
117 

  Sponsor : 

Ignatius Rusman, Y. S. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 

  Sponsor : 

Ignatius Rusman, Y. S. 

BAB IX 
ASURANSI REKAYASA 

ENGINEERING INSURANCE 

 
� PENGELOMPOKAN ASURANSI ENGINEERING. 

Asuransi Engineering (Rekayasa) dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu : 

1. Asuransi Engineering Proyek  

2. Asuransi Engineering Non Proyek  

 
1. Asuransi Engineering Proyek.  

adalah suatu asuransi/pertanggungan yang memberikan jaminan/proteksi 

atas kerugian atau kerusakan dalam pelaksanaan pekerjaan proyek 

pembangunan maupun pemasangan mesin-mesin termasuk instalasinya, 

sebagai akibat risiko-risiko yang dijamin dalam polis. 

 
Asuransi Engineering Proyek dibagi dalam 2(dua) jenis, yaitu : 

1. Asuransi Engineering atas Proyek Pekerjaan Konstruksi atau Contractor 

All Risks Insurance (C.A.R.) 

Proyek Pekerjaan Konstruksi atau Pembangunan adalah proyek-

proyek yang sebagian besar pekerjaannya adalah berupa pekerjaan 

tehnik sipil dalam kaitannya dengan kegiatan pembangunan suatu 

obyek, misal : 

� Proyek pembangunan Gedung, seperti Perkantoran, Rumah sakit 

dll. 

� Proyek pembangunan prasarana, seperti : Jalan,  

 
2. Asuransi Engineering atas Proyek Pekerjaan Pemasangan atau Erection 

All Risks Insurance (E.A.R.) 

Proyek Pekerjaan Pemasangan adalah proyek-proyek yang sebagian 

besar pekerjaannya adalah berupa pekerjaan-pekerjaan Tehnik Mesin 

dan/atau Tehnik Listrik dan /atau Tehnik Sipil Baja, misal : 

� Proyek pemasangan mesin pabrik Tektil, pabrik baja, pabrik pupuk 

dll. 

� Proyek pemasangan peralatan listrik, seperti Genset, boiler, panel 

listrik dll. 

� Proyek pemasangan peralatan telekomunikasi, seperti Antene, 

pemancar dll.  

  
1.   Contractor All Risks Insurance (C.A.R.) 

adalah suatu Asuransi atau Pertanggungan yang memberikan jaminan 

atau proteksi atas kerugian atau kerusakan dalam pelaksanaan 



119 

  Sponsor : 

Ignatius Rusman, Y. S. 

pekerjaan proyek pembangunan (Konstruksi) baik Tehnik Sipil Basah 

maupun Tehnik Sipil Kering, sebagai akibat dari seluruh risiko kecuali 

yang dikecualikan dalam pengecualian polis (All Risks).  

 
Proyek Pembangunan Tehnik Sipil Basah  

adalah proyek pembangunan seperti Jalan, Dam, Dermaga, Jetty, 

Mercu-suar, Jembatan dll. Sedangkan 

 
Proyek pembangunan Tehnik Sipil Kering 

adalah proyek pembangunan gedung-gedung baik bertingkat maupun 

tidak bertingkat seperti Rumah tinggal, Sekolah, Rumah sakit, 

Perkantoran, Pertokoan dll. 

 

Pembahasan lebih mendetail dapat dilihat di Bab. 10 dari buku ini. 

2. Erection All Risk Insurance (E.A.R.). 

adalah suatu Asuransi atau Pertanggungan yang memberikan jaminan/ 

proteksi atas kerugian atau kerusakan dalam pelaksanaan pekerjaan 

proyek pemasangan mesin-mesin berikut instalasinya, sebagai akibat 

dari seluruh risiko kecuali yang dikecualikan dalam pengecualian 

polis.(All Risks) 

 
Misal : Proyek pemasangan mesin-mesin pabrik Tektil, pabrik baja, pabrik 

semen, Gen-set, Transformer, Boiler, Peralatan Telekomunikasi, 

Antena, Pemancar dan lain-lain. 

 
Pembahasan lebih mendetail dapat dilihat di Bab. 11 dari buku ini. 

 
2.   Asuransi Engineering Non Proyek. 

adalah suatu Asuransi atau Pertanggungan yang memberikan jaminan atau 

proteksi yang diberikan untuk kegiatan-kegiatan tehnik selama masa 

operasionalnya. Jaminan ini mencakup atas : 

1. Mesin-mesin industri maupun non-industri, seperti mesin-mesin 

pembangkit tenaga listrik, boiler, mesin-mesin produksi, mesin-mesin 

pembantu dll. 

