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BAB 11. PRINSIP – PRINSIP UMUM DALAM PENYELESAIAN KLAIMS 
 
 

A. ONUS OF PROOF (BEBAN PEMBUKTIAN) 
B. KEWAJIBAN TERTANGGUNG 
C. FORMULIR KLAIM  
D. LOSS ADJUSTER 
E. CLAIM INSPECTORS 
F. MOTOR ENGINEERS 
G. LOSS ASSESSORS 

 
 

A. ONUS OF PROOF 
 
Berikut pernyataannya, adalah kewajiban dibebankan kepada seseorang untuk 
membuktikan apa yang sebenarnya terjadi dengan sesungguhnya. Contohnya, 
seorang pemegang polis yang menyampaikan klaim dekorasi  ulang dapurnya 
akibat kebakaran pada perkakas dapur, diminta untuk membiarkan petugas 
asuransi melakukan inspeksi atas kerusakan yang ada.  
 
A1. BUKTI DIMANA RISIKO YANG DIJAMIN TERJADI 
 
Beban pembuktian bahwa kerugian disebabkan oleh satu bahaya yang dijamin 
dibebankan kepada tertanggung. Dia harus menunjukkan bahwa proximate 
cause dari kerugian haruslah berasal dari risiko yang dijamin dari polisnya. 
Dengan demikian, seorang tertanggung yang hendak mengklaim dekorasi ulang 
dapurnya akibat kerusakan asap harus membuktikan bahwa asap disebabkan 
oleh kebakaran yang punya arti kebakaran sebagaimana yang didefinisikan 
dalam polis kebakaran.  
 
A2. PEMBUKTIAN NILAI KERUGIAN 
 
Pemegang polis harus dapat membuktikan bahwa dia menderita kerugian 
secara finansial dan menaksir nilai kerugian yang diderita.  
 
Dalam asuransi property, juga penting baginya untuk membuktikan bahwa 
kerugian yang terjadi atau kerusakan pada property masuk dalam definisi 
property yang ada pada polis. Terkadang sulit ketika definisi property dalam 
istilah umum. Contohnya dalam polis household selalu menjamin personal items 
keluar rumah contohnya, Jewellry, valuables dan personal effects.   
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A3. EXCEPTIONS 
 
Sekali tertanggung telah membuktikan hal – hal di atas, maka beban 
pembuktian ada pada penanggung dimana harus memenuhi klaim atau 
membuktikan bahwa klaim yang terjadi dikecualikan dalam polis. Dalam hal ini, 
beban pembuktian ada pada penanggung untuk membuktikan bahwa 
pengecualian diterapkan.  
 
 
B.KEWAJIBAN TERTANGGUNG 
 
Ada 2 kategori kewajiban tertanggung yaitu:  
 

� Implied duties 
� Express duties 

 
B1. IMPLIED DUTIES 
 
Terdapat kewajiban yang tidak tertulis yang diberlakukan oleh hukum. 
Contohnya, hukum mengharuskan bahwa tertanggung:  
 
Harus bertindak seakan – akan tidak diasuransikan dan mengambil semua 
langkah – langkah yang wajar untuk mengurangi kerugian 
Juga diminta untuk melaporkan otoritas yang pantas, misalnya petugas 
kebakaran bila terjadi kebakaran, dan pihak kepolisian bila terjadi pencurian.  
Harus mengambil langkah – langkah yang wajar untuk memadamkan api atau 
menghindarkan api semakin besar.  
Harus tidak menghalangi penanggung  ketika melaksanakan investigasi klaim.  
 
B2. EXPRESS DUTY 
 
Terdapat express duty dalam kontrak asuransi biasanya tercetak dalam 
documen polis. Terkadang penanggung memodifikasi implied duties dengan 
cara menerapkannya di polis sehingga menjadi kewajiban yang sudah diatur 
dalam kontrak.  
 
Pelanggaran atas satu kondisi polis memberikan penanggung untuk menolak 
klaim.  
 
B2A. Claim conditions 
Berikut rincian kondisi:  
 

� Tindakan yang diharuskan oleh tertanggung:  
o notifikasi kerugian secepatnya kepada penanggung 
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o melibatkan pihak kepolisian jika terjadi malicious damage, huru – 
hara, pencurian dan kehilangan di luar rumah.  

o pencegahan wajar untuk kerusakan lebih lanjut.  
o memberikan rincian kerugian secara tertulis.  

