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Secara bahasa

Berasal dari kata assurantie dari bahasa Belanda yang berakar dari bahasa latin yaitu 

assecurare yang berarti meyakinkan orang.

Menurut UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian:

Adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung 

mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk 

memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan 

keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang 

mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau 

untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya 

seseorang yang dipertanggungkan.



� Rasa aman dan perlindungan

� Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil

� Polis asuransi dapat dijadikan sebagai jaminan untuk 

memperoleh kredit

� Berfungsi sebagai tabungan

� Alat penyebaran risiko

� Membantu meningkatkan kegiatan usaha



Risiko dalam asuransi diartikan sebagai ketidakpastian dari kerugian 

finansial atau kemungkinan terjadi kerugian.

R
is

ik
o

R
is

ik
o

MurniMurni

SpekulatifSpekulatif

IndividuIndividu

PribadiPribadi
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Tanggung GugatTanggung Gugat



MenghindariMenghindari

MengurangiMengurangi

RetensiRetensi

MembagiMembagi

MentransferMentransfer



Insurable Interest

Utmost Good Faith

• Pembayaran tunai

• Penggantian/replacement

• Perbaikan/repair 

• Pembangunan kembali/reinstatement

Indemnity

Proximate Cause

• Subrogasi

• Kontribusi

Subrogation and 

Contribution



Merupakan semua risiko yang dapat 
dipertanggungjawabkan.

Risiko yang dapat dipertanggungkan memiliki ciri sebagai 
berikut:

Loss

Unexpected

Reasonable

Catastrophic

HomogenousHomogenousHomogenousHomogenous



Peril diartikan sebagai “penyebab” atau “hal yang 
mungkin menyebabkan suatu kerugian”

Hazard adalah keadaan yang dapat menciptakan atau 
mendorong kesempatan timbulnya kerugian
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1. Usaha asuransi terdiri atas: 
a) Asuransi kerugian (non life insurance)

b) Asuransi jiwa (life insurance)

c) Reasuransi (reinsurance)

2. Usaha penunjang usaha asuransi terdiri atas :
a) Pialang asuransi

b) Pialang reasuransi

c) Penilai kerugian asuransi

d) Konsultan aktuaria

e) Agen asuransi



Asuransi kerugian dalam praktiknya di Indonesia:

• Asuransi kebakaran

• Asuransi pengangkutan

• Asuransi aneka yaitu jenis asuransi kerugian yang tidak dapat 

digolongkan ke dalam asuransi kebakaran dan asuransi 

pengangkutan. Jenis asuransi aneka:

• Asuransi kendaraan bermotor

• Asuransi kecelakaan diri

• Pencurian

• Uang dalam pengangkutan

• Uang dalam penyimpanan

• Kecurangan

• dan sebagainya



Polis Asuransi Kebakaran

Polis Standar Kebakaran Indonesia yang memuat risiko:

a) kebakaran

b) peledakan

c) petir

d) kejatuhan kapal terbang

Extended Coverage

Penutupan risiko Peril di luar penutupan dalam standar polis kebakaran, 

meliputi:

a) angin topan yang merubuhkan sebagian bangunan;

b) rumah hancur kejatuhan pesawat;

c) kompor gas meledak menyebabkan kerusakan pada dapur;

d) mobil hancur kena lemparan ketika terjadi kerusuhan;

e) cat rumah rusak dan kotor pada saat rumah setelah terbakar habis.

Time Element Coverage

Penutupan risiko tambahan berdasarkan time element insurance (kerugian 

tambahan terkait kelangsungan usaha akibat terjadi risiko utama)



Perusahaan asuransi yang menjamin kerugian yang dialami

tertangung akibat terjadinya kehilangan atau kerusakan pada saat

pelayaran.

