
Chapter 7. Property Insurance II 

http://lulusujianaamai.wordpress.com 

CHAPTER 7. PROPERTY INSURANCE II 
 
A. Polis Standard Kebakaran Indonesia (PSKI) 
 
1. Luas Jaminan PSKI: 

1.1 Kebakaran, yang disebabkan karena kekurang hati-hatian, kesalahan 
pelayan/karyawan tertanggung, tetangga, perampok atau sejenisnya, atau sebab 
kebakaran lain yang tidak dikecualikan oleh polis, termasuk akibat dari: 
a. menjalarnya api yang timbul sendiri (self combustion), arus pendek (short 

circuit), karena sifat barang itu sendiri (inherent vice) 
b. kebakaran karena kebakaran benda lain yang berdekatan, termasuk kerugian 

atas harta benda yang dipertanggungkan karena air, alat pemadam lain atau 
karena dirusak atas perintah yang berwajib untuk memadamkan/mencegah 
menjalarnya api 

 
1.2 Petir 

Kerugian yang secara langsung disebabkan oleh petir. Khusus untuk mesin-mesin, 
peralatan listrik, elektronik, instalasi listrik harus ada kebakaran atasnya baru 
dijamin 

 
1.3 Ledakan 

Ledakan didefinisikan sebagai setiap pelepasan tenaga secara tiba-tiba yang 
disebabkan oleh mengembangnya gas atau uap. Meledaknya suatu  bejana (ketel 
uap, pipa dan sejenisnya) apabila dinding bejana itu robek terbuka sedemikian 
rupa yang mengakibatkan keseimbangan tekanan secara tiba-tiba, di dalam 
maupun di luar bejana. 
Ledakan di dalam bejana sebagai akibat dari reaksi kimia dijamin walaupun 
dinding bejana tidak robek terbuka. 
Yang tidak dijamin adalah akibat rendahnya tekanan di dalam bejana, kerugian 
pada mesin pembakar akibat ledakan di dalam ruang pembakaran dan pada bagian 
tombol saklar listrik akibat timbulnya tekanan gas. 
Bila resiko ledakan juga ditutup di polis khusus (Co. Boiler Policy) yang 
ditanggung hanya sisa kerugian yang tidak ditanggung polis khusus tersebut. 

 
1.4 Kejatuhan pesawat terbang 

Adalah kerusakan akibat benturan fisik antara pesawat terbang atau sesuatu yang 
jatuh dari pesawat terbang dengan subject matter of insurance atau bangunan yang 
berisi subject matter of insurance 

 
1.5 Asap 

Kerugian karena asap yang berasal dari subject matter of insurance 
 

2. Pengecualian: 
1.1 Secara langsung disebabkan oleh: 

Self combustion, short circuit, inherent vice 
Pencurian/hilang saat/setelah peristiwa yang dijamin 
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 2.2 Secara langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh: 

a. kesengajaan tertanggung, pelayan/karyawan tertanggung, orang lain, secara 
sengaja atas perintah tertanggung 

b. kebakaran hutan, semak-semak, alang-alang, gambut 
c. perang, huru hara 
d. reaksi nuklir 
e. kerusuhan, pemogokan, tertabrak kendaraan, tanah longsor, banjir, genangan 

air, angin topan, badai, biaya pembersihan (removal of debris) 
f. gangguan usaha, gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi 
 

3. Harta Benda yang Dikecualikan: 
1. barang-barang orang lain yang disimpan dan atau dititipkan atas dasar 

percaya/komisi 
2. logam mulia, perhiasan,batu permata, batu mulia 
3. barang antik atau barang seni 
4. naskah, rencana, gambar atau desain, pola, model atau tuangan dan cetakan 
5. efek-efek, obligasi, saham atau segala macam surat berharga dan dokumen, 

perangko, materai dan pita cukai, uang kertas, logam, cek, buku-buku usaha dan 
catatan-catatan sistem komputer. 

 
4. Klausula-klausula: 

1.1 Public Authorities Clause : menjamin biaya-biaya tambahan untuk membangun 
kembali bangunan yang rusak sesuai dengan peraturan pemerintah setempat 
(indemnity bisa lebih besar dari kerugian). 
 
Pengecualian : 
1. Cost yang terjadi untuk mentaati peraturan: 

- bila kerusakan terjadi sebelum peraturan keluar 
- bila kerusakan tidak dijamin oleh polis 
- bila kerusakan terjadi atas bagian yang memang sudah diminta oleh 

penanggung untuk diubah 
- bagian-bagian yang tidak rusak 
 

2. Biaya-biaya yang memang harus dikeluarkan untuk membangun kembali 
property yang rusak ke keadaan semula tanpa ada peraturan tersebut 

3. Pajak dan sejenisnya yang timbul karena apresiasi nilai bangunan yang sudah 
dibangun tersebut 

 
  Reinstatement paling lambat 12 bulan setelah kerusakan, bisa diperpanjang bila 

dalam waktu 12 bulan penanggung secara tertulis setuju untuk membangun 
kembali di tempat lain karena peraturan tersebut, asal tidak melebihi kewajiban 
penanggung berdasarkan perluasan ini. 

  Berlaku under insurance, penggantian maksimum sebesar SI. 
 
 4.2 Reinstatement Value Clause 
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  Jumlah yang dibayarkan adalah cost of replacing or reinstating pada lokasi yang 
sama dengan tipe dan jenis yang sama tapi tidak lebih dari property tersebut saat 
baru. 

 
  Special provision: 

1. Jangka waktu reinstatement paling lambat 12 bulan setelah kerusakan atau 
bisa lebih dari 12 bulan dengan persetujuan tertulis penanggung 

2. Penanggung hanya bertanggung jawab bila biaya-biaya replacement/reinstate 
telah terjadi 

3. Bila ada excess, berlaku rateable proportion 
4. Tidak diganti bila ada polis lain yang menjamin 
5. Klausula batal bila: - tidak dilaporkan 6 bulan setelah tanggal kerusakan 

- tertanggung tidak mampu/tidak mau replace/reinstate 
pada tempat yang sama/beda 

 
4.3 Temporary Removal Clause 

  Menjamin subject matter of insurance saat untuk sementara dipindahkan dalam 
rangka membersihkan, renovasi, repair atau tujuan sejenis ke mana pun di dalam 
maupun di luar premise di wilayah RI dan saat transit ke atau dari RI by road, rail 
atau inland waterway. 

