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BAB X 
ASURANSI KONSTRUKSI   

CONTRACTOR ALL RISK INSURANCE 
 
� PENGERTIAN 

Adalah suatu asuransi atau pertanggungan yang memberikan jaminan atau 

proteksi atas kegagalan suatu proyek pembangunan Tehnik Sipil baik itu Tehnik 

Sipil basah maupun Tehnik Sipil Kering, sebagai akibat dari seluruh risiko 

kecuali yang dikecuali-kan dalam pengecualian polis. 

 
Tehnik Sipil Basah : Pembangunan Jalan-jalan, Jembatan, Dermaga,  

Mercusuar, Dam, dll. 

Tehnik Sipil Kering      :      Pembangunan Perumahan, Perkantoran, 

Pertokoan,  Rumah sakit dll.  

 
� PIHAK-PIHAK YANG DAPAT MENJADI TERTANGGUNG. 

Pihak-pihak yang dapat menjadi Tertanggung dalam Asuransi Konstruksi 

(Contractor All Risk) ini adalah pihak-pihak yang mempunyai kepentingan atas 

proyek pembangunan tersebut, antara lain : 

 

A. PEMILIK ( PRINCIPAL / EMPLOYER). 

adalah seseorang atau Badan Hukum yang memiliki proyek pembangunan 

yang dikerjakan oleh para Kontraktor dan Sub-kontraktor tersebut. Ia 

merupakan majikan dari Kontraktor, maka sering disebut MAIN 

CONTRACTOR. 

Pemilik ini dapat dijadikan Tertanggung karena mungkin saja selama masa 

pembangunan tersebut, semua tanggung jawab menjadi tanggung jawab 

pemilik bangunan, atau secara bersama-sama dengan Kontraktor. 

  
B. ARSITEK / KONSULTAN. 

adalah seseorang atau Badan Hukum yang memiliki keahlian dalam 

merencana-kan suatu proyek pembangunan yang akan dikerjakan atau 

penasehat ahli yang membuat kontrak dengan Pemilik mengenai 

perencanaan, konsultasi dan pengawasan proyek pembangunan tersebut.  

Arsitek/Konsultant ini dapat menjadi Tertanggung apabila ia mempunyai 

kepentingan dalam proyek pembangunan tersebut, misalnya ia harus 

bertang-gung jawab apabila terjadi kerusakan/kerugian dalam pelaksanaan 

proyek pembangunan tersebut (apabila penyebab kerugian tersebut akibat 

kelalaian/ kealpaan yang dilakukan olehnya).  
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C. KONTRAKTOR. 

adalah seseorang atau Badan Hukum yang melaksanakan proyek 

pembangunan tersebut. Hal ini dikarenakan adanya tanggung jawab dari 

Kontraktor tersebut dengan Pemilik bangunan, dalam hal : 

-. Terjadi kerusakan/kerugian dalam pelaksanaan proyek pembangunan 

tersebut. 

-.   Keterlambatan penyelesaian pembangunan 

-.   Penggunaan bahan bangunan yang kurang baik 

-.   Pengerjaan yang tidak sempurna dll. 

sehubungan dengan hal tersebut, maka pihak kontraktor dapat mengalihkan 

sebagian dari risiko tersebut kepada Perusahaan Asuransi. 

 

D. SUB KONTRAKTOR. 

adalah seseorang atau Badan Hukum yang mempunyai perjanjian ikatan 

kerja dengan Kontraktor untuk mengerjakan sebagian dari proyek 

pembangunan yang ia tangani.  Badan ini disebut juga Kontraktor Pembantu, 

ini dapat terdiri dari bermacam-macam Sub-kontraktor, seperti Sub-

kontractor Listrik, Air, Gas, dll. 

 
Sub-kontraktor ini dapat menjadi Tertanggung dikarenakan ia mempunyai 

kepentingan atas pekerjaan yang ia kerjakan, dimana ia harus bertanggung 

jawab seandainya terjadi kerusakan/kegagalan atas pekerjaan tersebut. 

 
E. LEMBAGA KEUANGAN. 

adalah Badan Hukum baik Pemerintah maupun Swasta, yang memberikan 

pendanaan keuangan kepada seorang debitor dalam proyek pembangunan 

yang akan dilakukan. 

Hal ini terjadi apabila adanya keterlibatan Lembaga ini dalam pembangunan 

tersebut, maka pihak kreditor tersebut secara otomatis mempunyai insurable 

interest atas jaminan proyek pembangunan yang dikerjakan oleh para 

Kontraktor dan Sub-kontraktor tersebut. 

 
Dalam polis C.A.R., yang menjadi Tertanggung dapat satu orang atau dapat 

pula seluruh pihak yang terlibat dalam proyek pembangunan tersebut. 

misal :  Nama Pemilik qq.  Arsitek/Konsultan qq. Kontraktor qq. Sub-kontraktor. 

 
� OBYEK PERTANGGUNGAN C.A.R. 

Yang dapat dijadikan obyek pertanggungan didalam Asuransi Konstruksi 

(Contractor All Risks) ini adalah : 

A. KARYA PERMANEN. 

adalah karya yang menjadi tujuan pokok kontrak pembangunan 
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misal : Pembangunan Rumah Sakit; Gedung Perkantoran, Perumahan, 

Sekolah, Toko, Jembatan, Dermaga, Bendungan air, dan lain-lain. 

B. BANGUNAN SEMENTARA. 

adalah bangunan yang diperlukan untuk membantu atau mempermudah 

pelaksanaan karya permanen tersebut. 

Dikatakan bangunan sementara, karena apabila karya permanen telah 

selesai dibangun, maka bangunan ini akan dirobohkan/dimusnahkan. 

 
C. BAHAN BANGUNAN DI SITE. 

adalah bahan-bahan bangunan yang akan digunakan untuk pelaksanaan 

proyek pembangunan tersebut yang disimpan/berada di lokasi 

pembangunan (Site). 

Misal : Batu, Kerikil, Semen dll. 

Adakalanya Pemilik Proyek (Owner) yang menyediakan bahan-bahan untuk 

pembangunan ini, sedangkan Kontraktor hanya menyediakan tenaga saja, 

maka dalam hal ini Jumlah Uang Pertanggungan haruslah merupakan 

penjumlahan dari Biaya Kontraktor ditambah dengan semua bahan 

bangunan yang disediakan oleh Pemilik tersebut.  

 
D. BAHAN BANGUNAN DILUAR SITE. 

adalah bahan-bahan bangunan yang akan digunakan untuk pelaksanaan 

proyek pemba-ngunan tersebut yang disimpan/berada di luar lokasi 

pembangunan (Site), dikarenakan tidak adanya tempat penyimpanan di 

lokasi atau karena masalah keamanan atau lain hal), maka risiko selama 

ditempat penyimpanan dan pengangkutan ke lokasi harus dijamin pula. 

Pengangkutan dari lokasi penyimpanan ke lokasi proyek hanya ditujukan 

untuk Pengangkutan darat (Land Transit) saja, tidak termasuk Pengangkutan 

melalui laut (Marine Cargo) dan/atau pengangkutan melalui udara (Air 

Cargo) 

 
E. CONSTRUCTIONAL PLANT & EQUIPMENT (C.P.E.) 

adalah perlengkapan atau alat-alat konstruksi yang digunakan untuk 

pelaksanaan proyek pembangunan tersebut dan berada dilokasi proyek.  

misal : Piling, kerangka besi (steger), dll.  

 
F. CONSTRUCTIONAL PLANT MACHINERY (C.P.M.) 

adalah mesin-mesin konstruksi yang digunakan untuk pelaksanaan proyek 

pembangunan tersebut dan selama mesin-mesin tersebut berada dilokasi 

proyek. 

misal :  Buldozer, Grader, pompa, mesin gali dll.  
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G. OWN SURROUNDING PROPERTY/OWN EXISTING PROPERTY 

(O.S.P./O.E.P) 

adalah bangunan-bangunan atau harta benda yang dimiliki oleh Pemilik 

(Owner) yang berada disekitar proyek pembangunan atau berada pada 

proyek dimana pembangunan dilaksanakan. 

