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BAB 2 

LEGAL PRINCIPLES 

 

 

D. UTMOST GOOD FAITH  

E. INDEMNITY 

F. INSURABLE INTEREST 

G. SUBROGATION  

H. CONTRIBUTION 

I. PROXIMATE CAUSE 

 

 

LEARNING OBJECTIVES 

 

Setelah belajar bab ini, Anda harus mampu:  

 

� Menyebubkan prinsip – prinsip hukum asuransi. 

� Menjabarkan satu definisi dari tiap – tiap prinsip.   

� Identifikasi faktor – faktor yang menentukan operasi dari prinsip – prinsip 

tersebut.  

� Mendiskusikan operasi dari prinsip – prinsip tersebut.  

� Menerapkan prinsip – prinsip kepada situasi dasar asuransi. 

 

 

D. UTMOST GOOD FAITH  

 

Prinsip hukum ini selalu salah diartikan sebagai ’penjelasan atas kebenaran’. Faktanya 

lebih dalam dari itu dan seharusnya  digambarkan sebagai satu kewajiban 

pengungkapan:  kedua pihak dalam satu kontrak asuransi punya kewajiban positif untuk 

mengungkapkan dari satu pihak ke pihak lainnya atas setiap fakta yang mungkin 

mempengaruhi  keputusan untuk memasuki kontrak.  

 

A1. DUTY OF DISCLOSURE 

 

Normalnya kewajiban ini lebih dibebankan kepada si Proposer sekalipun terdapat 1 atau 

lebih dari 2 kasus tercatat dimana penanggung tidak tunduk dengan tidak melakukan 

pengungkapan, contohnya dimana mereka tidak punya otoritas untuk menjual satu jenis 

produk.  
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Aturan – aturan untuk dipelajari adalah aturan yang diterapkan pada umumnya bagi 

proposer dan didasarkan pada kasus – kasus hukum sebagaimana kasus paling awal 

yaitu tahun 1766 (Carter v Boehm). Karena hanya si Proposer saja yang tahu semua 

fakta – fakta yang pada satu risiko yang diajukan untuk pertanggungan, maka aturan 

menempatkan satu kewajiban mutlak (absolute) kepada si Proposer untuk 

mengungkapkan fakta – fakta penting yang mereka atau yang seharusnya mereka 

beritahukan kepada penanggung sebelum kontrak dibuat. Kegagalan untuk 

mengungkapkan menyebabkan penanggung menghindari polis asuransi yang artinya 

dalam prakteknya adalah mereka dapat menolak pembayaran klaim bahkan sekalipun 

ketidak adanya pengungkapan tersebut tidak ada berhubungan dengan penyebab klaim.  

 

Kegagalan untuk mengungkapkan fakta adalah sama seriusnya dengan misrepresentasi 

yang punya efek yang sama. Misrepresentasi adalah tindakan atas penyampaian sesuatu 

yang tidak benar.  

 

 

A2. MATERIAL FACTS 

 

Satu fakta penting biasanya didefinisikan sebagai satu fakta yang akan mempengaruhi 

seorang underwriter untuk menerima risiko atau tidak, dan jika diterima, berapa premi 

dikenakan dan syarat – syarat serta kondisi yang diberlakukan. Definis asli diambil dari 

Marine Insurance Act 1906.  

 

Contoh – contoh tentang apa yang disebut dengan material facts adalah:  

 

� Dimana satu pabrik memiliki stock dari bahan / material yang tidak mudah 

terbakar (asuransi kebakaran);  

� Dimana satu gudang berada dekat sungai (asuransi banjir);  

� Dimana satu toko telah beberapa kali kebongkaran (asuransi pencurian); 

� Dimana satu operator dari jumlah besar kendaraan mempekerjakan pengemudi 

muda (asuransi kendaraan); 

� Dimana satu pekerjaan mesin mempekerjakan buruh – buruh yang cacat 

(asuransi tanggung gugat/liability); 

� Dimana satu boiler tidak terawat (asuransi mesin); 

� Dimana si Proposer pernah ditolak asuransinya sebelumnya (untuk setiap jenis 

pertanggungan).  

 

Hukum menerima beberapa fakta – fakta yang tidak perlu diungkapkan contohnya:  

 

� Satu fakta yang membuat risiko lebih kecil dari biasanya (sprinkler dipasang 

dalam risiko kebakaran);  
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� Satu fakta yang mana penanggung seharusnya sudah tahu karena pengetahuan 

umum (dimana perhiasan menarik buat pencuri) 

� Satu fakta dimana penanggung mencabut pengungkapan (bilamana ada satu 

bagian yang tidak terisi pada satu proposal form tidak ditindak lanjuti); 

� Fakta – fakta hukum (setiap orang diharapkan mengerti hukum). 

 

Kewajiban pengungkapan bekerja sepanjang negosiasi sampai terbentuknya kontrak. 

Kemudian ini tidak aktif sampai saat perpanjangan berikutnya. Dalam hal ini, 

perpanjangan merupakan satu kontrak baru dimana kewajiban muncul dan tertanggung 

harus membuat setiap pengungkapan yang penting. 