   
  Ketentuan-ketentuan: 

1. Penggantian tidak boleh lebih dari jumlah yang bisa dicover bila loss  terjadi 
di bagian premis di mana property untuk sementara ada atau di tempat lain, 
10% SI tidak termasuk nilai bangunan, stock in trade atau merchandise 
diasuransikan. 

2. Tidak berlaku bila ada asuransi lain yang menanggung 
3. Tidak berlaku untuk:- kendaraan bermotor untuk normal road use 

- barang titipan selain mesin dan plant 
 

1.4 Architects, Surveyors and Consulting Engineers Expenses: 
Asuransi untuk building dan contents dianggap sudah termasuk biaya-biaya 
tersebut sesuai dengan tabel yang dikeluarkan yang berwenang, dibatasi 5% SI. 
Biaya-biaya tersebut adalah yang perlu dan wajar terjadi saat 
reinstatement/replacing, bukan biaya-biaya persiapan klaim. 

 
 4.5 All Other Contents 
  Menjamin: 

1. Money dan stamps, SI max aggregate Rp 5.000.000,- 
2. Documents, manuscript dan business book terbatas pada nilai material dan 

clerical labor, max Rp 5.000.000,- 
3. Computer system records (material+labor), max Rp 5.000.000,- 
4. Patterns, moulds, models, plans, design, max Rp 5.000.000,- 
5. Personal effects karyawan, max Rp 250.000,- per karyawan 
 

 4.6 Bankers Clause 
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Menjamin barang yang dipertanggungkan yang dijadikan agunan untuk bank 
tersebut. 

  Klaim sampai sejumlah pinjaman harus dibayar ke bank. Batal, bila ada 
pemberitahuan dari bank bahwa bank tidak lagi punya interest atas subject matter 
of insurance tersebut. 

 
 4.7 Debris Removal Clause 

Menjamin biaya pembersihan puing-puing sisa kebakaran sebelum repair/reinstate 
dilakukan. 

  Dalam situasi normal, biaya ini termasuk dalam klaim. Tidak dicover bila: 
- jatuh ke jalan/sungai 
- meleleh saat kebakaran/membeku 
 

 4.8 Capital Addition Clause 
  Menjamin kenaikan SI secara otomatis akibat perubahan atau penambahan 

dengan limit 10% SI atau sejumlah yang disetujui. 
  Tertanggung wajib melapor tiap kwartal dan premi tambahan akan dihitung. 
 
 4.9 Selling Price Clause 
  Apabila barang sudah dijual tapi belum dikirim ke pembeli, bila terjadi kerusakan, 

penggantian adalah berdasarkan harga kontrak penjualan. 
 
5. General Conditions: 

5.1 Premi (pasal 1) 
a. Bila jangka waktu pertanggungan lebih atau sama dengan 45 hari, premi harus 

dilunasi dalam tenggang waktu 45 hari setelah polis efektif 
b. Bila jangka waktu pertanggungan kurang dari 45 hari, premi harus dilunasi 

dalam jangka waktu tersebut. 
c. Bila tidak dibayar, polis batal sejak berakhirnya tenggang waktu, tapi 

penanggung tetap liable atas kerugian sebelum tanggal tersebut dan 
tertanggung tetap wajib bayar 25% premi 1 tahun. 

d. Bila ada perubahan resiko dan penanggung menolak meneruskan, premi untuk 
sisa waktu pertanggungan dikembalikan secara prorata. 

e. Bila penanggung membatalkan polis,  pengembalian premi pro rata untuk sisa 
waktu pertanggungan 
Bila tertanggung membatalkan polis, pengembalian premi menurut skala 
jangka pendek 

 
 5.2 Perselisihan diselesaikan melalui arbitrase dengan ketentuan: 

a. Kedua belah pihak menunjuk 1 arbiter, maksud ini disampaikan secara tertulis 
oleh yang bersangkutan ke pihak lainnya. 

b. Bila tidak terlaksana dalam 15 hari, masing-masing menunjuk satu arbiter dan 
kedua arbiter tersebut menunjuk arbiter ketiga 

c. Bila tidak terlaksana dalam 60 hari, pihak yang lebih siap memohon kepada 
DAI mengangkat 3 orang arbiter yang salah satunya menjadi Ketua Majelis 
Arbitrase 
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d. Kematian salah satu pihak tidak membatalkan/mempengaruhi kekuasaan 
arbiter. Bila arbiter meninggal, pihak yang menunjuk arbiter tersebut 
menunjuk penggantinya. 

e. Hak, kewajiban dan tanggung jawab serta tata cara perdagangan arbitrase 
ditetapkan oleh para arbiter dan didasarkan kepada peraturan perundangan 
yang berlaku 

 
6. Adjacent risk, Adjoining risk dan Compound  risk 

6.1 Adjacent risk (Resiko berdampingan) 
Dua resiko atau dua bangunan atau lebih yang saling berdampingan atau 
berdekatan dan mempunyai atap masing-masing, dengan dipisahkan oleh jarak. 
Dengan demikian resiko-resiko/bangunan-bangunan yang bersangkutan tidak 
saling menempel/bersatu. 
“Jarak” adalah garis lurus terpendek yang menghubungkan tepi bagian luar dari 
setiap bangunan yang saling berdampingan. Tidak ada koridor atau bangunan 
penghubung, benda-benda yang menetap maupun tidak, tumbuh-tumbuhan, 
pohon-pohon atau tumpukan barang yang dapat terbakar (combustible) dan/atau 
yang dapat menjadi perantara menjalarnya api dari resiko/bangunan satu ke yang 
lainnya yang saling berdampingan tersebut. 
Berlaku suku premi masing-masing. 

 
6.2 Adjoining risk (Resiko berbatasan) 

Beberapa resiko yang berada dalam satu atap yang tidak terlindung oleh plafon 
beton. 
Berlaku suku premi tertinggi. 

 
6.3 Compund risk (Resiko dalam satu kompleks) 

Jenis resiko yang menempati lebih dari satu bangunan dalam 1 kompleks 
(compound) di bawah satu pengelola, berlaku suku premi jenis resiko (okupasi 
utama). Tapi bila bangunan-bangunan tersebut dipisah oleh jarak sekurang-
kurangnya 7,5 m dari okupasi utama, maka bisa digunakan suku premi masing-
masing. 

