
 

 

                  

 

 
1 

Hasudungan Sianipar 

Sponsor : 

BAB 3   HOUSEHOLD INSURANCE: BUILDINGS & CONTENTS I 
 

A. PENGANTAR  
B. PEKEMBANGAN HOUSEHOLD INSURANCE 
C. BUILDINGS INSURANCE 

 
 
A. PENGANTAR 
 
Aset fisik yang paling berharga dimiliki seseorang adalah rumah, baik bangunan 
maupun isi nya. Bahkan sekalipun bangunan bukan miliknya atau hanya dengan 
cara mencicil, dia masih memiliki isi yaitu perabotan dan isi yang lain yang juga 
menghadapi risiko kebakaran atau kebongkaran. Mau tak mau tetap 
membutuhkan asuransi.  
 
Untuk menjamin risiko tersebut, polis household dibutuhkan. Istilah Household 
Insurance berhubungan dengan  polis – polis yang diterbitkan untuk menjamin 
struktur dan/atau isi rumah tinggal dan biasanya sudah termasuk perluasan 
jaminan yang lebih luas lagi, seperti, uang, isi di lemari es dan lain – lain.  
 
Saat ini terdapat berbagai macam paket household:  
 
Building Insurance: yang menjamin struktur bangunan bagi pemiliknya apakah 
dihuni sendiri atau disewakan kepada orang lain.  
Contents insurance: yang menjamin hanya isi yang ada dalam bangunan 
termasuk fixtures dan fittings (apa saja yang menempel dan terpasang 
dibangunan) 
Asuransi kombinasi untuk Bangunan dan isi.  
Combined policy , menjamin tidak hanya bangunan dan isi tetapi beberapa 
ítems optional ‘all risks’ seperti caravans, sepeda, peralatan olah raga dan 
kuda tunggangan dan juga kuda kecil.    
 
Proposal form yang sudah dilengkapi selalu dibutuhkan dimana calon 
tertanggung harus memberikan keterangan lengkap tentang jenis premise yang 
dihuni (contohnya apakah rumah tinggal atau rumah plat) keterangan okupasi 
dan uang pertanggungan untuk masing – masing bangunan dan isi. Formulir 
dirancang untuk meng-identifikasi fitur – fitur special hazards, misalnya dekat 
dengan anak sungai, kerugian sebelumnya dan kejadian lainnya. Apa yang harus 
diungkapkan dianggap penting dan menjadi dasar untuk disurvey. Setelah 
disurvey underwriter bisa saja memberikan rekomendasi kepada tertanggung 
misalnya untuk keamanan tambahan lokasi risiko (premise) misalnya 
pemasangan mortise locks untuk pintu, atau special locks dan untuk special 
hazard disarankan untuk pemasangan alarm anti maling.  
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Proposal form biasanya memuat deklarasi atas nilai penuh (full value). Pada 
umumnya penanggung memberlakukan mengisyaratkan dalam form tersebut 
’continuity warranty’ dimana tertanggung men-declare-kan / menyatakan 
bahwa nilai pertanggungan tidak hanya cukup pada saat penutupan namun saat 
polis berlaku nilai pertanggungan atas property adalah cukup sepanjang polis 
berlaku.  
 
Ditekankan bahwa polis household yang akan dipelajari lebih lanjut (bab 3,4 
dan 5) adalah jaminan yang sangat biasa diberikan oleh para penanggung. 
Rincian jaminan yang spesifik,  khususnya nilai excess (OR) yang diterapkan 
akan berbeda dari satu asuransi ke asuransi lain.  
 
B. PERKEMBANGAN ASURANSI HOUSEHOLD 
 
Awalnya polis yang diterbitkan atas rumah tinggal adalah polis kebakaran saja. 
Jaminan atas risiko kebongkaran dan employers’ liability yang menyangkut 
pembantu domestik kemudian ditambahkan yang menjadikan polis household 
asli. Tahun 1915 polis yang pertama ’all-in’ diterbitkan oleh British Dominions 
(sekarang the Eagle Star), yang sudah termasuj risiko storm, burst pipes dan 
public policy.  
 