 

Akan tetapi beberapa wording polis mencantumkan satu kondisi khusus yang 

memastikan bahwa kewajiban  tidak menjadi berhenti tapi terus aktif / berlanjut 

sepanjang durasi kontrak. Satu contoh untuk hal ini adalah asuransi kendaraan 

bermotor. Artinya dimana setiap perubahan dalam keadaan harus diungkapkan kepada 

penanggung bilamana terjadi atau polis akan tidak berlaku.  

 

Warranties selalu dilekatkan dalam polis oleh para penanggung untuk menyakinkan 

bahwa satu keadaan yang sudah dijelaskan akan terus berlanjut ada (misalnya, dalam 

asuransi kebongkaran satu warranty dimana pintu keluar terakhir harus dikunci dengan 

menggunakan gembok yang berkategori five-lever mortice dead lock dan harus dalam 

keadaan terkunci bilamana premises tidak dihuni). Kegagalan untuk melaksanakan 

syarat – syarat warranty ini membuat polis dapat dibatalkan.  

 

Pertanyaan – pertanyaan dalam proposal form adalah  merupakan hal yang sulit lainnya 

yang berhubungan dengan kewajiban pengungkapan. Proposer harus menjawabnya 

secara penuh sesuai dengan pengetahuan dan keyakinan terbaiknya. Menjawab semua 

pertanyaan bukan berarti kewajiban proposer untuk mengungkapkan fakta – fakta 

penting yang tidak ditanyakan dalam proposal form menjadi tidak perlu lagi.  

 

Akan tetapi disebabkan arti pentingnya prinsip ini, bilamana terjadi kegagalan dapat 

mengakibatkan polis tidak berlaku untuk itu begitu banyak diskusi – diskusi dibuat 

dalam lingkaran hukum untuk situasi ini. Satu hasilnya adalah para penanggung secara 

kolektif telah sepakat tidak begitu ketat memberlakukan aturan ini dan telah 

melekatkan ketentuan ini secara sukarela dalam ’statement of General Insurance 

Practice 1986’. Masalah yang ada pada kesepakatan sukarela ini (voluntary statement) 

adalah para penanggung sendirilah yang menjadi hakim / penentu apa yang wajar dan 

tidak wajar. Pernyataan umum ini tidak berlaku ketat untuk asuransi komersial 

sekalipun banyak penanggung mengadopsi prinsip yang sama menyangkut isu – isu 

pengungkapan dalam asuransi komersial.  
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Q. Bila kewajiban pengungkapan beroperasi? 

 

A. Selama negosiasi untuk terbentuknya kontrak, saat waktu perpanjangan dan jika polis  

     mencatumkan kewajiban tersebut, selama masa berlaku polis.  

     

 

E. INDEMNITY 

 

Prinsip indemnity adalah satu yang juga paling penting dari praktek asuransi. Prinsip ini 

berarti dimana bila terjadinya satu klaim dalam satu polis tertanggung harus 

mendapatkan kembali nilai yang pas dari apa yang sudah hilang atau rusak, tidak lebih 

dan tidak kurang. Prinsip ini telah berkembang sebab jika tertanggung dapat menuntuk 

sebanyak yang mereka inginkan dari perusahaan asuransi maka dasar asuransi 

keseluruhan akan runtuh. Mencoba mendapat lebih dari nilai ganti rugi adalah curang 

dan dapat mengakibatkan tidak dibayar sama sekali dimana penanggung dapat 

menghindari polis. Kasus yang biasa tentang prinsip ini adalah ’Castellain v. Preston 

(1883) 

 

B1. MENENTUKAN BESARNYA INDEMNITY 

 

Seksi C dibawah menjelaskan prinsip insurable interest dan faktanya prinsip indemnity 

berhubungan dengan insurable interest dimana apa yang dapat dibayarkan setelah satu 

kerugian adalah jumlah kepentingan tertanggung pada apa yang rugi. Contohnya jika 

satu pabrik bernilai 5 juta pounds sebelum kebakaran dan hanya 4 juta pounds setelah 

kebakaran, kemudian interest tertanggung menjadi berkurang 1 juta pounds dan jumlah 

ini menjadi nilai indemnity yang diberikan.  

 

Dalam kasus asuransi liability dan pertanyaan tentang seberapa besar satu Indemnity 

yang sebenarnya diberikan, tidak ada masalah teoritisnya. Indemnity adalah nilai 

kerugian yang dibayarkan oleh pengadilan. Faktanya banyak kasus klaim liability tidak 

mesti diselesaikan lewat pengadilan namun diselesaikan dengan negosiasi antara 

penanggung dan pihak ketiga dengan dasar dengan apa yang seharusnya dibayarkan bila 

lewat pengadilan.  