 
7. Construction Classes: 
 7.1 Kelas Konstruksi I: 
  Building with walls, floors and their structural supporting members and roof 

coverings constructed entirely of non combustible materials (Note: Windows, 
doors and their frames, partitions and floor coverings may be disregarded). 

 
 7.2 Kelas Konstruksi II: 
  Building as in class I  but with the following allowances: 

1. Roof coverings may be of hard wood shingles (eg:sirap) 
2. Walls may be contain up to 20% combustible materials by area 
3. Floors and their supporting structures may be constructed of wood 

 
7.3 Kelas Konstruksi III: 
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 All other buildings 
Catatan : Bangunan dengan definisi kelas konstruksi I yang berada di area terbuka 
(open sided) termasuk pada kelas konstruksi II. 
 

 
 
B. Lloyd’s Fire Policy 
1. Luas jaminan: 

1.1 Fire and/or lightning 
1.2 i.  Fire sebagai akibat peledakan di manapun ledakan itu terjadi 

ii.  Ledakan sebagai akibat kebakaran di premises yang dijamin 
ii. Ledakan domestic boilers atau gas yang digunakan untuk domestic purposes 

atau untuk penerangan/pemanas gedung. 
 
 
 
 

2. Exclusions: 
- Riot dan civil commotion 
- Kindred perils 
- Radioactive contamination 
- Explosive nuclear assemblies 
- War risks 
 

3. Electrical clause: 
Penanggung tidak liable bila electrical plant atau conductors rusak akibat abnormal 
currents atau self heating. 
Kerusakan karena menjalarnya api ke other insured property dijamin 

 
C. Polis Standar Gempa Bumi Indonesia (PSGBI): 
1. Luas jaminan: 

Menjamin kerugian/kerusakan pada subject matter of insurance akibat gempa bumi 
yang pada polis ini didefinisikan sebagai: 
Shaking/trembling of earth due to geological phenomena such as tectonic movement 
and volcanic eruptions 

 
2. Pengecualian: 

2.1 i. War, RSCC, RSMD 
 ii. Reaksi nuklir, radiasi radioaktif 

  iii. Impact by vehicle 
iii. Angin ribut, badai atau keadaan alam baik disebabkan atau ditambahkan atas 

gempa bumi 
iv. Flood and inundation lebih dari 72 jam setelah gempa bumi 
v. Volcano erruption, kecuali menyebabkan gempa bumi 
vi. Tsunami 
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2.2 Tidak menjamin: 
i. Bagian ko asuransi seperti tercantum dalam schedule 
ii. Deductible-nya 
iii. Consequential loss 
 

2.3 Kecuali diperluas/dinyatakan dalam polis, tidak menjamin: 
i. removal of debris, cleaning costs 
ii. barang-barang titipan 
iii. bullion atau unset precious stone 
iv. barang seni lebih dari Rp 2.500.000,- 
v. manuscript, plans, drawings or designs, patterns, models or moulds 
vi. securities, obligations or documents of any kind, stamps, coined of paper 

money, cheques, books of account of other business books and computer 
system records 

 
2.4 Kerugian akibat theft yang mengikuti insured perils tidak dijamin 
 

3. Perluasan Letusan Gunung Berapi 
Merupakan perluasan PSGB 
Perluasan peril Volcanic Erruption: 
Volcanic Eruption : issuance of molten or hot rock or steam, gas or liquid from a vent 
or vents in the earth crust 

D. Collective Policies 
Merupakan metode co-insurance di mana suatu resiko yang besar dibagi bersama-
sama antara para penanggung. Polis yang dikeluarkan hanya satu di mana masing-
masing penanggung menanda tangani dan mencantumkan prosentase bagiannya. 
Ditegaskan dalam polis, tiap penanggung bertanggung jawab sebatas besarnya 
prosentase yang disetujuinya untuk setiap kerugian, jadi liabilitynya adalah untuk 
masing-masing dan bukan secara bersama-sama (joint). 
Masing-masing penanggung mengirimkan signing slip kepada leader. Leader adalah 
penanggung dengan saham terbesar. Leader atas nama penanggung lainnya 
mengeluarkan polis beserta endorsement-endorsement yang diperlukan. 
Llyod’s underwriter tidak dapat menjadi member secara langsung dalam collective 
policy karena Llyod’s mempunyai polis tersendiri. 
 
Keuntungan collective pollicies: 
1. Hanya perlu 1 dokumen renewal 
2. Tiap endorsement ditandatangani leading office yang hanya menyiapkan 1 
dokumen untuk seluruh penanggung 

  
 
E. Escalator Clause 

Kenaikan jumlah pertanggungan secara otomatis dalam keadaan tertentu, dengan 
tambahan premi, dapat diadakan untuk mengatasi inflasi sampai batas tertentu. Hal di 
atas dapat dilakukan dengan klausula ini 
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Suatu prosentase tertentu sampai dengan 20% dapat dipilih oleh tertanggung. 
Klausula ini menyatakan bahwa selama periode pertanggungan, jumlah harga 
pertanggungan akan naik secara proporsional sejak awal pertanggungan. Jadi jumlah 
pertanggungan akan naik secara progresif selama jangka waktu pertanggungan 
dengan cara: 

Jumlah hari sejak awal penutupan  X  Annual Rate 
Jumlah hari periode asuransi 

Tambahan premi dihitung berdasarkan 50% dari jumlah total kenaikan jumlah 
pertanggungan pada akhir masa pertanggungan. 

