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BAB 8. 

CONTRACTORS’ & ENGINEERING INSURANCE 

 

 

A. TYPES OF PROPERTY INSURED 

 

Polis – polis asuransi Contractors’ and engineering secara umum sangat sama. Aspek – 

aspek umum sebagiannya adalah menyangkut pada jenis risiko, property dan aktivitas 

yang ada yaitu: kelihatan bukan berarti kedua – duanya sama, namun lebih sering 

terjadi satu overlap. Kemiripannya yang lain adalah bahwa masing – masing cenderung 

memuat apa yang dibutuhkan oleh penanggung yaitu polis – polis yang dikeluarkan 

sebagai kombinasi jaminan dari jenis asuransi yang berbeda yaitu property, bisnis 

interruption dan liability utamanya disebabkan sikap khusus dari risiko – risiko.  

 

 

A. CONTRACTORS’ INSURANCE  

 

Contractors’ insurance tersedia bagi bisnis yang nyata – nyata dispesifikasikan sebagai 

‘contractors’. Aslinya jenis asuransi ini adalah polis fire yang dikeluarkan bagi contractor 

bangunan untuk menjamin risiko atas satu bangunan yang sedang dibangun bagi satu 

client atau sedang dibangun secara spekulatif oleh builder developer. Atas kebutuhan 

yaitu menjamin risiko yang sedang dibangun, ketentuan – ketentuan polis telah 

berkembang berkenaan dengan risiko – risiko yang dijamin (jenis kontraktor dan jenis 

konstruksi).  

 

Polis – polis yang disediakan bagi kontraktor dari semua jenis – builder, civil engineers, 

electrical contractors dan sebagainya, dengan skala dari satu builder lokal kepada 

perusahaan multi nasional. Beberapa mungkin hanya mengerjakan pembangunan 

sementara yang lainnya memberikan jasa perancanaan dan pembangunan yang 

lengkap.  

 

Property yang dijamin beragam banyaknya. Pokok yang diasuransikan sebagai berikut:  

 

� Perbaikan – perbaikan pada bangunan, 

� Pembangunan / konstruksi rumah, kantor, toko, pabrik dan gudang, 

pembangunan jembatan, pelabuhan, bangunan bawah laut, waduk, jalan raya 

dan terrowongan; 

� Instalasi electrical system, air conditioning, refrigeration plant, 

� Shop-fitting.  

 

Masih banyak lagi jenis property yang dikerjakan oleh contractors yang semuanya dapat 

diasuransikan.  
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Polis contractors’ menjamin contract works. Hal ini meliputi baik pekerjaan temporer 

maupun permanent pada lokasi ditempat dimana pekerjaan dilaksanakan dan sampai 

diserah terimakan oleh contractor kepada principal (pemberi proyek) atau employer 

(perusahaan yang memberikan pekerjaan dan yang membayar kontraktor).  

� Temporary works mengacu pada scaffolding, forming, dan cofferdams 

(penyimpang bahan dan peralatan bangunan) pekerjaan yang dilakukan untuk 

mendukung pembangunan utama dapat dikerjakan.  

� Permanent works meliputi bahan – bahan yang tidak tetap atau peralatan untuk 

pelaksanaan pekerjaan baik di lokasi ataupun di premises supplier dan sub-

contractors.  

 

Sebagai tambahan, jaminan tersedia bagi semua bahan yang ada dalam proyek 

pembangunan (constructional plant), perlengkapan, alat – alat dan sejenisnya apakah 

dioperasikan secara mekanik atau tidak termasuk bangunan – bangunan sementara 

yang digunakan sebagai kantor di lokasi, akomodasi mess, camp penyimpanan, 

perbengkelan dan semua isi dari proyek. Aspek plant dan perlengkapan termasuk pada 

setiap mesin – mesin yang digunakan, apa saja yang ada di proyek pembangunan sudah 

termasuk dari mesin – mesin pengecoran, mesin yang mengangkut pasir dan batu bata, 

damp truck, bull dozers, excavators, crane dan setiap potong peralatan yang ada. 

Bangunan temporer dibangun selalu menjadi risiko yang paling tinggi (misalnya dibuat 

dari bahan seadanya, biasanya dari combustible materials).  

Perkakas dan barang pribadi Employees sering sudah termasuk dalam jaminan dengan 

cara terpisah.  

 

 

A2. ENGINEERING INSURANCE 

 

Asuransi Engineering berkenaan terhadap polis yang menyangkut pemberian jaminan 

untuk barang – barang berupa industrial equipment (peralatan industri). Aslinya 

asuransi ini adalah boiler insurance dimana mengingatkan kita ke masa revolusi industri. 

Perundangan – undangan mengwajibkan asuransi ini menjadi compulsory (wajib) karena 

peralatan ini berhubungan dengan jumlah besar risiko – risiko ledakan pada boiler dan 

bisa menyebabkan kematian. Meskipun boilers masih bisa diasuransikan, kelangsungan 

industri terus bergerak dan banyak jenis lain dari peralatan industri perlu diasuransikan.  

 

Untuk maksud – maksud engineering insurance, plant dibagi menjadi beberapa kategori 

dan dalam setiap kategory terdapat sejumlah jenis berbeda dari setiap peralatan:  

 

� boilers and pressure plant, yang termasuk steam boilers, steam receivers, 

economisers, superheaters, steam pipes, hot water heating dan supply 

installations, bakers’ ovens, air receivers, steam-jacketed pans, calorifiers, 
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sterilizer, vulcaninisers, pressers, dan ironing machines dan pressure vessels lain 

(semua peralatan tersebut dapat meledak).  

� Engine plant, sudah termasuk steam engines, gas and oil engines, diesel engines, 

air compressors, pumps, hydro-extractors, fans, gas producer plant, large 

refrigerating plant and other miscellaneous plant (semua peralatan ini dapat 

rusak); 

� Electrical plant, yang sudah termasuk electric motors, generators, transformers, 

turbines, switch boards, rotary converters, rectifiers dan semua jenis electrical 

equipment baik dalam ‘rotating plant’ atau ‘stationary plant’; 

� Lifting machinery, sudah termasuk cranes, tractors, dumpers, passenger goods 

and service lifts, motor vehicles service tables, excavators dan jenis lain dari 

peralatan lifting; 

� Computers, yang tentu saja, sebagai peralatan yang terkini digunakan dalam 

komersial dan industri dan dijumpai dalam semua aspek kehidupan komersial, 

dari tugas – tugas administrasi yang sederhana sampai pengontrolan proses 

pembuatan yang lengkap; 

� Miscellaneous plant, satu category dimana peralatan yang tidak cocok dipasang 

dimana saja.  