 

Untuk Klaim – klaim kerusakan harta benda, Indemnity masih menggunakan negosiasi 

antara penanggung dan tertanggung. Tujuan awalnya biasanya menggunakan negosiasi 

yaitu satu estimasi biaya perbaikan yang menentukan apakah terjadi kerugian total atau 

kerusakan sebagian. Untuk menjaga indeminity yang ketat, pengurangan / allowance 

harus dibuatkan untuk setiap wear and tear dan improvements atau betterment harus 

diajukan pada estimasi. Contohnya, mesin yang tercatat dalam polis rusak mungkin 

dapat diganti dengan mesin yang lebih efisien, maka jelas hal ini akan lebih baik (better) 

dari mesin sesaat sebelum yang rusak sehingga nilai yang diklaim tentu saja lebih besar 

dari nilai indemnity dan hal ini harus diadjust.  
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Contoh yang sama jika satu pengerjaan cat pada satu kendaraan bermotor diganti 

dengan mobil yang baru, tentu jelas hal ini menjadi satu perbaikan (improvement) dan 

estimasi harus di adjust.  

 

Adalah penting bagi asuransi stock untuk memastikan bahwa setiap pembayaran klaim 

tidak memasukkan setiap unsur keuntungan yang seharusnya dibuat andai stock 

tersebut dapat dijual. Besar Indemnity adalah nila dari harga stock tersebut.  

 

Dalam asuransi business interruption, masalah tersebut tidak muncul karena 

perhitungan indemnity dengan formula dimana polis memuat satu formula tertulis yang 

menjelaskan bagaimana sesungguhnya menghitung satu indemnity.  

 

Polis – Polis personal dan jiwa bukanlah polis – polis indemnity karena nyawa manusia 

tidak dapat dihitung dengan uang sehingga prinsip indemnity tidak dapat diterap untuk 

polis – polis ini. Polis – polis life adalah diluar dari cakupan text book ini. Secara umum 

diterima dimana kesejahteraan (kemampuan keuangan) seseorang menentukan 

seberapa besar asuransi dapat mereka beli, semakin banyak uang mereka bayar, 

semakin banyak manfaat mereka dapatkan.  

 

B2. METODE PEMBAYARAN INDEMNITY 

 

Metode yang biasa dalam pembayaran indemnity jelas dengan cara pembayaran tunai 

yang sudah disepakati. Akan tetapi Penanggung selalu punya hak tertuang dalam isi 

polis untuk memperbaiki, mengganti dan membangun kembali:  

 

� Repair merupakan satu metode yang sangat cocok bagi penanggung 

kendaraan yang punya bengkel resmi dan pusat perbaikan dimana pemegang 

polis mereka dapat menaruh kendaraannya untuk diperbaiki sebagai cara 

pemberian indemnity.  

� Penanggung Gelas/Kaca yang menunjuk satu perusahaan kaca untuk 

mengganti etalase kaca dari satu toko biasanya menggunakan replacement.  

� Reinstatement merupakan kata yang kurang beruntung karena punya arti 

yang berbeda bergantung pada konteks dimana digunakan. Dalam konteks ini 

akan mengacu pada penanggung property memilih untuk membangun 

kembali satu bangunan yang rusak. Hal ini bukan merupakan metode yang 

populer dalam memberikan indemnity sebab penanggung dapat menghadapi 

masalah jika tertanggung tidak puas dengan hasil kerja membangun kembali 

atau bila uang /dana habis digunakan sebelum bangunan selesai dibangun 

kembali. (problem yang sama dapat muncul dengan repairs dan replacement 

sebagai metode ganti rugi) khususnya dengan klaim – klaim bangunan, 

penanggung lebih memilih memberi ganti rugi dengan membayar tunai dan 

hanya melakukan reinstatement bilamana mereka merasakan adanya 
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kecurigaan dimana tertanggung mendesak untuk diganti rugi dengan uang 

tunai. Akan tetapi terdapat satu undang – undang disebut Fire Prevention 

(Metropolis) Act 1774 terkadang digunakan bilamana pihak yang 

berkepentingan dapat mendesak penanggung untuk melakukan 

reinstatement, contohnya mortgagee (bisnis hipotik). 

 

B3. LIMITATIONS ON THE AMOUNT OF THE INDEMNITY 

 

Faktanya tertanggung tidak selalu mendapatkan satu indemnity penuh. Terdapat 

beberapa contoh dimana terdapat satu pembatasan atas nilai indemnity:  

 

� Jika polis mempunyai excess atau deductible hal ini selalu dikurangi dari setiap 

pembayaran. (lihat glossary untuk penjelasan kata – kata ini) 

� Jika polis memberlakukan satu franchise dan jumlah claim dibawah nilai 

franchise, maka tidak ada pembayaran dilakukan. (lihat glossary) 

� Jumlah Harga Pertanggungan / Sum insured atau limit of liability atau polis lain 

dalam satu polis adalah selalu maximum yang akan dibayarkan tidak penting 

berapa besar indemnity yang seharusnya.  

� Jika harga pertanggungan tidak cukup dan polis memuat average condition atau 

sejenisnya maka nilai klaim akan dikurangi. (Average condition dan operasinya 

dirincikan di bab 4). 