 
Klausula ini dapat digunakan pada pertanggungan untuk bangunan dan isi bangunan, 
meskipun tunduk pada reinstatement memorandum, kecuali valuation linked system 
dan national reinstatement value system. Escalator clause tidak dapat digunakan 
dalam penutupan stock karena untuk stock digunakan polis deklarasi. 
Inflation rate dipilih/ditentukan dengan panduan ahli. Kenaikan tingkat inflasi 
sepanjang tahun tidak seragam, sehingga penerapan ketentuan inflasi pada awal 
pertanggungan kurang tepat 

 
Contoh Escalator Clause: 
Sum Insured Rp 100.000.000,- 
Annual rate 20%  Rp 20.000.000,- 
Periode 01.01.95 – 31.12.95 = 365 hari 
Kenaikan SI per 30.09.95 
Jumlah hari s/d 30.09.95 = 273 hari 
 273/365 X Kenaikan 1 tahun = Rp 14.958.904,11 
Normal rate 1% 
Tambahan premi : 50% X Rp 20.000.000 X 1% = Rp 100.000,- 

 
F. Seasonal Stock Insurance 

Banyak perdagangan dipengaruhi oleh fluktuasi bisnis musiman. Biasanya retail sale 
shops memerlukan stock tambahan pada waktu-waktu tertentu saat barang-barang 
mereka memiliki special demand, seperti pada waktu lebaran atau natal. Untuk itu 
perlu perhatian khusus dalam menentukan SI yang memadai untuk selama periode 
pertanggungan.  
 
Untuk menjamin stock tersebut ditutup oleh asuransi dapat ditempuh: 
1. Penutupan stock dengan harga pertanggungan maksimum 

  Kelemahan: tertanggung membayar premi terlalu tinggi 
2. Tiap ada kenaikan, tertanggung memberitahu penanggung dan harga 

pertanggungan disesuaikan. 
  Kelemahan: bila tertanggung lalai melapor, terjadi underinsurance. 
  Untuk mengatasinya digunakan automatic seasonal increase clause untuk stock, di 

mana pada premi dimasukkan unsur additional premium secara pro rata untuk 
cover tambahan sementara. 

  
  Contoh: 
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  Sum Insured Rp 10.000.000,- 
  Kenaikan SI selama bulan November dan Desember 25% = 25%x10.000.000 = 

Rp 2.500.000,- 
  Rate normal 2.5% = 2.5 % x Rp 10.000.000 = Rp 250.000,-  
  Tambahan premi = 2/12 x 2.5% x Rp 2.500.000 = Rp 10.625,- 
  Total premi = Rp 260.625,- 
 
G. Declaration Policies 
1. Declaration policies berlaku untuk stock insurance (selain farming stock) yang 

bertujuan memberikan maximum cover dan menghindari over insurance yang 
mengakibatkan premi berlebihan.  

2. Penentuan SI adalah jumlah maksimum resiko selama masa pertanggungan. 
3. Kewajiban tertanggung: 

1. memberikan deklarasi (biasanya bulanan) jumlah resiko pada hari tertentu atau 
jumlah max. resiko sejak deklarasi tertentu dan harus dilaporkan dalam waktu 30 
hari setelah bulan yang bersangkutan berakhir 

2. Bila deklarasi tidak disampaikan, jumlahnya dianggap sama dengan SI.  
Bila jumlahnya lebih besar daripada SI, maka dihitung sama dengan SI 

4. Penentuan premi: 
 Premi provisional = 75% SI x rate 
 Setelah berakhirnya jangka waktu pertanggungan maka premi yang sebenarnya 

(premi aktual) akan diperhitungkan sesuai dengan nilai rata-rata (average) dari 
deklarasi yang sudah disampaikan selama jangka waktu pertanggungan tersebut. 
Bila premi aktual di akhir periode lebih besar daripada premi provisional, maka ada 
tambahan premi 
Bila premi aktual lebih kecil daripada premi provisional,maka ada pengembalian 
premi 

 Pengembalian premi maksimum 1/3 premi provisional 
5. Polis ini menggunakan automatic reinstatement bila terjadi loss, sehingga tertanggung 

hanya perlu membayar premi tambahan atas loss secara pro rata dari tanggal loss 
sampai dengan akhir pertanggungan. Isi lengkap dari klausula “automatic 
reinstatement” adalah: 

“In consideration of the insurance not being reduced by the amount of any loss 
the Insured shall pay the appropiate extra premium on the amount of the loss 
from the date thereof to the date of the expiry of the period of insurance” 

6. Untuk menghindari kesulitan dalam pembayaran klaim maka suatu warranty 
disediakan yang isinya : “every insurance on the property shall be identical in 
wording with this insurance” 

7. Polis deklarasi juga perlu tetap berdasarkan average (subject to average) dan batas 
jaminan dari penanggung adalah “sum insured” tanpa melihat deklarasi pada bulan 
sebelum terjadinya klaim (kerugian) 

 
Contoh: 
SI (yang mencerminkan kemungkinan maksimum nilai sebenarnya dari resiko): Rp 
200.000.000,- 
Rate = 15%o 
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Premi provisional  = 3/4xRp 200.000.000,-x15%o 
     = Rp 225.000,- 
Deklarasi bulanan     Rp 
Januari        160.000.000,- 
Pebruari        150.000.000,- 
Maret        140.000.000,- 
April        140.000.000,- 
Mei         120.000.000,- 
Juni         110.000.000,- 
Juli         130.000.000,- 
Agustus        150.000.000,- 
September       180.000.000,- 
Oktober        180.000.000,- 
Nopember       190.000.000,- 
Desember       180.000.000,- 
                   1.830.000.000,- 
 
Deklarasi rata-rata     152.500.000,- 
 Premi = 152.500.000,- x 15%o =          228.750,- 
 Premi provisional yang sudah dibayar          225.000,- 
 Tambahan premi (additional premium)              3.750,- 
 
Jika penyesuaian premi yang dihasilkan sebesar Rp 140.000,- misalnya, maka maksimum 
pengembalian premi adalah sebagai berikut: 
 Premi minimum            150.000,- 
 Premi provisional            225.000,- 
 Pengembalian premi              75.000,- 
 
H. Special Perils 
 Istilah “Special Perils” asalnya diistilahkan untuk resiko-resiko yang normalnya 

dikecualikan dari polis Asuransi Kebakaran yang normal, tetapi bagi penanggung 
yang bersedia memberikan cover akan memberlakukan kondisi yang tersendiri dan 
dengan tambahan premi tertentu. 