 
2. Peralatan Elektronika, seperti instalasi komputer, mesin scanner, mesin 

pem-bangkit sinar X (X -ray), pemancar radio dll. 

 
3. alat-alat berat sepetrti Excavator, crane, bulldozer dll. 

 
4. Struktur bangunan hasil pekerjaan tehnik sipil, seperti Dermaga, Dam, 

jembatan, jalan dll. 
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Risiko-risiko yang terdapat dalam masa operasional mesin, pada dasarnya 

sangat beragam dan tergantung pada jenis mesin atau obyek itu sendiri. 

 
Dengan memperhatikan jenis mesin atau obyek yang akan dijamin dan 

dengan memper-hatikan kerakteristik jenis risiko yang dapat diasuransikan, 

maka pada prinsipnya jenis-jenis jaminan polis yang ada dapat bermacam-

macam tergantung dari keperluannya. 

  
Lamanya jaminan dalam Asuransi Engineering Non Proyek umumnya 

1(satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali untuk periode 1(satu) tahun 

berikutnya. 

 
Jenis Asuransi yang tergolong dalam Asuransi Engineering Non 

Proyek : 

1. Machinery Breakdown Insurance. (M.B.). 

2. Boiler & Pressure Vessel Explosion Insurance. 

3. Deterioration of Stock Insurance. (D.O.S). 

4. Electronic Equipment Insurance. (E.E.I.). 

5. Civil Engineering Complete Risks Insurance. (C.E.C.R.) 

6. etc. 

 
A.  MACHINERY BREAKDOWN INSURANCE (M.B). 

� PENGERTIAN. 

adalah suatu Asuransi atau Pertanggungan yang memberikan 

jaminan atau proteksi atas kerugian atau kerusakan mesin-mesin 

sebagai akibat dari risiko yang dijamin dalam polis. 

 
� RISIKO YANG DIHADAPI. 

Kerugian/kerusakan atas mesin-mesin dan/atau peralatan mekanis 

lainnya pada saat bekerja, istirahat selama menjalani perawatan 

tersebut sebagai akibat salah perencanaan atau kekurang-ahlian 

pelaksana mesin (operator) atau kesalahan dalam pelumasan 

sehingga menimbulkan kerusakan pada mesin tersebut (Breakdown) 

 
� OBYEK PERTANGGUNGAN. 

yaitu semua jenis mesin, plant, peralatan dan perlengkapan mekanis, 

yang berkapasitas diatas 350 KVA. 
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� TERTANGGUNG. 

Yang dapat menjadi Tertanggung adalah mereka yang memiliki 

kepentingan atas obyek yang dipertanggungkan (memiliki Insurable 

Interest), yakni : 

A. PEMILIK. 

Baik Pemilik sebagai pihak yang mengoperasikan untuk 

keperluannya sendiri atau sebagai pihak yang menyewakan yang 

menyebabkan kerusakan atas mesin tersebut tidak dapat 

dipertanggung jawabkan kepada pihak penyewa. 

B. PENYEWA. 

Pihak yang menyewa mesin-mesin tersebut dapat mempunyai 

kepentingan apabila didalam perjanjian sewa tersebut dinyatakan 

bahwa pihak penyewa harus bertanggung jawab atas segala 

kerusakan atau kerugian yang terjadi pada barang yang 

disewanya tersebut. 

C. LEMBAGA KEUANGAN , BANK, LEASING DLL. 

Bank atau Leasing adalah pihak-pihak yang memberikan kredit 

dengan jaminan anggunan berupa mesin-mesin, maka secara 

otomatis pihak-pihak ini mempunyai kepentingan atas barang-

barang yang dijaminkan tersebut,  

 
� LUAS JAMINAN. 

Memberikan jaminan atas biaya-biaya yang dibutuhkan untuk 

perbaikan/mengem-balikan mesin-mesin yang rusak (break-down) ke 

kondisi kerja seperti sebelum terjadi kerusakan, kerugian mana yang 

datangnya secara tiba-tiba, tidak dikehen-daki dan tidak disengaja, 

yang disebabkan oleh : 

a. Kesalahan perencanaan atau instalasi (Faulty Design). 

b. Tekanan-tekanan atau getaran diluar batas normal. 

c. Kesalahan/kelalaian pengoperasian. 

d. Kekurang pengetahuan/ketrampilan operator. 

e. Hubungan pendek (Short circuit), kerusakan isolasi. 

f. Kekurangan atau kesalahan pelumasan 

g. Tidak berfungsinya alat-alat pengamanan (Failure of safety 

Equipment). 