 

 

Nilai satu indemnity dapat juga dimodifikasi dengan cara lain:  

 

� Metode yang paling biasa digunakan adalah penggunaan reinstatement clause 

– dalam konteks lain untuk kata ini. Disini berarti penanggung berjanji untuk 

membayar ‘new for old’ yaitu dengan mengabaikan wear and tear tetapi tidak 

memberi ganti rugi lebih baik dari kondisi sebenarnya (betterment). Bagi 

banyak orang penggunaan cláusula ini kelihatannya seperti memberi lebih dari 

nilai indemnity tetapi penggunaannya disesuaikan dengan keadaan: 

 

- dimana perbaikan harus dilakukan sebelum setiap tunai dari kelebihan 

indemnity dibayarkan;  

- Jaminan ini hanya diberikan kepada tertanggung yang memiliki reputasi 

baik; dan  

- Tidak adanya perbaikan atas situasi yang actual; terdapatnya satu 

bangunan atau mesin sebelum kejadian.  

-  

� Penanggung Property ada kalanya mengeluarkan valued policies dimana value / 

nilai disepakati sebelum terjadi kerugian. Kenyataannya hal ini dilakukan untuk 

menghindari argumentasi estela terjadinya kerugian dan digunakan khususnya 

untuk barang – barang berharga atau antik seperti karya seni. Masing – masing 
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pihak tidak ingin berdebat atas barang – barang yang bernilai tinggi setelah 

terjadi kerugian, sehingga untuk itulah satu metode penentuan indemnity yang 

wajar harus ditentukan sebelumnya.  

� Additional Costs dapat dibayarkan pada banyak polis. Polis property dapat 

menyetujui untuk membayar biaya – biaya arsitek dan surveyor; polis – polis 

interruption dapat membayar biaya – biaya Auditor; dan polis liability dapat 

membayar biaya – biaya hukum, semua tetap diatas indemnity.  

 

Mayoritas dari asuransi domestik atau rumah tangga dikeluarkan atas dasar ‘new 

for old’ atau ‘replacement’ basis. Sum insured harus menggambarkan ongkos 

penggantian yang berlawanan dengan ongkos indemnity Namur metode  ini 

menghindari perselisihan yang memakan waktu  atas value dan depresiasi.  

 

 

F. INSURABLE INTEREST 

 

Sudah lama ditetap hukum dimana agar satu polis sah maka tertanggung harus memiliki 

apa yang disebut Insurable Interest. Kembali ke masa lalu yaitu tahun 1745, Undang – 

undang asuransi laut melarang penerbitan polis atas polis – polis kapal Inggris atau 

barang – barang yang dimuat di atasnya atau yang akan dimuat kecuali insurable 

interest ada. Undang – undang ini kemudian diikuti dan dikalahkan oleh Undang – 

undang tahun 1788 dan 1906. Tujuannya adalah untuk mencegah polis – polis asuransi 

digunakan untuk maksud – maksud judi atau spekulatif. Pada tahun 1774 Life Insurance 

Act (selalu disebut sebagai Gambling Act) melakukan hal yang sama untuk asuransi jiwa, 

namun sudah memasuk dalam isi polisnya kata – kata ’ or on any other event or events 

whatsoever’ yang artinya isi ini diterapkan oada semua jenis kelas asuransi (kecuali pada 

ships and goods on ships).  

 

Banyak kasus yang sudah diperkarakan atas insurable interest dan telah menetapkan 

berbagai pokok – pokok yang benar atas prinsip insurable interest. Beberapa bagian dari 

prinsip ini yang berlaku di asuransi umum komersial dijabarkan dibawah ini. Semua 

point – point yang mengikuti ditetapkan kemudian di pengadilan pada waktu – waktu.  

 

Satu definisi dari Insurable Interest dapat berupa sebagai berikut:  

 

Legal right to insure arising out of a financial relationship, recognised at law between 

the insured and the subject matter of the insurance.  

 

Subject matter of the insurance yang disebutkan dalam definisi tersebut menunjuk 

kepada apa saja yang diasuransikan. Aspek ini ditetapkan dalam satu kasus yang selalu 

menjadi hal yang dipelajari dan dimengerti oleh pelajar/mahasiswa. Dalam kasus 

Castellain v. Preston (1883) Hakim berkata:  
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What is it that is insured in a fire policy? Not the bricks and materials used in building 

the house, but the interest of the insured in the subject matter of the insurance.  

 

Artinya:  

 

Apa yang diasuransikan dalam polis kebakaran? Bukanlah batu bata dan bahan 

bangunan yang digunakan dalam bangunan rumah, tetapi kepentingan dari Tertanggung 

dalam pokok pertanggungan.  

 

Oleh karena itu satu perbedaan dibuat antara subject matter of contract yaitu insurable 

interest tertanggung  dan subject matter of the insurance, yaitu bangunan, mesin 

kendaraan, legal liability atau apa saja yang diasuransikan.  

 

Biasanya harus terdapat 4 fitur – fitur penting pada prinsip – prinsip insurable interest:  

 

� Harus terdapat beberapa property, interest, atau potensi tanggung gugat 

yang dapat diasuransikan;  

� Property dan sebagainya itu harus menjadi subject matter of insurance;  

� Tertanggung harus berdiri dalam satu hubungan yang diakui oleh hukum 

dengan subject matter of insurance; 

� Proposer harus mendapatkan manfaat dari keberadaan yang berlanjut atas 

subject matter of the contract atau dirugikan bila terjadi kerugian.  