Tahun 1922, tariff companies memperkenalkan polis yang dikenal dengan 
’comprehensive houseowners dan householders dengan standard jaminan polis 
dan wording serta rate. Untuk beberapa tahun, polis ini dikenal dengan 
comprehensive policy dan kemudian istilah tersebut tidak dipakai lagi  karena 
pengertiannya hamper sama dengan polis ‘all risks’ sebagai ganti istilah 
tersebut adalah household atau home insurance. Lingkup / areas jaminan tidak 
terikat dengan tariff (dewan tariff) karena risiko uang dan personal injury 
sudah ditambahkan ke dalamnya.  
 
Bubarnya dewan tariff household pada tahun 1977 dan kerasnya kompetisi di 
antara perusahaan asuransi membuat flexibilitas yang sangat besar untuk luas 
jaminan yang diberikan para penanggung dengan penekanan pemberian benefit 
kepada tertanggung. Seksi jaminan yang semakin ditambahkan kepada dasar 
jaminan household sehingga saat ini begitu luasnya jaminan yang ada dalam 
polis household. Malah sekarang sudah biasa bagi tertanggung untuk memilih 
apakah standar contents cover maupun standar contents cover plus accidental 
damage kepada perabotan dan barang – barang lainnya.  
 
Perlu ditekankan bahwa sudah tidak ada lagi polis standar household. Dimana 
wording yang digunakan perusahaan asuransi pun sudah berbeda – beda.  
 
Malah baru – baru ini, para penanggung berusaha untuk penyederhanaan 
pembacaan dan pemahaman polis – polis mereka dengan cara menggunakan 
bahasa Inggris yang sangat sederhana dan mudah dimengerti. Format polis 
mudah dipahami. 
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C. BUILDING INSURANCE  
  
Berikut penjelasan scope asuransi bangunan dalam polis household.  
 
C1. DEFINISI 
Asuransi building menjamin struktur utama bangunan, termasuk garasi dan 
bangsal/gudang, ruang kaca dan semua bangunan tambahan (outbuilding). 
Kolam renang dan lapangan tennis juga termasuk.  
 
Satu definisi khusus untuk bangunan diberikan pada semua polis household 
sebagai berikut:  
“ …the private dwelling house which is brick, stone or concrete-built and 
roofed with slates, tiles, concrete, asphalt, metal or sheets or slabs, composed 
entirely incombustible mineral ingredients except as specially mentioned and 
all the domestic offices, stable, garages and outbuildings being on the same 
premises and used in connection therewith including landlord’s fixtures and 
fittings therein or thereon and the walls, gates and fences aroundand 
pertaining thereto.” 
 
Meskipun definisi yang tepat tersebut agak sulit, berikut panduan yang akan 
menolong pemahaman definisi tersebut:  
 

� Apa saja yang biasanya anda tinggalkan ketika beranjak atau keluar dari 
satu rumah adalah bagian dari bangunan. Hal ini termasuk dapur, kamar 
tidur, installasi listrik dan lapisan kaca. 

� Carpet – carpet yang terpasang juga sudah termasuk contents dalam 
asuransi.  

 
C2. SCOPE OF COVER  
 
Premi yang akan lebih tinggi untuk non-standar construction, dihitung 
berdasarkan full rebuilding cost (biaya penuh membangun kembali) dan sebagai 
jaminan standarnya adalah menjamin kerugian atau kerusakan yang disebabkan 
sebagai berikut:  
 
C2A: Fire, Lightning, explosion dan Earthquake 
Beberapa polis juga mengcover halilintar meskipun tidak memperluas jaminan.  
 
