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BAB 6. 

BUSINESS INTERRUPTION INSURANCE 

 

 

 

A. BACKGROUND TO BUSINESS INTERRUPTION 

 

 

Sebagaimana dijelaskan pada bab 5, Polis – polis asuransi property memberikan ganti 

rugi baik dengan cara indemnity maupun dengan cara reinstatement jika asset satu 

usaha mengalami kerusakan atan hancur. Uang yang didapat dari pembayaran tersebut 

(khususnya dalam kasus asuransi reinstatement) akan digunakan untuk (repairs) 

perbaikan – perbaikan.  

 

Akan tetapi, Repairs dan rebuilding akan membutuhkan waktu untuk diselesaikan, 

tempat/lokasi harus dibersihkan, harus mencari arsitek, plans harus dibuat, izin atas 

perencanaan harus didapatkan, harus mempekerjakan kontraktor dan kemudian 

bangunan baru dibangun ketika kontraktor sudah ada. Hal yang sama mesin – mesin dan 

peralatan tidak dapat didatangkan, dipasangm dan diuji coba. Selama ini terjadi, maka 

biasanya bisnis bisa kehilangan order dari pelanggan yang bisa saja beralih kepada 

pesaing lain. Bilamana para pelanggan sudah beralih ke mana – mana, maka pendapatan 

usaha akan sangat menurun. Sialnya lagi, sekalipun pendapatan bisa menurun, sejumlah 

biaya – biaya terus berlanjut atau bahkan meningkat. Uang sewa, bunga bank, asuransi, 

biaya akuntan, pajak kendaraan dan pemeliharaannya, pendapatan direksi serta gaji dan 

remunerasi para karyawannya tetap menjadi tanggung jawab pemilik usaha. Biaya untuk 

beberapa hal, misalnya periklanan, lembur karyawan dan uang sewa tempat sementara 

bahkan bisa meningkat pula.  

 

Hal ini membuat mengapa harus ada satu kebutuhan untuk Business Interruption 

insurance: keberadaan asuransi ini untuk menenuhi tuntutan atas proteksi bila terjadi 

peristiwa yang mengganggu operasi satu perusahaan  yang menyebabkan satu 

kehilangan pendapatan.  

 

Business Interruption Insurance memastikan bahwa kerugian yang diderita (akibat 

ketidakmampuan atas berkurangnya turnover (pendapatannya) dari perusahaan 

untuk membayar secara penuh biaya – biaya yang tidak dapat dihindari) harus diganti.  

 

 

B. PERILS INCLUDED AND EXCLUDED 

 

 

 

 



 

 

                  

 

 
82

Hasudungan Sianipar 

Sponsor : 

B1. PERILS INCLUDED 

 

Perils included dalam business interruption insurance biasanya menunjukkan sama 

dengan yang jaminan untuk asuransi property damage; Perils yang mana mungkin untuk 

mengasuransikannya dalam polis – polis property damage (biasanya disebut material 

damage policies) adalah sama dengan perils yang juga mungkin untuk mengasuransikan 

pada polis – polis business interruption.  

 

Faktanya pada polis – polis business interruption, biasanya terdapat satu warranty yang 

dikenal sebagai material damage warranty. Warranty ini sangat penting untuk business 

interruption dimana Tertanggung juga harus memiliki polis material damage yang 

mengakui adanya pertanggungan atas property damage, jika terjadi satu klaim yang 

sah pada polis business interruption. Jadi jelasnya adalah perils pada material damage 

policy dan perils pada business interruption policy harus benar – benar sama. Alasan 

diberlakukannya warranty ini adalah untuk melindungi penanggung business 

interruption dengan menyakinkan bahwa satu kejadian yang diasuransikan benar – 

benar terjadi. Polis dasar yang standar business interruption menjamin perils:  

 

• Fire; 

• Lightning; 

• Explosion; 

 

Dan sejumlah risiko yang mungkin dapat dipilih yang disebut ‘special perils’: 

 

• Aircraft; 

• Further explosion; 

• Storm; 

• Flood; 

• Bursting of water apparatus; 

• Impact; 

• Earthquake and subterranean fire; 

• Riot and malicious damage; 

• Subsidence, landslip or heave; 

• Sprinkler leakage; 

 

Juga terdapat kemungkinan penambahan peril yang lebih banyak lagi atas satu polis 

interruption contohnya:  

 

• Infectious and contagious diseases; 

• Food poisoning; 

• Murder or suicide; 

• Specialist boiler hazards.  
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Untuk okupasi Hotels, guests houses, schools, hospitals, food processors, restaurants 

atau bisnis yang sejenisnya.  

 

Dan, jika dibutuhkan, baik dimana polis – polis terpisah dapat diterbitkan maupun 

sebagai penambahan pada fire interruption policy untuk risiko – risiko seperti:  

 

• Accidental damage on ‘all risks’;  

• Breakage of glass; 

• Theft.  

 

Terdapat beberapa perbedaan atas penjelasannya, namun umumnya perils yang dijamin 

atau dikecualikan  dalam polis material damage dalam polis material damage juga 

dijamin atau dikecualikan dalam polis business interruption. Beberapa point penting 

atas perbedaan tersebut didiskusikan dibawah ini.  

 

 

B2. POINTS OF DIFFERENCE 

 

Explosion cover 

Perbedaan utama berkaitan dengan explosion cover. Polis BI dengan explosion cover 

juga menjamin explosion dari setiap boiler atau peralatan economizers di premises 

sebagai tambahan yang sudah ada pada explosion dari domestic boiler atau gas.  

 

Sesuatu yang penting untuk dicatat disini adalah karena operasi dari material damage 

warranty, jika tertanggung hendak menginginkan extra cover untuk beroperasi, 

kemudian adalah penting dimana polis engineering dibeli yang menjamin  setiap boiler.  

 

 

Riot and malicious damage cover  

 

Perluasan dalam polis BI dengan riot and malicious damage juga berbeda dengan 

wording polis material damage. Sementara polis material damage menjamin kerusakan 

karena strikers dan polis BI menjamin kerugian – kerugian akibat dari kerusakan 

tersebut, Polis BI ini tidak menjamin kerugian financial akibat strike. Juga dalam area riot 

cover, perluasan material damage mengecualikan damage akibat theft. Polis BI tidak 

punya pengecualian seperti itu. Dengan demikian jaminan operatif setelah konsekwensi 

dari satu theft, dilakukan selama terjadi malicious damage dijamin. Agar ini benar – 

benar beroperasi Material damage warranty harus dilaksanakan dan harus ada satu 

polis theft yang menjamin kerusakan material damage.     