 

 

Dalam penerapan pada asuransi komersial prinsip ini punya beberapa point – point 

standar:  

 

� Harus ada pada saat awal penutupan polis dan saat terjadinya klaim;  

� Sementara interest dapat ditransfer ke orang lain (contohnya, satu bangunan 

dapat dijual), maka tidak ada hak untuk mengalihkan polis tersebut karena satu 

kontrak personal antara tertanggung dan penanggung dan dibuat berdasarkan 

pada aspek – aspek personal dari tertanggung (moral hazard) atas subject matter 

of insurance (topic ini dikenal ‘assignment’) 

� Contoh – contoh yang dikenal punya insurable interest adalah:  

- Property insurance: Pemilik, mortgagee, executors and trustees, bailees, 

agents 

- Liability insurance: setiap orang dengan potensi tanggung gugat,  

- Pecuniary insurance: orang – orang dengan kepentingan keuangan 

seperti creditors atau pemilik bisnis.  

� Beberapa undang – undang menciptakan dan memodifikasi aturan umum dan 

secara khusus berhubungan dengan asuransi umum komersial yaitu Carriers Act 

1830 dan the Hotel Proprietors Act 1956.  
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Kebanyakan point – point di atas tidak perlu penjelasan secara rinci. Akan tetapi, bailee 

bukan kata – kata yang sangat dikenal secara umum dan dapat dijelaskan sebagai 

seseorang yang menguasai milik orang lain seperti milik mereka (contoh satu bengkel 

mobil) dimana mereka bertanggung jawab atas mobil milik orang lain selama berada di 

bengkel. Mereka dapat mengasuransikan property tersebut sekalipun property itu milik 

orang lain. Dua undang – undang yang disebut di atas membatasi liability dari common 

carriers (ekspedisi umum) dan para pemilik hotel, keduanya disebut bailees kepada 

angka yang lebih kecil.  

 

Q. Bila satu insurable interest harus ada? 

A. Pada saat penutupan polis dan saat terjadinya claim.  

 

 

 

G. SUBROGATION 

 

Subrogasi dan prinsip Kontribusi masing – masing berhubungan dengan prinsip 

indemnity yang sudah dijabarkan pada section terdahulu. Kedua prinsip tersebut 

merupakan pendukung dari prinsip indemnity dimana bila prinsip indemnity ini 

diterapkan demikian juga prinsip subrogasi dan kontribusi.  

 

Subrogasi di definisikan sebagai ’hak seseorang (penanggung) untuk mengambil alih 

hak – hak orang lain (tertanggung), selalu digambarkan melangkah dengan memakai 

sepatu orang lain.’  

 

Subrogasi timbul untuk menyakinkan bahwa seorang tertanggung tidak menerima lebih 

dari satu indemnity dengan cara mengajukan klaim untuk kerugian atau kerusakan yang 

sama dari baik polis asuransi maupun dari sumber – sumber lain. Contohnya, pemilik 

pabrik yang mana pabriknya rusak oleh getaran gelombang dari satu ledakan  yang 

terjadi dekat dengan pabrik dapat melakukan klaim baik kepada penanggung yang 

menjamin ledakan dan juga kepada si pelaku ledakan (orang yang bertanggung jawab 

atas ledakan tersebut). Jadi dalam teori, ada 2 kemungkinan arus uang diperoleh dari 

penggantian dalam satu kejadian (ledakan). Situasi yang sama sering kali terjadi pada 

asuransi kendaraan dimana satu kendaraan mengalami kerusakan  oleh sebab kesalahan 

(negligence) pengemudi kendaraan lain. Sipengemudi yang tidak bersalah dapat 

menuntut claim baik kepada perusahaan asuransi kendaraannya maupun kepada si 

pengemudi yang bersalah tersebut. Indemnity menegaskan bahwa situasi tersebut tidak 

dibenarkan, sehingga prinsip subrogasi diterapkan untuk kasus yang demikian yaitu 

penggantian dari 2 sumber atas 1 kejadian kerugian).  

 

Sesungguhnya jika tertanggung punya hak hukum untuk menuntut orang lain, hak ini 

akan dialihkan kepada penanggung untuk kepentingan penanggung. Penanggung 
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kemudian bertindak untuk mendapatkan recovery dari pihak lain dan menyesuaikan  

jumlahnya yang seharusnya mereka bayarkan kepada tertanggung.  

 

Sebagaimana dijelaskan pada kasus sebelumnya yaitu Castellain v. Preston (1883).  

 

Hak Subrogasi dapat tercipta dari berbagai macam hukum:  

 

� The law of tort: Hukum ini merupakan hukum sipil dan Negligence merupakan 

yang kasus paling sering terjadi dalam Tort, misalnya kasus Kendaraan bermotor; 

� The law of contract: Dalam hal ini hak subrogasi timbul bilamana tertanggung 

punya hak dalam kontrak menuntut orang lain, misalnya dijumpai dalam kasus 

yang menyangkut bailee.  