 

Banyak peralatan yang dijamin dalam polis – polis engineering diasuransikan juga 

digunakan oleh contractors.  

 

Jenis plant merefleksikan jenis tradisional polis yang dikeluarkan oleh perusahaan 

asuransi engineering. Adalah mungkin untuk memiliki satu polis boiler atau satu polis 

electrical dan lifting machinery group yang dibagi ke dalam 2 polis: yaitu lift polis dan 

crane polis. Polis computer dikeluarkan untuk jenis peralatan dan miscellaneous plant 

yang juga punya polis special.  

 

 

B. PERILS INCLUDED DAN EXCLUDED 

 

B1. CONTRACTORS INSURANCE RISKS 

 

Polis contractors’ insurance menjamin property yang diasuransikan terhadap ‘all risks of 

loss or damage. (Jenis jaminan ini sudah dijabarkan pada bab 5). Ingat bahwa aspek – 

aspek penting adalah exclusions: yaitu polis – polis ‘all risks’ menjamin setiap kerugian 

atau kerusakan yang tidak secara khusus dikecualikan.  

 

Pertama, terdapat exclusions yang dapat diterapkan pada semua polis – polis property 

damage (karena untuk itulah contractors’ insurance dibutuhkan): 

 

� War risks; 

� Riot; 
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� Radioactive contamination; 

� Sonic bangs; 

� Terrorism risks; 

� Consequential loss or damage of any kind; 

� Pollution risks; 

� Property more specifically insured; 

� Marine exclusion clause. 

 

Exclusions specific to contractors’ insurance merupakan:  

 

� Gradually operating causes; 

� Defective design atau workmanship; 

� Motor vehicles licensed for road use; 

� Aircraft or vessels; 

� Electrical or mechanical breakdown.  

 

B2. ENGINEERING INSURANCE RISKS 

 

Polis – polis Engineering menjamin risiko – risiko yang sangat banyak. Jaminan atas risiko 

pada property bergantung pada jenis plant yang diasuransikan.  

 

Boiler and pressure plant 

� Boiler and pressure plant dijamin terhadap risiko explosion dan collapse.  

Explosion merupakan satu yang tiba – tiba dan keras yang merusak / membelah 

plant oleh kekuatan dan tekanan internal. Collapse adalah kebalikannya yaitu: 

distorsi yang tiba – tiba dan berbahaya pada plant yang disebabkan oleh tekanan 

yang menghancurkan. Kerusakan seperti sudah tidak tahan, perubahan bentuk 

yang berkembang secara perlahan, cracks (keretakan), fractures (patah), joint 

failure yang semuanya membutuhkan perbaikan, tetapi tidak menimbulkan 

explosion atau collapse. Explosion atau collapse dihasilkan dari 

defects/kerusakan yang tidak dikecualikan.  

 

Risiko – risiko tambahan yang lain didapati dalam pressure plant. Risiko – risiko 

ini dapat ditambahkan ke dalam jaminan dasar, namun tidak bisa dijamin secara 

tersendiri (terpisah). Berikut contoh – contoh dimana additional risks yang dapat 

dijamin:  

 

� flue gas explosion; 

� cracking or weld failure; 

� joint leakage; 

� overheating of tubes; 

� overheating of boilers and fired pressure vessels; 
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� kerusakan pada milik tertanggung terhadap property yang disekitar yang 

disebabkan oleh explosion atau collapse.  

 

Engine Plant 

Engine Plant diasuransikan terhadap risiko mechanical breakdown. Risiko – 

risiko lain dapat juga ditambahkan:  

 

� rusak pada the bearings oleh kerusakan atau overheating; 

� rusak atas minor parts yang dikecualikan; 

� extraneous damage (rusak yang asing) 

 

 

Electrical Plant 

Electrical Plant diasuransikan terhadap risiko electrical mechanical breakdown. 

Risiko – risiko lain dapat juga ditambahkan:  

 

� rusak pada the bearings oleh kerusakan atau overheating; 

� hilangnya oil transformer yang dikarenakan leakage (kebocoran); 

� rusak oleh extraneous damage (rusak yang asing) 

 

 

Lift and Crane 

Polis – polis Lift dan Crane menjamin terhadap risiko – risiko:  

  

� mechanical breakdown; 

� extraneous cause (kecuali dimana lifts tidak biasa terhadap risiko yan  

                  demikian) 

 

Polis – polis Lift dan Crane juga dapat diperluas untuk menjamin kerusakan terhadap 

property yang sedang dipindahkan atau diangkat.  

 

Miscellaneous plant 

Polis – polis Miscellaneous plant akan menjamin risiko – risiko apa saja yang sesuai 

dengan equipment yang diasuransikan. Yang pasti jaminan yang diberikan 

merupakan satu kombinasi dari risiko – risiko yang sebutkan sebelumnya.  

 

Beberapa penanggung sekarang ini tidak memiliki bentuk polis terpisah untuk jenis 

plant yang berbeda; mereka hanya punya satu bentuk polis yang dapat disesuaikan 

untuk menjamin apa saja yang dimiliki tertanggung. Perlu diperhatikan bahwa 

adalah mungkin untuk menjamin ‘extraneous causes’: yaitu efeknya bahwa satu 

polis yang disebut dengan ‘all risks’ dimana penanggung yang mengeluarkan polis – 

polis yang menjamin ‘sudden and unforeseen damage’. Polis computer punya 



 

 

                  

 

 
139

Hasudungan Sianipar 

Sponsor : 

jaminan dengan wording ‘all risks’. Setiap jenis risiko yang diasuransikan asalkan 

tidak dikecualikan.  

 

 

B3. EXCLUSIONS 

 

Exclusions kemungkinan berupa:  

 

� Peril yang dijamin oleh polis fire dan special perils; 

� Perils yang dikecualikan oleh general market agreement (sebagaimana 

dirincikan sebelumnya); 

� Willful act atau kelalaian tertanggung; 

� Perbaikan atau penggantian yang sebabkan wear and tear atau overloading 

yang disengaja atas penggunaan mesin – mesin.  