 Pada mulanya perluasan jaminan semacam diberlakukan terhadap polis “Household 
atau Domestic Property” 

  
 “Special Perils” untuk cover asuransi yang normalnya disediakan oleh penanggung 

umumnya terbagi dalam beberapa kelompok sebagai berikut: 
 
a. Perils of a chemical nature 

i. Explosion 
ii. Spontaneous fermentation, heating or combustion 
 

b. Social Perils 
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i. Riot, civil commotion, strikes, locked-out workers, or persons taking part in 
labour disturbances, or malicious persons acting on behalf of or in connection 
with any political organisation 

ii. Malicious damage without qualification in (b) (i) 
 

c. Perils of nature 
i. Storm and tempest 
ii. Flood 
iii. Hail 
iv. Earthquake 
v. Subteranean fire 
vi. Subsidence 
 

d. Miscellaneous perils 
i. Aircraft and other aerial devices or articles dropped therefrom (damage other than 

by fire) 
ii. Bursting or overflowing of watertanks, apparatus or pipes 
iii. Impact by road vehicles, horses or cattle 
iv. Sprinkler leakage 

 
 Merupakan kebiasaan praktek secara umum bahwa penutupan special perils ini 

jaminan yang diberikan adalah untuk nilai pertanggungan yang sama dan tetap 
berdasarkan average (subject to average) sebagaimana dalam jaminan polis asuransi 
kebakaran (Fire). 

 
 Namun dalam hal “First Loss Insurance” sebagaimana diatur dalam jaminan 

dengan istilah “wet” perils yaitu storm, flood, burst pipe dan sprinkler leakage, di 
mana jaminan atau cover didasarkan dari nilai deklarasi (subject to a declared value 
clause). 

 
 EXPLOSION 

Merupakan jaminan yang cukup tertua sebagai suatu perluasan jaminan 
Walaupun fire menjamin resiko peledakan (explosion) tetapi peledakan (explosion) 
yang mengakibatkan concussion damage tidak dijamin. 
Terlepas dari pembatasan jaminan yang diberikan yaitu hanya terhadap peledakan 
boiler yang dipergunakan untuk keperluan rumah tangga (“domestic purposes”) atau 
gas yang juga dipergunakan untuk keperluan rumah tangga (domestic purposes) 
Pengertian “domestic purposes” bukan dilihat dari karakteristik penggunanya atau 
pemiliknya, tetapi dilihat dari penggunanya. 
Sehingga boilers yang ada dalam pabrik, yang semata-mata dipergunakan untuk 
keperluan karyawannya, misalnya untuk keperluan penyediaan air panas untuk 
mencuci (mandi atau mencuci pakaian), maka penggunaan boilers semacam ini 
dianggap sebagai “domestic purposes”. 
 
Bahaya explosions akan banyak dihadapi oleh industri (pabrik). Terlepas dari 
kemungkinan bocornya boilers atau bejana yang mengandung uap panas atau gas 



Chapter 7. Property Insurance II 

http://lulusujianaamai.wordpress.com 

dalam tekanan tinggi, ada beberapa bahaya lainnya yang terkait dengan produksi atau 
kehadiran debu pabrik/industri atau asap/uap atau gas yang mudah terbakar. 
 
Asap/uap atau gas yang mudah terbakar yang dapat membentuk suatu bahan yang 
dapat meledak apabila bercampur dengan udara sering ditemukan dalam 
industri/pabrik, sering berupa gas yang keluar dari bahan bakar cair atau spiritus 
(cleaning fluids), alat perekam lem (adhesives) dan banyak produk lainnya. 
 
Dalam beberapa pabrik (industri) potensi peledakan dari debu yang banyak terdapat 
dalam bentuk tumpukan (curahan) yang dihasilkan oleh bagian dari proses produksi, 
seperti contoh dalam pabrik cat, pabrik makanan ternak, pabrik pupuk, pabrik tepung 
terigu. 
 
Dalam kasus lain, bahaya debu juga dapat muncul sebagai suatu hasil dari suatu 
proses produksi yang tidak dikehendaki seperti pada tambang batu bara, produksi 
coke, pabrik furniture, pabrik pemintalan katun. 
Namun dalam beberapa tempat, bahaya tersebut sangat kecil ditemukan, seperti pada 
lingkungan kantor, gereja, sekolah. Dalam hal seperti ini maka perluasan jaminana 
terhadap resiko peledakan (explosions) akan diberikan penanggung tanpa ada 
tambahan premi. 
 
Resiko explosion tidak terbatas pada explosion atau peledakan yang terjadi pada 
(dalam) bangunan dari tertanggung, tetapi juga terhadap rediko peledakan yang ada 
pada bangunan di sebelah (adjacent factory). 
 
Dalam cover semacam ini dalam policy wording perlu diperjelas adanya pemisahan 
dengan explosion (peledakan) yang dijamin dalam polis engineering, untuk 
menghindari overlap, sehingga untuk maksud tersebut maka perluasan resiko 
explosion dalam fire tidak termasuk kerusakan yang diakibatkan oleh peledakan dari 
boiler atau pressure vessels. Sehingga kerusakan boiler atau pressure vessels itu 
sendiri atau terhadap surrounding property tidak termasuk dalam jaminan. 
Concussion damage yang disebabkan oleh peledakan dari sebuah boiler atau pressure 
vessels yang bukan milik tertanggung termasuk dalam jaminan perluasan ini. 
Dalam wording peledakan harus dicatat bahwa tidak ada tanggung jawab terhadap 
kerusakan atas pressure vessels, machinery, atau peralatan lainnya yang melekat, 
yang diakibatkan oleh peledakan pressure vessels itu sendiri (dicover di bawah polis 
engineering). 

 
 SPONTANEOUS FERMENTATION, HEATING OR COMBUSTION 

Pengecualian terhadap resiko spontaneous fermentation atau heating dalam polis 
Standar Kebakaran (FOC) berlaku hanya terhadap barang yang mengalami 
spontaneous fermentation atau heating itu sendiri, tidak terhadap barang lain yang 
diakibatkannya. 
Perluasan: 
>> tanpa tambahan premi untuk objek: 
 coal 
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 coke 
 wood blocks 
>> dengan tambahan premi untuk objek: 
 vegetable fibres 
 grasses 
 seeds atau organic materials stored in bulk 
Jaminan atas special perils umumnya sebagai tambahan terhadap polis asuransi 
kebakaran (fire policy) dengan melampirkan endorsement, kecuali untuk perils 
berikut, akan dijamin dalam polis tersendiri secara terpisah yaitu: 
 Spontaneous fermentation 
 Subterranean fire 
Ada beberapa kondisi khusus (special conditions) berlaku terhadap resiko-resiko 
tertentu, tetapi secara keseluruhan berlaku pengecualian terhadap resiko 
“Consequential Loss” dan asuransi special perils ini selalu  mengecualikan terhadap 
semua kesepakatan industri secara umum (market agreement), seperti terhadap 
resiko-resiko: 
 War 
 Nuclear 
 Sonic bang 
 Northern Ireland Overriding Exclusion Clause 

 
 RIOT AND CIVIL COMMOTION 

Ada dua jenis kondisi jaminan terhadap perluasan resiko ini yaitu: 
a. Fire only dengan wording sbb: 
 Destruction of or damage to the property insured (by fire only) directly 
caused by riot or civil commotion. 
b. All damages dengan wording sbb: 
  Destruction of damage (by fire or otherwise, including explosion) of or to the 

property insured directly caused by riot , civil commotion, strikes, locked-out 
workers or persons taking part in labour disturbances or malicious persons 
acting on behalf of or ini connection with any political organisation. 

