugi

Sept 2005

6. Seseorang tertanggung yang kendaraannya dipertanggungkan dengan
kondisi Gabungan di bawah PSKBI , menelepon perusahaan asuransinya
untuk menanyakan  :
a) Apa yang harus dilakukan bila kendaraan ditabrak kendaraan lain
b) Bagaimana penyelesaian sengkete diatur
c) Jelaskan jawaban dengan mengacu pada PSKBI.

Mar 2005

7. PSKBI adalah all risk policy. Diskusikan pernyataan tersebut. Mar 2005

8. Berdasarkan PSKBI, jelaskan berikut contoh perhitungan :
a) Pertanggungan di bawah pasar
b) Pertanggungan rangkap yang menyebabkan berkurangnya jumlah

pertanggungan
c) Pembatalan polis oleh penanggung
d) Pembatalan polis oleh tetanggung

Sept 2004

9. Dalam kaitannya dengan PKSBI, jelaskan :
a) Apa yang dimaksud dengan recital clause
b) Ketentuan polis mengenai tanggung-jawab penanggung atas suatu

klaim dalam hal premi masih terutang
c) Kelanjutan polis bila premi tidak dibayar

Maret 2004



BAGIAN I I (lanjutan)

Halaman 3 / 4

Pertanyaan di Ujian Periode Ujian
10. Uraikan beserta alasan, tanggung jawab penanggung dalam penyelesaian

klaim, menurut PSKBI dengan jaminan gabungan, atas kerugian berikut :
a) Kendaraan yang dilarikan oleh sopir tertanggung
b) Kendaraan yang diiklankan untuk dijual, dibawa kabur oleh orang yang

pura2 akan membeli
c) Pintu kendaraan digores pengamen yang marah karena tidak diberi

uang oleh tertanggung
d) Kap mesin digores dengan ball-point oleh anak balita pemilik

kendaraan ketika bermain diatas kendaraan
e) Kerusakan pada bagian atap mobil yang terinjak oleh beberapa orang

saat berupaya memadamkan api yang merembet ke garasi karena
terjadi kebakaran di rumah sebelah

f) Bagasi kendaraan rusak / penyok akibat tertimpa genteng atap rumah
tertanggung

g) Pintu kendaraan rusak akibat tertabrak sebuah truk sewaktu dalam
pengangkutan dengan kapal besi dari Makasar ke Ambon

h) Kompresor AC kendaraan rusak setelah melewati jalan yang tergenang
air

i) Kendaraan tertanggung rusak sewaktu dipakai pawai kampanye
pemilihan umum

Maret 2004
Sept 2003

10. Dalam kaitan dengan PSKBI, jelaskan :
a) 3 (tiga) alasan untuk memberlakukan deductible dalam polis
b) 3 (tiga) cara / metode untuk menurunkan premi yang harus dibayar

tertanggung
c) 3 (tiga) alasan bahwa tertanggung terikat oleh ketentuan polis padahal

polis ditandatangani hanya oleh penanggung

Maret 2004
Sept 2003

11. Sehubungan dengan kerugian  / kerusakan yang disebabkan oleh
penggunaan kendaraan bermotor yang dipertanggungkan dalam PSKBI
dengan jaminan gabungan, jelaskan :
a) 4 (empat) kewajiban tertanggung bila digugat oleh pihak ketiga
b) 2 (dua) kewajiban tertanggung bila dituntut pidana

Sept 2003

12. Dalam kaitan dengan PSKBI, jelaskan :
a) Apa yang dimaksud dengan recital clause
b) Ketentuan polis mengenai tanggung-jawab penanggung atas suatu

klaim dalam hal premi masih terutang
c) Kelanjutan polis bila premi tidak dibayar dalam tenggang waktu yang

ditetapkan
d) Upaya yang dapat dilakukan tertanggung bila keberatan dengan ganti

rugi yang disetujui penanggung lebih kecil dari kerugian yang dialami

Sept 2003

13. Suatu kendaraan Toyota Kijang terbaru yang dijamin dalam PSKBI dengan
jaminan total loss only mengalami suatu tabrakan sehingga rusak cukup
berat
a) Apa yang harus dilakukan oleh para pihak (penanggung maupun

tertanggung)
b) Jelaskan bagaimana cara penyelesaian klaim tersebut

Maret 2003

14. Jelaskan masing-masing 2 (dua) :
a) Risiko yang dijamin maupun tidak dijamin dalam Bab I pasal 1 PSKBI

dengan jaminan gabungan
b) Perluasan atas PSKBI yang tidak berhubungan dengan kerusakan

atau kerugian langsung atas kendaraan yang dipertanggungkan

Maret 2002



BAGIAN I I (lanjutan)

Halaman 4 / 4

Pertanyaan di Ujian Periode Ujian
15. PSKBI yang menjamin kendaraan bermotor agunan kredit yang diberikan

bank dapat dibuat dengan cara mencantumkan bank qq nasabah sebagai
tertanggung atau nasabah sebagai satu-satunya tertanggung dengan
melekatkan klausula bank . Jelaskan implikasi perbedaan kedua cara
tersebut.

Maret 2002

16. Dalam kaitan dengan PSKBI, jelaskan :
a) ketentuan pembayaran premi
b) pemberitahuan kecelakaan
c) tindakan pencegahan
d) peralihan hak pemilik

Sept 2001