Penutupan pertanggungan ini diperlukan apabila : 

-. Pekerjaan proyek pembangunan tersebut merupakan perluasan dari 

bangunan yang sudah ada, maka bangunan tersebut dikhawatirkan akan 

terjadi kerugian atau kerusakan sebagai akibat dari pembangunan 

tersebut. 

 
-.  Pekerjaan  proyek  pembangunan  tersebut  pada  areal  dari  bangunan  

yang sudah ada, maka bangunan tersebut dikhawatirkan akan terjadi 

kerugian atau kerusakan sebagai akibat dari pembangunan tersebut 

 
H. DEBRIS OF REMOVAL (R.o.D.) 

adalah biaya-biaya yang diperlukan untuk pembersihan puing-puing 

bangunan sebagai akibat adanya kerusakan atas proyek pembangunan 

tersebut yang disebabkan oleh risiko yang dijamin dalam polis. 

 
Biaya pembersihan puing-puing (Debris Removal) ini tidak termasuk biaya-

biaya pembukaan lahan baru atau biaya untuk merobohkan bangunan lama. 

 
� PENENTUAN HARGA PERTANGGUNGAN. 

Nilai Pertanggungan adalah batas maksimum tanggung jawab dari seorang 

Penang-gung (Perusahaan Asuransi) dalam hal kerugian/kerusakan yang 

diderita pada obyek yang dipertang-gungkan sebagai akibat risiko yang dijamin 

oleh polis. 

Harga pertanggungan ini harus dicantumkan didalam Schedule polis. 

 

Penentuan Harga pertanggungan dalam polis C.A.R. sebagai berikut : 

A. CONTRACT WORK. 

Harga pertanggungan disini adalah Nilai Karya Permanen (karya yang 

diperjanji-kan) termasuk pula harga bangunan sementara, bahan-bahan 

bangunan dll. yang biasanya di tuangkan dalam perjanjian kerja yang disebut 

“Contract Price”. 

 

Pada umumnya harga pertanggungan disini disesuaikan dengan apa yang 

tercantum didalam Contract Price, (disesuaikan dengan nilai yang telah 

diperjanjikan).   

 
Penentuan Harga Pertanggungan terdapat dalam 4 (empat) cara, yaitu : 
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1. Full Value or Reinstatement Cost. 

apabila Tertanggung menentukan besarnya Harga pertanggungan 

berdasar-kan Harga Kontrak selama jangka jangka waktu 

pertanggungan, maka harus diperhatikan juga faktor besar-kecilnya 

kenaikkan harga material, tenaga kerja dll. yang akan diperguna-kan 

selama masa pelaksanaan pekerjaan tersebut. 

 
 

2. Estimate Contract Price. 

Dalam hal Tertanggung menentukan Perkiraan Harga Pertanggungan 

sesuai dengan Perkiraan Harga Kontrak. 

Premi dihitung berdasarkan Jumlah perkiraan harga kontrak tersebut dan 

premi sebenarnya akan diperhitungkan kembali pada saat pertanggungan 

berakhir, berda-sarkan Harga Kontrak sesungguhnya. (Adjustment 

Premium) 

Jadi Tertanggung harus memberitahukan Harga Sebenarnya dari Kontrak 

tersebut pada akhir pertanggungan. 

 
3. Estimate Maximum Loss. 

Apabila Tertanggung menentukan besarnya Jumlah Nilai Pertanggungan 

sama dengan Jumlah Perkiraan Maksimum Kerugian yang mungkin akan 

dideritanya (First Loss basis). 

 
Hal ini harus diperhatikan : 

a. Persyaratan kontrak pekerjaan yang mengatur mengenai pentahapan 

pengalihan, penyerahan atas pekerjaan yang telah selesai kepada si 

Pemilik (Owner). 

b. Lokasi dan formasi dari pekerjaan tersebut. 

c. Besar kecilnya konsentrasi Harga dalam satu lokasi. 

 
4. Less than Estimate Maximum Loss. 

Apabila Tertanggung menentukan besarnya Jumlah Pertanggungan lebih 

kecil atau rendah dari Estimate Maximum Loss yang mungkin akan 

terjadi. 

 
B. CONSTRUCTIONAL PLANT and EQUIPMENT (C.P.E.). 

Penggunaan alat atau perlengkapan lain untuk pembangunan selalu 

berubah-ubah dari waktu ke waktu, maka harga pertanggungan untuk obyek 

pertang-gungan inipun berubah-ubah juga. 
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Harga pertanggungan disesuaikan dengan banyaknya peralatan / 

perlengkapan yang di gunakan dan berada di lokasi proyek tersebut. 

 
C. CONSTRUCTIONAL PLANT MACHINERY (C.P.M.) 

Sama halnya dengan CPE, dimana kebutuhan atas mesin-mesin untuk 

pelaksa-naan proyek pembangunan tersebut selalu berubah-ubah dari waktu 

ke waktu, maka harga pertanggungan untuk obyek pertanggungan inipun 

berubah-ubah juga. 

Harga pertanggungan disesuaikan dengan banyaknya mesin-mesin yang 

digunakan dan berada di lokasi proyek tersebut. 

 
D. OWN SURROUNDING PROPERTY/OWN EXISTING PROPERTY 

(O.S.P./O.E.P) 

Penentuan Nilai pertanggungan umumnya ditentukan berdasarkan perkiraan 

kerugian pertama (First Loss basis) yang ditetapkan oleh Tertanggung, 

berdasar-kan perkiraannya mengenai jumlah kerugian tertinggi yang 

mungkin akan diderita-nya atas barang-barang miliknya tersebut. 

 
E. PROFESSIONAL FEES. 

Penentuan besarnya Harga pertanggungan untuk biaya-biaya para ahli ini 

ditetap-kan berdasarkan prosentase tertentu dari Nilai Pertanggungan untuk 

Pekerjaan pokok atau berdasarkan jumlah tertentu yang ditetapkan 

tersendiri. 

misal :  Professional Fees  = 5% dari Nilai kontrak atau 

          Professional Fees  = Rp. 200.000.000,--  

 
F. DEBRIS OF REMOVAL (R.o.D.) 

Besarnya Harga Pertanggungan biasanya dinyatakan dalam prosentase 

tertentu terhadap Harga Pertanggungan untuk Proyek Pokok atau 

berdasarkan jumlah tertentu yang ditentu-kan tersendiri. 

Umumnya maksimum sebesar 10 % dari Nilai Pertanggungan proyek Pokok. 

 
Faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan Harga Pertanggungan : 

a. Proyek tersebut besar atau kecil ? 

b. Lokasi proyek tersebut didalam kota atau diluar kota, dimana 

pembuangan puing-puing didalam kota lebih sulit atau membutuhkan 

biaya yang besar bila dibandingkan dengan proyek diluar kota. 

c. Peraturan yang berlaku ditempat lokasi proyek pembangunan tersebut, 

misal adanya larangan truck memasuki lokasi proyek dll. 

d. Pekerjaan itu sendiri. 
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G. THIRD PARTY LIABILITY (T.P.L.) 

Jumlah limit liability terhadap pihak ketiga ini umumnya ditetapkan dibawah 

kontrak pekerjaan antara Pemilik dengan Kontraktor. 

 
Third Party Legal Liability ini menjamin kemungkinan timbulnya tuntutan 

menurut Hukum atas kerugian yang diderita pihak ketiga baik berupa 

Property Damage (Kerusakan harta benda) maupun Bodily Injury (Luka 

badan) sehubungan dengan kesalahan atau kelalaian yang dilakukan 

oleh “Tertanggung”.  

 

Penentuan Harga Pertanggungan ini ditetapkan sebagai berikut : 

    Bodily  Injury       = Rp.  CCCCCCC. any one person. 

                                    Rp. CCCCCCC.. any one 

accident/occurance. 

 
    Property Damage =   Rp. CCCCCCC.. any one 

accident/occurance. 