Keduanya tetap mengecualikan: 
1. confiscation, destruction of requisition by order of the government or any public 

authority 
2. loss or damage resulting from cessation of work. 
Terhadap resiko riot dan civil commotion ini penanggung berhak memperoleh 
recovery dari pihak kepolisian. 

 
 MALICIOUS DAMAGE 

Kebakaran yang disebabkan oleh malicious acts dijamin dalam polis standard 
kebakaran. 
Cover “riot and civil commotion” lebih luas dalam hal termasuknya resiko 
“malicious prsons ……. acting on behalf of or in connection with any political 
organisation”. 
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 Kadang-kadang permintaan perluasan “malicious damage” dari semua jenis tanpa 
melihat ada atau tidak ada unsur politik. Hal semacam ini akan dapat dipenuhi apabila 
menggunakan jenis ‘riot and civil commotion’ yang lebih luas. 

 Pengecualian dari malicious damage adalah: 
i. Destruction or damage by theft 
ii. Deductible atau excess ascertained after the application of any average condition 
Pengertian malicious damage termasuk pengrusakan di luar kejahatan kriminal 
(criminal damage) 

 
 STORM AND TEMPEST 

Dalam kasus “Oddy v. Phoenix Assurance Company, Ltd (1966)”, Veale, J. 
menjelaskan pengertian storm and tempest sbb: 
 “Tempest, in my view, only a severe storm. Storm to me connotes some  sort of 

violent wind usually accompanied by rain or hail or snow. Storm does not mean 
persistent bad  weather, nor does it mean heavy rain or persistent rain by itself”. 

 Penanggung umumnya menginterpretasikan pengertian storm and tempest secara 
lebih bebas (liberally). 

 Cloud-burst atau hail storm dapat diartikan oleh penanggung sebagai tempest 
walaupun pada saat itu terjadi tiupan angin yang sangat kecil. 

 Pengecualian yang normal berlaku adalah: 
a. kerugian atau kerusakan oleh 

i. The escape of water from the normal confines of any natural water course 
(other than water tanks, apparatus or pipes) or lake, reservoir, canal or dam; 

ii. Inundation from the sea 
Whether resulting from storm or tempest or otherwise 

b. destruction or damage by frost, subsidence or landslip; 
c. destruction or damage to fences and gates, and movable property in the open. 
Berlaku excess atau deductible di setiap lokasi pertanggungan 

 
 FLOOD 

Perluasan jaminan terhadap flood dapat diberikan umumnya dikaitkan dengan 
perluasan storm and tempest 

 
 HAIL 

Perluasan jaminan terhadap hailstorm terbagi dalam dua bentuk jaminan yaitu: 
Cover terhadap crops in the open area  > seasonal (short period) 
Cover terhadap glasshouse   > annually 

 
 EARTHQUAKE 

Polis asuransi kebakaran secara umum mengecualikan resiko earthquake, namun 
dengan tambahan premi maka resiko fire dapat diperluas dengan earthquake atau 
resiko akibat dari earthquake tersebut (shock damage other than fire). 
Lebih umum perluasan jaminan dalam bentuk keduanya yaitu “earthquake fire” dan 
“shock risks” 

 
 SUBTERANEAN FIRE 
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Polis asuransi kebakaran umumnya juga mengecualikan resiko subterranean fire. 
Dimaksudkan dengan subterranean fire adalah fire (api) yang bersumber dari gunung 
berapi (volcanic origin), tetapi dapat diartikan pula sebagai api yang berasal dari 
“tambang batu bara” atau “sumur minyak (oil well)” atau juga termasuk “spontaneous 
over heating dan consequent combustion dalam made-up ground” (proes pekerjaan di 
bawah tanah). 
Untuk perluasan semacam ini umumnya penanggung membebankan tambahan premi 
kepada tertanggung. 
Dalam hal tertentu penanggung bersedia memperluas jaminan semacam ini tanpa 
tambahan premi dengan persyaratan: 
a. Polis sudah termasuk perluasan terhadap earthquake fire risk. 
b. Harta benda yang dipertanggungkan tidak berada di lokasi “made-up ground” atau 

di atas area pertambangan dan penanggung dapat diyakinkan bahwa tidak ada 
keadaan yang abnormal yang terkait dengan resiko tersebut. 

 
 SUBSIDENCE 

Subsidence, Landslip dan ground heave umumnya termasuk dalam jaminan terhadap: 
 Building dan contents atas private dwelling house 
Tetapi tidak tersedia untuk resiko 
 Industrial dan commercial 
Karena adanya unsur eleksi dari penanggung terhadap objek pertanggungan yang 
secara otomatis dapat ditutup dengan resiko ini. 
Untuk perluasan resiko ini “survey” ke lokasi pertanggungan sangat mutlak dilakukan 
oleh penanggung untuk memperoleh informasi mengenai: 
 Previous use of the ground 
 Presence of underground water courses 
 Railways atau excavations 
Jaminan semacam dapat diperlukan terhadap objek pertanggungan yang berada: 
 Hill side 
 River side atau reservoir side 
yang semuanya terkait dengan keadaan subsoil. 
Misalnya di lokasi sekitar pohon yang mempunyai akar yang sangat besar suatu 
bangunan mempunyai resiko subsidence karena subsoil yang cepat mengalami 
kekeringan terutama pada musim panas. 
Sementara pada musim hujan dapat mengakibatkan ground heave. 
Landslip = a small land-slide 