C2B. Riot, civil commotion, strikes, labour or political disturbances, malicious 
damage atau vandalism.  
Meskipun wordings bervariasi, jaminan biasanya mengecualikan kerugian atau 
kerusakan selama bangunan tanpa perabot ataupun bila tidak dihuni selama 
lebih dari 30 hari.  
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C2C. Storm dan Flood 
 
Polis juga menjamin tempest/angin badai. Pengecualian normalnya mencakup:  
 

� kerusakan disebabkan pembekuan (frost), penyurutan tanah 
(subsidience), penyembulan tanah (ground heave) dan tanah longsor 
(landslide) 

� kerusakan pada gerbang, pagar tanaman. 
 
C2D. Kejatuhan pohon dan cabang pohon  
 
Jaminan mengecualikan dinding, gerbang, pagar atu pagar tanaman. Biaya 
pemindahan dijamin asaltan terjadi kerusakan pada harta benda yang dijamin.  
 
C2E Escape of Water 
 
Wording yang lengkap biasa menjamin escape / pelepasan air dari tangki air, 
apparatus (wadah) atau pipa yang terpasang pada air untuk rumah tangga dan 
juga installasi pemanas air, mesin cuci dan juga peralatan domestik lain.  
 
Kerusakan setelah rumah dikosongkan (tanpa perabot) atau tidak dihuni lebih 
dari 30 hari secara berturut – turut tidak dijamin.  
 
C2F Escape of Oil 
 
Polis yang menjamin pelepasan oli dari setiap peralatan yang terpasang yaitu 
oil-fired heating system. Dikecualikan pada bangunan yang kosong dan tidak 
berpenghuni.  
 
C2G Theft atau attempted Theft (Pencurian dan usaha pencurian) 
 
Biasanya tidak menjamin setelah bangunan tidak dihuni lebih dari 30 hari.  
 
Tidak ada definisi atau pembatasan lain dalam penggunaan istilah ’theft’ 
sehingga penanggung hanya menggunakan istilah yang tertera dalam undang – 
undang the Theft Act 1968: Definisinya yaitu: ’dishonestly appropriating 
property belonging to another with the intention of permanently depriving of 
another of it.  
 
Pertanyaan tentang forcible entry tidak muncul. Akan tetapi para penanggung 
tetap memberlakukan pembatasan atas jaminan pencurian atas risiko Flat.  
 
Definisi theft pada undang – undang tersebut dapat diartikan sebagai berikut:  
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’Dishonestly’ Pemberian kepada seorang atas harta benda orang lain bukan 
tidak jujur bila orang tersebut yakin bahwa mereka punya hak yang sah untuk 
mengambilnya dari orang lain atau adanya persetujuan orang lain.  
 
’Appropriates’ setiap penguasaan oleh seseorang atas hak milik orang lain 
disebut dengan pencurian baik dengan menyimpan maupun menahan secara 
sengaja maupun tidak sengaja.  
 
’Property’ property termasuk uang dan semua benda, yang real atau personal, 
termasuk benda yang bergerak dan bentuk property yang tidak nyata 
(intangible) 
 
’Belonging to another’ Property dianggap sebagai milik orang lain yang berhak 
untuk menguasai dan mengontrol. Gagal untuk mengembalikan barang yang 
bukan miliknya dianggap melakukan theft 
 
‘With the intention of permanently depriving another of it’ Seseorang yang 
mengambil barang milik orang lain dengan maksud menguasai untuk selamanya. 
 
C2H  Impact  
  
Wording yang lengkap akan menjamin impact dan collision / kejatuhan pesawat 
terbang atau peralatan lain (aerial devices), kendaraan (road vehicles), artikel 
dari mana saja datangnya dan juga hewan.  
 
Beberapa penanggung mengecualikan kerugian akibat impact oleh binatang 
peliharaan. 
 