 

Other Perils 

Risiko penyakit terjangkit dan terinfeksi, makanan berjangkit virus, pembunuhan atau 

bunuh diri tidak punya satu material damage warranty yang dapat diterapkan, 
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mengingat tidak ada property yang dapat diasuransikan. Akan benar – benar 

diapreasiasikan bahwa setiap pecahnya jenis – jenis kerugian, dapat menyebabkan efek 

serius atas sejumlah tamu satu hotel dan pendapatan bisnis secara drastis. Wording 

yang aktual dari klasula – klausula bervariasi namun sama isinya: ’notifiable disease, 

vermin, defective sanitary arrangements, murder and suicide’ with ’notifiable disease 

yang didefinisi:  

 

’illness yang diderita oleh seseorang dari: 

 

� Keracunan dari makanan dan minuman;  

� Setiap penyakit yang terjangkit dan terinfeksi (dikecualikan AIDS), bila terjadi 

akan membuat otoritas lokal yang berkepentingan memberlakukan kewajiban 

untuk melaporkan kepada mereka.  

 

Catatan:  

 

� Penyakit harus bersifat menyangkut kemanusiaan, contohnya kehilangan usaha 

hotel yang ditimbulkan dari tertutupnya cattle market oleh karena terjadinya 

(outbreak) penyakit kaki dan mulut bisa tercipta sebagai scope jaminan.  

� AIDS dengan tegas dikecualikan karena penyakit yang ditakuti publik.  

 

 

Isi polis memberikan indeminty untuk kerugian sebagai satu konsekwensi atas 

pembatalan dan atau ketidak sanggupan untuk menerima booking untuk akomodasi 

pada premises sebagai satu akibat langsung atas risiko yang dijamin dalam polis.  

 

Cover dapat diperluas untuk termasuk sebagai satu akibat dari terjadinya setiap 

’notifiable disease dalam lingkungan sekitar, sekalipun jika premises dari tertanggung 

tidak terpengaruhi. Jaminan dapat dibatasi sampai pada radius 25 mil dari premises dan 

akan menyangkut pada kerugian following cancellations.  

 

Sebagaimana dijelaskan di atas, tidak ada jaminan material damage cover pada 

perluasan tersebut. Akan tetapi, satu elemen material damage cover saat ini 

kelihatannya sedang dibutuhkan dalam keadaan tertentu dan hal ini mungkin 

merupakan akibat pengalaman sebelumnya berupa ’Legionnaries Disease dimana 

peralatan air conditioning harus dibongkar dan dibersihkan.  

 

Peril dapat diperluas untuk menjamin:  

 

� Biaya – biaya cleaning dan decontamination dari property yang digunakan oleh 

bisnis; 

� Ongkos – ongkos pemindahan dan pembuangan stock yang terkontaminasi.  
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Excess 

 

Banyak peril – peril material damage punya satu excess atau deductible. Hal ini bukanlah 

lazim dalam asuransi BI, meskipun tertanggung dapat memilih atas satu deductible jika 

mereka menghendaki untuk memiliki discount premi. Kebaradaan atas satu excess atau 

deductible yang membuat material damage dan membuat polis material damage tidak 

bertanggung jawab atas satu klaim yang tidak memberlakukan material damage 

warranty dan membuat Polis BI jadi sia – sia.  

 

 

B3. PERILS EXCLUDED 

 

Bab 5 mendiskusikan pengecualian spesifik dan general atas peril – peril tersebut. ABI 

Standard Fire Policy (Business Interruption) punya kesamaan risiko – risiko yang 

dikecualikan. Tidak perlu untuk mengulangi rincian namun excluded perils dapat 

diringkaskan sebagai:  

 

� Perang dan risiko yang sejenis; 

� Sonic bangs; 

� Polusi dan kontaminasi; 

� Radioactive kontaminasi; 

� Northern Ireland (civil commotion dan malicious acts on behalf of anlawful 

associations).  

 

 

C. POLICY CONDITIONS 

 

Sebagaimana dijelaskan dalam section terdahulu, Polis BI punya wording yang persis 

sama dengan polis fire yang direkomendasikan. Kondisi – kondisi polis adalah:  

 

� Policy voidable through misrepresentation; 

� Alteration; 

� Claims procedures; 

� Fraud; 

� Contribution; 

� Subrogation; 

� Arbitration.  

 

Kondisi – kondisi ini secara umum menggambarkan situasi polis kebakaran.  

 

� Dalam kondisi Alteration sangat menarik untuk mencatat bahwa asuransi dapat 

dihindari jika satu ‘business’ gulung tikar atau diambil alih oleh liquidator atau 
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receiver atau secara permanent berhenti’ (kecuali diakui oleh Penanggung 

secara tertulis).  

� Dalam kondisi prosedur claims time limit untuk menyerahkan keterangan 

lengkap atas klaim adalah 30 hari setelah berakhirnya (expiry) indemnity period. 

Masa berakhirnya indemnity period adalah tanggal dimana bisnis sudah kembali 

normal (atau maximum indemnity period ditunjukkan dalam polis jika lebih dulu 

terjadi). Para Penanggung dapat menyetujui perpanjangan untuk periode 30 

hari. Bukti – bukti yang diserahkan akan dirincikan sebagai berikut:  

 

‘such books of account and other business books, vouchers, invoices, balance 

sheets dan other documents, proofs, information, explanation dan other 

evidence sebagaimana mungkin wajar dimintakan oleh penanggung untuk tujuan 

investigasi atau verifikasi claim da, jika diharuskan, satu deklarasi yang 

menyangkut undang – undang atas kebenaran claim’ 

 

 

D. METHODS OF ARRANGING THE COVER 

 

D1. DIFFERENCE BASIS 

 

Metode yang kurang dominant dalam menutup BI cover adalah dengan cara menutup 

asuransi untuk gross profit on the ‘difference basis’  

 

Adalah Gross Profit yang diasuransikan dalam polis – polis BI. Gross Profit merupakan 

istilah accounting yang secara kasar berarti dihasilkan dari Selisih antara purchase price 

dari satu barang dan jumlah/nilai penjualan barang tersebut. Dalam satu bisnis gross 

profit ini kemudian di kurangi oleh ongkos – ongkos yang terpakai dalam menjalankan 

usaha dan apa saja yang tersisa adalah disebut net profit (atau jika bisnis dalam warna 

merah dan punya figure negative yang tersisa, hal ini disebut net loss)  Net profit 

menjadi milik pemilik usaha (shareholders) dari usaha tersebut.  

 

Adalah gross profit yang dijamin dan bukan pendapatan dari bisnis tersebut. Dari 

penjabaran yang baru saja diberikan di atas, dapat dilihat bahwa uang yang dihasilkan 

dengan penjualan barang – barang dan jasa berkontribusi dalam 3 cara pada bisnis 

tersebut, yaitu:  

 

Sales income (yang selanjutnya disebut turnover = cost of goods + cost of running the 

business + net profit  

 

Selanjutnya bahwa jika terdapat satu gangguan (interruption) pada bisnis dan 

turnovernya berkurang atau berhenti usahanya karena menjual barang – barang yang 

lebih sedikit kemudian akan membeli barang – barang sedikit pula. Bagian dari 

expenditure (pengeluaran) berkurang dan berhenti. Biaya – biaya ini umumnya disebut 
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variables karena biaya tersebut berubah - ubah bisa lebih atau kurang dalam proporsi 

langsung pada turnover (sales or income). Tiada kerugian atas pembelian, sehingga tidak 

ada asuransi dibutuhkan untuk ini.  