 
 AIRCRAFT 

Perluasan jaminan ini umumnya sebagai perluasan dari polis Asuransi Kebakaran. 
Yang umumnya kombinasi dengan resiko lainnya, yang wordingnya berbunyi: 
Destruction or damage (by fire or otherwise) of or to the property insured directly 
caused by aircraft and other aerial divices of articles dropped therefrom excluding 
destruction or damage occasioned by pressure waves caused by aircraft and other 
aerial divices travelling at sonic or supersonic speeds. 
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Perlu dicatat bahwa kebakaran akibat kejatuhan pesawat terbang atau aerial devices 
sudah termasuk dalam jaminan fire (FOC) karena dianggap bahwa aircraft tidak 
termasuk dalam pengecualian, tetapi yang dikecualikan adalah sonic bangs. 
Kalau owner atau operator dari pesawat yang mengakibatkan kerusakan dapat 
diketahui (traceable), tertanggung mempunyai hak untuk menuntut yang pada 
gilirannya merupakan hak subrogasi bagi penanggung yang telah memberikan 
penggantian terhadap tertanggung. 

 
 BURSTING OR OVERFLOWING OF WATER TANKS, APPARATUS OR 

PIPES 
Merupakan perluasan jaminan atas resiko air, kerusakan pipa 

 
I. Sprinkler Leakage Insurance 
 Jaminan dalam sprinkler leakage policies: 

Kerusakan/kerugian karena air yang secara accidental keluar atau bocor dari instalasi 
sprinkler otomatis. 

  
5 (lima) penyebab yang umum mengakibatkan kebocoran accidental instalasi 
sprinkler: 
1. kerusakan kepala sprinkler atau bagian lain sprinkler karena terbentur suatu benda 

lain 
2. panas yang berasal dari sumber yang bukan api seperti yang dimaksud dalam fire 

policy 
3. panas yang berlebihan dari boiler 
4. kerusakan mekanis pada instalaasi (kecuali karena kelalaian tertanggung untuk 

menjaga kondisi sprinkler dengan baik) 
5. pembekuan air yang diikuti kebocoran pipa pada bangunan yang sedang dihuni 
 
2 (dua) bentuk penutupan yang bisa diterapkan untuk sprinkler leakage policies: 
1. Full value basis 

Sum Insured (SI) pada polis ini biasanya sama dengan fire insurance, dengan 
jumlah SI terpisah untuk building dan contents. Penutupan ini tunduk pada 
kondisi average. 
Bila fire insurance untuk building dan contents (kecuali stock) berdasarkan 
reinstatement basis, maka sprinkler leakage policies juga menggunakan basis 
yang sama. 

2. First loss basis 
a. SI menggambarkan jumlah maksimum kerugian yang dapat terjadi akibat 

sprinkler leakage 
b. SI terpisah untuk building dan contents 
c. SI merupakan maksimum liability, tetapi declared value harus tetap 

dicantumkan (terpisah juga untuk building dan contents) 
d. Average dihitung berdasarkan declared value 

  
 Pengecualian: 
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1. Pembekuan air yang terjadi saat bangunan tidak dihuni  (lebih atau sama dengan 
24 jam) 

2. Panas karena kebakaran (dijamin di fire policy) 
3. Peledakan (termasuk peledakan gedung), earthquake, subteranean fire, riot, civil 

commotion 
4. Consequential loss 
5. Atas perintah yang berwajib 
6. Saat perbaikan gedung 
7. Instalasi sprinkler sedang diperbaiki, dipindah atau ditambah 
8. Secara eksplisit mengecualikan kerusakan pada instalasi sprinkler itu sendiri 
 

J. Farm Insurance 
1. Scope of cover: 

Selain bangunan, dipertanggungkan pula secara terpisah: 
a. Hasil pertanian, selain ternak termasuk tanaman panenan selain umbi-umbian 
b. Alat-alat pertanian 
c. Mesin-mesin pertanian kecuali sudah dicover oleh polis lain 
d. Ternak piaraan atau ternak penghasil (livestock) dengan limit tertentu 

 
2. Average Condition 

Untuk jenis asuransi ini diberlakukan special condition of average yaitu 75% value 
untuk hasil pertanian, sedangkan untuk bangunan dan objek lainnya dikenakan 
prorata condition of average. 
Untuk rumah tinggal petaninya, pagar, tembok dan pintu gerbang dan bangunan-
bangunan lainnya untuk tempat tinggal tidak dikenakan average dalam bentuk 
apapun, oleh karenanya dipertanggungkan secara terpisah 

 
3. Untuk live stock, limit untuk tiap ternak adalah maksimum liability penanggung dan 

tidak terpengaruh oleh under insurance 
Contoh: 
- Harga pertanggungan $ 15.000,- 
- Limit setiap ternak $ 1.000,- 
- Nilai seluruh ternak $ 30.000,- 
- Seekor ternak dinilai $ 2.200,-  mati terbakar 
Maka ganti rugi sebagai berikut: 
15.000 x $ 2.200  = $ 1.100 
30.000  

Karena limit setiap ternak adalah hanya $ 1.000,-  maka ganti rugi adalah $ 1.000,- 
 
4. Perluasan Jaminan tanpa premi tambahan 

Berikut adalah extention cover tanpa ada tambahan dengan syarat objek ini berada 
tetap pada suatu negara: 
a. Hasil pertanian, perlengkapan pertanian dan livestock in transit (darat, dengan 

kereta api atau sungai) 
b. Livestock di alam terbuka, dalam bangunan dalam areal yang digunakan 

tertanggung 
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c. Alat-alat perlengkapan pertanian yang sedang dipindahkan ke tempat lain untuk 
sementara 

d. Hasil pertanian yang sedang ditempatkan di lokasi lain untuk sementara untuk 
dijemur, pemilihan, dibungkus atau di gudang untuk kepentingan penjualan. 

 
K. Bangunan yang Sedang Dibangun (Building in the Course of Construction) 

Dalam kontrak pembangunan antara pemilik bangunan dan kontraktor sering 
disebutkan bahwa kontraktor harus mempunyai polis kebakaran dengan jumlah 
pertanggungan sebesar nilai bangunan pada saat selesai dibangun, sepanjang jangka 
waktu kontrak. 
Tidak adil buat tertanggung bila dia dikenakan premi yang normal pada nilai 
bangunan yang sudah selesai dibangun untuk seluruh masa pertanggungan karena 
hasil dari resiko pada awal kontrak adalah kecil dan meningkat sampai nilai penuh 
tercapai pada akhir masa pembangunan. 
 