 
C.S.L.    = Rp. CCCC..  any one accident 

                                 Rp. CCCC    any one Aggregate (during the period of 

   Insurance) 

  
Keterangan: 

-.  Any one person adalah jaminan yang diberikan maksimum sebesar limit 

pertanggungan yang telah ditetapkan untuk setiap orangnya. 

-.  Any one accident adalah jaminan yang diberikan maksimum sebesar 

limit pertanggungan yang telah ditetapkan untuk setiap kali kejadian. 

-.  Any one occurance adalah jaminan yang diberikan maksimum sebesar 

limit pertanggungan yang telah ditetapkan untuk setiap rangkaian 

kejadian. 

-.  Combined Single Limit adalah menjamin kedua jenis kerugian tersebut 

(Bodily Injury & Property Damage) dengan satu limit. 

-.  Any one Aggregate (during the period of Insurance)  adalah jaminan 

yang diberikan maksimum sebesar limit pertanggungan yang telah 

ditetapkan untuk selama periode pertanggungan. 

 
� PERIODE PERTANGGUNGAN. 

Jangka waktu pertanggungan adalah Jangka waktu yang diperjanjikan antara 

Tertanggung dengan Penanggung dalam hal menyangkut kegiatan-kegiatan 

pembangunan sebagai berikut : 

Construction Period. 
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adalah jangka waktu yang dimulai sejak pembongkaran bahan-bahan 

material di lokasi dan berakhir pada saat pelaksanaan proyek pembangunan 

tersebut selesai. 

 
Maintenance Period. 

adalah masa pemeliharaan, terhitung mulai sejak pembangunan tersebut 

selesai dikerjakan sampai batas waktu yang telah ditetapkan atau bangunan 

tersebut telah diserahkan dan dipergunakan oleh Pemilik (Owner) mana saja 

yang lebih dahulu terjadi. 

 
Pada umumnya Maintenance period ini berkisar antara 3 bulan sampai 

dengan 12 bulan.  

 
� RISIKO YANG DIJAMIN. 

Kita ketahui bahwa risiko yang dijamin adalah All Risks, maka ini berarti semua 

risiko dijamin kecuali yang dikecualikan didalam pengecualian risiko. 

 
 

Risiko yang dijamin dapat dikelompokan kedalam 2(dua) kelompok, yaitu : 

Bahaya-bahaya yang tidak dapat ditangani oleh manusia (Act of God), bahaya 

ini digolongkan sebagai Major perils, seperti Gempa bumi, Letusan Gunung 

berapi, Flood & Innudation, Landslide( tanah longsor) dan lain-lain peristiwa 

yang tidak dapat dicegah oleh manusia. 

  
Other perils atau digolongkan dalam Minor perils, yaitu bahaya-bahaya atau 

perils yang biasa ditangani oleh manusia, seperti Kebakaran, Peledakan, 

Tabrakan atau kejatuhan pesawat terbang, pencurian termasuk pencurian 

dengan kekerasan, accidental damage (kecelakaan yang terjadi selama 

masa pembangunan) dll. 

 
� PENGECUALIAN RISIKO. 

Pengecualian risiko dalam Asuransi Contractors All Risks ini, terdiri dari 3 

bagian, yaitu : 

A. Pengecualian Umum (General Exclusion) 

B. Pengecualian Section I : Material Damage 

C. Pengecualian Section II : Third Party Liability  

 
A. Pengecualian Umum (General Exclusion). 

Pengecualian ini berlaku secara umum, jadi artinya pengecualian ini berlaku 

baik untuk Section I : Material Damage maupun untuk Section II : Third Party 

Liability, yaitu:  
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Kerugian atau Kerusakan atau Tanggung Jawab menurut hukum terhadap 

pihak ke III : 

1. Akibat langsung maupun tidak langsung adanya : 

a. Perang, invasi musuh, Revolusi, serangan musuh. 

b. Mutiny, Riot, Strike, Civil Commotion  

c. Confiscation, Nationalization. 

d. Kerusakan yang diakibatkan leh Lawfully constituted authority. 

e. Reaksi Nuclear, Radioactive contamination. 

2.  Kesengajaan yang dilakukan oleh Tertanggung. 

3. Penghentian pekerjaan baik sebagian atau seluruhnya. 

Pengecualian ini berlaku untuk penghentian pekerjaan baik sebagian 

maupun seluruhnya dan pengecualian ini berlaku mulai sejak 

penghentian pekerjaan proyek tersebut dilakukan. 

 
Maksudnya : apabila adanya penghentian pekerjaan baik sebagian 

maupun seluruhnya, dikarenakan alasan apapun, Penanggung tidak 

bertanggung jawab atas kerugian/kerusakan yang terjadi pada proyek 

pembangunan tersebut 

 
B. Pengecualian Section I : Material Damage. 

 
1. Deductible. 

Deductible adalah suatu jumlah tertentu yang menjadi tanggungan si 

Tertang-gung dalam setiap kerugian/kerusakan yang terjadi. 

Penetapan Deductible ini bertujuan untuk : 

a. Agar Tertanggung lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya. 

b. Menghindari klaim-klaim yang kecil, yang mana kemungkinan biaya 

pengurusan lebih besar dari nilai kerugian yang terjadi. 

c. Mengurangi kontribusi pembayaran premi (Deductible tinggi � Premi 

rendah) 

 
Besarnya penetapan Deductible: 

Penetapan Deductible dalam asuransi Konstruksi ini dibedakan sebagai 

berikut : 

a. Untuk risiko-risiko yang bersifat Catastrophe (Act of God)  

misalnya : Gempa bumi, banjir, letusan gunung berapi dll. (Major 

Perils), dikenakan deductible besar. 

b. Untuk risiko-risiko yang bersifat biasa/umum yang disebut sebagai 

Minor Perils, dikenakan deductible lebih kecil dari item (a) diatas. 
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2. Consequential Loss. 

Konsekwensi dari Kerugian/kerusakan sebagai akibat dari kegagalan 

proyek pemba-ngunan konstruksi. 

Konsekwensi kerugian tersebut bisa terjadi dalam : 

a. Advance or Delayed Profit. 

Dalam suatu proyek pembangunan gedung, misal Restaurant, pemilik 

menginginkan bangunan tersebut harus sudah selesai dan dapat ber-

operasi pada tanggal tertentu. Namun karena sesuatu hal 

pembangunan gedung Restaurant tersebut menjadi terlambat, dengan 

adanya keterlam-batan ini maka si Pemilik akan kehilangan 

keuntungan yang diharapkan yang seharusnya diterima apabila 

bangunan tersebut telah siap pada waktunya. Kerugian inilah yang 

dimaksudkan. 

 
b. Additional & Prolonged Interest Charges & Loss of Use of 

Capital. 

Adalah untuk bangunan-bangunan akan diperjualkan atau yang telah 

dijual sebelum proyek pembangunan dimulai, tetapi proyek 

pembangunan tersebut mengalami keterlambatan baik karena adanya 

kerugian/ kerusakan yang terjadi atau sebab-sebab lain, karena 

adanya keterlam-batan tersebut maka: 

 

I. Penjualan gedung-pun menjadi terlambat pula atau, 

II. Bagi  yang sudah melakukan pembayaran atas gedung tersebut 

menjadi batal, sehingga uang tersebut harus dikembalikan, 

kerugian inilah yang dimaksudkan. 

 
c. Increased cost of unbuilt portion of the works. 

Adalah peningkatan biaya-biaya pembangunan atas bagian 

pembangunan yang belum diselesai, hal ini dikarenakan adanya 

faktor inflasi, sehingga kontraktor tidak dapat meneruskan 

pembangunan tersebut dan berakibat penyelesaian pem-bangunan 

tersebut terlambat.  

 
d. Additional cost of working. 

adalah biaya-biaya tambahan yang diperlukan untuk mempercepat 

penyelesaian proyek pembangunan yang terlambat sebagai akibat 

adanya kerugian/kerusakan pada masa pembangunan, agar dapat 

diselesaikan tepat pada waktu yang telah diperjanjikan. 

 
e. Fines & Penalties.(Denda dan Hukuman) 
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kadangkala konstraktor diminta untuk membayar sejumlah uang 

tertentu kepada Pemilik proyek apabila proyek pembangunan 

mengalami keterlam-batan penyelesaian dalam waktu yang telah 

diperjanjikan/ditetapkan dalam kontrak kerja. 