 
� Peringatan tentang klaim yang fraudulent 

 
� Komentar tentang:  

o reinstatement 
o hak penanggung untuk memasuki property 
o contribution 
o subrogation 
o arbitration 

 
Berikut penjelasan lebih rinci atas kondisi tersebut di atas:  
 

� Notifikasi. Kebanyakan polis household dan motor mewajibkan 
tertanggung untuk memberitahu penanggung atas kerugian segera 
mungkin setelah kejadian. Penanggung akan menerima pemberitahuan 
kerugian awal lewat telepon, sekarang ini banyak penanggung 
memberikan fasilitas telepon bebas pulsa dengan layanan 24 jam. 
Pemberitahuan harus diikuti dengan keterangan – keterangan tertulis. 
Dalam situasi ini, biasanya dengan mengisi formulir klaim. 

� Pertimbangan khusus timbul menyangkut kerugian atas tanggung gugat 
dan kendaraan. Kondisi klaim untuk jenis asuransi ini, diwajibkan untuk 
memberitahukan setiap terjadinya tindakan pelanggaran atau 
kecelakaan fatal yang dialami oleh tertanggung kepada penanggung 
secepatnya. Bila tidak dilakukan demikian, hal ini akan menjadi 
pembelaan bagi penanggung.  

 
� Hak – hak penanggung setelah terjadi satu klaim. Hukum kebiasaan 

memberikan ha- hak kepada penanggung setelah terjadi peristiwa yang 
bisa menimbulkan klaim yang dijamin oleh satu polis. Pada banyak 
kasus, para penanggung memilih untuk menegaskan dalam polis yang 
mana menjadi satu kondisi yang harus dipenuhi sebelum membayar klaim 
atau disebut sebagai conditions precedent to a claim.  

 
� Right to investigate. Para penanggung harus dibenarkan untuk 

melakukan investigasi keadaan atau situasi satu kerugian untuk 
mengakses dengan sebenarnya bagaimana kerugian masuk dalam syarat – 
syarat jaminan polis.  

 
� Penanggung harus bertindak wajar. Penanggung harus bertindak wajar 

dalam melaksanakan hak –  hak nya untuk melakukan investigasi 
kerugian. Contohnya  
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� jika mereke mengambil waktu lama untuk menempati premise, maka 
mereka dapat dituduh melakukan pelanggaran yaitu trespass.  

 
� Total Loss dan salvage. Bila seorang penanggung telah menyelesaikan 

klaim total loss, contohnya, dalam hal total loss satu kendaraan 
tertanggung, bangkai kendaraan menjadi milik penanggung. Penanggung 
biasanya akan menjual kendaraan kepada salvage buyer. Terkadang 
tertanggung mau menahan salvage untuknya. Dalam kasus ini, nilai 
salvage akan mengurangi nilai pembayaran klaim dari penanggung.  

 
� Recovery of loss property, terkadang masalah timbul ketika satu 

penanggung telah menyelesaikan pembayaran klaim dalam hal 
kehilangan satu property yang dicuri atau hilang. Jika barang tersebut 
kemudian ditemukan, pemegang polis meminta penanggung untuk 
mengembalikan barang yang sudah ditemukan itu. Penanggung akan 
setuju memberikannya asalkan tertanggung mau mengembalikan uang 
yang diterimanya dari penanggung. Bila tertanggung tidak menghendaki 
barang tersebut kembali, maka penanggung dapat menjual barang 
tersebut dan mengurangi nilai klaim yang sudah dibayarkan.  

 
B2A1 Kondisi lain 
 

� Kontribusi, apabila ada polis lain yang juga menjamin barang yang 
sama, kondisi ini memberikan penanggung hanya sejumlah proporsi yang 
sebanding dari nilai kerugian atau kerusakan.  

� Subrogasi. Kondisi ini memodifikasi common law. Penanggung 
melaksanakan hak subrogasi kepada pihak ketiga, sebelum dia memberi 
ganti rugi tertanggung.   

� Arbitrase. Hampir semua polis property memberlakukan kondisi ini 
dimana bila terjadi perselisihan antara penanggung dan tertanggung 
mengenai jumlah yang akan dibayar maka akan menunjuk satu 
arbitrator.  