C2I. Subsidence, ground heave, landslide (penyurutan tanah, penyembulan 
tanah, dan  
        dan tanah longsor  
 
Worsding lengkap biasanya  berbunyi, ‘subsidience atau ground heave, 
landslide lonsor di lokasi bangunan berdiri. Dikecualikan:  
 

� $ 1,000 pertama untuk setiap klaim, Kebanyakan penanggung 
menerapkan excess untuk subsidence $ 1000, excess akan dinaikan  
untuk daerah yang rawan longsor), sebaliknya penanggung bisa saja tidak 
menerapkan excess untuk daerah yang sangat aman untuk resiko 
subsidence.  

� Kerugian atau kerusakan disebab:  
- oleh normal shringkage, 
- oleh kegagalan kerja atau design (perancangan) atau kesalahan 

material.  
- selama terjadi perubuhan, perubahan struktur atau perbaikan 
- oleh erosi pingiran / tepi laut atau sungai 
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- dari pemindahan solid floor slabs kecuali pondasi dibawah dinding 
external rusak pada waktu bersamaan 

- fixed fuel oil tanks, kolam renang, lapangan tennis, dinding, 
gerbang, pagar, teras, patio dan drive kecuali bangunan rumah 
tinggal sudah rusak saat bersamaan akibat risiko yang sama.   

 
 
C2J. Kerusakan atau rubuhnya antena pemancar radio dan televisi dan 
peralatan pemancar lainnya.  
 
Cukup Jelas.  
 
C2K. Accidental Damage atas saluran air / got, pipa – pipa, kabel – kabel dan 
pipa bawah tanah.  
 
Polis ini menjamin kerusakan accidental yang menjadi tanggung jawab 
tertanggung atas pipa air bawah tanah, pipa gas atau kable listrik, yang 
menghubungkan rumah tingla dengan saluran umum.  
 
Jaminan tidak termasuk kerusakan / blokade akibat kurang pemeliharaan.  
 
C2L. Pecah secara accidental terhadap gelas dan sanitary fixtures (peralatan 
sanitari)  
 
Menjadin Pecah secara accidental atas:  
 
Fixed glass dari:  
 

- jendela, pintu, rumah lampu atau 
- green house, conservatories, dan verandas yang menjadi bagian 

dari bangunan. 
Fixed wash basins, lavatory pans, dan cistems, bak mandi, shower trays, 
screens, bidets dan sanitary fittings lainnya.  
 
Pengecualian untuk rumah yang tidak dihuni.  
 
C2M. Legal Fee, biaya – biaya arsitek dan surveyor serta biaya debris renoval 
 
Biaya legal yang wajar dan arsitek yang dikeluarkan pada saat reinstatement / 
pemulihan bangunan setelah terjadinya kerugian / kerusakan yang dijamin 
polis.  
 
Tidak termasuk biaya – biaya lain dalam pengurusan klaim oleh tertanggung.  
 
Biaya demolisi / penghancuran, dan biaya debris removal dan biaya tambahan 
akibat diberlakukan ketentuan oleh otoritas / tata kota juga dijamin.  



 

 

                  

 

 
7 

Hasudungan Sianipar 

Sponsor : 

C2N. Loss of Rent 
 
Jaminan disini termasuk sewa tanah dengan periode maximum 2 tahun dan 
kehilangan waktu untuk menyewa dimana tertanggung tidak dapat menempati 
premise.   
 
Juga mencover biaya – biaya yang wajar sebagai alternatif tetapi akomodasi 
yang sama selama premise tidak dapat dihuni akibat risiko yang dijamin.  
 
Batas 20% dari harga pertanggungan bangunan diterapkan untuk uang sewa (loss 
of rent) 
 
C2O Accidental Damage 
Banyak penanggung bersedia menawarkan jaminan accidental damage sebagai 
pilihan tambahan dari standard specified perils, dengan rate yang lebih mahal.  
Jaminan ini sudah termasuk, contohnya, pengeboran melalui pipa, pengetokan 
satu paku melalui kabel listrik atau memijat plafond / langit – langit bangunan 
rumah.  
 