 
Misal : dalam kontrak pembangunan bangunan Rumah sakit 

disebutkan bahwa pembangunan akan selesai dan diserah-

terimakan pada tanggal 10 Agustus 2002, apabila terjadi 

keterlambatan, maka pada Kontraktor akan dikenakan 

Penalties sebesar 0.5% dari nilai kontrak untuk setiap 

harinya. 

 
3. Wear & Tear, Corrosion, Oxidation, Deterioration due to lack of use 

and normal atmospheric conditions. 

Pengecualian atas kerugian/kerusakan yang disebabkan oleh cuaca, 

karat, oksidasi atau perubahan karena kurang dipergunakan . 

 
4. Air craft, Water craft, Hover craft. 

Pengecualian ini dikarenakan benda-benda tersebut diatas adalah obyek 

pertanggungan Aviation Insurance atau Marine Hull Insurance. 

 
5. Mechanically Propeled Vehicle. 

Kendaraan bermotor yang mendapat izin untuk dipergunakan dijalan 

umum, dikecuali-kan dari pertanggungan ini karena kendaraan tersebut 

adalah obyek pertanggungan Kendaraan Bermotor. 

6. Uang, Meterai, surat berharga lainnya. 

Pengecualian ini dikarenakan benda-benda tersebut diatas adalah obyek 

pertang-gungan untuk Money Insurance yaitu Cash in safe Insurance. 

 
7. Mechanical & Electrical Breakdown. 

 
8. Defective Design, Plan, Specification or Advice, 

 
9. Defective Workmanship of Materials. 

 
10. Unexplained Shortage. 

Pengecualian ini mengecualikan kehilangan/kekurangan dari bahan 

bangunan yang baru diketahui ketika diadakan inventarisasi, sedangkan 

kehilangan yang dijamin oleh polis ini adalah kehilangan tersebut harus 

dapat dibuktikan tanggal terjadinya dan sebab-sebab kehilangan 

tersebut.  
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11. Vibration, Weakening of support (getaran). 

Jaminan polis mengecualikan segala kerugian atau kerusakan yang 

terjadi sebagai akibat adanya getaran yang ditimbulkan oleh adanya 

pembangunan proyek tersebut. 

 
12. Bagian pekerjaan yang telah diserahkan atau yang telah 

dipergunakan oleh Pemilik. 

Bagian dari pekerjaan yang telah diserahkan kepada dan/atau 

dipergunakan oleh Pemilik/Owner, maka Penanggung tidak bertanggung 

jawab atas segala kerugian/kerusakan yang terjadi pada bagian yang 

telah diserahkan/diper-gunakan oleh pemilik tersebut. 

 
C. Pengecualian untuk Section II : Third Party Liability. 

1. Deductible. 

Deductible adalah suatu jumlah tertentu yang menjadi tanggungan si 

Tertang-gung dalam setiap kerugian/kerusakan yang terjadi. Deductible 

ini hanya dikenakan khusus untuk kerugian Property Damage /Kerusakan 

barang saja, sedangkan untuk Bodily Injury/Cacad Badan tidak dikenakan 

deductible. 

 

2. Kecelakaan dan/atau Cidera badan atas Karyawan Tertanggung. 

Karena hal ini menjadi obyek pertanggungan untuk ASTEK (Asuransi 

Tenaga Kerja) atau Workmen Compensation Act (WCA)  

 

3. Property in Care, Custody & Control by Insured. 

Semua harta benda yang dimiliki, dibawa dan dibawah pengawasan 

Tertang-gung atau para karyawan/pekerja (Care, Custody & Control) 

tidak dapat dijamin dalam section ini, karena jaminan ini hanya ditujukan 

untuk kerugian/ kerusakan harta benda yang dimiliki oleh pihak ke-III. 

 

4. Pekerjaan itu sendiri. 

Pekerjaan itu sendiri telah dijamin dibawah section I dan jaminan itu 

termasuk juga kelalaian Tertanggung yang mengakibatkan kerugian 

dan/atau kerusakan atas pekerjaan itu sendiri dan oleh karena itu 

Penanggung akan memberikan ganti-rugi untuk perbaikkan dari 

kerusakan itu, tetapi tidak untuk kerugian sebagai akibat dari kerusakan 

tersebut (consequential Loss). 

 

5. Kejelekan bahan dan kejelekan penyelesaian pekerjaan itu sendiri 

oleh Tertanggung.  

(Defective property supply or defective work executed by the insured). 
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6. Kendaraan Bermotor yang mempunyai izin untuk digunakan dijalan 

umum. 

 

7. Vibration, Weakening of support (getaran).  

sebagai akibat adanya getaran yang ditimbulkan oleh pembangunan 

proyek tersebut. 

 
� PERLUASAN RISIKO. 

Risiko-risiko yang dapat diperluas dalam penutupan ini, adalah : 

 

A. Strike, Riot and Civil Commotion (S.R.C.C.). 

Risiko ini dapat diperluas dengan adanya tambahan premi, dan dalam polis 

dilekatkan Endorsement No. 001 :   

 
B. Maintenance cover. 

Maintenance Period adalah masa pemeliharaan/perawatan. 

Adalah masa dimana Kontraktor harus memperbaiki segala kekurangan-

kekurangan atas pengerjaan pembangunan tersebut setelah masa 

pembangunan berakhir. 

 
 
                                                                      Maintenance period. 

____________________________________________________________
_            
 
                   Construction Period 

 
Masa perawatan ini biasanya ada batas waktunya yaitu pada saat masa 

pembangunan selesai sampai : 

� Batas waktu tertentu untuk perawatan/pemeliharaan atau  

� Bangunan/Karya Permanen tersebut telah diserahkan kepada pemilik 

(Owner), 

mana saja diantaranya yang lebih dahulu terjadi. 

 
Pada umumnya Maintenance period ini berkisar antara 3 bulan s/d 12 bulan.  

Maintenance Cover terdapat 3 (tiga) macam , yaitu : 

 
1.   VISIT MAINTENANCE. 

Menjamin kerugian/kerusakan yang terjadi dalam masa 

perawatan/pemeli-haraan, sebagai akibat tindakan Kontraktor ketika ia 

datang untuk memeriksa/ menyelesaikan tugas yang belum diselesaikan 

dalam masa pembangunan proyek tersebut. 
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Risiko ini baru dijamin apabila benar-benar adanya tindakan dari 

Kontraktor tersebut sehubungan dengan masa perawatan/pemeliharaan 

tersebut.  

  
2.   LIMITED MAINTENANCE / EXTENDED MAINTENANCE. 

Selain menjamin semua risiko dalam Visit maintenance tersebut diatas, 

juga menja-min kerugian/kerusakan yang terjadi pada masa maintenance 

sedangkan penyebabnya terjadi atau timbul pada masa pembangunan 

dilaksanakan (Construction Period). 

Maksudnya : 

apabila ada hal-hal yang akibatkan baru terlihat setelah masa konstruksi 

selesai. Jadi penyebabkan terjadi pada masa konstruksi sedangkan 

akibatnya baru terlihat pada masa perawatan/ pemeliharaan. 

 
3.   FULL GUARANTEE.  

Selain menjamin semua risiko dalam Limited/Extended Maintenance 

tersebut diatas, juga menjamin kerugian/kerusakan yang terjadi pada 

masa maintenance sedangkan penyebabnya terjadi atau timbul sebelum 

masa pembangunan dilaksanakan (before Construction Period). 

 

  

_________________________________________________________

_ 

                                                      Construction period                    Visit Maintenance 

                                                    

                                           Limited / Extended Maintenance 

 

                                                      Full  Guarantee  

 
C. Cross Liability. 

Hal ini bisa terjadi apabila adanya Legal Libility. 

Hal ini merupakan perluasan jaminan pada section II, yang maksudnya 

:apabila polis ini mempunyai Tertanggung lebih dari satu, maka disepakati 

bahwa seolah-olah setiap Tertanggung telah mendapat polis Third Party 

Liability masing-masing. 