Oleh karena itu dalam praktek, para penanggung menggunakan 2 (dua) metode 
berikut ini: 
a. mengenakan premi prorata untuk masa pembangunan pada 50% dari nilai 

bangunan yang sudah selesai dibangun, walaupun jumlah pertanggungan yang 
ditulis dalam polis adalah nilai penuh bangunan selama masa pembangunan. 

b. Sana seperti di atas (butir a) tapi dalam polis dinyatakan bahwa kontraktor akan 
memberikan semacam certificate mengenai value at risk (VAR) setiap akhir bulan 
selama masa pembangunan. 
Setelah akhir masa pembangunan dibuat semacam adjustment untuk menghitung 
premi sebenarnya dengan mengenakan rate pada rata-rata nilai certificate di atas 
dan tambahan premi atau pengembalian premi diperhitungkan. Untuk 
pembangunan rumah tinggal jumlah pertanggungan adalah nilai penuh bangunan 
yang sudah selesai sepanjang masa pembangunan. 

 Provisional premium = 50% x  rate x SI 
 
Untuk special perils yang ditambahkan pada bangunan yang sedang dibangun, hal-hal 
di bawah ini harus dicatat: 
a. Impact (tertebrak, benturan, dll) biasanya tidak dijamin 
b. Flood cover hanya akan diberikan apabila suatu opini yang memuaskan 

berdasarkan penilaian setelah mempelajari survey report sudah ditentukan 
c. Storm cover diberikan dengan mengenakan excess yang besar dan bahan-bahan 

yang belum terpasang dan barang-barang lainnya di alam terbuka dikecualikan 
Alat-alat pembangunan dan bahan bangunan milik kontraktor pada lokasi 
pembangunan biasanya dimasukkan dalam harga pertanggungan. Apabila bentuk 
pertanggungan yang lebih luas dari yang dijelaskan di atas diperlukan maka dapat 
diberikan dalam polis “Contractor All Risks (CAR)”. 

 
L. Blanket Insurance 

Blanket Insurance adalah suatu polis yang tidak mempunyai pembagian jumlah 
pertanggungan untuk tiap-taip bangunan dalam suatu kompleks bangunan 
Di dalam blanket insurance hanya terdapat satu jumlah pertanggungan untuk: 
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1. seluruh bangunan 
2. seluruh isi bangunan (selain stock) 
3. seluruh stock termasuk stock yang berada pada bangunan lain dan barang-barang 

yang di alam terbuka. 
Blanket Insurance biasanya digunakann dalam fire dan special perils insurance, tetapi 
tidak digunakan dalam sprinkler leakage insurance. 
Setiap jumlah pertanggungan  masing-masing adalah subject to average kecuali untuk 
industri yang sangat besar maka average secara strict akan sulit dilaksanakan. 
Rate yang dikenakan pada masing-masing jumlah pertanggungan adalah rate average 
yang dikenakan pada masing-masing nilai bangunan, contents dan stock pada 
kompleks tersebut. 
Blanket policy hanya digunakan pada/untuk resiko industri yang besar. Bila 
menggunakan reinstatement basis, untuk building dan contents other than stock, 
average rate adalah berdasarkan declared value dengan mengeluarkan unsur inflasi. 
 
Keuntungan blanket insurance untuk tertanggung: 
 pekerjaan clerk berkurang, ongkos lebih murah 
 kemungkinan untuk alpa menghitung nilai bangunan adalah kecil 
 tidak perlu keterangan detil tentang okupasi 
 sederhana 
 semua objek masuk dalam cover polis 
 tidak diperlukan pembagian jumlah pertanggungan 
 semua bangunan diproteksi walaupun ada perubahan okupasi selama SI 

mencukupi 
 
Keuntungan blanket insurance untuk penanggung: 
 sederhana 
 mengurangi biaya karena perkerjaan simple 
 pembatasan penerimaan resiko 
 
Kerugian blanket insurance untuk tertanggung: 
 adanya keterbatasan penanggung dalam menerima resiko 
 SI  mungkin diperlukan dalam jumlah yang leibh besar dari 1 tahun (sebagian 

untuk pemeliharaan terhadap average, sebagian lagi sebagai sumber antisipasi 
kenaikan SI) 

 Mudah terjadi under insurance 
 
Kerugian blanket insurance untuk penanggung: 
 Kesulitan dalam loss adjustment, biaya loss adjustment meningkat 
 Surveyor akan lebih sering dibutuhkan 
 Underwriting diputuskan dengan lebih luas 
 Tidak adanya bagian SI mencegah penanggung memperhatikan pada kapasitas 

yang sebenarnya 
 Pinalty terhadap  hazard yang relevansinya ke rating tidak dapat diterapkan 
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 Untuk bisnis tertentu seperti seasonal trade, retensi tidak dapat dijamin dengan 
akurat 

 Pada asuransi yang dibagi dalam pembagian jumlah pertanggungan, premi 
reasuransi biasanya lebih besar. 

 
M. Long Term Agreement 

Bila tertanggung setuju untuk renewal polis selama minimal 3 tahun dan telah 
menandatangani perjanjian, maka ia akan memperoleh discount premi 5%. 
Premi tahunan dibayar di muka seperti biasa. 
 
Ketentuan-ketentuan: 
- tertanggung punya kewajiban untuk mengasuransikan pada satu perusahaan 

asuransi yang sama minimal 3 tahun 
- penanggung tidak wajib menerima pertanggungan tersebut 
- tertanggung akan memperoleh discount premi 5%-10% pada rate yang tetap 
- premi dibayar secara tahunan 
- bila rate dinaikkan, kewajiban tertanggung untuk mengasuransikan pada 

asuradur yang sama akan hilang 
 
Long term agreement yang berlaku di Indonesia: 
- minimal 5 tahun 
- kewajiban timbal balik (tertanggung wajib mengasuransikan, penanggung wajib 

menerima asuransi) 
- rate naik, belum tentu kewajiban tertanggung hilang 

 