Polis tersebut meliputi tiga bidang pokok:

1. Marine Hull Policy

Dalam polis ini dibedakan 2 (dua) jenis penutupan pertanggungan 

yaitu:

� Pertanggungan yang berkaitan langsung dengan kepentingan yang 

mungkin diderita pemilik kapal

� Pertanggungan yang berkaitan dengan tanggung jawab pemilik kapal

2. Marine Cargo Policy

3. Freight

Asuransi pengangkutan menurut sifatnya digolongkan dalam 2

(dua) cabang yaitu:

1. Pelayaran Samudera

2. Pelayaran Nusantara



Pertanggungan ulang atau pertanggungan yang dipertanggungkan atau sering

disebut asuransi yang diasuransi

FUNGSI REASURANSI

Meningkatkan Kapasitas Akseptasi

Alat Penyebaran Risiko

Meningkatkan Stabilitas Usaha

Meningkatkan Kepercayaan



1) Reasuransi Proporsional – yang dibedakan dalam 2 (dua) bentuk, yaitu:

a. Quota share treaty reinsurance

b. Surplus treaty reinsurance

2) Reasuransi Non-Proporsional - yang dibedakan lagi dalam 2 (dua) bentuk

Treaty:

a. Excess of loss treaty:

� Excess of loss working cover

� Excess of loss catastrophe cover

b. Excess of loss ratio (stop loss cover)



Kontrak adalah suatu perjanjian hukum antara dua pihak atau lebih, menjanjikan

suatu prestasi tertentu sebagai imbalan pembayaran tertentu misalnya uang atau

premi.

Dasar dari seluruh kontrak asuransi disebut prinsip indemnifikasi atau principle of

indemnification

Kontrak asuransi dalam bentuk polis umumnya terdiri dari 4 (empat) bagian

terpisah yang sering disingkat DICE, yaitu:

1. Declarations

2. Insuring Agreements

3. Conditions

4. Exclusions



Aspek Hukum Kontrak

WarrantiesWarrantiesWarrantiesWarranties

RepresentationsRepresentationsRepresentationsRepresentations

ConcealmentConcealmentConcealmentConcealment

FraudFraudFraudFraud



Asuransi Jiwa adalah Jasa yang diberikan perusahaan asuransi dalam rangka

penanggulangan risiko yang terkait jiwa atau meninggalnya seseorang yang

dipertanggungkan.

Manfaat Asuransi Jiwa, yaitu:

1. Memberikan dukungan bagi pihak yang selamat dari suatu kecelakaan

2. Membayar santunan bagi tertanggung yang meninggal

3. Membantu usaha dari kerugian yang disebabkan meninggalnya pejabat kunci

perusahaan

4. Penghimpunan dana untuk persiapan pension, keperluan penting dan

penggunaan untuk bisnis

5. Menunda atau menghindari pajak pendapatan



Polis asuransi jiwa dibagi 4 (empat) Ordinary Life Insurance –

dengan perbedaan yang terletak pada jangka waktu, keuntungan

dan fleksibilitas – yaitu:

Term InsuranceTerm Insurance

Straight term insuranceStraight term insurance

Renewable term insuranceRenewable term insurance

Yearly renewable termYearly renewable term

Convertible termConvertible term

Endowment insuranceEndowment insurance

Whole life and universal lifeWhole life and universal life

Single premium planSingle premium plan

Limited payment planLimited payment plan

Continuous premium whole lifeContinuous premium whole life

Universal life insuranceUniversal life insurance

Annuity contractAnnuity contract
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Ordinary life insurance

Group life insurance

Industrial life insurance



Pengaturan usaha asuransi si Indonesia secara garis besar

mengatur mengenai hal berikut:

1. Perizinan

2. Solvabilitas

Dalam pemenuhan ketentuan tingkat solvabilitas dibedakan ketentuan sebagai

berikut:

1. Perusahaan asuransi kerugian dan perusahaan reasuransi minimal 10% dari

premi bruto;

2. Perusahaan asuransi minimal 1% dari cadangan premi, sementara untuk

bidang usaha asuransi kesehatan dan asuransi kecelakaan ditambah dengan

10% dari premi neto.

3. Kekayaan yang Diperkenankan (Admitted Assets)

4. Cadangan Teknis

Cadangan teknis perusahaan asuransi berupa:

1. Cadangan Premi

2. Cadangan Klaim

5. Retensi Sendiri

6. Premi Bruto dan Premi Neto




