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BAB I    THE PERSONAL INSURANCE MARKET PLACE 
 
A. PENGANTAR  
 
Istilah Personal General Insurance adalah lebih mengarah pada bentuk jaminan 
asuransi untuk individual dari pada perusahaan. Dalam text book ini, akan 
dibahas bentuk scope jaminan atas polis – polis dalam pasar asuransi pribadi 
(personal) mencakup:  
 

� Asuransi Household (building, contents).  
� Travel Insurance 
� Private Motor Insurance 
� Personal accident insurance 

 
Termasuk juga asuransi yang merupakan kontrak jangka panjang akan 
dijabarkan yaitu  
 

� Permanent health insurance  
� Life assurance  
� Pensions and annuities 

 
Penjelasan penuh untuk masing – masing bentuk asuransi akan dijabarkan.  
Pasar asuransi pribadi sangat kompetitif, dan para penanggung asuransi 
personal saling bersaing dengan menyediakan scope jaminan yang berbeda satu 
dengan yang lain termasuk pelayanan serta besar tarif dikenakan dan juga 
syarat dan kondisi diterapkan dipolis.  
 
 
B. THE NEED TO INSURE (KEBUTUHAN UNTUK MENGASURANSIKAN)  
 
Sulit bagi setiap orang untuk memberikan jawaban yang spesifik atas 
pertanyaan mengapa asuransi dibutuhkan. Tentu saja jawaban akan berbeda 
satu dengan yang lain mungkin ada saja memberikan jawaban sebagai berikut:  
 

� Baiklah, anda pasti mengasuransikan mobil anda, bukan? Saya sudah 
diberitahukan bahwa adalah pelanggaran bila tidak mengasuransikan 
mobil sehingga saya harus mengasuransikannya.  

 
� Ketika rumah tetangga saya dirusak dan barang – barangnya seperti TV 

dan Video, dicuri, saya jadi berpikir dan mendapatkan ide untuk 
mengasuransikan seluruh isi rumah saya.  
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� Saya pergi ke club golf dan saya punya teman disana yang bekerja 
diasuransi. Tidak terpikir sebelumnya ketika di hole 9 dia berkata coba 
berikan daftar apa saja yang ada di rumah, jenis barang mana yang 
paling mahal.  Akhirnya saya tersadar dan membeli polis asuransi.  

 
� Saudara ipar saya mengalami over dosis enam bulan lalu sempat 

membuat keluarga itu gempar. Keadaan tersebut mengguncangkan 
keluarga tersebut dan tidak dapat membayar utang – utang atas 
pinjaman. Hal ini membuat saya berpikir dua kali untuk membeli 
asuransi agar hal yang sama tidak terjadi bagi kami.  

�  
Saya punya teman yang mengalami sakit saat liburan tiga tahun lalu dan 
sampai saat ini masih membayar pinjaman yang dipakai untuk biaya 
pengobatan tersebut.  

 
 
B1. FUNGSI UTAMA ASURANSI  
 
Fungsi utama asuransi adalah untuk pengalihan resiko dari seseorang 
(tertanggung) kepada orang lain (penanggung) dengan membayar biaya.  
 
Berikut contoh – contoh resiko yang terjadi dalam kehidupan sehari –hari:  
 

1. Terjatuh dari tempat tidur dan kaki patah 
2. Terbentur pada barang – barang berharga dirumah karena tergesa – gesa 

saat mau serapan.  
3. Tersiram air juice yang menodai jaket dan suiter.  
4. Terbakarnya karpet dapur ketika memasak untuk serapan pagi.  
5. Menyenggol tukang pos ketika sedang berusaha mengejar bus.  

 
Melihat contoh diatas memberikan hasil sebagai berikut:  
 

1. Adalah mungkin untuk membeli bentuk polis asuransi kecelakaan yang 
memberikan jaminan atas kejadian yang mengakibatkan luka pada 
personal.  

2. Adalah mungkin untuk membeli asuransi isi yang memberikan jaminan 
atas terjadinya kerusakan accidental (kebetulan) pada barang – barang 
yang bernilai seperti hiasan yang memberikan penggantian jika rusak.  

