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BAB  XVIII 
ASURANSI KEBONGKARAN  
BURGLARY  INSURANCE 

 

  

1.   PERBEDAAN ANTARA THEFT, BURGLARY & ROBBERY 

 

Pencurian adalah suatu tindakan seseorang dalam pengambilan barang yang 

bukan miliknya. 

 
Tindakan pencurian ini dikelompokan kedalam 3 kelompok, yaitu 

� Theft      : yaitu suatu tindakan pencurian yang dilakukan tanpa disertai 

dengan adanya unsur kekerasan, baik kekerasan terhadap 

Individu maupun kekerasan terhadap Property. 

                                  Dalam bahasa Indonesia disebut : Copet 

 
� Burglary :  yaitu suatu tindakan pencurian yang dilakukan disertai dengan 

adanya unsur  kekerasan terhadap Property / pengrusakan 

(House breaking). 

                                Dalam bahasa Indonesia : Kebongkaran 

 
� Robbery :  yaitu suatu tindakan pencurian yang dilakukan disertai dengan     

adanya unsur  kekerasan terhadap indivudu / person. 

                                 Dalam bahasa Indonesia disebut : Penodongan.  

 
2.   PENGERTIAN  

 

Asuransi Kebongkaran ( Burglary Insurance) 

adalah suatu Asuransi atau Pertanggungan yang memberikan jaminan atau 

proteksi atas kehilangan atau kerusakan objek pertanggungan sebagai akibat 

adanya tindakan pencurian, tindakan pencurian mana harus dilakukan oleh 

pihak lain dengan disertai adanya unsur kekerasan terhadap Property atau 

pengrusakan (House Breaking) 

 
-. Pihak Lain : berarti Pihak-pihak diluar pengertian Tertanggung didalam 

Asuransi. 

-.   Yang termasuk kedalam pengertian Tertanggung : 

a. Orang / pihak yang namanya tercantum didalam polis. 

b. Keluarga Tertanggung (Anak, Istri, Saudara dll.) 

c. Orang-orang yang bekerja pada Tertanggung  

d. Orang-orang yang berada dibawah pengawasan Tertanggung. 
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3.   HAZARD DALAM BURGLARY INSURANCE 

 

Hazard adalah suatu keadaan yang bersifat kwantitatif yang dapat 

mempertinggi atau memperendah tingkat kemungkinan terjadi suatu 

Risiko. 

Hazard dibagi dalam 2 jenis Hazard, yaitu Moral Hazard dan Physical Hazard. 

� Moral Hazard : adalah Hazard yang berkaitan dengan aspek Manusianya / 

Tertanggung 

� Physical Hazard : adalah Hazard yang berkaitan dengan aspek objek 

pertang-gungan. 

Moral Hazard didalam Burglary Insurance : 

a. Tertanggung mempertanggungkan dibawah harga sebenarnya dengan 

maksud untuk mencari keuntungan apabila risiko tersebut terjadi. 

 

b. Tertanggung membiarkan kerugian tersebut terjadi, karena telah ada 

Asuransi yang akan memberikan penggantian atas kerugian yang terjadi. 

 

c. Tertanggung mempunyai sifat seenaknya saja (easy going) dalam meletakan 

atau menempatkan objek yang dipertanggungkan untuk menarik perhatian 

orang lain.  

 
Physical Hazard dalam Burglary Insurance : 

g. Bentuk, Jenis dan sifat dari objek pertanggungan 

h. Bentuk, Konstruksi dan okupasi atas bangunan dimana objek pertanggungan 

disimpan. 

i. Letak dan situasi dimana bangunan tersebut berada. 

j. Alat dan istim keamanan yang disediakan 

k. Berpenghuni atau tidak berpenghuni (Occupancy or Unoccupancy) 

bangunan dimana objek pertanggungan tersebut disimpan. 

l. Daya pikat (Attactiveness) dari objek pertanggugan tersebut 

 
4.   RISIKO YANG DIJAMIN dan YANG DIKECUALIKAN 

 
� RISIKO YANG DIJAMIN  

c. Kehilangan atas objek yang dipertanggungkan sebagai akibat adanya 

tindakan pencurian yang dilakukan oleh pihak lain dengan disertai 

adanya unsur kekerasan terhadap property / pengrusakan (House 

Breaking)  



301 

  Sponsor : 

Ignatius Rusman, Y. S. 

d. Kerusakan atas objek yang dipertanggungkan sebagai akibat tindakan 

sipencuri ketika melakukan aksinya. 