 
� PENGECUALIAN JAMINAN. 

a. Deductible (risiko sendiri) yang menjadi tanggungan Tertanggung 

dalam setiap kali kejadian. 
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b. Consequential Loss. 

c. Kerugian/kerusakan yang terjadi pada bagian mesin dengan umur 

operasi pendek, atau mudah aus/susut antara lain : 

1) Semua jenis perkakas yang dapat diganti-ganti (exchangeable 

tools) seperti saringan, cetakan, tali-tali, rantai,  

2) Bagian-bagian (part) yang terbuka dari kaca, keramik, kayu dan 

ban karet. 

3) Bahan-bahan pembantu seperti bahan bakar, gas, bahan 

pendingin katalis, pelumas 

d. Kerugian atau kerusakan yang ditimbulkan/disebabkan oleh : 

1) Kebakaran, Sambaran petir, peledakan kimiawi, kejatuhan 

pesawat atau benda-benda lain. 

2) Pencurian, pembongkaran, perampokan 

3) Banjir, Inundation, Tanah longsor, Gempa bumi, typhoon, 

Letusan gunung berapi dll. 

e. Kesalahan atau Cacat yang menjadi tanggung jawab Supplier, 

Contractor or Repairer berdasarkan Undang-undang atau 

perjanjian. 

f. Kesalahan atau Cacat yang sebelumnya telah diketahui oleh 

tertanggung atau orang yang bertindak atas nama Tertanggung, 

sebelum pertanggungan ditutup dan tidak diberitahukan kepada 

Penanggung. 

g. Kerugian/kerusakan yang terjadi atau disebabkan oleh Testing, 

Pemuatan beban berlebihan yang disengaja. 

h. Penggunaan secara terus-menerus atas mesin yang telah rusak 

atau seharusnya mesin tersebut di repair/diperbaiki 

i. Tindakan kesengajaan dari Tertanggung itu sendiri, atau orang 

yang bertindak atas nama Tertanggung. 

j. Wear & Tear (keausan), pengikisan, karat sebagai akibat dari 

penggunaan atau peng-operasian normal. 

k. Sebagai akibat langsung atau tidak langsung adanya 

� Peperangan, Invasi musuh, Civil war, Penggulingan 

pemerintahan dll sejenisnya.. 

� Radiasi nuclear, Reaksi Nuclear. 

� Radioactive contamination. 

 
� PERLUASAN JAMINAN. 

Polis asuransi ini dapat diperluas dengan risiko-risiko sebagai berikut : 
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a. Expediting Costs  

Memberikan jaminan atas kemungkinan adanya biaya-biaya 

tambahan lain yang dikeluarkan sehubungan dengan adanya 

kerugian/kerusakan atas mesin-mesin yang di-pertanggungkan 

sebagai akibat risiko-risiko yang dijamin dalam polis.  misal Biaya 

lembur, biaya transport express dll. 

b. Loss of Profit. 

Memberikan jaminan atas kehilangan keuntungan yang 

diharapkan sebagai akibat kerugian/kerusakan atas mesin-mesin 

yang dipertanggungkan sebagai akibat risiko-risiko yang dijamin 

oleh kondisi polis. 

c. Own Surrounding Property/Own Existing Property. 

Memberikan jaminan atas kerugian/kerusakan barang-barang milik 

Tertang-gung yang berada disekitar mesin-mesin yang 

dipertanggungkan sebagai akibat kerugian/kerusakan atas mesin-

mesin yang dipertanggungkan sebagai akibat risiko-risiko yang 

dija-min oleh kondisi polis. 

 
� PENENTUAN HARGA PERTANGGUNGAN. 

Penentuan Harga Pertanggungan dalam Machinery Breakdown 

Insurance ini berdasarkan Nilai Perolehan Kembali (New 

Replacement Value atau Reinstatement Value) dari mesin yang 

dipertanggungkan, yaitu Harga yang terdiri dari jumlah untuk 

menggantikan dengan mesin yang baru yang spesifikasi-nya sama, 

ditambah dengan ongkos Angkut dan Bea-masuk. 

Harga Mesin adalah Nilai Pembelian + Biaya pengangkutan + 

Biaya pemasangan + Bea Masuk / Tax. 

 
� UNDERWRITING FAKTOR. 