 

Merupakan ongkos – ongkos dalam menjalankan bisnis, yang biasanya disebut dengan 

standing charges, yang tidak berubah bersama income yang butuh dijamin. Ongkos – 

ongkos tersebut seperti:  

 

� Staff salaries; 

� Directors’ fees; 

� Insurance premium; 

� Accountants fees; 

� Rent; 

� Rates; 

� Bank interest; 

� Loan interest etc. 

 

Net profit juga hilang jika income juga hilang. Pemilik tidak menginginkannya hilang, 

sehingga butuh untuk diasuransikan.  

 

Net profit + standing charges = gross profit, jadi merupakan gross profit yang 

diasuransikan dalam polis – polis asuransi Bisnis asuransi.  

 

Untuk beberapa tahun adalah metode, yang disebut dengan the addition basis yang 

dipakai untuk menentukan asuransi. Tertanggung atau akuntan mereka menyediakan 

satu daftar standing charges untuk diasuransikan dalam polis, dan standing charges ini 

terdaftar sebagai yang dijamin dalam polis. Total standing charges kemudian 

ditambahkan ke net profit. Tentu saja terdapat satu flaw dalam hal ini satu atau beban 

biaya yang dihapuskan, baik secara tidak sengaja ataupun dengan sengaja dan 

keyakinan dimana beban biaya bukan lagi standing charge. Demikian juga saat klaim, 

tertanggung tidak akan sepenuhnya diganti.  

 

Penutupan asuransi BI saat ini menggunakan difference basis, yaitu menghindari 

masalah yang ada dalam definisi gross profit. Tertanggung harus memutuskan bahwa 

apakah beban biaya dikecualikan dan jika tidak dikecualikan, maka akan dijamin: satu 

cara yang sangat simple dan lebih hemat untuk melakukannya.  

 

Polis ‘difference basis’ mendefinisikan gross profit sebagai:  

 

Jumlah dengan:  

 

(i) perhitungan jumlah turnover dan jumlah closing stock dan work in progress 

akan melebihi 
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(ii) perhitungan jumlah opening stock dan work in progress dan jumlah 

uninsured working expenses.  

 

Note: Jumlah opening dan closing stock dan work in progress harus didapatkan 

sesuai dengan metode pembukuan akutansi normal tertanggung, beban dari 

pengurangan depresiasi harus perhitungkan.  

 

The uninsured working expenses didefinisikan sebagai berikut:  

 

Uninsured Working Expenses:  

 

100% Pembelian (dikurangi discount yang diterima); 

100% discount yang diberikan; 

100% of carriage outwards. 

 

Note: Kata – kata dan penjelasan yang digunakan dalam definisi ini akan memiliki 

arti yang biasanya melekat untuk setiap kata – kata dalam buku dan pencatatan 

tertanggung.  

 

Definisi ini memperjelas ringkasan maksud dari gross profit pada awal bab ini dan 

harus diingat karena yang paling mendasar dari perhitungan – perhitungan semua 

asuransi BI.  

Uninsured working expenses merupakan biaya yang tidak tetap seperti yang 

didiskusikan sebelumnya. Biaya ini merupakan daftar normal dari biaya – biaya 

dimana pelaku bisnis berpendapat hal ini tidak perlu diasuransikan.  

 

Asuransi atas gross profit yang dirincikan di atas dapat ditutup baik dengan cara:  

 

� sum insured basis yang akan berlaku pada ‘ subject to average’ dan yang 

seharusnya memperhitungkan anticipated growth (pertumbuhan yang 

diantisipasikan) selama indemnity period (bagaimana menghitung sum 

insured akan dijabarkan pada section E); atau  

� declaration-linked basis dimana tertanggung menyediakan angka estimated 

gross profit (dimana digunakan untuk memperhitungkan initial premium) dan 

polis memberikan satu batas liability 133.33% dari estimated gross profit.  

Penutupan dengan cara ini tidak berlaku ’subject to average’   

 

 

D2. REMUNERATION OF EMPLOYEES 

 

Pertanyaan tentang bagaimana pengupahan dan gaji dari karyawan dijamin adalah 

selalu ada. Biasanya terdapat biaya – biaya yang terbesar dimana dikeluarkan oleh satu 
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organisasi dan premi yang harus dibayarkan dalam jaminan atas biaya – biaya tersebut 

dalam asuransi BI menjadi kepentingan yang terbesar dari tertanggung.  

 

Banyak metode yang sudah diperlengkapi selama bertahun – tahun, utamanya 

bermaksud menjaga premi dalam batas – batas wajar. Praktek saat ini adalah untuk 

mempunyai apa yang dimaksud dengan 100% payroll cover. Makanya itu dikatakan 

bahwa keseluruhan payroll adalah wages dan salaries – yang sudah termasuk dalam 

pertanggungan atas gross profit.  Sehingga tidak perlu lagi untuk mencantumkan 

payroll; karena secara otomatis sudah dijamin karena hal ini bukan terdaftar sebagai 

uninsured working expense.  

 

100% inclusion memastikan bahwa pertanggungan akan memenuhi persyaratan – 

persyaratan legislative yang menyangkut pembayaran – pembayaran dan membayar 

berlebihan sebagaimana juga memenuhi harapan – harapan Perusahaan untuk 

mempertahankan pegawainya yang memiliki skill khusus dan untuk menawarkan 

jaminan kerja bagi pegawainya. Asuransi BI akan membayar wages dan salaries setelah 

terjadinya setiap interruption.  

 

Akan tetapi faktanya masih ada bahwa payroll adalah merupakan satu figure yang besar. 

Para Penanggung mengetahui bahwa satu total loss dalam jaminan 100% payroll benar 

– benar tidak mungkin terjadi karena setelah satu interruption yang panjang beberapa 

karyawan akan dipecat dan sebagian lagi akan diperkenankan untuk keluar atas 

kemauan sendiri. Sebagaimana juga elemen payroll dari Gross Profit memberikan satu 

discounted rate of premium. Karena adanya differential rating ini, ketika jaminan 

ditutup dalam basis ini, adalah penting untuk mendapatkan tidak hanya figures gross 

profitnya, tetapi juga figure payrollnya.  

 

Adalah selalu mungkin untuk mengecualikan dari gross profit yaitu item casual 

employees dan kategori tertentu dari karyawan yang remunerasinya secara langsung 

berhubungan dengan output atau penjualan.  

 

Satu metode sebelumnya, metode alternative mengasuransikan wages atau payroll 

adalah metode yang dikenal dengan dual basis. Metode ini secara luas menjadi 

berlebihan di Inggris namun masih digunakan di overseas.  

 

 

D3. PROFESSIONAL ACCOUNTANTS FEES 

 

Sesungguhnya setiap polis BI akan menjamin Professional accountants fees. Kondisi 

klaim ini  mengharuskan tertanggung menyerahkan dokumen – dokumen yang 

bermacam dengan usaha dan biaya sendiri sebagai pembuktian setiap klaim. Adalah 

biasa untuk dibutuhkan sebanyak informasi yang harus diberikan dengan menggunakan 

akuntan tertanggung. Sebagaimana satu biaya yang potential, terdapat satu insurable 
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interest Selama bertahun – tahun praktek yang terjadi adalah untuk memiliki satu extra 

item atas polis yang menjamin biaya – biaya ini dengan satu harga pertanggungan yang 

spesifik. Hari – hari ini adalah biasa untuk mencantumkan biaya – biaya ini di harga 

pertanggungan gross profit.  