 

Apabila polis yang digunakan “Burglary and House Breaking Insurance” 

maka menja-min pula: 

 

e. Kerugian / Kerusakan atas bangunan sebagai akibat tindakan si pencuri 

ketika memasuki atau keluar dari Bangunan dimana Objek 

Pertanggungan disimpan. 

 
� RISIKO YANG DIKECUALIKAN 

i. Kehilangan atau kerusakan atas Objek pertanggungan ketika sedang 

disewakan. 

j. Kerusakan atas pecahnya Kaca 

k. Kehilangan atau kerusakan sebagai akibat perbuatan Tertanggung. 

l. Kehilangan atau kerusakan yang terjadi ketika bangunan tidak 

berpenghuni dalam waktu 7 hari berturut-turut. 

m. Consequential Loss sebagai akibat adanya pencurian tersebut. 

n. Sebagai akibat baik langsung maupun tidak langsung adanya Kebakaran 

berikut seluruh perluasannya. 

o. Sebagai akibat baik langsung maupun tidak langsung adanya perang, 

invasi musuh, huru-hara, penggulingan pemerintahan dll. 

p. Sebagai akibat baik langsung maupun tidak langsung adanya reaksi inti 

atom dan / atau nuclear. 

 
5.   OBJEK PERTANGGUNGAN YANG DIKECUALIKAN 

Tidak seluruh barang-barang dapat dijadikan objek pertanggungan didalam 

Asuransi Kebong-karan (Burglary Insurance), yaitu : 

a.  “Uang”, denah-denah, planning document, surat-surat berharga dll. 

sejenisnya 

b. Logam mulia, emas, perak, platinum baik berupa batangan maupun 

perhiasan. 

c. Batu permata, akik, Berlian dll. baik yang lepas maupun yang terpasang. 

d. Lukisan-lukisan, Barang-barang antik 

Lukisan, Barang antik dapat dijadikan objek pertanggungan, asalkan 

diperinci mengenai Unit, Jenis, Ukuran, Type dan harga pertanggungannya 

masing-masing, misal : 

-. 1u/ Lukisan “Barong” karya Abdullah ukuran 1m x 1,2 m : Rp. 25.000.000,- 
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-. 1u/ Guci Gajah, dibuat zaman Dynasti MING, tinggi 50 cm,Rp.  

75.000.000,- 

e. Sepeda motor berikut perlengkapannya. 

f. Hewan atau ternak piaraan 

 
6.   PENENTUAN LIMIT PERTANGGUNGAN 

 

Cara penentuan Harga pertanggungan dalam Burglary Insurance, terdapat 2 

macam, yaitu: 

� Untuk Barang Baru : berdasarkan Nilai Perolehan, hal ini dapat dibuktikan 

dengan Faktur atau Kuitansi. 

 
� Untuk barang lama, dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu  

a. Nilai perolehan dikurangi dengan Depresiasi 

b. Nilai persetujuan antara Tertanggung dan Penanggung (Agreed 

Value) 

 
7.   PERINCIAN OBJEK PERTANGGUNGAN  

Perincian Objek Pertanggungan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu : 

a. TERPERINCI :  

Dikatakan secara terperinci apabila didalam daftar perincian barang 

disebutkan Jumlah Unit, Jenis, Type dan masing-masing harga 

pertanggungannya, misal : 

1 u/ Lemari Es “SONNY” 8 feet type SN 2530 :  Rp.   2.750.000,- 

1 u/ T.V. “BLAUPUNK” 26’ type 3005 :   Rp.   2.250.000,- 

1 u/ Sound System “AIWA” type A-3310 :   Rp.   4.250.000,- 

1 u/ Video Player “SONY” type B-8 (abu-abu) :  Rp.   1.750.000,- 

1 u/ Electric Typewriter “ROYAL” TYPE R-3315 : Rp.   2.500.000,- 

                                                               Total :  Rp. 13.500.000,- 

 
b. GLOBAL. 