Data-data yang diperlukan oleh seorang Underwriter, yaitu : 

a. Kondisi mesin meliputi Jenis, Merk, Type, Tahun Pembuatan, 

Manufacturer dan Kapasitas mesin. 

b. Garansi dari pabrik pembuat (Manufacturer). 

c. Okupasi/Jenis Usaha yang dijalankan oleh mesin tersebut. 

d. Lay-out penempatan atas mesin-mesin tersebut, hal ini dapat 

memberikan gambaran inter-alokasi dari mesin-mesin tersebut. 

misal : Mesin-mesin yang harus digunakan diruangan ber A/C, tapi 

diletakan diruangan yang tidak ber A/C, hal ini dapat menjadi 

berbahaya. 

e. Sistim Pemeliharaan dan Perawatan yang dilakukan. 
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f. Pengalaman Kerugian yang pernah dialami. 

g. Pengalaman Operator mesin. 

h. Moral Hazard calon Tertanggung 

 
� PROSEDURE KLAIM. 

 
a.    Kewajiban Tertanggung 

Dalam hal terjadi kerugian/kerusakan maka Tertanggung 

diwajibkan: 

1) Memberitahukan kepada Penanggung dengan segera dan 

secara tertulis bahwa telah terjadi kerugian/kerusakan atas 

barang yang dipertang-gungkan tersebut. 

2) Menjelaskan pada Penanggung sebab-sebab dari klaim 

tersebut, Penanggung tidak bertanggung jawab apabila klaim 

tersebut disebabkan oleh penggunaan secara kontinue atas 

mesin yang telah rusak atau seharusnya mesin tersebut di 

repair/diperbaiki. 

3) Memberikan kesempatan kepada Penanggung untuk 

melakukan peninjauan/ survey atas mesin-mesin tersebut. 

4) Mengambil tindakan pencegahan atau melaporkan pada pihak 

berwajib apabila telah terjadi kehilangan atas mesin-mesin 

yang dipertanggungkan. 

5) Mengijinkan untuk melakukan hal-hal yang diperlukan untuk 

menuntut pihak ketiga dalam hal pihak ketiga yang 

mengakibatkan kerugian/ kerusakan tersebut. 

 
b.   Dokumen Pendukung. 

1) Original Policy termasuk Endorsement (jika ada) � untuk 

membuktikan adanya pertanggungan. 

2) Invoice & Receipt atas pembelian mesin tersebut. 

 

3) Claim form yang telah disediakan oleh Penanggung dan diisi 

lengkap oleh Tertanggung. 

4) Survey Report termasuk foto-foto kerusakan. 

5) Dokumen-dokumen pendukung lainnya yang diperlukan oleh 

Penanggung. 

 
 
 
 



125 

  Sponsor : 

Ignatius Rusman, Y. S. 

B.  BOILER & PRESSURE VESSEL EXPLOSION INSURANCE. 

adalah suatu Asuransi atau pertanggungan yang memberikan jaminan 

atau proteksi atas risiko-risiko yang mungkin dihadapi dalam 

pengoperasian Boiler (Ketel Uap) dan/ atau Pressure Vessel (Bejana 

bertekanan), mencakup kerugian atau kerusakan sebagai akibat dari 

peledakan atau runtuhnya Boiler dan/atau Bejana bertekanan. 

 

Boiler (Ketel Uap) 

adalah alat untuk membuat uap dibawah tekanan tinggi. 

Dengan dibubuhi suhu panas � tenaga uap, yang umumnya digunakan 

dalam Station Pembangkit Tenaga Listrik dan digunakan untuk 

menggerakkan mesin uap atau turbin uap guna membangkitkan Tenaga 

Listrik. 

Jadi Boiler (Ketel Uap) harus ada unsur pemanasnya. 

Boiler ada 2 (dua) macam : 

a. Fire Tube : Api yang berada didalam tabung, sedangkan airnya diluar 

tabung. 

b. Water tube : Airnya yang berada didalam tabung. 

  
Pressure Vessel (Bejana bertekanan) merupakan bejana tertutup tanpa 

pengapian/ penyalahan api yang digunakan untuk menyimpan uap, 

gas atau udara lain dibawah tekanan tinggi, agar benda yang 

tersimpan itu tersedia pada saat diperlukan. 

 
� RISIKO YANG DIHADAPI 

Risiko yang dapat terjadi adalah : -. Peledakan (Explosion) 

                                                    -. Runtuh (Collapse) 

 
Peledakan (Explosion) ini harus terjadi secara tiba-tiba, dengan 

kekerasan (violent) yang terjadi pada machinery yang disebabkan 

karena tekanan oleh uap atau cairan lain atau gas lain, yang 

terjadi bersamaan dengan keluarnya isi dari Boiler tadi oleh karena 

suatu kekuatan. 

 
Runtuh (Collapse) hal ini harus terjadi secara sudden, dangerous & 

distortion, jadi harus ada perubahan dari bentuk asalnya. 

 
� OBYEK PERTANGGUNGAN. 