� Reinstatement. Klausula ini beroperasi dengan memberikan penanggung 
hak untuk menentukan  bagaimana reinstament dilaksanakan. Akan 
tetapi kebanyakan penanggung mencantumkan kondisi polis dimana 
tertanggung harus memberikan penanggung bantuan dalam memperoleh 
informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan reinstatement. 

� Fraud. Penanggung bermaksud untuk melindungi dirinya dari klaim – 
klaim penggelapan (klaim disengaja atau fraudulent claim) dengan 
mencantumkan kondisi polis dengan wording sebagai berikut:  

 
If a claim is fraudulent in any respect or if fraudulent means are used by the 
insured…to obtain any benefit under the policy or if any damage us caused by 
the willful act or with the connivance of the insured all benefits under this 
policy shall be forfeited.  
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C.CLAIM FORM (FORMULIR KLAIM) 
 
Dengan menerima pemberitahuan klaim, penanggung biasanya mengeluarkan 
satu claim form untuk dilengkapi oleh tertanggung. Saat ini banyak penanggung 
sebenarnya meminta tertanggung atas semua rincian yang berhubungan dengan 
kerugian saat  kejadian dilaporkan. Rincian ini kemudian dimasukkan ke dalam 
system computer yang kemudian diprint sebagai formulir klaim yang sudah diisi 
sebagian oleh pemegang polis. Dokumen ini kemudian akan diserahkan kepada 
tertanggung untuk ditanda- tangani.  
Beberapa penanggung ada yang menamai claim form menjadi report form atau 
incident form khususnya untuk kelas asuransi yang memberlakukan no claim 
discount.  
 
 
C1. CHECKING THE CLAIM FORM 
 
Bila claim form sudah diterima, claims handler harus memerikasa apakah:  
 

� Property yang hilang, rusak atau dicuri terdaftar pada rincian barang – 
barang yang diasuransikan dalam polis; 

� Apakah polis berlaku hal ini termasuk memeriksa:  
o premi sudah dibayar lunas 
o bahaya yang menyebabkan kerugian salah satu yang dijamin oleh 

syarat – syarat polis. 
� Apakah satu pengecualian polis mungkin timbul 
� Apakah ada excess diberlakukan terhadap kerugian 
� Jawaban – jawaban yang diberikan sudah sesuai dengan yang sudah diisi 

di dalam original claim form.  
 
Kebanyak klaim yang kecil – kecil misalnya 1,000 atau lebih kecil lagi 
diselesaikan lebih cepat. Klaim – klaim besar biasanya diinvestigasikan lebih 
rinci baik oleh seorang inspector, loss adjuster atau seorang mekanik mobil 
(untuk klaim kendaraan) 
 
C2 PERKEMBANGAN DENGAN KLAIM – KLAIM MOTOR 
 
Banyak penanggung sekarang ini menggunakan accident management service 
(jasa manajemen kecelakaan) untuk memonitor kecepatan dan biaya perbaikan 
kendaraan untuk kepentingan mereka. Layanan ini biasanya menunjuk bengkel 
perbaikan yang akan menangani perbaikan, dan pihak bengkel segera 
melakukan pekerjaannya perbaikan dari mengambil kendaraan dari tertanggung 
sampai menyerahkan kembali kepada tertanggung bila sudah selesai.  
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Satu dari penanggung yang besar (leading) membentuk pusat perbaikan yang 
beroperasi 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu.  Perusahaan berharap 
untuk membuat  
 
penghematan sampai dengan 8 persen dari biaya klaim dengan cara mengontrol 
biaya – biaya claim.  
 
 
D. LOSS ADJUSTERS 
 
Loss adjuster merupakan perantara yang independent yang punya fungsi untuk 
membantu dalam penyelesaian satu klaim yang sah secara cepat dan adil. Loss 
adjuster punya organisasi professional – yaitu the Chartered Institute of Loss 
Adjusters (CILA). Organisasi ini mengatur dan mengawasi kondite para 
anggotanya.  
 