Dikatakan secara GLOBAL apabila didalam daftar perincian barang hanya 

disebutkan Jenis barang dan nilai pertanggungan dengan tidak diperinci 

mengenai Jumlah Unit, Jenis, Type dan masing-masing harga 

pertanggungannya, misal :   Atas barang-barang Electronic Rp. 13.500.000,- 

 
Perbedaan dari kedua cara tersebut diatas, terletak dalam hal maximum 

penggantian kerugian yang akan diselesaikan oleh Penanggung, dimana : 

� TERPERINCI, maka maksimum Liability seorang penanggung untuk setiap 

unit barang yang hilang atau rusak adalah Nilai Pertanggungan 

yang tercantum untuk barang yang bersangkutan. 
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� GLOBAL, maka Maksimum Liability seorang penanggung untuk setiap unit 

barang yang hilang atau rusak adalah sebesar 5 % dari Nilai 

Pertanggungan. 

 

8.   BENTUK-BENTUK POLIS 

 

Bentuk polis dalam Burglary Insurance, dapat dilakukan secara : 

     FULL  AMOUNT. 

Bentuk polis dimana Nilai Pertanggungan atas dasar Total Nilai sebenarnya 

atas objek yang dipertanggungkan. 

 
FIRST  LOSS ( Dasar Kerugian Pertama) 

Bentuk polis dimana Nilai Pertanggungan atas dasar perkiraan kerugian 

pertama (First Loss basis) yang mungkin akan dideritanya apabila risiko 

tersebut terjadi. 

Dengan ketentuan : 

-. Nilai Pertanggungan minimal 25% dari Nilai sebenarnya atas objek 

pertanggungan 

-.  Pembebanan  suku premi dikenakan loading rate, besarnya  loading  rate 

tergantung dari jenis objek pertanggungan dan okupasi atas bangunan 

tersebut. 

 
9.   UNDERWRITING FAKTOR 

adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keputusan seorang Underwriter 

untuk menerima, menolak atau menerima dengan syarat atas suatu pelimpahan 

risiko. 

 
Underwriting faktor dalam Burglary Insurance, terdiri dari : 

1.  Bentuk, Jenis, Sifat dari objek yang dipertanggungkan. 

-.    Bentuk/ukurannya  : Besar atau kecil  

-.    Jenis objek yang dipertanggungkan : 

dibagi dalam 3 bagian, yaitu : � Barang-barang keperluan rumah tangga 

                                                                 � Barang-barang dagangan 

                                                                 � Barang-barang perhiasan 

 
�   Barang-barang dagangan, dibagi dalam 4 katagori : 

a. Barang-barang yang dapat dikatakan tidak berbahaya bagi 

Burglary Insurance. misal : Buku-buku, alat-alat tulis dll. sejenisnya 
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Namun hal ini harus diperhatikan pula keadaan dan situasi dari 

kota tersebut, dimana barang-barang tersebut bisa menjadi 

barang-barang yang berbahaya. 

b. Barang-barang yang ada sedikit bahaya dalam Burglary Insurance 

misal : Sepatu, bahan pakaian, pakaian jadi dll. 

c. Barang-barang yang berbahaya bagi Burglary Insurance 

misal :  Barang-barang electronic. 

d. Barang-barang yang sangat berbahaya bagi Burglary Insurance  

misal : Barang-barang perhiasan. 

 

Dari ke-empat katagori tersebut terlihat disini bahwa risiko semakin 

lama semakin tinggi, maka secara otomatis pembebanan suku premi 

akan berbeda satu sama lain. 

 

-.  Sifat  :  Apakah barang-barang tersebut mudah didapat dipasaran atau 

sulit di dapat,  atau bisa didapat namun dengan harga tinggi.  

 

2. Bentuk, Konstruksi, Okupasi atas bangunan dimana objek          

pertanggungan disimpan. 

-.  Bentuk Bangunan : Mudah dijangkau atau sulit dijangkau oleh Pencuri. 

 

-.  Konstruksi bangunan : berkonstruksi kelas I ; II atau III 

 

-. Okupasi bangunan : sebagai Perkantoran, Pertokoan, R.tinggal atau 

Hotel 

 

Dimana yang berbentuk bangunan mudah dijangkau, konstruksi kelas III dan 

Okupasi bangunan sebagai Hotel, mempunyai tingkat risiko yang lebih besar 

bila dibandingkan dengan sebuah bangunan yang sulit dijangkau oleh 

pencuri, konstruksi kelas I dan okupasi sebagai Rumah-tinggal. 