3. Untuk bentuk polis yang sama, adalah mungkin untuk menjamin 
kerusakan pada pakaian seperti jas / mantel.  

4. Karpet dapur akan dijamin oleh polis standar perabotan rumah tangga.  
5. Bagaimana mengenai tanggung gugat hukum (legal liability) atas 

tubrukan dengan tukang pos? Kebanyakan polis personal juga menjamin 
personal liability atas terjadinya tindakan negligence, untuk jumlah yang 
mungkin menjadi kewajiban tertanggung untuk dibayarkan kepada pihak 
ketiga atas luka badan dan kerusakan pada harta benda pihak ketiga.  
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Majoritas dari kejadian yang dapat anda pikirkan akan dapat diasuransikan. 
Maksud dari asuransi adalah untuk mengalihkan konsekwensi keuangan atas 
kerugian yang mungkin terjadi.  
 
Personal General Insurance dirancang untuk memenuhi kebutuhan manusia 
sehari – hari dan polis – polis asuransi yang dijual bukan dirancang tertutup bagi 
market.  
 
B2. BENEFIT OF INSURANCE  
 
Sebagaimana fungsi utama asuransi adalah pengalihan / transfer resiko dari 
tertanggung kepada penanggung, terdapat beberapa manfaat lain (fungsi 
sekunder) atas asuransi personal.  
 
Release funds. Para individu butuh dana dipersiapkan bila terjadi kerugian 
besar, misalnya musnah akibat rumah terbakar. Asuransi mampu memberikan 
dana sebesar tersebut. Jadi dengan adanya asuransi, individu / pembeli 
asuransi tidak perlu lagi mengeluarkan dana sebesar itu.  
 
Fasilitas untuk mendapatkan pinjaman atau kredit. Banyak pemberi peminjam 
hanya memberikan pinjaman atas dasar peminjam harus membeli asuransi. 
Misalnya Dalam hal agunan / Hipotek wajib diasuransikan.  
 
Loss Reduction. Banyak perusahaan asuransi mempekerjakan tenaga ahli survey 
/ surveyor yang melakukan inspeksi kepada harta benda yang akan 
dipertanggungkan. Surveyor memberikan advis / saran kepada tertanggung 
berupa metode pengurangan kerugian / loss reduction, seperti intruder alarms, 
fire extinguisher, fire alarms, safes dan lainnya.  
 
Peace of Mind. Pengetahuan bahwa asuransi akan menjamin konsekwensi 
keuangan akan resiko memberikan pikiran yang tenang baik kepada tertanggung 
berupa pribadi maupun perusahaan.  
 
Sosial benefit. Fakta dimana seorang mendapatkan dana untuk pemulihan dari 
satu kerugian, dalam hal ini kerugian dibayar sehingga mengurangi kerugian 
lanjutan. Misalnya dalam asuransi health permanent juga mengganti 
pendapatan seorang tertanggung untuk masa tidak bekerja dan juga tidak 
dapat kembali bekerja sebagaimana biasanya (cacat tetap)  
 
Investasi dana. Jumlah premi asuransi yang diterima oleh asuransi dalam 
jumlah yang sangat besar sehingga dana tersebut dimanfaatkan untuk investasi 
sehingga mendatangkan pendapatan tambahan. Hal ini dilakukan mengingat 
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premi yang diterima saat ini belum tentu dibayarkan untuk klaim. Bisa saja 
premi dibayar bulan February dan  
 
 
klaim terjadi bulan Desember. Dengan Gap waktu yang lama tersebut, 
memungkinkan penanggung untuk menggunakan dana sebagai investasi.  
 
Invisible Earning. Transaksi asuransi dan reasuransi banyak dilakukan di Inggris, 
sehingga memungkinkan negara tersebut menerima pendapatan yang tak 
tampak disebut Invisible earnings.   
 
 
C. PROSES MANAJEMEN RESIKO 
 
Individu juga dapat melakukan manajemen resiko yang disebut dengan personal 
risk management.  
 