 

Polis – polis ini semuanya mengecualikan risiko – risiko fire dan consequential loss 

karena hal ini sudah dijamin oleh polis – polis terpisah yang berkaitan  (polis fire) 

 

 

 

B4. COMPUTER POLICIES 

Banyak perusahaan asuransi mengeluarkan polis computer khusus yang menjamin baik 

material damage dan risiko – risiko BI. 

 

Wording jaminan mungkin berupa:  

 

‘accidental damage (including breakdown) to computer equipment and data carrying 

materials and additional expenditure necessarily and reasonably incurred during the 

indemnity period in order to prevent or minimize the interruption of or interference 

with the computer operations of the business as a consequence of loss or damage other 

than by an excluded cause.  

 

Akan menjadi satu condition dimana satu maintenance agreement harus dijaga selama 

masa periode polis dan secara normal akan berlaku satu excess yang diterapkan untuk 

setiap klaim.  

 

Mungkin juga untuk memperluas jaminan polis terhadap:  

 

� Accidental atau malicious erasure (penghapusan akibat tindakan jahat orang 

lain), distorsi atau corruption atas data, maka adalah penting untuk mencatat 

bahwa polis tidak menjamin nilai dari setiap data yang hilang atau rusak, hanya 

ongkos – ongkos yang timbul dalam rewriting; dan ; 

� Reistatement data.  
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Mengacu pada risiko BI pada polis – polis computer, praktek bervariasi di pasar. Apa 

yang harus dipertimbangkan tertanggung adalah bagaimana computer system dapat 

mempengaruhi bisnis. Komputer dapat hanya berfungsi sebagai alat administrasi saja, 

dan yang demikian tidak dapat menyebabkan satu kerugian jika terjadi kerusakan. 

Dalam kasus ini, sekedar dengan file – file yang diback-up, maka mungkin tidak 

diperlukan asuransi BI. Akan tetapi, jika komputer mengontrol produksi atau berperan 

fungsi – fungsi vital lain, maka mungkin sangat penting untuk memiliki jaminan lengkap 

atas BI yang mengikuti kerusakan pada system yang disebabkan kebakaran atau special 

perils yang akan diasuransikan oleh polis Fire BI. Dengan jumlah besar atas penggunaan 

komputer pada setiap bidang aktifitas, section ini yaitu engineering portfolio telah 

diasumsikan menjadi hal yang sangat penting.  

 

 

B5. INSPECTION SERVICES 

 

Satu fitur unik dari asuransi engineering adalah ketentuan atas inspection services. 

Penanggung Engineering mengirimkan seorang surveyor untuk menginspeksi plant pada 

masa interval yang sudah disebutkan dalam polis. Faktanya, setelah melakukan inspeksi 

maka dapat diketahui apakah asuransi engineering dapat dijual atau tidak, dengan 

inspeksi pada boilers da steam pressure vessels untuk memenuhi persyaratan – 

persyaratan yang ada pada legislasi sebelumnya dan versi – versi selanjutnya yaitu 

Factory Acts dan Health & Satisfy at Work etc. Act yang memberlakukan persyaratan 

hukum untuk inspeksi secara berkala dari banyak tipe plants oleh ‘competent persons’. 

Periode bervariasi bergantung pada type plant. Boilers, sebagai contoh, harus diinspeksi 

menyeluruh dari paling tidak 14 bulan sekali dan satu laporan harus dikeluarkan oleh 

competent person. Competent person secara hukum tidak didefinisikan, namun siapa 

saja orang tersebut haruslah mampu untuk menemukan defects dan mengenal 

kemungkinan konsekwensinya. Petugas surveyor dari perusahaan asuransi engineering 

harus memenuhi syarat – syarat ini.  

 

Adalah selalu mungkin bagi pemilik plant untuk menjadikan plantnya sesuai undang – 

undang diperiksa, untuk membeli kontrak inspeksi tanpa element asuransi dari 

penanggung engineering. Jika asuransi dibutuhkan, jaminan polis akan termasuk 

asuransi dan inspection services sesuai statutory intervals. Inspeksi tentu saja mahal 

yang menyangkut mampower / tenaga kerja dan beberapa penanggung sekarang ini 

hanya menjual asuransi, sementara tertanggung harus membeli statutory inspection 

dari specialist suppliers.  

 

Inspection service merupakan nilai yang paling utama bagi baik penanggung maupun 

tertanggung. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah terjadinya kecelakaan dengan 

pedeteksian kesalahan inherent (didalam) dan berusaha untuk perbaikan sebelum 

berkembang lebih jauh untuk menyebabkan satu kerusakan. Jika tujuan ini dicapai, 
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maka penanggung akan selamat dari satu klaim yang besar atas perbaikan atau 

kerusakan dan tertanggung aman dari ketidaknyamanan dari plant yang tidak dapat 

digunakan, dengan kemungkinan terjadinya financial loss lewat berhenti dalam 

produksi.  

 

Setelah tiap – tiap pemeriksaan, reports harus dikeluarkan dalam forms yang sudah 

dirancang dengan memberikan keterangan lengkap tentang kondisi plant, bersamaan 

dengan setiap observasi yang berguna yang mempengaruhi perawatan dan efisiensinya. 

Pemeriksaan yang menyeluruh melibatkan satu penelitian yang dekat atas semua bagian 

– bagian plants yang ada, baik secara internal (jika dapat dimasuki) maupun secara 

external, dan semua apa saja yang terpasang harus diperiksa untuk menyakinkan bahwa 

telah dirawat dalam satu kondisi yang memuaskan.  

 

B6. BUSINESS INTERRUPTION  

 

Baik contractors’ insurance maupun engineering insurance bisa mempunyai satu section 

BI, atau jaminan interruption risk dalam satu polis terpisah.  

 

Untuk Contractor, terdapat apa yang disebut ‘normal’ risks yang melekat pada premises 

mereka sendiri. Satu kebakaran atau kejadian lain pada premise bisa saja menyebabkan 

reduksi pada turnover, bahkan hanya kantor saja yang rusak. Jika contractor menyimpan 

equipment dan material – material atau punya satu bengkel yang menghasilkan parts 

untuk contractor works, maka disana terdapat satu gangguan usaha. Gross Profit harus 

diasuransikan sebagaimana dijelaskan pada bab 6 untuk premises risk.  