 

Polis akan memuat satu klausula yang disebut dengan a professional accountants clause 

yang menjamin situasi tersebut.  

 

Seharusnya dicatat bahwa fees tidak hanya dapat dibayarkan untuk penghasilan atas 

bukti – bukti yang dibutuhkan: adalah bukan pembayaran fees dikerjakan selama klaim.  

 

 

D4. RENT (biaya sewa) 

 

Rent yang dibayarkan tertanggung secara otomatis sudah termasuk dalam gross profit 

item (sepanjang biaya ini tidak didaftarkan dalam biaya – biaya uninsured working 

expenses). Rent merupakan item yang terpisah dalam polis fire. Pada polis material 

damage, asuransi biaya sewa hanya dibayar selama  periode yang diperlukan untuk 

perbaikan sedangkan pada polis BI pembayaran klaim dilakukan selama masa Indemnity 

period dan hal itu selalu lebih lama dari periode restorasi.  

 

Dalam rents receivables oleh tertanggung, kembali jaminan selalu lebih baik dalam polis 

BI kareana polis ini akan membayar sampai premises sungguh – sungguh dihuni, diluar 

dari ketika premise tersebut siap untuk ditempati. Satu item terpisah diperlukan untuk 

rents receivables.  

 

 

D5. PREMIUMS  

 

Rate premi harus menggambarkan 2 aspek dari bisnis asuransi BI: 

� Pertama, terdapat kemungkinan bahaya yang diasuransikan atas kejadian dan 

hal ini jarang ditunjukkan oleh rate premi untuk material damage cover. Dengan 

demikian Rate asuransi BI punya starting point yang disebut dengan basic rate 

yang biasanya average rate diterapkan pada asuransi material damage atas 

contents.    

� Untuk basic rate ini satu loading dengan persentase kemudian diterapkan yang 

dikenakan untuk risiko interruption. Hal ini biasanya diambil dari skala baku  

yang sangat dikenal atas loadings terhadap apa yang menghasilkan profits rate 

dihubungkan kepada masa lamanya Maximum Indemnity Perod.  

 

Scale yang biasa adalah:  

 

� Untuk 12 bulan indemnity period, profit rate adalah 150% of basic rate; 



 

 

                  

 

 
91

Hasudungan Sianipar 

Sponsor : 

� Untuk 18 bulan indemnity period – 140%; 

� Untuk 24 bulan indemnity period – 125% 

 

Payroll element dari harga pertanggungan, jika sudah termasuk dalam gross profit item, 

mendatangkan loading yang berkurang:  

 

Penanggung tidak diwajibkan untuk menggunakan scale tersebut namun kebanyakan 

melakukannya. Jika terdapat banyak situasi – situasi terhadap risiko tersebut, loadings 

akan diubah untuk menggambarkan situasi. Hal ini selalu menjadi kasus dengan 

beberapa special perils, dan dengan tertanggung yang punya beberapa pembentukan 

tiap – tiap yang dapat menduplikasikan kerja dari jenis lainnya.  

 

Tertanggung diyakinkan untuk mempunyai harga pertanggungan yang cukup dengan 

mencantumkannya pada semua polis – polis return of premium clauses. Klausula ini 

memberikan satu deklarasi pada actual gross profit dan/atau payroll pada akhir dari 

periode asuransi. Jika deklarasi membuktikan bahwa harga pertanggungan ternyata 

lebih besar dari yang seharusnya, maka kemudian satu pengembalian premi akan dibuat 

sampai 50% dari premi yang sudah dibayar. Secara teorinya hal ini mungkin bagi satu 

tertanggung menjadi over-insured lebih dari 100% dan masih mendapatkan kembali 

atas kelebihan dari premi yang sudah dibayarkan. 

 

 

Dalam beberapa polis, premi yang dibayarkan merupakan satu deposit premi sebesar 

75%, dimana atas setiap pengembalian dibatasi pada 33.3% dari premi dan satu 

penambahan premi (dibatasi 33.3%) dapat juga diminta dengan perhitungan adjustment 

pada akhir dari tahun polis.  

 

Dalam kasus, arrangement dengan declaration-linked, tertanggung dapat juga diminta 

untuk membayar satu premi tambahan yang tidak terbatas jika estimasi gross profitnya 

terbukti tidak cukup.  

 

D6. ALTERNATIVE ARRANGEMENTS 

 

Ada saatnya bilamana gross profit dan payroll arrangements tidak sesuai dengan bisnis 

calon tertanggung. Alternatif – alternatif memungkinkan.  

 

Beberapa bisnis tidak bergantung pada pembelian dan penjualan material dan barang – 

barang namun menjual jasa, contohnya, perusahaan professional seperti, socilitors, 

akuntan, dokter dan dokter gigi. Mereka punya sedikit atau bahkan tidak ada atas 

variable costs dan sehingga tidak perlu wording atas gross profit. Melainkan satu polis 

hanya menjamin loss of fees (or revenue) dan additional cost of working akan 

memadai. Faktanya kebanyakan perusahaan yang demikian mungkin merasakan bahwa 

mereka dapat melanjutkan usaha mereka dengan sedikit mengalami loss of fees, namun 
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membutuhkan asuransi additional cost of working untuk menjamin biaya – biaya 

(seperti removal costs, advertising, staff overtime) akibat pemindahan alternative 

tempat usaha.  

 

 

E. CALCULATING THE AMOUNT TO BE INSURED 

 

Sangatlah penting sekali bahwa tertanggung mendapatkan jumlah yang diasuransikan 

dengan benar. Disamping dari kenyataan bahwa penentuan sum insured dengan 

mengacu pada ’subject to average’ satu figure yang kurang akan selalu berarti  bahwa 

tertanggung akan mendapatkan lebih rendah dari nilai indemnity dalam hal terjadinya 

satu total loss.  

 

Untuk memberikan satu harga pertanggungan yang memuaskan, maka calon 

tertanggung harus mengingat 3 hal yaitu:  

 

� Bahwa figures yang sedang digunakan berdasarkan historis dan asuransi BI 

menjamin kerugian masa datang yang potensial – bisnis yang punya pola dan 

rencana;  

� Panjangnya periode maximum indemnity; 

� Bahwa setiap gangguan dapat dimulai dari setiap akhir dari periode asuransi 

bahkan pada hari terakhir.  

 

Satu tujuan awal untuk menghitung satu harga pertanggungan harus selalu berupa 

laporan keuangan bisnis yang dipublikasi terakhir. Terhadap figure yang dihasilkan dari 

gross profit dan/atau payroll, harus ada satu adjustment dibuat untuk setiap peristiwa 

yang diketahui atau yang dapat diprediksi yang bisa mempengaruhi hasil usaha. 