� Statute law: satu atau dua undang – undang yang punya relevansi atas 

subrogasi, satu yang sangat penting adalah the Riot (Damages) Act 1886 yang 

memberikan seseorang yang harta benda rusak dalam RIOT berhak untuk 

mendapatkan recovery atas kerugiannya dari Otoritas Kepolisian.   

   

 Waktu untuk melaksanakan Subrogasi adalah penting; secara hukum hak tersebut 

dimiliki penanggung seketika pembayaran dilakukan kepada tertanggung. Biasanya 

penanggung mengambil peluang untuk mengubah situasi ini dengan melekatkan satu 

kondisi yaitu Subrogation condition ke dalam polis yang mengubah posisi hukum ke 

posisi dimana tertanggung memberikan haknya kepada penanggung seketika timbulnya 

klaim. Hal ini memastikan bahwa posisi penanggung dalam mendapatkan recovery dari 

pihak lain tidak dirugikan.  

 

Bila penanggung melaksanakan hak subrogasinya dan mendapatkan sejumlah uang 

untuk menutupi claim yang dibayarkan kepada tertanggung, mereka tidak boleh 

menerima satu keuntungan atas subrogasi tersebut. Jika mereka mendapatkan lebih 

dari apa yang telah mereka bayar maka uang extra tersebut harus diberikan kepada 

tertanggung.  

 

Akhirnya, terdapat pertanyaan apakah frequency subrogasi terlaksana. Kejadian – 

kejadian yang disebabkan kesalahan (negligence) sangat banyak dalam kesehari – 

harian, khususnya di jalan raya. Ambil contohnya pada pengemudi yang tidak hati – hati. 

Teorinya pengemudi yang tidak bersalah pastilah menuntut ganti rugi atas kerusakan. 

Namun pada prakteknya pengemudi yang tidak bersalah akan mengalihkan hak – 

haknya kepada penanggung asuransi kendaraan dan membiarkan mereka untuk 

menuntut. Akan tetapi pengemudi yang tidak hati – hati ternyata diasuransikan untuk 

risiko jaminan tanggung gugat dan membiarkan perusahaan asuransi liability menangani 

kasus tersebut. Pada akhirnya hasil perusahaan asuransi kendaraan bermotor akan 

menuntut perusahaan asuransi tanggung gugat.  
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Situasi ini menjadikan para penanggung membuat kesepakatan – kesepakatan bersama 

untuk menghindari saling tuntut di antara mereka, sementara penanggung lain selalu 

berusahan untuk mendapatkan recovery sejumlah uang dengan melaksanakan hak 

subrogasi.  

 

Kesepakatan telah dibuat di antara penanggung kendaraan seperti yang sangat terkenal 

yaitu ‘knock for knock agreement’ dimana penanggung setuju untuk mencabut hak 

subrogasi dan menyelesaikan claim mereka masing – masing. Banyak penanggung 

memilih keluar dari kesekatan ini. Selain itu terdapat batasan – batas yang tertera dalam 

kesepakatan tersebut. Bertentangan dengan yang sering diyakinkan orang, kesepakatan 

tidak mempengaruhi hak – hak masing – masing pengendara – karena kesepakatan 

hanya bersifat internal para penanggung dan tidak berhubungan langsung dengan para 

tertanggung.  

 

Terdapat juga satu kesepakatan antara penanggung asuransi kendaraan dan harta 

benda yang berhubungan dengan klaim tabrakan dimana para penanggung kendaraan 

berkontribusi atas satu proporsi yang tetap tanpa melihat tanggung jawabnya.  

 

Satu kesepakatan terjadi antara perusahaan asuransi liability yang berhubungan dengan 

situasi bilamana seorang karyawan melukai teman sekerjanya. Hal ini mencegah 

penanggung melaksanakan hak subrogasinya untuk menuntut karyawan yang bersalah 

tersebut.  

 

Perlu diingat bahwa kesepakatan – kesepakatan tersebut tidak hanya menghemat 

waktu karena kejadian bersifat berulang – ulang, tapi juga biaya – biaya hukum karena 

tidak perlu lagi ada proses hukum. Demikian penghematan biaya sangat besar.  

 

Q. Apa yang dimaksud dengan subrogasi?  

A. Subrogasi merupakan hak yang sah untuk mengambil alih hak – hak hukum dari orang  

     lain.  

 

 

H. CONTRIBUTION  

 

Kontribusi merupakan hak seorang penanggung untuk mendapatkan recovery yang 

proporsi yang sebanding atas satu klaim yang sudah dibayar dari satu perusahaan 

asuransi lain yang juga bertanggung jawab atas klaim tersebut. Prinsip ini melibatkan 

para penanggung saja. Sering terjadi dari waktu ke waktu dimana dua atau lebih 

perusahaan asuransi bertanggung jawab untuk membayar satu claim. Jika tertanggung 

mengklaim dari semua penanggung yang terlibat, maka akan terjadi pelanggaran atas 

doktrin Indemnity. Jika hanya satu saja yang diklaim maka terlihat tidak fair bagi yang 

lain yang juga sudah menerima premi untuk menjamin risiko. Dengan demikian prinsip 
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ini berkembang dimana pada banyak keadaan semua penanggung harus membayar satu 

proporsi yang sebanding atas nilai klaim.  