 

contoh : Sub-kontraktor Air dan Sub-Kontraktor Listrik. 

Sub-kontraktor Air membuat kelalaian sehingga Sub-kontraktor Listrik 

merasa dirugikan, maka Sub-kontraktor Listrik dapat menuntut kerugian 

kepada Sub-kontrantor Air.  
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Dengan adanya jaminan Cross Liability ini maka semua pekerjaan yang 

akan dilakukan akan tetap berjalan, sedangkan penggantian kerugian 

yang di timbulkan oleh Sub-kontraktor Air tersebut akan ditanggung oleh 

Perusahaan Asuransi. 

Jadi penggantian kerugian pada Sub-kontraktor Listrik tersebut akan 

dikurangi dengan Deductible sebesar yang telah ditentukan untuk T.P.L. 

dan penggantian sebesar nilai Deductible tersebut tetap ditanggung oleh 

Sub-kontraktor Air. 

 
D. Manufacturer Liability. 

yaitu suatu Tanggung Gugat yang seharusnya dipikul oleh pihak Pembuat 

Barang (Manufacturer) dialihkan kepada Perusahaan Asuransi dengan 

adanya tambahan premi. dan hak tuntutan kepihak Manufacturer secara 

otomatis beralih pada Perusahaan Asuransi. 

 
E. Overtime, Night work, Work on Public Holidays & Express Freight. 

Biaya-biaya uang lembur, kerja malam dan kerja pada masa libur dan Biaya 

pengiriman cepat (express Freight) yang dikeluarkan sehubungan dengan 

adanya keterlambatan karena suatu bahaya yang dijamin polis, dapat 

diperluas dalam polis ini dengan adanya tambahan premi. 

 
F. Extra charges for Airfreight. 

Atas adanya biaya tambahan untuk pengangkutan udara yang dikeluarkan 

sehubungan dengan adanya keterlambatan karena suatu bahaya yang 

dijamin polis, dapat diperluas dalam polis ini dengan adanya tambahan premi 

dan pembebanan risiko sendiri. 

 
� TEHNIK AKSEPTASI. 

Dalam Asuransi Konstruksi ini S.P.P.A. yang ada mengikuti Application Form 

Munich-Re, dengan maksud untuk mendapatkan keterangan guna untuk dapat 

menilai suatu risiko. 

 

A. QUESTIONAIRE & INTERVIEW. 

ini selain menanyakan mengenai nama konstraktor, nama pemilik, lokasi 

proyek dan jenis proyek pula mencari jawaban atas hal-hal tersebut dibawah 

ini.: 

 

1. Pekerjaan itu sendiri. 

a. Pekerjaan Pendahuluan sebelum pekerjaan utama dimulai. 

Pekerjaan pendahuluan itu dapat menyangkut Blasting, Piling, 

Tunneling atau Under-ground working, dll. 
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b. Gedung-gedung dan bangunan permanen lainnya, apakah ada? 

Jika ada, buatkan denahnya. 

c. Mesin-mesin konstruksi dan alat-alat perlengkapan lainnya yang 

diguna-kan, ini menyangkut merk, jenis mesin, tahun pembuatan dan 

harga dari mesin-mesin dan alat-alat tersebut. 

d. Hubungan dengan proyek disekitarnya, apakah ada kemungkinan 

penjalaran api ketempat itu atau hubungan ketempat tersebut harus 

melalui jembatan, sungai atau danau.  

Hal ini dapat kita lihat dari sket denah tersebut. 

e. Apakah daerah itu terkena bahaya banjir?, karena risiko banjir bisa 

mengakibatkan Catastrophy Risks. 

Jika pernah mengalami banjir, berapa ketinggian air yang pernah 

dialaminya. 

f. Keadaan Tanah – sepanjang pengetahuan Tertanggung, apakah 

pernah terjadi Subsidence, Landslip atau adakah pekerjaan dibawah 

tanah didaerah lokasi tersebut. 

g. Penjelasan mengenai survey geologi, tanah test dll. telah dibuat ? 

h. Bagaimana pengaruh angin ribut (Windstrom) terhadap pekerjaan itu 

sendiri ? 

Jika ada pengaruhnya, tindakan pangamanan apa yang telah diambil 

? 

i. Keadaan keamanan disekitar lokasi, khususnya mengenai pencurian 

atau Malicious Damage. Tindakan pengamanan apa yg telah diambil? 

  
2. H a r g a . 

Harga kontrak dari : 

a. Pekerjaaan Persiapan. 

b. Pekerjaan Utama. 

c. Mesin-mesin dan perlengkapannya,  

Mesin-mesin yang dimaksud disini adalah “Permanent Plant and 

Machinery”  dan bukan “Constructional Plant Machinery and 

Equipment” (CPE & CPM). 

d. Pekerjaan Permanen lainnya (Other permanent works). 

e. Pekerjaan Sementara (Temporary Works) 

f. Biaya tenaga ahli (Professional Fees). 

 

3. Jangka Waktu (Period). 

Jangka waktu yang diperlukan untuk pekerjaan-pekerjaan sebagai 

berikut: 

a. Pekerjaan Persiapan sebelum Pekerjaan Utama dimulai. 

b. Pembangunan dari pekerjaan Utama. 
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c. Waktu pemeliharaan/perawatan (Maintenance period) 

d. Jangka waktu seluruhnya sejak pekerjaan dimulai hingga berakhirnya 

masa maintenance. 

 
4. Pihak yang berkepentingan. 

Apabila selain Pemilik dan Kontraktor, ada juga pihak lain yang berkepen-

tingan, maka perlu disebutkan Nama, Tugas dan Tanggung jawab, 

perkiraan harga dari pekerjaan mereka dan jangka waktu untuk 

menyelesaikannya. 

 
5. Pengalaman mereka dalam membuat/membangun pekerjaan 

tersebut.  

Misal : akan membangun sebuah jembatan, maka kita harus 

menanyakan bagaimana pengalaman Kontraktor tersebut dalam hal 

membangun Jembatan tersebut. 

 
6. Tindakan Pengamanan atau Pencegahan untuk menanggulangi 

bahaya yang timbul oleh karena Air, Angin, Pencuri dan Malicious 

damage. 

Apakah ada penjagaan pada siang hari maupun malam hari. 

 
7. Jaminan yang dikehendaki. 

a. Kepentingan-kepentingan yang akan dijamin, kecuali mesin-mesin 

konstruksi dan perlengkapannya, termasuk harga mereka masing-

masing. 

b. Pihak-pihak yang akan diasuransikan. 

c. Scope jaminan yang dikehendaki. 

d. Jumlah tanggungan sendiri yang dikehendaki (Deductible). 

e. Jangka waktu pertanggungan. 

f. Jika C.P.E. akan dijamin, daftar mengenai perlengkapan/alat-alat 

tersebut, berikut harganya masing-masing. 

g. Jika C.P.M. akan dijamin, daftar mengenai mesin-mesin berikut 

perlengkapannya, merek, tahun pembuatan, berikut harganya masing-

masing. 

h. Jika asuransi pengangkutan darat dikehendaki, tempat-tempat dari 

mana kemana barang-barang itu akan diangkut? Maksimum Limit 

setiap pengangkutan ?  

i. Jumlah pertanggungan untuk pembersihan puing-puing (Debris of 

Removal). 
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j. Jika Professional Fees dikehendaki, berapa besar limit 

pertanggungannya. 

k. Jika Cost of Overtime and Express Delivery akan dijamin, berapa 

besar limit pertanggungannya. 

l. Hal-hal yang khusus yang perlu diberlakukan dibawah pertanggungan 

ini atau perluasan-perluasan jaminan yang dibutuhkan. 

 

Jika Tanggung Jawab menurut Hukum terhadap pihak ke-III (TPL) juga akan 

dijamin, maka daftar pertanyaan khusus untuk ini harus diisi/dijawab, 

biasanya berisikan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut : 

1. Limit ganti rugi yang dikendaki. 

2. Keadaan bangunan disekitarnya dan penggunaan dari bangunan-

bangunan tersebut. 