 

Beberapa pemikiran harus diberikan atas pertanyaan tentang penalties. Denda atau 

penalties biasanya dikecualikan dari polis – polis BI. Jika contracts yang buat termasuk 

penalties atas keterlambatan penyelesaian, hal ini bisa saja mengasuransikan sebagai 

satu perluasan pada polis yang berhubungan dengan delay setelah terjadinya 

damage/kerusakan, dengan satu rate yang biasanya 5 kali dari basis rate.  

 

Sama saja, bisa saja mungkin untuk memperluas polis untuk menjamin sites/tempat 

dimana tertanggung melaksanakan satu kontrak. Satu gangguan pada satu tempat 

membuat mundur tanggal penyelesaian dan punya efek pada pekerjaan yang lain. 

Beberapa bisa saja akan mengalami kerugian atau biaya – biaya extra yang dibebankan 

agar penyelesainya tetap tepat waktu. Kerugian – kerugian juga akan diderita lewat 

kesepakatan – kesepakatan keuangan, yaitu uang yang dipinjam harus dapat 

membelanjakan material – material atau penyewaan equipment bisa lebih lama lagi dari 

yang diantisipasikan sambil menunggu saat pembayaran atas kerja yang ditunda. Hal ini 

menaikkan biaya dan mengurangi profit dan maka satu extension to contract sites 

sangat berharga.    
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Extensions to suppliers’ premises, storage premises dan denial of access semuanya 

harus dipertimbangkan.  

 

Jika contractor mendirikan bangunan dengan cara speculative basis, adalah mungkin 

dimana satu accident akan menunda waktu ketika hal ini sewajarnya diharapkan dimana 

si buyer atau tenant akan dijumpai, atau delay waktu bilamana satu buyer diketahui 

atau tenant yang biasanya mengambil. Penundaan ini berarti satu loss of rent, dalam hal 

satu tenant, namun meminjam uang masih terbeban atas pembayaran bunga. Proyek 

yang lebih lanjut dapat  ditunda karena problem keuangan, sehingga menimbulkan 

kerugian lebih lanjut. Satu polis advance profits harus dipertimbangkan sebagaimana 

dijelaskan pada bab 6.  

 

Asuransi BI untuk risiko – risiko engineering biasanya diterapkan untuk kerugian – 

kerugian yang disebabkan dari sudden dan unforseen damage pada specified items 

pada plant dan tidak bagi satu barang yang meliputi berbagai hal atas satu mesin yang 

tidak dispecifikasikan. Jaminan biasanya mengikut syarat dan conditions basic fire bisnis 

interruption sebagaimana dijabarkan pada bab 6. Risiko yang diasuransikan adalah 

sebagaimana dijelaskan dan adalah biasa untuk mencantumlan satu time excess ke 

dalam wording. Adalah tidak dapat dihindari bahwa mesin  - mesin yang rusak dari 

waktu ke waktu. Bukan maksud penanggung untuk terlibat dalam hal kerusakan dari 

satu durasi pendek sebab kondisi yang tidak dapat dihindari dan biaya – biaya yang tidak 

sebanding terjadi. 

 

Adalah juga mungkin untuk mengasuransikan terhadap kerugian mengikuti terjadinya 

kegagalan failure of the public utilities’ supply of gas, electricity or water pada 

penyaluran pada premises dari setiap penyebab yang tidak dikecualikan. Item ini akan 

memberlakukan 24 jam excess atau 30 menit franchise. Satu periode indemnity yang 

pendek yaitu 10 hari sampai satu bulan adalah normal. Fire dan special perils tidak 

dikecualikan dari item ini. Catatan yang ada pada bab 6, ini menunjukkan sebagaimana 

perluasan pada polis fire business interruption. Tidak semua perusahaan punya satu 

polis fire business interruption dan beberapa mengambil peluang untuk memiliki 

jaminan ini, namun membatasi kerugian yang disebabkan perils pada polis fire.  

 

 

B7. CONTRACTORS’ LIABILITIES.  

 

Contractors dan operators dari satu plant juga mempunyai legal liabilities. Dalam cara 

yang sama sebagaimana untuk risiko BI, penanggung akan menjamin liabilities yang 

melekat pada pelaksanaan kontrak atau pengoperasin plant dan mesin – mesin.  

 

Normalnya contractors beroperasi sesuai dengan standar contracts, misalnya RIBA 

(Royal Institute of British Architects) form, yang menguraikan secara tegas pengaturan 

asuransi yang bagaimana yang harus diambil. Bentuk – bentuk standar dari kontrak 
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menegaskan contractor membeli asuransi employers’ liability insurance untuk 

memenuhi undang – undang yang berlaku dan public liability insurance, biasanya joint 

names contractor dan principal diberlakukan.  

 

Contractor normalnya punya polis – polis annual sebagaimana dijabarkan pada bab 7 

dan asalkan polis – polis ini punya perluasan yang memberikan satu indemnity pada 

principalnya dimana hal ini akan memenuhi kebutuhan – kebutuhan kontrak. Catatan 

bahwa contractors sering bekerja dengan menggunakan property yang bukan 

kepunyaannya; yaitu milik principalnya pemberi kerja kepada contractor. Adalah biasa 

untuk mengubah custody dan control exclusion dalam polis public liability untuk 

mencakup liability terhadap property dalam custody sementara tertanggung untuk 

maksud rekonstruksi, alteration dan perbaikan, untuk memenuhi kebutuhan contractors 

yang bekerja dalam standar conditions ini.  

 

Contractors harus menyakinkan bahwa polis public liability mereka menjamin 

contractual liabilities mereka. Disana seharusnya tidak ada masalah dengan ini karena 

bentuk – bentuk standar sangat dikenal baik oleh para penanggung  dan jika  mereka 

ingin menerima satu kontraktor mereka akan memberi perluasan.  

 

Tool of trade risk (contohnya satu crane, excavator atau bulldozer) merupakan 

kepentingan khusus kepada contractors sebab mereka menggunakan begitu banyak 

plant dan equipment. Mereka harus menyakinkan bahwa liabilities mereka dijamin 

antara polis public liability dan polis motor.  

 

Beberapa contracts khusus bahkan lebih jauh dan mengharuskan contractor untuk 

membeli satu asuransi liability yang memberi ganti rugi principalnya dalam hal legal 

liabilities yang timbul dari tindakan – tindakan contractors apakah bersalah atau tidak. 