 

Keadaan dimana prinsip kontribusi dapat beroperasi bergantung pada kondisi sebagai 

berikut:  

 

� Adanya 2 atau lebih polis indemnity; 

� Polis – polis tersebut memiliki kepentingan / Insurable Interest yang sama; 

� Polis – polis harus menjamin risiko yang sama yang menyebabkan terjadinya 

kerugian; 

� Polis – polis harus menjamin pokok pertanggungan yang sama (subject matter 

of insurance); 

� Polis – polis harus bertanggung jawab atas kerugian.  

 

Asal kondisi – kondisi tersebut berlaku / dipenuhi maka semua penanggung yang terlibat 

harus membayar proporsi mereka atas nilai klaim.  

 

Kasus yang biasanya menonjol dalam kontribusi khususnya atas kondisi INTERESTS 

adalah pada kasus ‘North British & Mercantile Insurance Co. v. Liverpool, London & 

Globe Insurance Co. (1877).  

 

Tentu saja terdapat argumentasi tentang apa yang disebut dengan share yang fair/adil. 

Biasanya bila menyangkut asuransi property, terdapat sedikit masalah; baik atas polis – 

polis yang memiliki harga pertanggungan dan perhitungan matematika yang simple 

memecahkan masalah yang timbul.  

 

Contohnya, Penanggung A menjamin property senilai 2 juta pounds dan Penanggung B 

menjaminnya dengan nilai 3 juta pounds. Jika terjadi claim A akan membayar 2/5 dan B 

akan membayar 3/5, sehingga mencapai nilai penuh dari claim.  

 

Masalah – masalah yang dapat timbul apabila:  

 

� Polis – polis tidak menjamin persis property yang sama dan terjadi overlapping;  

� Tertanggung mungkin saja tidak berhak mendapatkan satu pembayaran penuh 

karena underinsurance; 

� Penerapan kondisi average (lihat bab 4)  

� Satu polis punya excess atau deductible dan polis lainnya tidak.  

 

Masalah – masalah ini secara matematik menjadi sulit, Namun pada tahap ini hanya 

sekedar kesadaran akan masalah yang timbul dan bukan atas metode yang digunakan 

untuk mengurangi masalah tersebut.  
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Prinsip Kontribusi timbul karena dalam hukum dasar satu tertanggung hanya bisa 

mengklaim kepada satu penanggung yang dikehendaki. Akan tetapi biasanya para 

penanggung melekatkan satu kondisi dalam polis dimana satu polis individu hanya 

bertanggung jawab atas bagiannya sendiri atas nilai claim yang ajukan, jadi tertanggung 

akan mengajukan klaim kepada para penanggung dengan satu per satu untuk 

mendapatkan ganti rugi yang penuh. 

 

Adakalanya para penanggung melekatkan satu kondisi non-contribution condition ke 

dalam polis yang tentu saja menjadikan polis menjadi berbeda dari biasanya dan 

efeknya adalah bahwa klaim tidak akan dibayar jika ada polis lain beroperasi. Bisa saja 

ke dua polis memberlakukan kondisi yang sama yaitu non-contribution condition 

sehingga kedua polis tidak membayar klaim. Situasi ini jelas tidak mungkin terjadi 

dengan demikian aturan kontribusi normal berlaku bila ada 2 polis yang sama – sama 

menerapkan non-contribution condition.  

 

Polis – polis lainnya mengubah atau mempertegaskan situasi dengan melekatkan more 

specific insurance clause. Hal ini berarti satu polis Wide-ranging policy tidak beroperasi 

jika ada satu polis menjamin satu polis yang lebih specifik bagian dari risiko keseluruhan 

yang dijamin.  

 

Akhirnya, disamping faktor – faktor yang harus ada agar prinsip kontribusi berlaku, 

dikalangan para penanggung saling sepakat dimana akan tetap terjadi kontribusi 

sekalipun interest (kepentingan) dalam polis – polis berbeda (mengacu pada batasan 

tertentu). Demikian juga sama, dalam polis asuransi property apa yang disebut dengan 

collective policies dimana sejumlah penanggung bersama – sama mengeluarkan satu 

polis diantara mereka.  

 

Teorinya terdapat sejumlah kontrak terpisah tapi para penanggung sepakat (sampai 

batas tertentu) dimana leading office (penanggung yang mengurusi administrasi polis) 

akan menyelesaikan klaim untuk atas kepentingan semua penanggung disebut sebagai 

kontribusi dari co-insurers.   

 

Sekalipun leading office menyelesaikan klaim untuk kepentingan para co-insurers, 

faktanya adalah tiap – tiap penanggung memiliki kontrak terpisah dengan pemegang 

polisnya berarti mereka dapat secara hukum memberlakukan independent line dalam 

satu klaim. Namun hal ini jarang terjadi dalam prakteknya, Namun dalam hal terjadinya 

pertentangan adalah normal bagi leading office untuk mendapatkan pandangan para co-

insurers sebelum berkomitmen untuk menerima satu klaim.  