3. Jumlah perkiraan upah yang dibayarkan kepada Buruh dan Karyawan 

Administrasi. 

Hal ini dipertanyakan karena untuk dapat mengukur berapa besar 

kemungkinan dapat menimbulkan kerugian pada pihak lain tersebut. 

4. Apakah masyarakat umum mempunyai hak untuk memasuki lingkungan 

proyek secara bebas. 

5. Apakah ada instalasi-instalasi untuk keperntingan umum, seperti pipa air 

minum, pipa gas, kabel telephone, kabel listrik yang melalui daerah atau 

lokasi proyek tersebut? 

Jika ada, tindakan pengamanan dan pencegahan apa yang telah diambil, 

terhadap kemungkinan adanya kerugian/kerusakan atas benda-benda 

tersebut diatas? 

6. Jika Kontraktor dan/atau Pemilik atau Pihak-pihak lain yang dijamin telah 

membuat perjanjian khusus dengan pihak ke-III lainnya, maka harap 

diberikan keterangan lengkap mengenai isi perjanjian tersebut. 

 
B. ANALISA RISIKO. 

Kita dapat menganalisa risiko dengan menganalisa jawaban Tertanggung 

mengenai Daftar pertanyaan (Questionaire) tersebut, sehingga Penanggung 

mencoba melihat perbedaan & persamaan dengan risiko yang pernah 

dijaminnya dan untuk mana Penanggung sudah mempunyai pengalaman 

mengenai macam dan besarnya kerugian yang dideritanya. 

Dengan demikian Penanggung dapat memutuskan apakah pertanggungan 

terse-but dapat di terima atau ditolak, menetapkan besarnya suku premi, 

pengecualian-pengecualian, deductible/excess dan pembatasan-

pembatasan jaminan. 
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Menganalisa risiko dapat kita bagi dalam 3(tiga) obyek analisa, yaitu : 

1. Insured. 

2. Property Section. 

3. Liability Section 

1. I N S U R E D. 

Kerugian-kerugian yang cukup besar biasanya ditimbulkan oleh jumlah. 

fungsi dan tanggung jawab serta mutu dan keahlian para Tertanggung 

tanpa me-mandang jenis pekerjaan yang bersangkutan, lagi pula 

kerugian yang dialami sebenarnya banyak timbul karena kelalaian 

manusia. 

 
a.   Pemilik dan para Penasehat Ahlinya. 

Mereka ini hampir tidak berpengaruh atas kemungkinan kerugian atau 

kerusakan atas pekerjaan itu sendiri. 

Mereka hanya dihadapkan pada kemungkinan kerugian yang diderita 

oleh pihak ke-III sebagai akibat kelalaian Pemilik ketika menjalankan 

tugasnya dalam hubungan dengan pekerjaan pembangunan ini. 

misal : Kerugian yang diakibatkan karena Subsidence. 

b.   Kontraktor dan para Sub-kontraktor. 

Kontraktor mempunyai pengaruh yang besar atas kemungkinan 

kerugian yang dapat diderita oleh pekerjaannya, sehingga ada 

perbedaan antara satu Kontraktor dengan Kontraktor lainnya, karena 

mereka mempunyai pengalaman yang berbeda dan cara pencegahan 

atau pengamanan yang berbeda pula. 

 
Kontraktor dengan pengalaman yang luas dan management yang baik 

akan selalu mengambil semua tindakan yang perlu untuk 

mengamankan pekerjaan tersebut, sedangkan Kontraktor dengan 

pengalaman yang sedikit dapat saja kurang berhati-hati atau tidak 

cermat dalam mengambil langkah-langkah pencegahan/pengaman-

an. 

 
Untuk mendapat gambaran yang lebih jelas, maka Penanggung 

biasanya meminta keterangan-keterangan mengenai hal tersebut, 

sebagai berikut : 

i. Pengalaman mereka mengenai pekerjaan yang akan dilakukan/ 

dilaksanakannya. 

ii. Pengalaman mereka atas daerah dimana pekerjaan itu akan 

dilaksanakan. 

iii. Pengalaman mereka mengenai kerugian yang pernah diderita 

ketika mengerjakan pekerjaan yang serupa. 
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iv. Tanggung jawab dan Hak yang diterima dibawah kontrak dengan 

Pemilik. 

 
Semakin banyak pekerjaan yang diserahkan kepada Sub-kontraktor, 

biasanya semakin baik, karena pekerjaan tersebut akan dilaksanakan 

oleh orang-orang ahli/ specialis yang tentu saja mempunyai 

pengalaman dibidangnya dan oleh karena itu kemungkinan terjadinya 

suatu kerugian akan berkurang. 

Apabila Sub-kontraktor juga diminta untuk dijamin sebagai salah satu 

Tertanggung, maka risikonya menjadi lebih besar karena Penanggung 

kehilangan kemungkinan penuntutan atas mereka. (dalam hal Cross 

Liability) 

 
2. PROPERTY SECTION. 

a.   Probability Maximum Loss.  

Kemungkinan besar-kecilnya kerugian terhadap bahaya-bahaya : 

i.     Kebakaran 

Apakah faktor terjadinya kebakaran ini cukup besar pengaruhnya 

atas proyek pembangunan tersebut ? 

ii.    Peledakan 

Apakah ada kemungkinan timbulnya peledakan pada proyek 

tersebut? 

iii.   Weakening of support, Subsidence, Collapse, landslide dll. 

-.  Melemahnya penopang  suatu gedung biasanya disebabkan 

oleh terganggunya kondisi tanah dari bangunan sekitarnya, 

hal ini dapat menyebab-kan Subsidence, Collape dan 

kerugian-kerugian lainnya. 

-.  Pekerjaan seperti :  tunneling, piling & underground water 

course biasanya menimbulkan bahaya tersebut diatas. 

iv.    Gempa bumi, Letusan gunung berapi , dll. 

Apakah didaerah pembangunan tersebut pernah atau sering 

terjadi gempa bumi atau letusan gunung berapi atau gejala 

goelogi lainnya. 

v.    Curah hujan dan Banjir 

Bagaimana mengenai curah hujan didaerah pembangunan 

tersebut ? apakah sering ada bahaya banjir pada lokasi tersebut?  

Harus diperhatikan pula apakah lokasi pembangunan itu terletak 

didekat sungai, laut atau bendungan dll. 

vi.    Angin ribut. 

Apakah didaerah pembangunan tersebut sering dilanda angin 

ribut? 
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vii.   Pencurian 

Apakah barang-barang tersebut mudah dan menarik untuk dicuri? 

 
Contoh jenis pekerjaan dan bahaya yang ditimbulkan : 

-.   Welding                                                  �  Fire, Explosion 

-.   Temporary Building                                �  Fire, Storm, Collapse 

-.   Partly Completed Structure                    �  Storm, Collapse 

-.   Timber Structure                                    �  Fire, Storm, Collapse 

-.   Work near large expanses of Water      �  Flood. 

              
b.   D e s i g n . 

Hal ini tergantung dari hubungan antara rancangan dengan orang-

orang yang mengerjakan, bisa saja rancangan baik tetapi Kontraktor 

tidak dapat melaksana-kannya. 

 
c.   Site plant and construction knowledge. 

Denah dari lokasi untuk melihat sekatan-sekatan (pemisah) antara 

satu bangunan dengan bangunan yang lainnya. 

 
d.   Inland transit. 

Apakah ada Inland-transit guna untuk mengangkut bahan-bahan ke 

lokasi (site). Apabila hal tersebut ingin dijamin pula maka kita harus 

melihat alat pengangkut dan cara pengangkutannya. 

 
e.   Perluasan dari bangunan yang sudah ada. 

Apabila pembangunan tersebut merupakan perluasan dari bangunan 

yang sudah ada, maka harus diperhatikan dengan benar kegiatan 

atau jenis usaha apa yang sedang dikerjakan didalam bangunan yang 

sudah ada tersebut. 

 
f.    Constructional plant. 