Hal ini biasanya untuk melakukan pemindahan penyokong dari sekitar premises. Inilah 

spesialist area dan tidak dijamin lebih dalam pada bab ini. Adalah praktek umum untuk 

polis – polis proyek yang akan dikeluarkan. 

 

 

 

B8. ENGINEERING LIABILITIES  

Risiko – risiko engineering liability yang timbul dari penggunaan berbagai barang berupa 

mesin – mesin dan plant dapat dijamin dalam polis engineering yang relevant atau 

dengan cara satu polis general public liability. Bila penggunaan dengan Road traffic Acts, 

maka adalah penting untuk mengeluarkan satu polis kendaraan bermotor dan satu 

sertifikat motor insurance. Risiko yang timbul dari penggunaan sebagai satu alat 

perdagangan (sebagaimana disebutkan di atas ketika diskusi risiko – risiko contractors’ 

liability) mungkin dapat dijamin baik dalam polis general public liability maupun dalam 

satu perluasan pada polis kendaraan.  
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Sebelumnya yaitu satu ketika dimana praktek umum untuk menjamin risiko pihak ketiga 

dalam polis engineering. Akan tetapi sekarang hal ini telah menjadi praktek yang biasa 

untuk mengeluarkan polis public liability dalam satu basis yang luas menjamin satu legal 

liability tertanggung. Contohnya, kebanyakan contractors tidak mesti menyebutkan 

(specify) barang – barang individual dari plant dan oleh karena itu harus tahu bahwa 

jaminan pihak ketiga selalu berlakuk.  

 

Para penanggung barangkali punya control yang kurang atas inspeksi dan pemeliharaan 

atas form plant, namun polis public liability memberlakukan satu wording yang 

dimintakan tertanggung untuk patuh untuk memenuhi persyaratan – persyaratan yang 

menyangkut inspeksi plant. Kegagalan untuk mematuhi akan selalu memberi 

penanggung hak untuk menolak klaim jika satu kerugian terjadi atas buruknya inspeksi 

dan pemeliharaan. Kelebihan dari risiko – risiko liability dijamin oleh polis engineering 

adalah sudah termasuk inspeksi service sebagai bagian dari jaminan.  

 

 

C. POLICY PROVISIONS AND CONDITIONS 

 

Tidak ada bentuk – bentuk polis standar atau wording untuk jenis asuransi ini 

(contractors’ and engineering): tiap kasus ditreat secara individu sesuai dengan praktek 

yang ada pada individual insurer. Secara umum, terms dan conditions atas polis – polis 

tersebut mengikuti basic fire dan perils (atau ’all risks), business interruption, bentuk – 

bentuk polis public dan employers’ liability.  

 

Polis – polis Contractors’ dirancang untuk menjamin sejauh mungkin persyaratan – 

persyaratan untuk asuransi menetapkan contract standar yang beragam dijumpai dalam 

kehidupan sehari – hari.  

 

D. PARTICULAR POLICY APPLICATIONS 

 

Polis – polis Contractors’ dapat diterapkan pada banyak perusahaan yang mungkin 

digambarkan sebagai contractors.  

 

Satu local jobbing builder merupakan satu contractor karena mereka melaksanakan satu 

kontrak kecil. Barangkali beberapa pekerjaan mereka tidak mengacu pada special 

conditions dan kontrak dapat dibuat secara oral (tidak tertulis). Namun demikian, jika 

dalam mengerjakan pekerjaannya mereka menjadi penyebab kerusakan dari property 

milik proyek atau tetangganya atau menyebabkan luka badan, maka mereka harus 

memperbaikinya atau memberi ganti rugi yang akan membebani mereka secara 

finansial atau mereka memberikan kompensasi. Untuk kepentingan mereka, adalah 

diharapkan bahwa mereka harus membeli polis – polis contractors’. 

 



 

 

                  

 

 
145

Hasudungan Sianipar 

Sponsor : 

Terdapat para builders yang membangun bangunan rumah tinggal yang baru dan 

kemudian berusaha menjualnya, hal ini disebut dengan speculative builders yang 

membangun rumah atas pesanan, yaitu mereka membangun mengikuti plan 

(perancanaan) yang dibuat oleh arsitek clientnya. Builder yang sama bisa saja bersedia 

membangun toko – toko yang kecil, kantor – kantor, dan gudang serta pabrik.  

Risiko – risiko yang terlibat tidak ada di luar kebiasaan sekalipun hal ini bukan berarti 

bahwa tidak ada risiko – setiap lokasi bangunan berbahaya dan peringatan yang 

sewajarnya harus dilakukan.  

 

Pada bangunan – bangunan yang lebih besar, seperti multi-storey atau tower blocks dan 

sky-scrapers, risiko – risiko menjadi lebih besar. Jumlah uang yang lebih besar dan risiko 

itu sendiri semakin berlipat. Terdapat risiko  dari saat penggalian pondasi sampai saat 

ketika tower crane mengangkat setiap atap dan mengangkat motor – motor. Banyak hal 

yang dapat menjadi masalah:  

 

� Excavators dapat menghantam dan merusak layanan lain (misalnya pipa atau 

kabel bawah tanah); 

� Fondasi mungkin saja tenggelam disebabkan lapisan tanah yang tidak stabil; 

� Material dan equipment dicuri; 

� Material tempat tinggal sementara yang mudah terbakar sehingga dapat 

menyebarkan pada pekerjaan yang sedang dikerjakan; 

� Cranes dapat menjatuhkan material yang sedang diangkat; 

� Pekerjaan bisa saja dikerjakan dengan buruk; 

� Materials yang digunakan tidak memuaskan.  

 

Daftar ini masih banyak lagi dan belum lagi jika karyawan dan masyarakat publik dapat 

terluka, terbunuh atau property mereka jadi rusak atau hancur.  

 

Civil engineering contractors membangun sesuai standar contract yang digambar oleh 

Institute of Civil Engineers. Contract dapat dibuat untuk semua sifat konstruksi: Jalan 

raya, jembatan, terrowongan, waduk, lapangan terbang, pelabuhan pekerjaan kimia, 

penyulingan minyak, minyak lepas pantai. 

 

Bayangkan membangun satu jembatan di atas arus air yang luas. Pondasi harus ditanam 

di dalam sungai untuk menahan jembatan itu sendiri.  