C1. RISK IDENTIFICATION 
 
Resiko yang dihadapi seseorang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:  
 

� Personal Risks: Resiko – Resiko yang dapat mempengaruhi individu 
secara personal, termasuk kecelakaan, sakit dan kematian. 

 
Physical Risks: Semua bentuk kerugian dan kerusakan kepada property. 
Penyebab kerugian dan kerusakan yang mencakup faktor – faktor external 
seperti, kebakaran, ledakan, banjir, badai, petir, namun juga termasuk 
vandalisme, kerusuhan dan deterioration (keburukan), wear and tear dan 
kerusakan atau kerugian akibat human error.  

 
� Legal Risks: Konsekwensi legal liability yang terjadi kepada pihak lain, 

para konsumen perdagangan publik dan buruh domestik, biaya – biaya 
hukum ketika terjadinya tuntutan atau pembelaan dalam tuntutan oleh 
pihak lain.  

 
Faulty design:   
 

� Financial risks: kehilangan nilai harta benda. Sebagai tambahan kepada 
resiko – resiko fisik, setiap property yang punya nilai uang akan terbuka 
atas resiko pengurangan atas nilai. Hal ini dapat timbul contohnya 
turunnya permintaan atas rumah tinggal atau turunnya nilai investasi. 
Financial risk juga dapat mencakup turunnya tingkat pendapatan 
seseorang: penyebabnya oleh salah satu dari personal risks diatas atau 
karena perubahan ekonomis. Financial risks tentu saja merupakan 
speculative risks >< Pure Risks yang  
Gain, Profit, Breakeven / Loss and break even 
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� dapat mendatangkan kerugian atau keuntungan.  
 

� Social Risks: Konsekwensi pengangguran, kejahatan, meningkatnya 
vandalisme, arson, theft.  

 
 

� Political Risks: perubahan undang – undang, efek inflasi, perubahan 
pajak. Setiap terjadinya resiko ini dapat mempengaruhi situasi 
keuangan, hukum dari seseorang.  

 
� Environmental Risks: Perubahan – perubahan saat ini atau mendatang. 

Contoh – contohnya akan termasuk peningkatan polusi yang 
mempengaruhi kesehatan individu atau perubahan kondisi cuaca 
contohnya penyebab terjadinya longsor pada rumah seseorang akibat 
musim kering.       

 
PERTANYAAN: 
Setelah mempelajari daftar resiko yang dihadapi oleh seseorang, dapatkah 
anda mengidentifikasikan bentuk asuransi personal yang dapat diterapkan ke 
masing – masing kelas resiko? 
 
JAWABAN:  
 
personal risks: Personal Accident, Health Insurance, motor ins., travel ins. 
 
physical risks:  
Household, all risks ’travel’, motor 
 
legal risks: household, personal liability 
 
 
financial risks: legal expenses 
 
 
social, political, environmental: household 
 
IDENTIFIKASI – RISK ASSESSMENT 
 
C2. RISK ASSESSMENT  
 
Setelah mengidentifikasi resiko, seseorang akan mengukur / menilai frekwensi 
dan severitas dari resiko. Contohnya kerugian yang selalu terjadi termasuk 
wear and tear, dan  depresiasi. Severitas berskala dari kerugian kecil, tidak 
bekerja akibat flu sampai dengan kerugian besar akibat satu ledakan gas yang 
merusak rumah individu.  
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C3. RISK CONTROL 
 
Kemudian Individu harus memutuskan metode pengendalian. Aktivitas berisiko 
dapat dihindari misalnya tidak membeli saham bila kuatir resiko kerugian atau 
langkah – langkah yang diambil untuk mengurangi resiko seperti penggunaan 
smoke detectors atau alarm anti maling.  
 