Untuk menilai besar kecilnya risiko, perlu kita ketahui hal-hal sebagai 

berikut : 

a. Apakah  tersedia  fasilitas-fasilitas  perbaikan yang cukup  pada  

atau dekat lokasi pembangunan. 

b. Apakah suku cadang dari mesin-mesin tersebut dapat dengan 

mudah diperoleh atau dapat di-impor dengan segera. 

c. Konstruksi bangunan sementara berikut isinya dan fasilitas  

pemadam kebakaran yang tersedia. 
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g.   Periode Pertanggungan. 

Dalam hal ini harus diperhatikan masa pembangunan dan masa 

maintenance yang diperlukan dalam pelaksanaan proyek 

pembangunan tersebut. � Jangka waktu pertanggungan panjang    �  

Rate tinggi. 

           � Jangka waktu pertanggungan pendek     �  Rate rendah. 

 
h.   Nilai pertanggungan dengan Deductible. 

Apabila nilai pertanggungan berdasarkan “Sum Insured less than 

maximum Loss”, maka berarti liability Penanggung akan menjadi kecil 

sehingga suku premi yang dibebankan akan menjadi rendah. 

 

 

Deductible Standard    �  Suku premi Standard. 

Deductible Tinggi         �  Suku premi rendah. 

Deductible rendah       �  Suku premi tinggi. 

 
3. LIABILITY  SECTION. 

Faktor-faktor pertimbangan pada property section berlaku juga didalam 

penilaian risiko terhadap pihak ketiga, hanya ada beberapa factor lain 

yang harus kita perhati-kan, yaitu : 

 
a.  Dasar tanggung jawab  hukum terhadap pihak ketiga. 

Tanggung jawab menurut Hukum terhadap pihak ke-III ini dapat timbul 

oleh karena kesalahan atau kelalaian dari Tertanggung atau orang-

orang yang bekerja untuknya. Juga dapat timbul tanpa perlu adanya 

kesalahan/kelalaian dari Tertanggung. 

misal : -.  Tanggung jawab yang diterima karena suatu perjanjian. 

-. Tanggung jawab yang timbul oleh karena sesuatu yang 

mengganggu pihak ke-III tanpa perlu adanya kesalahan atau 

kelalaian dari pihak Tertanggung, seperti kebisingan, polusi 

dll. 

 
b. Penyebab Utama. 

Bahaya yang paling penting tergantung dari sifat dan jenis pekerjaan 

itu sendiri dan faktor-faktor lainnya, seperti : 

i. Kebakaran & Peledakan � sering ditimbulkan oleh pekerjaan 

pengelasan atau penggunaan bahan-bahan yang mudah terbakar. 

ii. Benturan atau Tabrakan � disebabkan oleh mesin-mesin yang 

dipergunakan untuk konstruksi atau oleh kehilangan 
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keseimbangan dan jatuhnya bahan-bahan, tiang-tiang penyangga 

dan alat-alat konstruksi lainnya. 

iii. Terbuangnya zat-zat atau bahan-bahan yang berbahaya dan 

mengakibatkan polusi. 

iv. Akibat dari penggalian tanah atau pengambilan air dari lokasi 

pembangunan dapat mengakibatkan Subsidence bagi gedung-

gedung sekitarnya. 

 

c. Sifat Kerugian. 

Sifat kerugian dapat berupa Kerugian Material (Physical Damage) 

dan/ atau kerugian Badaniah (Bodily Injury).  

Kerugian Materi dapat tidak terlalu besar, tetapi akibat dari kerugian 

tersebut dapat berakibat besar sekali (Consequential Loss),  

misal : Kerugian terjadi pada sebuah mesin yang sangat vital dari 

sebuah pabrik, hal ini dapat mengakibatkan pabrik tersebut 

berhenti berproduksi untuk beberapa saat. 

 
d. Pencemaran Lingkungan. 

Pencemaran Udara, Air, Tanah dilokasi pembangunan dapat 

mengakibat-kan kerugian terhadap Pertanian, Perikanan dll. 

Hal ini dapat ditimbulkan karena : 

i. Pembuangan sampah-sampah secara tidak benar dilokasi 

pembangunan tsb. 

ii. Terganggunya sifat dari tanah dan mineral yang sudah ada. 

iii. Tertumpahnya minyak atau bahan bakar yang dibawa kelokasi 

proyek. 

iv. Kebocoran dari pipa-pipa atau tangki. 

v. Kebakaran atau peledakan. 

 
e. Sifat dan Jenis Pekerjaan. 

Bermacam-macam tugas yang harus dikerjakan dalam suatu proyek 

pembangunan membawa akibat yang berbeda-beda pula. 

misal : Piling, Tunneling, Welding dll. 

 
f. Orang-orang dan Harta benda mereka yang berada dilokasi. 

Makin banyak pihak yang terlibat dalam suatu proyek pembangunan, 

semakin banyak pula orang-orangnya dan lebih banyak pula mesin-

mesin atau alat-alat pembangunan milik mereka yang dipergunakan 

terdapat dilokasi proyek. 

Apabila polis ini diperluas dengan klausula “Cross Liability”, maka 

risiko antar semua pihak menjadi lebih besar. 
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g. Orang-orang dan harta benda mereka yang berada diluar lokasi. 

 
h. Limit Liability, Deductible & Estimate Maximum Loss of T.P.L. 

Tertanggung yang bijaksana biasanya menetapkan Limit Liability yang 

cukup untuk menanggulangi kemungkinan Kerugian Tertinggi sebagai 

akibat adanya tuntutan menurut Hukum dari pihak ke-III (T.P.L.)  

Deductible hanya diberlakukan untuk Property Damage saja, dan 

tidak berlaku bagi Bodily Injury. 

 
i. Keadaan Lingkungan. 

Kemungkinan kerugian terhadap pihak ketiga bukan saja disebabkan 

oleh sifat dari pada pekerjaan itu sendiri, tetapi juga kepada keadaan 

alam sekitarnya di mana lokasi pekerjaan itu berada. 

misal : Pekerjaan itu berada dekat bendungan (Dam), maka apabila 

bendungan tersebut rusak oleh karena kelalaian Tertanggung, 

maka dapat mengakibat-kan kebanjiran dan dengan sendirinya 

dapat me-nimbulkan kerugian pada pihak ketiga yang menjadi 

tanggung jawab Tertanggung. 

 
C. SURVEY . 

Penanggung selain melihat dari segi Questionnaire yang diberikan ataupun 

melalui Inter-view langsung dengan Tertanggung, perlu sekali diadakan 

peninjauan langsung pada lokasi (Survey on the spot), sehingga 

Penanggung dapat menilai risiko tersebut dengan baik, baik itu dilakukan 

terhadap lokasi pembangunan maupun mesin-mesin atau alat-alat konstruksi 

yang dipergunakan untuk pembangunan tersebut. 

 
� PROSEDURE KLAIM. 

 

A. Kewajiban Tertanggung dalam hal terjadi kerugian. 

Kewajiban Tertanggung dalam hal terjadi kerugian/kerusakan atas obyek 

yang dipertanggungkan, sebagai kerikut : 

1. Segera melaporkan secara Tertulis kepada Penanggung mengenai 

adanya kejadian tersebut. 

2. Sepanjang keadaan memungkinkan segera memberikan Penanggung 

segala sesuatu yang mungkin diperlukan untuk  penyelesaian klaim 

tersebut. 

3. Mengirim kepada Penanggung segera setelah menerima surat panggilan 

atau surat tuntutan lainnya yang mungkin dilakukan terhadap 

Tertanggung. 
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4. Memberikan kepada Penanggung semua keterangan dan bantuan untuk 

memungkinkan Penanggung menyelesaikan atau menolak suatu tuntutan 

atau bahkan melakukan suatu penuntutan. 

5. Memberi keterangan kepada Polisi segera setelah terjadi suatu 

kehilangan pencurian atau pengrusakan dengan sengaja. 

6. Menolong menemukan orang yang bersalah dan berusaha untuk 

mendapat kembali barang-barang yang telah hilang atau dicuri. 