 

Banyak jenis lain dari kontraktor misalnya electrical, decorating, domolition dan 

sebagainya. Semuanya membutuhkan jaminan yang sesuai dan beberapa membutuhkan 

jaminan yang lebih spesifik.  

 

Menjamin pekerjaan di luar negeri.  
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Banyak contract yang dikerjakan oleh kontraktor British, atau yang dijamin oleh 

penanggung British yang berhubungan dengan pekerjaan di sebagin belahan dunia. 

Penanggung British biasanya senang untuk menjamin risiko yang demikian. Adalah 

penting untuk menyakinkan bahwa risiko – risiko pada bagian dunia yang khusus yang 

diketahui semua pihak dan polis – polis harus sesuai dengan risiko – risiko yang spesifik. 

Perlu diingat bahwa beberapa bagian dari dunia hal ini tidak diperbolehkan untuk 

mengasuransikan sesuatu di negara lain, sehingga tidak hanya harus mengecek risiko 

dan wording polis tetapi juga undang – undang lokal harus diuji apakah untuk melihat 

situasi apa yang terjadi. Beberapa hal akan diperkenankan, beberapa tidak dan yang lain 

akan menjadi wajib.  

 

Defective materials dan worksmanship 

Liability untuk defective material dan defective workmaship adalah satu area lain 

dimana study dibutuhkan. Situasi atas polis – polis contractors’ dalam hal tanggung 

jawab penanggung untuk penggunaan defective materials dan konskwensinya ata 

penggunaan defective materials atau faulty workmanship dikecualika. Penanggung lain 

membayar atas konskwensi, tapi tidak untuk actual faulty parts atau aktifitas. Ini 

merupaka satu area specialist dan bukan sedang dipelajari lebih lanjut.  

 

Testing and commisioning risks.  

Satu Area specialist lainnya adalah testing dan commissioning risks. Ini merupakan area 

asuransi dimana tidak ada perbedaan antara asuransi contractors’ dan engineering. 

Contractors akan membangun plant: berupa pabrik penyulingan minyak, pabrik kimia 

sebagai contoh. Selama pembangunan terdapat risiko – risiko yang selayaknya. Ketika 

pembangunan sudah selesai, kemudian pembangunan harus benar – benar kelihatan   

sudah selesai. Risiko – risiko masih ada dalam testing and commissioning sehingga perlu 

untuk diasuransikan. Pada masa inilah masih merupakan masa yang berbahaya. Setiap 

keadaan sesuatu dapat menjadi salah yaitu: satu pengelasan pada sambungan bisa retak 

dalam satu alat yang pada awal pencobaan bisa meledak dan merusak semuanya, 

peralatan listrik bisa terbakar dan masih banyak lagi masalah yang terjadi. Jelasnya 

testing and commissioning merupakan satu area yang membutuhkan specialist 

treatment dan underwriting yang lebih hati – hati.  

 

Other liabilities 

Saat ini terdapat satu trend dalam industri konstruksi untuk merancang dan 

membangun: satu kontraktor mungkin melaksanakan semua tahap dari proyek dari 

perencanaan sampai dengan pembangunan benar – benar berdiri. Polis asuransi 

contractors’ mengakui beberapa liability yang mana sebelumnya dapat dialami oleh 

perusahaan lain yang akan menjadi tanggung jawab contractors sendiri dan sehingga 

tidak mungkin untuk menuntut diri sendiri. Juga principal punya banyak alasan untuk 

mengklaim contractor. Bilamana sebelumnya principal dapat mengklaim arsitek dan 

surveyor, maka sekarang contractorlah yang bertanggung jawab. Risiko professional 

berkenaan dengan tahap perencanaan yang menjadi sesuatu yang penting dan 
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contractor butuh untuk membeli asuransi professional indemnity untuk menjamin risiko 

– risiko ini.  

 

E. METHOD OF ARRANGING COVER 

 

E1. CONTRACTORS’ POLICIES 

 

Polis – polis contractors’ dibeli untuk memenuhi persayaratan dari berbagai bentuk 

standard contract yang harus dikerjakan oleh builders, civil engineers, electrical 

contractors dan sejenisnya. Syarat – syarat standar contract dikenal baik dalam pasar 

asuransi dan polis – polis dirancang sedemikian rupa.  

 

Secara umum, contracts mengharuskan bahwa contractors mengasuransikan contracts 

works dengan nilai contract penuh dengan cara joint names antara principal dan 

contractor. Harga pertanggungan harus dibuat tambahan – tambahan untuk extra cost 

yaitu architect and surveyors’ fees dan debris removal costs.  

 

Jaminan ini diberikan selama periode asuransi, normalnya period contract dan tidak 

dapat diperpanjang namun biasanya berisi satu klausula yang memperluas jaminan 

selama apa yang disebut ‘maintenance period’ atau ‘defects period’. Merupaka periode 

setelah contract berakhir namun masa dimana contractor masih bertanggung jawab 

untuk memperbaiki setiap adanya defects (cacat) ditemukan setelah penyelesaian. 

Periode bisa 6 atau 12 bulan, dan penanggung setuju untuk melanjutkan jaminan dalam 

hal terjadinya kerusakan yang disebabkan oleh contractor ketika pada premise 

dilakukan perbaikan setiap kekurangan atau cacat atau kerusakan yang ditemukan 

selama periode dimana terjadi selama masa asuransi.  

 

Material / bahan – bahan yang tidak tetap dijamin selama berada di lokasi, in transit, 

selama loading dan unloading dan pada saat berada di premise supplier dan sub-

contractors. Hal tersebut di atas selalu menjadi satu sumber utama kerugian yang 

berasal dari risiko pencurian, malicious damage, vandalisme, weather damage.  

 

Item yang terpisah pada polis atau polis – polis terpisah akan menjamin plant dan 

equipment dan bangunan sementara yang ada di lokasi proyek. Adalah penting 

mendapatkan harga pertanggungan yang benar atas plant dan equipment dan 

bangunan sementara di lokasi. Mereka harus diasuransikan dengan ‘subject to average’ 

dan setiap terjadinya underinsurance maka akan mempengaruhi penyelesaian klaim.  