 
3. Letak dan Situasi dimana bangunan tersebut berada. 

-.  Letak Bangunan : bangunan terletak dilorong atau di jalan besar 

-.  Situasi lingkungan  : Aman, ramai atau rawan atau didaerah elite. 

 

Sebuah bangunan yang terletak dilorong dan situasi Rawan, tentu akan 

memiliki risiko yang tinggi bila dibandingkan dengan Rumah yang terletak di 

Jl. Besar dengan situasi aman dan ramai. 

 
4. Alat dan Sistim pengamanan yang disediakan. 

Alat Keamanan : umumnya dikaitkan dengan benda-benda 
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System Keamanan : dikaitkan dengan individu. 

Suatu pelimpahan risiko dengan dilengkapi adanya alat dan sistim 

keamanan yang memadai setidaknya akan mengurangi kemungkinan risiko 

tersebut terjadi. 

 
5. Pengalaman kerugian yang pernah dialami. 

Adakah pengalaman kerugian yang pernah diderita/dialami ? 

Apabila “YA”, maka kapan, bagaimana terjadinya, berapa besar nilai 

kerugian dan bagaimana tindakan preventif yang telah dilakukan 

Tertanggung setelah adanya kerugian tsb.  

 
6. Moral Hazard Tertanggung. 

Seperti kita ketahui bahwa sangatlah sulit untuk mengetahui Moral 

seseorang, namun hal ini sangatlah perlu untuk kita menentukan :  

apakah kita mau menerima penutupan tersebut ? atau 

apakah kita akan menolak penutupan tersebut? atau 

apakah kita dapat menerimanya tapi dengan syarat ?  

 
10.  PROSEDURE KLAIM  

 
1.  PELAPORAN KERUGIAN / KLAIM 

 

� Jika terjadi suatu kerugian maka Tertanggung diwajibkan 

memberitahukan dengan segera kepada Pihak berwajib dalam hal ini 

Polisi, dengan menceritakan jalan kejadian tersebut sebenar-benarnya 

(untuk dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan). 

� Dengan segera melaporkan pada Penanggung dan dalam waktu 15 hari 

Tertanggung wajib menyampaikan dokumen-dokumen pendukung 

berikut perkiraan besarnya nilai kerugian. 

 
KEWAJIBAN TERTANGGUNG 

 

� Tertanggung wajib melakukan tindakan-tindakan penyelamatan yang 

nyata atas sisa-sisa barang yang masih dapat diselamatkan. 

� Melengkapi dokumen-dokumen pendukung klaim yang diperlukan untuk 

penyelesaian kerugian. 

 

DOKUMEN PENDUKUNG KLAIM 

 

� Surat pengajuan tertulis oleh Tertanggung kepada Penanggung tentang 

kerugian tersebut, berikut dokumen-dokumen pendukung dan daftar 
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barang-barang yang hilang dan / atau rusak termasuk besarnya nilai 

kerugian. 

� Surat Keterangan Kejadian dari pihak berwajib serta Surat Berita Acara 

(Proses Verbal) tentang adanya kerugian tersebut. 

� Foto-foto pendukung kerugian tersebut. 

� Surat-surat lain yang diperlukan sehubungan dengan kerugian tersebut. 

 

HILANGNYA HAK GANTI RUGI. 

 

  Tertanggung akan kehilangan hak-nya atas penggantian kerugian, jika : 

� Tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya sesuai dengan syarat-syarat 

dalam polis. 

� Tidak mengajukan tuntutan kerugian kepada Penanggung dalam waktu 

6(enam) bulan sejak kerugian tersebut terjadi. 

� Jika ganti rugi yang telah ditetapkan oleh Penanggung tidak ditagih 

selama 12(dua belas) bulan oleh Tertanggung. 

� Tertanggung tidak mengajukan Penyelesaian Arbitrase dalam waktu 

3(tiga) bulan, terhitung sejak : 

o Penanggung menolak tuntutan Tertanggung (baik sebagian maupun 

keseluruhan) 

o Penanggung telah memberitahukan kepada Tertanggung bahwa 

ganti-rugi yang diajukan bukanlah hak Tertanggung. 

� Tertanggung atau orang lain yang bertindak untuk dan atas nama 

Tertanggung memberikan keterangan palsu, tidak benar, tidak lengkap 

atau menyembunyikan dengan sengaja keadaan sebenarnya. 

 

---oo0oo--- 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