1. ELIMINASI,  
2. REDUKSI,  
3. RETAIN, 
4. TRANSFER,   
 
 
Bila langkah physical control telah diambil, pertimbangan harus diberikan 
kepada financial control. Beberapa resiko dapat ditahan dan resiko yang terjadi 
menjadi tanggungan sendiri. Kemudian langkah yang lain dapat dilakukan 
dengan mengalihkan / transfer dengan cara asuransi atau dengan cara lain 
lewat kontrak. Contohnya transfer dengan cara kontrak, ketika seseorang 
melakukan renovasi rumah, ditegaskan dalam kontrak bahwa kontraktor harus 
bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan yang disebabkan pengerjaan.  
 
 
D. URAIAN PENEMPATAN PASAR ASURANSI PERSONAL 
 
Seperti pasar asuransi komersial, pasar asuransi personal terdiri dari: buyers, 
intermediaries dan sellers.  
 
D1. BUYERS 
 
Para pembeli dari asuransi personal adalah Publik umum. Bergantung kepada 
situasi, seseorang bisa saja memiliki beberapa polis personal seperti private car 
insurance, household contents and building, asuransi jiwa dan asuransi 
kesehatan.  
 
D2. INTERMEDIARIES  
 
Seseorang selalu membeli asuransi dengan cara langsung ke perusahaan 
asuransi, dalam hal ini orang tersebut dapat meminta penawaran dari 
perusahaan asuransi sebelum memutuskan jenis pertanggungan yang hendak 
dibeli.  
 
Seseorang dapat juga melakukan pembelian asuransi dengan memakai jasa 
perantara. Perantara biasanya beroperasi dari yang hanya dikantor berlokasi 
diperusahaan asuransi sampai yang memiki kantor sendiri yang mudah untuk 
didatangi para individu untuk berkonsultasi secara langsung dalam pembelian 
asuransi.  
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Terdapat beberapa tipe intermediaries yang berbeda aktif berperan di market:  
 
D2A. Insurance Brokers 
 
Insurance brokers baik secara individual atau perusahaan yang memiliki okupasi 
penuh waktu (full time) dalam penempatan bisnis asuransi. Broker bertindak 
sebagai agen untuk pemegang polis (tertanggung) dalam penempatan kontrak 
asuransi dengan perusahaan asuransi. Broker tentu saja orang – orang 
profesional yang terlatih dalam bidangnya dan bertindak kepada client dengan 
standar kehati-hatian yang baku.  
 
Istilah broker cenderung disalah artikan oleh sebagian publik bila mengacu 
pada pengertian intermediaries secara umum. Hanya intermediaries yang 
terdaftar dalam ketentuan Insurance Brokers Registration Act 1977 dapat 
secara sah disebut broker.         
 
Brokers haruslah menjalan kode etik yang diatur dalam the Insurance Brokers 
Registration Council (IBRC). IBRC dibentuk untuk mengatur Undang Undang The 
insurance Brokers Registration Act. Standar dasar haruslah dilaksanakan oleh 
para broker dalam persyaratan undang – undang. Syarat – syarat utama sebagai 
berikut:  
 

- mereka harus setiap waktu harus melaksanakan bisnisnya dengan 
itikad baik dan kejujuran;  

- kepentingan client nya haruslah yang pertama 
- mereka tidak harus membuat iklan dengan cara yang salah dan 

dibesar –besarkan. 
 
 
D2B Lloyd’s Brokers / Edward Lloyd kedai kopi di Thames River 
 
Sebagai tambahan pada ketentuan yang diterapkan pada broker asuransi, 
Lloyd’s broker juga harus tunduk pada persyaratan spesifik yang diatur pada. 
Persyaratan yang diberlakukan pada Dewan Lloyd’s meliputi:  
 

- perusahaan broker di Lloyd’s haruslah terbentuk dalam wilayah 
Inggris Raya (UK) atau (EC) Masyarakat Eropa dan mampu 
melayani pasar London lewat kantor – kantor yang ada di London.  