 

Perhitungan premi 

Polis individual untuk kontrak terpidah akan memiliki contract price yang diadjust 

sebagai sum insured. Satu rate per cent akan diterapkan pada sum insured tersebut 

selama durasi kontrak sehingga menghasilkan premi. Terdapat 2 metode yang mungkin 

diterapkan.  
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Sebagaimana dijelaskan pada bab 5, rate harus dapat menggambarkan risiko atas 

kerugian oleh perils yang dijamin. Kemudian rate dapat diadjust untuk menggambarkan 

fakta bahwa nilai satu bangunan saat mulai sampai berangsur – angsur naik kepada nilai 

yang penuh. Satu metode untuk mendapatkan premi yang seimbang adalah 

menerapkan 50% dari sum insured.  

 

Sebaliknya satu provisional premium dapat diatur. Deklarasi kemudian dibuat, biasanya 

bulanan, dari actual value at risk, dan pada saat akhir dari kontrak deklarasi dilakukan 

untuk mendapatkan nilai rata – rata dan premi aktualnya dapat dihitung. Kemudian di 

sesuaikan dengan provisional premium yang sudah dibayar untuk menghasilkan baik 

premi tambahan atau pun pengembalian premi.  

 

 

E2. OTHER INSURANCES FOR CONTRACTORS.  

 

Kontrak akan mengspesifikasikan polis – polis liability harus dibeli. Hal ini pasti berupa 

employers’ liability dan public liability. Sebagaimana dengan asuransi property, polis ini 

dapat berupa polis yang secara spesifik untuk individual contracts atau lebih tepatnya 

satu polis annual. Annual polis adalah biasa dan pada umumnya sangat dapat diterima 

oleh principal, asalkan polis – polis tersebut memenuhi syarat kontrak. Biasanya limit 

dari indemnity dispesifikasikan atau lebih baik: 

 

� Untuk asuransi employers’ liability, adalah normal dalam kontrak dispesifikasikan 

bahwa harus disesuaikan dengan undang – undang yang berlaku.  

� Untuk asuransi public liability, adalah biasa untuk mengspesifikasikan satu batas 

minimum dari indemnity.  

 

Dalam hal kedua jenis asuransi liability, kontrak akan selalu mengharuskan polis untuk 

memberi satu indemnity kepada principal dan menjamin contractual liabilities.  

Satu lagi jenis asuransi yang harus dibeli satu contractor adalah latent defect (akan 

dijabarkan pada bab 10).  

 

E3. ENGINEERING ’CONTRACTS’   

 

Asuransi engineering selalu mengacu pada ’contracts’ sebagai yang bertentangan 

dimana   sebab unsur inspeksi, polis – polis diatur dengan cara biasa yaitu dengan 

annual contracts. Adalah biasa bagi calon tertanggung untuk memberikan satu list dari 

semua secara satu persatu plant dan mesin – mesin yang akan diasuransikan bersamaan 

dengan nilainya.  

 

Sum insured atau jumlah indemnity yang dipilih oleh proposer bergantung pada scope 

polis.  
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Boiler policies.  

Untuk polis boiler, jumlah harus meliputi tidak hanya nilai bolier dan biaya pemasangan 

tetapi juga biaya atas kerusakan yang mungkin pada property sekitar baik milik 

tertanggung maupun milik orang lain.  Polis juga harus menjamin liability atas luka pada 

orang yang tidak dipekerjakan oleh tertanggung. Oleh karena itu adalah perlu untuk 

dipertimbangkan nilai dan kedekatan (proximity) dari property yang ada di sekitar plant 

dan sejumlah pihak ketiga yang mengalami kemungkinan kecelakaan. Contohnya, satu 

boiler yang digunakan untuk penyediaan power di satu daerah nilai indemnity tidak 

akan setinggi jika pemasangan boiler di tengah kota yang padat penduduk seperti kota 

London.  

 

Group indemnity 

Sebagai satu alternatif untuk menetapkan satu indemnity khusus atas setiap item, maka 

adalah mungkin untuk memiliki satu angka untuk menjamin 2 atau lebih item pada satu 

lokasi dan demi mendapatkan satu pengurangan premi. Hal ini dikenal dengan satu 

group indemnity dan aplikasi utamanya adalah berhubungan dengan boiler plant.  

Satu Group indemnity hanya dapat diterapkan pada item – item yang digunakan yang 

berhubungan dengan setiap yang lain yang ada pada satu lokasi. Satu group indemnity 

yang demikian juga mungkin diterapkan contohnya pada satu alat compressor dan 

mesin – mesin yang menggerakkannya atau satu pompa dan motor penggeraknya, 

namun adalah tidak biasa untuk memiliki satu indemnity jaminan beberapa set yang 

berbeda.  

 

Liability 

 

Dengan kelas lain dari engineering plant (diluar dari gas plant), jika risiko – risiko 

property dan luka badan yang akan dijamin dikenakan rate secara terpisah terhadap 

plant itu sendiri.  

 

Dapat dilihat bahwa situasi liability – mengusahakan untuk menetapkan limits dari 

indemnity yang berhubungan dengan kerusakan pada property orang lain atau luka 

badan, dapat berupa satu tugas yang sulit. Jika polis general public liability dapat 

mempunyai exclusion yang dimodifikasi, sehingga setiap liabilities yang timbul dari plant 

atau equipment dalam premises sekarang dijamin dan tidak dikecualikan, akan mungkin 

terdapat satu situasi asuransi liability yang lebih efektif dan efisien. Tentu saja hal ini 

menjadi lebih attractive kepada calon tertanggung.  

 

Kebanyakan penanggung liability akan menjamin risiko yang demikian: namun secara 

sederhana tidak mengecualikan risiko – risiko yang demikian dan perhitungan preminya 

akan termasuk satu element untuk plant yang demikian. Rincian item dari plant serta 

equipment (misalnya lifts, cranes atau alat pengangkat lainnya, barges, steam atau 

other pressure vessels) akan diminta dijelaskan pada proposal form  (SPPA).  
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Tidak ada klausula average dalam asuransi engineering dan dalam hal terjadinya satu 

klaim yang sah, penanggung akan menerima tanggung jawab sampai pada nilai penuh 

dari indemnity yang tersedia, tanpa memandang actual value dari item yang 

bersangkutan. Hal ini sebagian disebabkan bahwa rating method tidak berdasarkan nilai 

penuh yang disampaikan namun memiliki rating schedules untuk setiap jenis berbeda 

atas plant.  