Contohnya, mungkin ada plans yang masih dikerjakan untuk meningkatkan produksi 

sebab satu kontrak atau satu mesin yang baru dan yang lebih efisien mungkin sedang 

dalam proses pemasangan yang akan membuat hasil yang sekarang jadi lebih efisien. 

Efek – efek inflasi atas figure juga perlu dimasukkan dalam harga pertanggungan.  

 

Kemudian lama indemnity period perlu pertimbangan. Untuk periode yang lebih lama 

dari 12 bulan, annual figures yang dihasilkan perlu dinaikkan secara proporsional. 

Sehingga untuk satu periode indemnity 18 bulan, setidaknya 1,5 kali dari annual figure 

diharuskan. Sementara untuk satu periode periode indemnity 24 bulan setidaknya 2 

kali lipat dari annual figure yang harus diberikan dan demikian seterusnya.  

 

Setiap bisnis dimana income tidak dihasilkan secara stabil sepanjang tahun harus 

diperhatikan secara hati – hati. Dalam satu bisnis dimana menghasilkan mayoritas dari 

income dalam satu periode yang dikonsentrasikan, misalnya satu toko mainan dengan 

penjualan tertinggi sebelum hari Christmas dan Easter atau satu hotel dengan satu 

musim panas yang singkat, adalah agak mungkin untuk menghasilkan 2 annual gross 
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profits dalam 18 bulan atau 3 dalam 2 tahun. Dalam kasus yang demikian 1.5 atau 2 kali 

annual gross profit mungkin tidak cukup.  

 

Akhirnya perlu diingatkan bilamana satu gangguan bisa saja terjadi. Kebakaran atau 

banjir atau apa saja yang mungkin terjadi pada saat akhir terakhir periode asuransi. Di 

saat itulah periode indemnity akan mulai. Implikasi terhadap ini maka untuk indemnity 

period 12 bulan tertanggung akan menerapkan satu trend untuk 2 tahun ke depannya: 

sedangkan untuk satu indemnity periode 24 bulan menerapkan 3 tahun kedepannya 

dan seterusnya.  

 

Contoh berikutnya menjelaskan secara jelas. Satu bisnis akan menetapkan asuransi BI 

nya dengan melihat laporan keuangan tahun lalu. Ditemukan bahwa figurenya sebagai 

berikut:  

 

Sales  $ 100,000 

Purchases $ 35,000 

Stock pada Januari  $ 15,000 

Stock pada 31 December $ 17,000 

Biaya variables (diluar dari pembelian) $ 40,000 

  

� Pemilik mengira bahwa bisnis akan ekspansi 5% tiap tahun untuk beberapa 

tahun kedepan. Inflasi berjalan dengan 5% per tahun. Mereka bermaksud 

menutup polis BI menjamin gross profit atas dasar ‘difference basis’ dengan 

indemnity periode 24 bulan.  

� Hal yang pertama yang harus mereka lakukan adalah menetapkan gross profit 

sesuai dengan definisi yang ada dipolis.  

 

Dengan menetapkan figures dalam definisi ini maka kita dapatkan:  

 

� $100,000 + $17,000    = $ 117,000 

� $15,00 + $ 35,000 + 40,000  = $   90,000 

 

Gross profit    = $    27,000 

 

Sekarang perhitungan mengacu pada trend dan inflasi: maka akan ditambahkan 2 x 5% 

(dianggap cukup akurat untuk contoh ini)): 

 

� Sehingga untuk tahun berjalan Prediksi nya adalah $27,000 + 10% = $29,700; 

� Tahun berikutnya akan menjadi $ 29,000 + 10% = $ 32,670; 

� Dan tahun setelah itu $ 35,937. 

 

Untuk menetapkan harga pertanggungan satu indemnity periode 24 bulan, kita harus 

mengantisipasi satu interruption yang dimulai pada saat hari terakhir jaminan asuransi, 
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dan 2 tahun keuntungan yang akan diasuransikan, sehingga kita perlu menambahkan 2 

figures yang terakhir yaitu $32,670 + $35,937 menghasilkan total $68,607 

 

Sebab terdapat satu klausula pengembalian premi, maka calon tertanggung harus 

diminta untuk memilih harga pertanggungan lebih besar dari $68,607.-  jika terjadi trend 

dan inflasi yang berubah.  

 

Jika polis ditutup atas dasar declaration-linked basis, kemudian apa yang perlukan 

adalah satu estimasi keuntungan tahun berikutnya misalnya $ 29,700 dikali 2 untuk 

indemnity period menghasilkan angka $ 59,400 untuk acuan menghitung premi. Liability 

penanggung yaitu 133.3% berarti menjadi $ 79,120 

 

 

 

F. INDEMNITY PERIOD 

 

Asuransi BI mengukur kerugian berdasarkan waktu. Satu peristiwa terjadi, katakan satu 

ledakan dimanan mengganggu bisnis dan dari sejak terjadinya peristiwa tersebut bisnis 

terganggu. Dengan harapan sebagaimana waktu berjalan, bisnis akan bangkit kembali 

sampai mencapai posisi yang ada andai peristiwa tersebut tidak pernah terjadi. Periode 

selama dimana bisnis terganggu oleh peristiwa tersebut dikenal sebagai indemnity 

period.  

 

Dalam polis secara spesifik di definisikan sebagai ’ periode mulai saat kerusakan terjadi 

dan berakhir ketika hasil dari bisnis sudah tidak terganggu oleh kerusakan namun tidak 

lebih dari maximum indemnitu period sebagaimana ditunjukkan dalam schedule’  

 

Sebagaimana dapat dilihat, ada 2 indemnity period:  

 

� Pertama, ada yang sudah lebih dulu ditetapkan oleh calon tertanggung saat 

mengurus asuransi dan disebut maximum indemnity period.  

� Kemudian harus ada indemnity period yang aktual, yang akan hanya terbukti 

setelah satu gangguan. Hal ini tidak pernah lebih panjang dari batas maximu.  

 

Section ini menjabarkan maximum indemnity period. Sebagaimana disebutkan 

sebelumnya, calon tertanggung harus hati – hati ketika memutuskannya. Banyak polis 

memberlakukan indemnity period 12 bulan, namun kecuali untuk yang sangat simple 

dari bisnis, hal ini dapat membuktikan secara keseluruhan tidak cukup dan akhirnya 

memikirkan periode yang lebih lama lagi misalnya 18, 24 atau 36 bulan.  

 

Faktor – faktor dimana bisnis sebagaimana dipahami sudah dijabarkan sebelumnya. 

Beberapa faktor – faktor ini adalah:  
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� Waktu yang digunakan untuk melaksanakan perbaikan; 

� Penggunaan mesin – mesin khusus dan waktu yang digunakan untuk 

menggantikannya; 

� Nilai dari kompetisi di market dan loyalits pelanggan; 

� Apakah bisnis bersifat seasonal atau tidak.  

 

Hal ini menjadi alasan dimana satu indemnity period yang lebih lama harus dipilih. 