- perusahaan haruslah mempekerjakan sejumlah karyawan yang 
memiliki pengalaman dalam industri asuransi UK khususnya di 
Llyod’s 

- harus ada ada modal minimum dipersyaratkan bagi broker yang 
baru di Lloyd’s 

- harus ada minimum net retained brokerage dan tidak bergantung 
pada satu klien besar 
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- perusahaan harus sepakat untuk tunduk kepada persyaratan 

solvency yang bervariasi yang dibuat oleh Komite Lloyd’s dan 
harus menyediakan jaminan asuransi professional indemnity untuk 
tingkat yang ditetapkan.  

 
D2C Agents 
 
Dalam hukum, semua perantara asuransi bertindak sebagai agent untuk dan 
atas nama pemegang polis. Akan tetapi istilah ’agent’ digunakan secara umum 
mengacu pada perantara asuransi dimana pekerjaannya bukan sepenuhnya 
sebagai perantara asuransi melainkan sebagai pekerjaan tambahan, misalnya 
estate agent, solicitors, banks dan building societies: bisnis – bisnis tersebut 
membutuhkan asuransi sebagai pendukung usahanya.  
 
Dalam FSA 1986 (Financial Service Act 1986) diperkenalkannya satu syarat yang 
dikenal sebagai polarisation yang diterapkan pada asuransi Jiwa, Pensiun dan 
produk investasi.  
 
 
D2D Consultants 
 
Kategori lain dalam perantara asuransi adalah konsultan asuransi. Banyak 
perantara yang tidak berhak atau tidak terpilih sebagai anggota IBRC 
menyebutkan dirinya konsultan.  
 
Seorang konsultan diwajibkan untuk lebih professional sebagaimana seorang 
broker, konsultan juga harus bertindak hati – hati.  
 
 
D2E Home Service representatives 
        
Kantor Industrial life assurance dan friendly societies mempekerjakan 
perwakilan untuk mendatangi para pemegang polis untuk menagih premi dan 
juga menjual polis lain.  
 
 
D3. SELLERS 
 
Berikut diuraikan Seller atau penyedia asuransi personal 
 
 
D3A. Perusahaan Asuransi 
 
Mayoritas provider asuransi adalah perusahaan asuransi. Perusahaan bisa 
berupa perusahaan terbatas dan juga bisa berupa mutual (bersama). 
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Perusahaan asuransi mutual adalah dimiliki oleh pemegang polis yang memiliki 
saham atas keuntungan yang dibuat oleh perusahaan.  
 
Perusahaan asuransi dapat diklasifikasi sebagai berikut:  

1. Specialist companies, menjamin satu jenis asuransi saja contoh life 
assurance, engineering dan legal expenses.  

2. Composite companies, menjamin beberapa jenis asuransi, yaitu life dan 
non-life insurance.  

 
D3B. Bancaassurance 
 
Bank garansi : Surety Bond 
 
Selama waktu sepuluh sampai lima belas tahun, industri jasa keuangan 
membuat diversifikasikan produk. Keterlibatan banks dan building societies 
dalam asuransi tradisional yang dikenal sebagai bancaasurance 
 
 
D3C. Industrial life assurance companies 
 
Semua perusahaan ini dikontrol dalam Undang – Undang, Industrial Assurance 
and Friendly Societies Acts. Premi ditagih  ke rumah – rumah.  
 
D3D. Collecting friendly societies 
Funeral Cost: Biaya Penguburan  
 
Bentuk penjual asuransi ini berdasarkan mutual basis yang terbentuk dengan 
registrasi dibawah undang – undang, the Friendly Societies Act. Transaksi yang 
dilakukan adalah industrial life assurance, yang menjamin personal accident 
dan penyakit (sickness).  
 
Uang pertanggungan yang diberikan sangat rendah demikian premi yang 
dibayarkan.  
Namun sekarang terjadi peningkatan sesuai dengan naiknya tingkat kebutuhan 
dalam kehidupan masyarakat. 
 