 

Inspection Services 

Premi juga sudah termasuk setiap inspection service. Hal ini berkenaan dengan VAT. 

Hanya untuk satu kontrak inspection service, VAT dapat diterapkan pada rate penuh. 

Jika inspection service merupakan bagian dari satu kontrak asuransi, maka otoritas 

menyetujui bahwa premi atas polis – polis yang menyediakan jaminan asuransi yang 

secara umum dikecualikan.  

 

E4. ENGINEERING BUSINESS INTERRUPTION POLICIES.  

 

Polis – polis Engineering BI adalah secara universal tidak dipandang sebagai polis fire 

business interruption. Bilamana dikeluarkan, maka polis tersebut umumnya mengikuti 

prinsip – prinsip yang sama sebagaimana pada polis fire business interruption.  

 

Sebagaimana disebutkan bahwa adalah mungkin untuk mendapatkan apa yang disebut 

dengan satu time loss policy. Hal ini relative bentuk sederhana atas asuransi 

interruption yang menyetujui sesuatu di depan indemnity apa yang akan diberikan 

untuk setiap hari sampai interruption berakhir., sampai pada jumlah maksimum hari. 

Basis ini sering dijumapai yang berkaitan pada jaminan public utilities. Kerusakan pada 

satu generator pembangkit dapat mengartikan bahwa plant tertanggung tidak berkerja 

sampai power kembali bekerja.  

 

Beberapa bisnis memiliki potensi kerugian. Seorang Manager stadion sepak bola 

contohnya sangat memahami jika power pada lampu penarangan mati, maka 

pertandingan berhenti dan akan menimbulkan kerugian.  

 

Prinsip yang sama berlaku pada utilities lain dan pada bisnis yang lain seperti stadium 

olah raga, bioskop, dan gedung konser. Prinsip yang sama juga dapat digunakan yang 

berhubungan dengan specific items dari plant dalam situasi industri dimana setiap 

berhentinya proses kerja dalam waktu singkat.  

 

Pada umumnya sangat diinginkan untuk memiliku wording business interruption yang 

biasa menjamin semua kerugian yang terjadi setelah adanya kerusakan yang tiba – tiba 

dan tidak terprediksikan sebelumnya, termasuk kerusakan pada plant dan memberikan 

nilai gross profit yang penuh serta jaminan atas additional working expenses.  
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Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, adalah penting untuk mengasuransikan risiko BI 

mengikuti kerusakan pada instalasi computer, untuk memastikan bahwa pertimbangan 

penuh diberikan terhadap bagian instalasi yang dijalan dalam bisnis dan efeknya bahwa 

akan terjadi pada hasil dari organisasi tersebut.  

 

 

F. RISK ASSESSMENT, RISK MANAGEMENT DAN LOSS PREVENTION 

 

F1. CONTRACTORS’ INSURANCE RISK MANAGEMENT.  

 

Prosedur Contractors’ insurance risk management adalah sama bagi setiap organisasi 

lain. Risiko – risiko ini harus diidentifikasi, dievaluasi dan dikontrol.  

 

Akan tetapi sekalipun prosedurnya sama, terdapat kemungkinan satu atau dua risiko – 

risiko tertentu yang sangat tinggi. Prosedur identifikasi, evaluasi harus diperhatikan 

terhadap:  

 

� Fire risks atas bangunan sementara dilokasi proyek, khususnya jika ditempatkan 

dalam bangunan tinggi dan ber blok; 

� Liability risks disekitar area yang padat atas pembangunan; 

� Penggunaan crane dan lift; 

� Penggunaan mobile plant; 

� Penggunaan trenching dengan potensi risiko tumbang; 

� Faktor waktu dalam kontrak yang mungkin berakhir lama melibatkan lebih dari 

satu musim winter atau hujan. 

� Risiko – risiko Pencurian dan vandalisme yang berkaitan dengan material yang 

tidak fix dan site plant dan equipment.  

 

 Prosedur Pengendalian / Control harus mencakup sejumlah pre-loss physical control 

measures yaitu:  

 

� Peralatan pemadam kebakaran dan alat security; 

� Pelindung yang kuat dan pakaian pelindung yang sama dan alas kaki; 

� Latihan; 

� Kesehatan di lokasi dan Peraturan keamanan; 

� Penunjukkan seorang petugas safety di lokasi proyek.  

 

Measure tersebut belum semuanya. Reguler melakukan survey, inspeksi dan laporan, 

dan review adalah nyata penting sebab lokasi pembangunan merupakan tempat yang 

berbahaya.  
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F2. ENGINEERING INSURANCE RISK MANAGEMENT 

 

Asuransi engineering memegang teguh pada inspesksi yang ditetapkan oleh ketentuan 

undang – undang atau hukum dan seorang surveyor risikountuk risk management. 

Setiap organisasi harus memiliki beberapa bentuk prosedur risk management. Hal ini 

sudah termasuk equipment dan plant di antara semua aspek – aspek lainnya yang ada 

pada organisasi tersebut.  

 

Sebagaimana didiskusikan diatas, asuransi engineering memiliki satu fitur yang unik, 

disebut dengan engineer surveyor. Mereka bertanggung jawab untuk pemeriksaan 

keseluruhan dan membuat laporan atas setiap item dari plant yang diasuransikan pada 

setiao statutory interval (bila hal ini muncul).  

 

Sebagai yang berada didepan (front-line) dalam pencegahan risiko, engineer surveyor 

membangun hubungan dengan organisasi dan setiap personel. Dengan demikian 

seharusnya mungkin untuk mencegah kecelakan besar dengan mengambil langkah – 

langkah untuk melihat bahwa plant tidak pernah mengalami kerusakan atau ledakan.  

 

Dengan mempertimbangkan bahwa risiko Business Interruption berasal dari 

pengoperasian plant dan equipment, adalah penting untuk melihat pada ketersediaan 

cadangan plant dan penggantian equipment.  

 

Baik asuransi contractors’ maupun asuransi engineering, ada banyak yang dapat 

dilakukan untuk mengurangi risiko dan mengurangi kerugian ekonomi. Setiap langkah 

yang mungkin diambil karena setiap risiko yang melibatkan mesin dan equipment 

dan/atau contract sites secara potensi dapat berharga mahal baik ukuran keuangan 

maupun nyawa manusia.  

 

 

(the end of chapter 8) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