7. Tidak boleh menolak tanggung jawab atau berunding atau menerima, 

menawarkan, menjanjikan atau membayar sehubungan dengan suatu 

kecelakaan atau klaim tanpa izin tertulis dari Penanggung. 

8. Membiarkan Penanggung mengambil alih dan melakukan pembelaan 

atas nama Tertanggung untuk semua klaim dari pihak ketiga atau 

mengadakan tuntutan terhadap pihak ketiga. 

9. Melakukan dan mengizinkan untuk dilakukan segala sesuatu yang 

dianggap perlu oleh Penanggung untuk maksud penuntutan hak atas 

penggantian terhadap pihak ketiga baik sebelum atau sesudah ganti rugi 

kepada Tertanggung dibayarkan oleh Penanggung. 

 
Penanggung setelah menerima pemberitahuan tersebut dari Tertanggung, 

mengirimkan kepada Tertanggung “Formulir Pemberitahuan Klaim” yang 

harus diisi oleh Tertanggung dengan selengkap-lengkapnya dan di 

kembalikan kepada Penanggung dengan memberikan semua keterangan & 

dokumen-dokumen pendukung, untuk memudahkan penyelesaian klaim 

tersebut. 

 
B. S u r v e y . 

Hal ini tergantung dari sifat dan besar-kecilnya kerugian yang mungkin 

diderita Ter-tanggung, maka Penanggung segera mengirim seorang 

karyawannya untuk mengadakan survey atas obyek pertanggungan yang 

mendapat kerugian/keru-sakan tersebut atau menunjuk langsung seorang 

Independent Surveyor atau Adjuster untuk mendapatkan data-data 

mengenai kerugian yang terjadi dan sekaligus membuatkan perhitungan atas 

kerugian yang diderita Tertanggung. 

 
C. Dokumen Pendukung Klaim. 

Persyaratan polis tidak menyebutkan atau menjelaskan dengan tepat 

dokumen apa saja yang harus dilampirkan oleh Tertanggung untuk 

mendukung suatu klaim yang sedang diajukannya, hanya secara luas 

menyebutkan : 
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“Sepanjang keadaan memungkinkan segera memberikan kepada 

Penang-gung segala sesuatu yang mungkin diperlukan oleh Penanggung 

untuk penyelesaian klaim tersebut.” 

 
Dokumen pendukung klaim ini tergantung dari sifat kerugian yang 

dideritanya. 

� Original Polis berikut endorsement (jika ada) 

� Perincian kerugian berikut besarnya jumlah nilai tuntutan ganti rugi. 

� Photo mengenai kerusakan/kerugian yang terjadi. 

� Mengenai Bencana Alam : Surat keterangan dari Instansi terkait yang 

ber-wenang mengenai kejadian tersebut. 

� Mengenai Pencurian  :  Surat keterangan dari yang berwajib (Laporan 

Polisi) Kartu Stock/persediaan termasuk faktur pembelian. 

� Dokumen-dokumen lain yang diperlukan/diminta oleh Penanggung 

secara wajar. 

 
D. Penyelesaian ganti rugi. 

Setelah semua keterangan dikumpulkan dan didukung oleh dokumen-

dokumen yang berhubungan dengan klaim tersebut dan apabila penyebab 

dari kerugian tersebut adalah salah satu dari risiko yang dijamin dibawah 

polis ini, maka Penanggung sudah dapat memperhitungkan berapa besarnya 

kerugian yang diderita oleh Tertanggung dan juga tentu saja berapa jumlah 

yang harus dibayarkan kepada Tertanggung. 

Penyelesaian ganti rugi dibawah polis ini apabila telah dilakukan secara 

sewajarnya dan bijaksana, tentu saja tidak akan menimbulkan kesulitan. 

 
Prosedure dan dokumen-dokumen penyelesaian ganti rugi tidak banyak 

berbeda dengan tata-cara penyelesaian ganti rugi dari jenis polis yang lain. 

 
Apabila obyek pertanggungan itu sedemikian besarnya dan luas dalam arti 

Lokasi, Jenis pekerjaannya, banyaknya kontraktor yang terlibat dalam 

pembangunan ini, banyaknya Penanggung dan Broker yang terlibat dalam 

pertanggungan asuransi atas obyek pertang-gungan tersebut, maka 

prosedure tersebut diatas dijalankan dengan cara-cara sebagai berikut : 

� Penunjukan seseorang atau beberapa Loss Adjuster dilakukan pada saat 

polis konstruksi ini dibuat, Nama Loss Adjuster tersebut dicantumkan 

sebagai orang kepada siapa kejadian kerugian haruis dilaporkan dan 

penyelesaian tuntutan ganti rugi dapat diterima. 

Dengan memberitahukan segera kejadian kerugian tersebut kepada Loss 

Adjuster, ia dianggap telah memberitahukannya kepada Penanggung. 
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Loss Adjuster yang ditunjuk akan melakukan semua tugasnya dalam 

hubungan dengan tuntutan ganti rugi dibawah polis ini sesuai dengan 

persetujuan apakah ia akan memberikan laporan langsung kepada 

Penanggung atau melalui Broker. 

Dalam hal ini dikhawatirkan akan ada perbedaan pendapat antara 

Penangung dan tertanggung, maka Loss Adjuster akan membuatkan 

laporannya langsung kepada Penanggung. 

 

Setiap kerugian harus dilaporkan dengan segera kepada Penanggung, hal 

ini perlu dikare-nakan Penanggung harus segera membuat cadangan klaim, 

tergantung dari besar-kecilnya Nilai Kerugian yang terjadi, maka biasanya 

disepakati tata-cara pelaporan dan penyelesaian ganti rugi sebagai berikut : 

 
1. Jumlah kerugian yang kecil. 

Laporan kerugian diisi oleh tertanggung dan dikirimkan kepada Loss 

adjuster, perbaikan segera dapat dilakukan dengan syarat bukti-bukti 

yang diperlukan & sesuai harus dipersiapkan. 

Bagian atau alat-alat yang rusak, disimpan untuk diperlihatkan apabila 

ada inspeksi oleh Loss Adjuster dikemudian hari. 

 
2. Jumlah kerugian yang sedang. 

Seperti (1) diatas, dan pemberitahuan kepada Loss Adjuster harus 

dilaksanakan dengan telex, telegram atau telephone. 

 
3. Jumlah kerugian yang besar. 

Seperti (2) diatas, tetapi pekerjaan perbaikan tidak dapat segera 

dilakukan sebelum mendapat penegasan dari Loss Adjuster. 

 
Loss Adjuster mempunyai file yang lengkap mengenai polis, alamat dari 

Penanggung dan Broker dan segala sesuatu yang berhubungan dengan 

asuransi dari proyek pembangunan yang bersangkutan. Hal ini diperlukan 

agar supaya penyelesaian ganti rugi dapat secara cepat dan tepat. 

Apabila klaim yang mungkin timbul cukup complicated/rumit maka dapatlah 

diadakan perjanjian dimana Loss Adjuster akan memberikan laporan setiap 3 

(tiga) bulan sekali kepada Broker Asuransi atau langsung kepada 

Penanggung dengan memberikan keterangan mengenai hal-hal sebagai 

berikut : 

a. Setiap kerugian baru dilaporkan selama kwartal yang bersangkutan. 

b. Setiap kerugian yang jumlah cadangan klaim-nya menaik cukup tinggi. 

c. Setiap kerugian yang telah diselesaikan/dibayar selama kwartal yang 

bersangkutan. 
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d. Jika diperlukan, setiap tambahan kerugian yang belum terselesaikan 

dalam kwartal yang bersangkutan.  

Penanggung akan membayar kembali ganti rugi melalui Broker secara 

kwartalan jumlah kerugian yang telah dibayarkan kepada Tertanggung, atau 

dapat diambil dari dana yang diberikan sebelumnya oleh Penanggung untuk 

maksud hal ini. 

Dalam hal jumlah yang harus dibayarkan kepada tertanggung terlampau 

besar, maka pihak Broker dapat memintanya segera kepada Penanggung 

tanpa harus menunggu hingga berakhirnya kwartal yang bersangkutan. 

 

---oo0oo--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