Adalah mungkin untuk memiliki indemnity period kurang dari 12 bulan, namun hal 

ini akan menjadi kasus khusus bagi penanggung untuk memberikannya.  

 

 

G. MEASURING THE LOSS  

 

Polis BI memuat fitur unik: menjabarkan secara jelas bagaimana setiap kerugian 

akan diukur dengan menggunakan satu formula untuk pengukuran kerugian.  

 

Wording spesifikasi polis akan memiliki satu item gross profit:  

 

Item 1, On gross profit .......$ (sum insured) 

 

Asuransi atas gross profit menjamin:  

 

� Kehilangan atas gross profit; 

� Biaya – biaya tambahan yang wajar dikeluarkan untuk mengurangi efek – 

efek dari kerugian.  

 

  Item ini menjamin bahwa dalam hal terjadinya satu:  

 

� Interruption kepada bisnis* 

� Disebabkan oleh risiko yang dijamin*; 

� Dilokasi pertanggungan*; 

� Menyebabkan satu pengurangan dalam turnover* 

 

Maka jumlah yang dibayarkan akan merupakan; 

 

� Jumlah yang dihasilkan dari penerapan rate dari gross profit terhadap 

pengurangan di turnover*; 

� Menambahkan setiap increase in cost of working* (additional expenses); 

� Menyesuaikan hasil sebagaimana diperlukan untuk:  

- trend dari bisnis; 

- savings 

- average (bila terjadi underinsurance) 
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Semua syarat yang ditandai dengan * akan didefinisikan dalam polis individual.  

 

� rate dari gross profit berupa persentase yang didapatkan dari  perhitungan gross 

profit kepada turnover selama tahun keuangan terakhir tertanggung.  

 

Persentase dihitung untuk pengurangan dari turnover, dimana diperoleh dari 

pengurangan pada turnover selama periode indemnity dari standard turnover.  

 

� Turnover merupakan income dari barang – barang yang disupplied atau jasa 

yang diberikan oleh bisnis di premise. 

� Indemnity period adalah periode yang dimulai saat tanggal terjadinya 

interruption dan berakhir ketika bisnis sudah kembali ke level sesaat sebelum 

terjadi interruption (namun tidak melebihi dari maximum period yang 

dipertegaskan dalam polis) 

� Standard Turnover merupakan turnover dalam periode sebelum interruption 

yang diperhitungkan dengan indemnity period.  

� Figure yang dihasilkan ditambah kepada setiap extra cost atau additional cost of 

working sebagaimana disebutkan. Biaya – biaya tambahan dapat ditemukan 

dalam items seperti overtime to staff, biaya sewa premise sementara, periklanan 

– uang extra uang dikeluarkan dalam usaha untuk mengurangi kerugian gross 

profit. Asalkan additional cost of working ini masih dalam batas ekonomi maka 

penanggung akan mengakuinya.  

� Ongkos – ongkos harus dijustifikasi. Economic limit merupakan figure yang 

dihasilkan dengan memperhitungkan rate dari gross profit kepada angka gross 

profit didapatkan dengan membuat pengeluaran ekstra. Dengan kata lain, 

penanggung tidak akan mengeluarkan lebih dari satu pound untuk 

menyelamatkan satu pound. 

� Setiap penghematan yang ada dalam BI harus dikurangi dari total claim, jika 

contohnya beberapa biaya sewa atau rate tidak muncul karena bangunan juga 

tidak muncul, kemudian penghematan dalam rent atau rate nya harus dikurangi 

karena tidak ada kerugian.  

� Average harus diterapkan terhadap hasil akhir (kecuali declaration-linked basis 

digunakan). Harga pertanggungan diuji untuk melihat jika sudah ‘full value’ pada 

saat terjadi interruption dengan melakukan perhitungan yang lain. Pada saat ini 

rate dari gross profit diterapkan kepada turnover selama 12 bulan segera 

sebelum terjadinya interruption (dikenal sebagai annual turnover). Figure yang 

dihasilkan dibandingkan dengan harga pertanggungan. Jika harga pertanggungan 

lebih kecil dari yang sebenarnya, maka setiap nilai klaim akan dikurangi secara 

proporsional.  

 

Setiap figure yang digunakan dapat disesuaikan untuk mengatasi keadaan yang 

sudah berubah dan sedang berubah, Polis – polis BI memberlakukan satu klausula 

yang disebut dengan the other circumstances clause yang membenarkan 
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adjustment dilakukan dipersiapkan untuk trend bisnis dan circumstance lain yang 

mempengaruhi bisnis baik sebelum maupun sesudah kerugian. The trend of business 

akan menjadi jelas, bisa menjadi bertumbuh maupun menurun. Circumstances lain 

yang dilihat masih banyak: satu pemogokan atau beberapa kewajiban baru atau 

pajak, satu kenaikan dalam biaya material atau satu perubahan dalam praktek 

marketing adalah semua contoh circumstances yang membutuhkan satu modifikasi 

terhadap perhitungan kerugian.  

 

Kotak berikut meringkaskan formula untuk pengukuran kerugian 

 

Decide on duration of indemnity period 

 

 

Calculate rate of gross profit 

 

 

Calculate reduction in turnover 

 

Apply rate to reduction 

 

Calculate additional cost of working 

 

Check economic limit 

 

Add resultant additional cost to loss of gross of profit 

 

Subtract savings 

 

Check sum insured 

 

Adjust total claim for average if necessary 

 

 

 

 

 

Adjust figure  

 

As  

 

necessary 

 

 

H. EXTENSION AND OTHER COVERS 

 

Terdapat sejumlah perluasan pada jaminan dasar asuransi yang tersedia. Dalam bentuk 

standard, polis menjamin hanya kerugian yang demikian saja sebagai konsekwensi atas 

kerugian yang dijamin pada premise tertanggung yang dispesifikasi di schedule. Bisnis 

bisa menjadi bagian bergantung pada keberadaan yang berlanjut tidak hanya atas 

premise  tertanggung sendiri demikian juga di premise supplier, customer atau orang 

lain atau badan hukum lainnya sebagai pemilik yang memasokkan barang atau jasa yang 

diterima. Dengan demikian satu polis yang diperpanjang untuk menjamin kerugian yang 



 

 

                  

 

 
98

Hasudungan Sianipar 

Sponsor : 

diakibatkan kerugian oleh risiko yang dijamin pada premise orang lain seperti di atas 

dengan premi tambahan. Perluasan yang umumnya ditemukan termasuk berikut ini:  

 

Specified suppliers  

Premises atas suppliers yang ditegaskan namanya dari mana components, barang atau 

material yang diperoleh atau bilamana diproses produksi atau bilamana pekerjaan yang 

dikerjakan yang berhubungan dengan bisnis. Premi tambahan berdasarkan pada:  

� Limitation yang sudah diset masing – masing, biasanya dijelaskan dalam bentuk 

satu persentase dari harga pertanggungan yang diperlukan oleh tertanggung 

untuk melindungi ketergantungannya atas suppiers; dan 

� Rate untuk bahaya – bahaya perils atas premises tersebut.  