 

Q. Apa hak kontribusi satu penanggung?  

A. Satu penanggung punya satu hak berkontribusi dengan setiap penanggung lain yang  

     bertanggung jawab terhadap satu klaim.  
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F. PROXIMATE CAUSE 

 

Akhirnya, terdapat satu doktrin lain yang berusaha untuk menyelesaikan klaim dimana 

satu polis dianggap bertanggung jawab untuk membayar satu klaim. Sebenarnya tidak 

ada masalah dengan apakah satu polis harus membayar; polis tersebut menjamin 

property yang tepat dan bahaya yang dijamin (contohnya pabrik dan ledakan) benar – 

benar terjadi atau tidak.  

 

Masalah – masalah yang timbul adalah ketika terdapat satu rantai kejadian (a chain of 

events) sehingga terjadinya peristiwa (risiko) yang mengakibatkan claim dan bila terjadi 

pertanyaan yang timbul adalah apakah polis menjamin karena satu polis menjamin 

beberapa risiko namun juga mengecualikan risiko lainnya.  

 

Hukum yang berhubungan dengan proximate cause menegaskan bahwa adalah 

penyebab yang aktif dan effisien … yang membawa satu akibat yang akan 

dipertimbangkan sebagai proximate cause’ 

 

Artinya bahwa ketika mempertimbangkan apakah membayar claim atau tidak, 

penanggung harus mencari tahu proximate cause – jika di proximate causenya dijamin 

maka penanggung membayar, jika tidak dijamin maka klaim ditolak.  

 

Leading Case nya ada pada kasus ‘Pawsey v. Scottish Union & National (1907) dimana 

terjadi satu Gempa yang menyebabkan kebakaran. Polis menjamin kebakaran namun 

mengecualikan Gempa dan yang diperkarakan dalam pengadilan adalah apakah 

penanggung membayar atau tidak?  

 

Dengan mempertimbangkan kasus ini, pengadilan memberikan definisi berikut:  

 

Proximate cause means the active, efficient cause that sets in motion a train of events 

which brings about a result, without the intervention of any force starting and 

working actively from a new and independent source.  

 

 

Terjemahannya adalah:  

 

Proximate cause adalah penyebab yang aktif dan efisien yang menciptakan satu 

rangkain kejadian yang membawa satu akibat, tanpa adanya intervensi dari satu 

kekuatan lain terjadi dan bekerja secara aktif dari satu sumber yang baru dan 

independent.  
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Hasil dari penerapan definisi tersebut adalah gempa yang menciptakan keseluruhan 

rangkaian kejadian , tidak ada intervensi dan penyebab yang baru, dengan demikian 

gempa diputuskan sebagai proximate cause nya. Sebaimana Gempa merupakan risiko 

yang dikecualikan maka klaim ditolak.  

 

 

 

Terdapat banyak kasus lain menyangkut proximate cause. Kasus – kasus yang 

menyangkut adanya intervensi rangkaian kejadian dan rangkaian kejadian yang tidak di 

intervensi; kejadian – kejadian yang terjadi secara bersamaan dan bahaya – bahaya yang 

dijamin, tidak dijamin (tidak disebutkan dalam polis) atau dikecualikan. Sama halnya 

dalam kasus dimana apakah satu atau lebih dari kejadian – kejadian tersebut terjadi 

sebelum kejadian lainnya akan menjadi pokok perselisihan.  

 

Adakalanya Para penanggung terpengaruh dalam mengaplikasikan doktrin proximate 

cause dalam isi polisnya:  

 

� Dalam polis kebakaran, contohnya, isi / wording sebagiannya dibatalkan tentang 

penerapan proximate cause (akan dijabarkan pada bab 5).;  

� Banyak polis khususnya polis – polis personal accident, membuat acuan pada ‘ 

directly caused by’ (disebabkan langsung oleh), sehingga tidak terdapat cakupan 

apakah setiap klaim yang disebabkan satu rangkaian kejadian; 

� Polis – polis lain mengecualikan kejadian jika disebabkan langsung atau tidak 

langsung oleh beberapa penyebab, yang mana jika terjadi indirect cause 

(penyebab tidak langsung) dimana saja, maka klaim dikecualikan sekalipun 

proximate causenya dijamin.  

 

Q. Apakah doktrin ‘proximate cause’?  

 

A. Proximate cause adalah penyebab yang aktif dan efisien yang menciptakan satu  

     rangkain kejadian yang membawa satu akibat, tanpa adanya intervensi dari satu  

     kekuatan lain terjadi dan bekerja secara aktif dari satu sumber yang baru dan  

     independent.  

 

 

Penjelasan – penjelasan yang diberikan di atas yang berhubungan dengan ke-6 prinsip – 

prinsip hukum tidak hanya sampai di situ. Banyak buku yang dituliskan hanya mengenai 

satu prinsip saja. Akan tetapi perlu diingat bahwa prinsip – prinsip ini berlaku pada 

setiap polis (kecuali polis travel dan personal accident).   

 

 

The end of chapter 2 (two) 