Loss Adjuster melakukan investigasi klaim untuk kepentingan penanggung dan 
akan menerima bayaran dari penanggung yang memberi order.  
Adjuster akan diberikan rincian kejadian yang akan diinvestigasi oleh 
penanggung. Terkadang informasi yang diberikan lewat telepon jika loss 
adjuster diminta untuk menangani klaim kebakaran yang besar.  
 
D1. PERAN LOSS ADJUSTER 
 
Loss Adjuster meliputi:  
 

� Memastikan penyebab kerusakan - jika kerugian melibatkan kerusakan 
akibat kebakaran, loss adjuster akan memastikan bahwa penyebab 
kebakaran.  

� Memproteksi property yang tidak mengalami kerusakan – contohnya 
mengatur terpal untuk menutupi barang – barang yang tidak rusak pada 
bangunan yang atapnya sudah terbakar.  

� Koordinasi dengan pedagang untuk menaksir biaya perbaikan dan 
memonitor perbaikan yang sedang berjalan.  

� Melakukan pemeriksaan atas kepentingan penanggung untuk memastikan 
bahwa property yang rusak dijamin oleh polis, semua kondisi dan waranti 
sudah dipatuhi dan nilai yang diklaim sudah disesuaikan dengan harga 
yang tertera dalam polis.  

� Memberi saran kepada penanggung atau nilai yang dicadangkan untuk 
kerugian tersebut.  

 
 
D2. KELEBIHAN MENGGUNAKAN LOSS ADJUSTER 
 
Terdapat sejumlah kelebihan dalam menggunakan jasa loss adjuster: 
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� Mereka ahli dibidangnya. Pengalaman mereka dalam menangani klaim 
memberikan pengetahuan yang memungkinkan mereka melaksanakan 
pekerjaan lebih efisien. Pengetahuan ini termasuk:  

 
o memasarkan dengan baik barang salvage 
o mengambil tindakan untuk mengurangi kerugian atau kerusakan 
o local contractor yang sangat dipercaya 

 
� Pemegang polis selalu merasakan lebih nyaman dealing dengan pihak 

perantara yang independent dari pada pegawai perusahaan asuransi.  
 
E. CLAIM INSPECTOR 
 
Claim inspector dipekerjakan oleh perusahaan asuransi untuk melakukan 
investigasi kerugian asuransi. Claims inspector adalah pegawai perusahaan 
asuransi dan bukan pegawai perusahaan independent lain.  
 
Beberapa perusahaan mempekerjakan satu tim sebagai inspector klaim tidak 
saja untuk menangani klaim  - klaim kecil tetapi menangani sendiri klaim yang 
lebih besar lagi dan lebih complex (lebih rumit).  
F. MOTOR ENGINEERS 
 
Motor engineer bisa saja dipekerjakan langsung oleh perusahaan asuransi atau 
juga dipekerjakan pihak independent lain yang mendapat upah dari perusahaan 
asuransi.  
 
Peranan motor engineers mencakup:  
 

� Memeriksa kendaraan yang rusak untuk apakah sudah layak jalan 
sebelum kejadian.  

� Melakukan checking atas estimasi biaya perbaikan oleh bengkel 
� Mengakses apakah perbaikan satu kendaraan merupakan satu cara yang 

baik atau apakah kendaraan sudah total loss.  
� Menetapkan jaringan bengkel – bengkel yang direkomendasikan  untuk 

kepentingan perusahaan asuransi yang mereka tangani.  
 
 
G. LOSS ASSESSORS  
 
Banyak orang bingung dengan istilah loss assessor dengan loss adjuster. Loss 
assessors dipekerjakan oleh tertanggung untuk membantu dalam persiapan 
pengajuan klaimnya. Loss assessors akan bertindak untuk kepentingan 
tertanggung untuk bernegosiasi penyelesaian klaim yang terbaik, membantu 
untuk recovery atas kerugian yang tidak diasuransikan, berkoordinasi dengan 
para pedagang (tradesmen) dan menyajikan klaims kepada adjuster perusahaan 
asuransi.  
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Assessor sama dengan perusahaan loss adjuster namun dia hanya mewakili 
kepentingan pemegang polis. Perlu dicatat bahwa fee loss assessor selalu 
dibayar oleh pemegang polis itu sendiri dan bukan menjadi beban perusahaan 
asuransi.  
 
 
 

The end of chapter 11 (eleven) 
 
 