 

Unspecified suppliers  

Tertanggung mungkin memiliki jumlah yang banyak supplier – supplier kecil namun 

hendak memperluas untuk mengasuransikannya. Perluasan unspecified supplier 

menjamin tempat bukan yang dihuni oleh tertanggung dimana barang tertanggung 

disimpan. Perluasan ini biasanya tidak diberikan tanpa lebih dulu menjamin specified 

supplier.  

 

Jaminan biasanya akan dibatasi kepada satu presentase yang lebih kecil dari yang dipilih 

untuk satu supplier yang terkecil tercatat di specified supplier dan biasanya tidak akan 

melebihi sejumlah batasan uang (misalnya $250,000) atau satu set persentase harga 

pertanggungan  (misal 10%) mana saja yang lebih kecil.  

 

Specified customers 

Specified customers sekarang ini diperlakukan sama sebagai suppliers.  

 

Transit 

Property tertanggung bisa dijamin saat diangkut dalam perjalanan darat, rel kereta atau 

inland waterway.  

 

Contract Sites 

Perluasan ini menjamin situasi dimana tertanggung melaksanakan satu kontrak.  

 

Deeds dan documents 

Dokument milik atau yang dipegang oleh tertanggung disaat berada sementara di dalam 

premise yang bukan milik tertanggung atau saat sedang dalam perjalanan (dikecualikan 

akibat impact) 

 

Public utilities  

Perluasan ini berlaku untuk property pada setiap:  

 

� Penggunaan Stasiun pembangkit atau sub-stasiun supply listrik untuk umum; 
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� Penggunaan premises dengan saluran bawah tanah untuk supply gas atau setiap 

producer gas bawah tanah yang dihubungkan ke premise; 

� Pekerjaan air atau stasiun pompa untuk supply air publik tempat dimana 

tertanggung mendapatkan persediaan air; 

� Stasiun telekomunikasi.  

 

Prevention of access 

Jalan masuk ke premise tertanggung bisa saja secara fisik terhalang oleh alasan 

kerusakan yang ada disekitar premises tanpa terjadi kerusakan di premise tertanggung. 

Hal ini dapat mengganggu bisnis. Satu perluasan untuk risiko yang dijamin dalam polis 

dapat diberikan dan adalah pada prakteknya mengenakan satu flat additional rate untuk 

indemnity period 12 bulan. Jika indemnity period lebih lama maka satu rate yang lebih 

rendah secara proporsional akan dikenakan sehingga premi yang sama didapatkan 

sebagaimana yang akan diterapkan dalam satu polis dengan indemnity period 12 bulan.  

 

Dengan meningkatnya aktifitas terroris, khususnya di kota – kota besar, satu permintaan 

untuk jaminan yang lebih luas semakin meningkat, khususnya dari departement stores 

dimana kerugian besar atas turnover dapat terjadi jika publik tidak diperkenankan 

masuk untuk satu periode yang relatif singkat. Demikian juga, para penanggung 

bersedia untuk menawarkan baik perluasan lebih luas terhadap polis BI atau dengan 

polis contingency terpisah yang menjamin terhadap: 

 

...kerugian yang diderita sebagai akibat langsung dari access ke property yang sedang 

dihalangi atau ditutup karena property atau setiap tempat lain dalam area termasuk hak 

yang sedang: 

 

1. dikuasai oleh terroris; 

2. dihuni secara tidak sah oleh pihak ketiga kecuali terjadinya satu perselisihan 

antara majikan atau karyawan atau kelompok pekerja; 

3. tertutup atau disegel atas instruksi yang dikeluarkan oleh polisi atau oleh 

pejabat berwenang, kecuali bila penyebab penutupan atau penyegelan 

merupakan kondisi dari bisnis yang dijalankan dalam property atau disetiap 

premise lain yang dimiliki atau dihuni oleh tertanggung; 

4. terduga berisi atau benar – benar berisi satu alat yang mudah meledak asalkan 

pihak kepolisian segera diinformasikan.  

 

Tidak ada standard yang baku tapi jaminan biasanya subject to a time excess berupa 

paling sedikit 12 jam pertama dan kerugian yang diakibatkan dari setiap penyebab yang 

masih kontrol tertanggung dikecualikan. Asuransi ini dijabarkan dengan kata – kata 

’non-damage’ denial access cover.  
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Loss of book debts 

Loss of book debts dapat diasuransikan biasanya dengan cara polis yang terpisah. Polis 

BI berkaitan dengan bisnis yang punya potensi kerugian diwaktu mendatang. Jika terjadi 

satu interruption, adalah kemungkinan dalam satu peristiwa akan menghancurkan 

catatan – catatan angka – angka yang menjadi hutang dari perusahaan pelanggan 

tertanggung. Hutang – hutang merupakan transaksi yang sudah lewat, jadi ini tidak 

dijamin dalam gross profit item. 

 

Asuransi ini menyangkut biaya – biaya yang keluarkan dalam melacak dan bukan 

menagih hutang.  

 

Advance Profits 

Advance profits merupakan jaminan yang tersedia bilamana satu bisnis baru sedang 

dipertimbangkan atau satu perluasan besar terhadap bisnis yang sudah ada akan 

dilakukan baik dengan pekerjaan pembangunan yang baru maupun dengan 

memperkenalkan satu mesin baru. Bila kedua hal ini terjadi, maka diperlukan waktu 

bilamana kerugian keuangan bisa saja terjadi lewat penundaan dengan:  

� kerusakan pada pekerjaan yang sedang dilakukan; 

� kerusakan pada premises supplier yang mengsupplai unit atau peralatan utama; 

atau 

� kerusakan atas unit tersebut ketika diangkut.  

 

Proteksi atas kerugian setelah terjadinya interruption dalam kasus demikian disebut 

dengan advance profit insurance. Isi polis akan berdasarkan pada ’difference 

specification’ namun indemnity period akan dimulai sejak tanggal dimana bilamana 

bisnis baru seharusnya sudah berdiri, tapi untuk kerusakan saja.  

 

Tambahan dari risiko fire dan risiko yang tergabung didalamnya, contingency bisa 

termasuk accidental damage atas plant baik saat diangkut atau pemasangan atau 

testing.  

 

Sebelum memberikan jaminan ini, penanggung harus menetapkan tanggal dimulai bisnis 

yang secara akurat diberlakukan dalam polis dan harus merupakan tanggal yang wajar.  

 

I. FIRST LOSS COVERS  

   

Section D sudah menjelaskan bisnis dengan cara menjual jasa mereka, seperti solicitors 

dan perusahaan – perusahaan lain sejenisnya.  

 

Terkadang bisnis ini memerlukan jaminan untuk additional cost of working saja. Yaitu 

dimana mereka bersedia dengan jaminan tersebut tanpa jaminan kehilangan fees. 

Mungkin kelihatan lebih over-optimistik dan penanggung cenderung menolak 

permintaan tersebut. Jika pun penanggung memberikan jaminan, kemungkinannya 
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wording polis akan membagi jumlah yang diasuransikan sampai pada jumlah maximum 

yang dibayarkan untuk menghindari claim – claim yang berlebihan pada saat terjadinya 

satu interruption.  