Jaminan mengecualikan:  

� kerusakan selama  disewa  
� wear and tear, shringkage, pengaruh kondisi iklim atau secara berangsur 

– angsur rusak  
� serangga, benalu dan sejenisnya.  
� Setiap risiko yang secara khusus dikecualikan dalam jaminan bangunan 

yang standar, misalnya badai yang merusakkan pagar.  
 
C2P Excess  
 
Penanggung Household pernah menerapkan excess untuk risiko basah / lembab. 
Akan tetapi prakteknya diganti dengan pemberlakuan excess $ 50 dalam hal 
klaim material damage dalam polis.  
 
C2Q Unfurnished and unoccupied premises 
 
Pengecualian jaminan tertentu ketika premise kosong dan tidak dihuni lebih 
dari 30 hari biasanya tidak dapat ditiadakan. Akan tetapi penanggung akan 
mempertimbangkan penghapusan pengecualian ini untuk rumah tempat 
berlibur (rumah kedua) jika tertanggung tunduk kepada ketentuan sebagai 
berikut:  
 

- water system dijaga suhunya minimum 45 derajat faranheit.  
- Inspeksi rutin sekali 7 hari harus di keseluruhan propert, di luar 

dan di dalam bangunan.  
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C2R Reinstatement  
 
Hampir semua polis asuransi memberlakukan penambahan premi bila adanya 
penambahan jaminan untuk reinstatement dalam usaha untuk mempertahankan 
nilai pertanggungan penuh sampai terjadinya kerugian / klaim. Dalam polis 
household tidak perlu adanya perluasan. Hal ini secara otomatis nilai 
pertanggungan akan penuh setelah klaim sudah dibayar.  
 
C3. Flats 
 
Para penanggung lebih suka menjamin flat dalam bentuk blok daripada flat 
yang individual, karena sangat sulit untuk menghitung biaya reinstatement 
untuk satu (single flat) dan faktanya seorang penyewa flat punya tanggung 
jawab ditercantum dalam syarat sewa menyewa dari satu bangunan. Akan 
tetapi, individual mortgagees mungkin mengharuskan bangunan yang 
dihipotikkan diasuransikan secara terpisah.  
 
Banyak penanggung sekarang ini punya wording khusus untuk blok flat. Dengan 
mengatur hal – hal khusus sebagai berikut:  
 

� Malicious Damage yang disebabkan sesama penghuni flat 
dikecualikan.  

� Jaminan Loss of rent dapat diperluas asal biayanya wajar 
sebagai akomodasi alternatif bagi penghuni flat bila beberapa 
flat sudah tidak layak huni akibat kerusakan yang dijamin oleh 
polis.  

� Adanya ketentuan otomatis bagi mereka yang punya insurable 
interest, seperti kepala leasing, pemilik flat dalam hal lessees, 
tanpa dispesifikkan.  

� Excess untuk subsidence/heave/lanslide $ 500 untuk setiap 
flat. 

� Pembatasan unfurnished (tidak dihuni) diterapkan kepada 
individual flats.  

 
 
C4. SALE OF PREMISE 
 
Bila property yang diasuransikan sudah terjual, polis biasanya menjamin 
kepentingan si pembeli sampai kontrak selesai kecuali pembeli sudah lebih dulu 
mengatur asuransinya sendiri. Akan tetapi, jaminan ini hanya bersifat 
contigent.  
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C5. BASIS OF SETTLEMENT  
 
Kebanyakan polis household memberlakukan klausula yang isinya membenarkan 
pembayaran klaim dengan cara reinstatement yaitu membayar penuh nilai 
perbaikan atau penggantian bagian bangunan yang rusak. Hal ini biasanya 
mengacu pada 2 ketentuan berikut:  
 
Bangunan sudah dipelihara dalam keadaan yang baik.  
Harga pertanggungan tidak lebih dari biaya membangun kembali jadi baru saat 
terjadinya kerusakan.  
 
Kedua ketentuan tersebut tidak mengacu pada potongan akibat wear and tear.  
 
 
 
 

The end of Chapter 3 (three) 
 