 
D3E. Lloyd’s of London 
 
Operasi dari pasar Lloyd’s sangat berbeda dibandingkan dengan yang 
perusahaan asuransi biasa. Prosedur penempatan bisnis berdasarkan tradisi 
yang sudah ada dimana hubungan personal yaitu antara Lloyd’s broker dengan 
undewriter. Akan tetapi dukungan system elektronik (EPS=Electronic Placing 
System) diperkenalkan dalam transaksi bisnis sehingga mengurangi kontak 
langsung antara broker dengan underwriter.  
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D3F. The State (Negara) 
 
Beberapa resiko sosial dipandang penting untuk diatur oleh pemerintah dalam 
penyediaan asuransi. Dalam hal ini Pemerintah mengeluarkan undang – undang 
dengan membuat schemes asuransi untuk resiko sosial. (National Insurance 
Scheme) 
 
D4. Market Association.  
 
D4A. Association of British Insurers (ABI) 
 
Terbentuk pada tahun 1985 sebagai badan utama perwakilan perusahaan 
asuransi yang mengelolah bisnis asuransi di UK.  Tujuan nya sebagai berikut:  
 

- melindungi dan mempromosikan kepentingan para anggota yang 
berhubungan dengan semua kelas bisnis asuransi dan yang 
berhubungan dengan pelaksanaannya. 

- mengambil langkah – langkah demi kepentingan bersama bila saja 
kepentingan anggotanya dipengaruhi oleh ketentuan pemerintah 
atau keagenan.  

- bekerja sama dengan assosiasi lain yang punya tujuan sama.     
 
D4B British Insurance and Investment Brokers Assosiasi 
 
Pada tahun 1977, sejumlah organisasi mewakili para broker asuransi 
membentuk BIBA (British Insurance Broker Association) 
Pada tahun 1987, BIBA memperluas keanggotaannya yaitu broker asuransi jiwa. 
Sehingga berubah nama menjadi: British Insurance and Investment Brokers 
Association 
 
 
E. REGULASI DALAM INDUSTRI ASURANSI 
 
Alasan utama diberlakukannya undang – undang dan peraturan yang mengatur 
transaksi industri asuransi adalah untuk memproteksi kepentingan umum. 
Berikut alasan yang lebih rinci lagi:  
 
Liabiliti/asset= solvency 
 
Maintain Solvency. Para penanggung haruslah menjaga solvency margin sesuai 
yang diharuskan dalam Insurance Company Act 1982 dan Insurance Companies 
Regulation 1981. Solvency margin merupakan ratio antara asset dan liability. 
Maksud dibalik penjagaan solvency margin adalah untuk menyakinkan bahwa 
penanggung harus dapat memenuhi kewajiban bila klaim tertanggung timbul.  
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Unfair contract terms 1977 
 
Equity (atau fairness). Kontrak asuransi merupakan kontrak yang kompleks, 
dimana prosess transaksi lebih unik dari kontrak biasa. Untuk itu pengedalian 
dilakukan untuk melindungi pemegang polis.  
 
Competence. Bila pemegang polis membeli asuransi, berarti dia membeli satu 
janji dimana penanggung akan memberikan ganti rugi jika terjadi kerugian. 
Jadi penanggung haruslah mampu dan cakap untuk memenuhi janjinya.  
 
Insurable Interest. Insurable Interest merupakan satu doktrin 
asuransi.Masyarakat merasa bahwa tidaklah benar bahwa seseorang dibenarkan 
untuk mendapatkan keuntungan dari satu situasi dimana dia tidak mengalami 
kerugian keuangan. Undang – undang diberlakukan untuk menghapus 
kemungkinan adanya gambling dan penanggung diminta untuk memberlakukan 
kondisi yang mencegah seseorang yang mengklaim asuransi dimana tidak 
mempunyai kepentingan dalam harta benda yang diasuransikan.  
 
Provision untuk jenis asuransi tertentu. Bentuk asuransi tertentu dijadikan 
wajib (compulsory), seperti asuransi Employer’s liability. Negara mengambil 
alih tindakan untuk menjamin tingkat minimum.  
 
Nasional Insurance. Untuk resiko social, pemerintah punya tanggung jawab 
untuk ketentuan atas jaminan tertentu seperti pengangguran dan benefit 
janda.  
 
 
 

The end of Chapter 1 (one) 
 
 