 

Beberapa bisnis seperti yang demikian bisa membuat satu pembayaran yang besar dan 

tidak ekonomis untuk membuat bisnis tetap berjalan. Bisnis – bisnis seperti koran, 

pembuat roti perlu agar penjualannya tidak terganggu atau pelanggan mereka tidak 

pergi ketempat lain secara permanent. Untuk menghindari yang demikian, mereka 

harus membayar apa saja yang penting hanya untuk menjaga keberadaan mereka, tidak 

hanya memberlakukan lembur dan iklan, tapi membeli untuk dipersediaan atau 

membuat kesepakatan lainnya, apapun biayanya. Untuk situasi – situasi ini, adalah 

mungkin untuk menambahkan item baru pada polis untuk menjamin extra additional 

cost of working. Indemnity untuk extra item ini adalah sebagai tambahan pada yang 

disediakan dalam item gross profit. Satu maksimum indemnity period yang terpisah 

mungkin diberlakukan yang bisa saja lebih panjang dari pada yang ada pada item gross 

profit.  

 

 

Jumlah biaya yang mungkin terjadi dapat hanya berupa bentuk dari ’guestimate’ dan 

dengan sifat dari asuransi ini maka yang paling cocok adalah satu first loss nature. Satu 

jumlah yang memberikan jaminan sampai pada jumlah yang dispesifikasikan.  

 

Tambahan pada ongkos yang mungkin timbul dalam memindahkan usaha ke tempat 

alternatif, perusahaan professional dapat membutuhkan asuransi terhadap pekerjaan 

yang terlibat dalam restorasi atau menulis kembali akta, dokumen, program komputer 

dan data. Satu item yang baru dapat ditambahkan dalam asuransi (di polis) untuk 

menghadapi kerugian – kerugian ini.  

 

J. RISK ASSESSMENT, RISK MANAGEMENT DAN LOSS PREVENTION 

 

Topik Risk Management sudah disajikan dalam bab 5 dimana jelas dikonsentrasikan 

pada proses kerusakan material (material damage), namun prinsip – prinsip yang 

terkandung di dalam identik dalam menatanya risiko BI. Interruption risk dapat 

digambarkan sebagai kemungkinan dari beberapa peristiwa yang akan mengganggu 

bisnis yang menyebabkan kehilangan pendapatan (loss of income). Biasanya hal ini 

akan terjadi bila satu risiko material damage terjadi dan bagaimana menata risiko 

material damage juga telah didiskusikan pada bab sebelumnya.  

 

Apa yang dibutuhkan adalah melihat pada alasan – alasan mengapa setiap material 

damage bisa mendatangkan satu interruption. Sebelum melanjutkan hal ini, jangan 

membayangkan bahwa material damage harus berupa satu kejadian yang besar: 

Sekalipun satu kerusakan kecil dapat menyebabkan satu interruption besar jika terjadi 

pada satu bagian yang sensitif yang ada pada organisasi. Contohnya, satu kebakaran 
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pada rumah boiler bisa membuat satu pabrik tidak beroperasi berminggu – minggu. Satu 

kebanjiran yang kecil hanya sesaat sebelum masa libur panjang, dapat menutup satu 

hotel untuk periode libur tersebut.  

 

Adalah faktor – faktor yang mempengaruhi jadwal waktu dari recovery dari interruption 

yang perlu dipertimbangkan terhadap evaluasi dan control risiko interruption. Faktor – 

faktor tersebut adalah kembali dijabarkan sebagaimana sudah dijelaskan pada section 

sebelumnya dalam bab ini yaitu:  

 

� Waktu yang dipakai untuk melaksanakan perbaikan; 

� Penggunaan mesin – mesin khusus dan waktu yang digunakan untuk 

menggantinya; 

� Jumlah kompetisi dalam market dan loyalitas pelanggan.  

 

Untuk menghadapi kemungkinan – kemungkinan tersebut, tertanggung mungkin 

memiliki satu perancanaan yang disebut contingency or disaster plan yang dapat 

digunakan jika interruption kemungkinan ada. Perencanaan bisa termasuk hal – hal 

pemelikan cadangan (spares) atau mesin – mesin dan peralatan yang duplikat dan vital 

(sama prinsipnya pada back-up data computer), pabrik – pabrik yang terpisah, masing – 

masing punya kemampuan mengerjakan lebih, tindakan menggunakan tenaga kerja 

yang banyak untuk aksi perbaikan, membuat kesepakatan dengan pelanggan untuk 

mengikat mereka, membuat kesepakatan dengan supplier yang membenarkan 

melakukan pekerjaan yang di sub-kontrakkan, jadi beberapa perencanaan lebih baik dari 

pada tidak ada sama sekali.  

 

Bilamana asuransi BI ditempatkan, merupakan faktor – faktor yang ditunjukkan di atas 

yang akan mempengaruhi underwriter dalam menilai risiko untuk asuransi. Apakah 

harus diterima atau ditolak? Berapa rate yang diberlakukan? Underwriter dapat 

meminta satu survey Interruption. Jika kedua asuransinya di satu penanggung yang 

sama, maka surveyor dapat melakukan survey material damage. Jika bisnis 

diasuransikan dengan penanggung yang berbeda, maka sangat jelas survey akan 

dilaksanakan secara terpisah. Semoga survey interruption akan membuka bahwa 

proposer telah mempertimbangkan semua point – point tersebut dalam proses risk 

management, dan tindakan – tindakan pengendalian (control) dan perencanaan 

contingency or disaster plans harus dibuat.  

 

Jika benar – benar terjadi satu interruption, maka kemudian tindakan – tindakan 

pengendalian setelah kejadian (post-loss control measures) akan dilakukan. 

Tertanggung akan memulai setiap perencanaan yang dibuat dan menunjuk loss adjuster 

yang akan memulai banyak tindakan – tindakan. Loss adjuster punya banyak 

pengalaman dalam mengarahkan perusahaan yang masih mengalami shock dari satu 

kejadian yang tidak diharapkan. Mereka dapat mengatur pemindahan puing – puing 
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(removal of debris), memperkenalkan tertanggung kepada specialist repairers dan  

mengarahkan tertanggung pada arah yang benar.  

 

Alasan mengapa untk melakukan semuanya ini adalah untuk membuat bisnis yang 

sudah terganggu tersebut kembali dan berjalan normal secepat mungkin dengan jumlah 

yang sedikit atas gangguan. Tidak hanya hal ini baik bagi perusahaan, hal ini baik untuk 

lokal (dan mungkin juga bagi ekonomi nasional). Tidak seorang pun menginginkan para 

pekerja menganggur dan usaha tutup yang menimbulkan biaya sosial dan ekonomi. 

Akhirnya tentu saja, akan baik bagi para penanggung. Risk Management yang dilakukan 

oleh tertanggung, ditambah dengan pengalaman penilaian para penanggung serta 

pengalaman para loss adjuster dapat membuat ongkos claim turun.  

 

 

 

(the end of chapter 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