Obyek-obyek yang dapat dipertanggungkan dalam polis ini, antara 

lain: 

a. alat-alat yang berhubungan dengan Ketel Uap, Bejana bertekanan 
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b. Pumps. 

c. Ecopnomizer : alat untuk meninggikan temperatur/suhu. 

d. Super heater : alat yang berfungsi untuk memanaskan uap yang 

sudah dipanasi untuk mempertinggi tekanan. 

e. Steam Boiler, Steam oven, Steam presses dan lain-lain. 

               
� LUAS JAMINAN. 

Memberikan penggantian kerugian atau kerusakan sebagai akibat 

peledakan Ketel Uap dan/atau bejana bertekanan yang tercantum 

dalam Schedule polis, yang terjadi didalam masa pengoperasian 

normal, terhadap : 

a. Kerugian/kerusakan atas Ketel Uap (Boiler) dan/atau Bejana 

bertekanan (Pressure vessel) (selain akibat dari kebakaran), 

termasuk barang-barang yang dimiliki, dibawa dan dibawah 

pengawasan Tertanggung yang berada disekeliling/sekitar Boiler 

tersebut berada. 

b. Tanggung Jawab menurut Hukum terhadap kerugian/kerusakan 

barang-barang milik pihak ke-III. 

c. Tanggung Jawab menurut Hukum terhadap Kematian atau Cacat 

yang diderita (Bodily injury) oleh pihak ke –III (kecuali Karyawan 

Tertanggung, Partner kerja, atau orang-orang yang berada 

dibawah pengawasan Tertanggung). 

 

� PENGECUALIAN JAMINAN. 

Penanggung tidak bertanggung jawab atas segala kerugian atau 

kerusakan atas obyek pertanggungan yang ditimbulkan/disebabkan 

oleh : 

a. Keausan, kebocoran, karat  

b. Chemical Explosion 

c. Consequential Loss. 

d. Selama ketel uap tersebut sedang di-test secara hydrolis. 

e. Tindakan sengaja yang dilakukan oleh tertanggung.  

f. Direct Lightning (Sambaran petir) 

g. Kebakaran berikut seluruh perluasannya. 

h. Sebagai akibat kebakaran yang terjadi setelah peledakan. 

i. Kerusakan yang terjadi secara berangsur-angsur (tidak 

mendadak).  

j. Sebagai akibat langsung atau tidak langsung adanya ; 
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� Peperangan, Invasi musuh, civil war, penggulingan 

pemerintahan dll sejenisnya.. 

� Reaksi inti atom dan/atau Nuclear. 

� Radioactive contamination 

 
� PERLUASAN JAMINAN. 

Polis asuransi ini dapat diperluas dengan risiko-risiko sebagai berikut : 

a. Flue Gas Explosion.  

Flue adalah ruangan yang memberikan aliran pada suatu benda. 

Flue Gas Explosion adalah peledakan didalam bilik pembakar, 

dimana hal ini dapat terjadi apabila pembakar pada ketel uap tidak 

berfungsi, sedangkan aliran bahan bakar kedalam bilik pembakar 

tidak diputuskan, sehingga pada akhirnya akan tercapai campuran 

bahan bakar dengan udara yang cukup konsentrasinya didalam 

bilik pembakar tersebut. hal ini dapat meledak apabila penyalaan 

dalam bilik pembakar tersebut terjadi. 

  
b. Loss of Profit. 

yaitu perluasan jaminan atas konsekwensi kerugian yang diderita 

Tertanggung berupa kehilangan keuntungan yang diharapkan 

selama Ketel Uap yang meledak tersebut belum diperbaiki atau 

diganti. 

 
� UNDERWRITING FAKTOR. 

Underwriting factor dalam asuransi ini adalah : 

a. Type, Jenis dan merk dari Boiler tersebut. 

b. Tahun pembuatan (namun hal ini tergantung pula dari 

Maintenance yang dilakukan). 

c. Kapasitas/Heating surfice  (permukaan yang dipanasi) dari boiler 

tersebut. 

d. Limit pertanggungan untuk : -. Material Damage             

                                                 -. Surrounding Property yang 

dikehendaki. 

                                                 -. T.P.L.                               

e. Operating Pressure (tekanan yang dipakai untuk operasi) 

f. Maintenance. � Bagaimana pemeliharaan Boiler tersebut. 

Blow Down : Pembersihan pada dinding Boiler yaitu 

mengeluarkan partikel-partikel dari dinding boiler tersebut. 

g. Operators experience. 

h. Pengalaman Kerugian yang pernah dialami. 
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i. Certificate of Inspection. 

j. Moral Hazard calon Tertanggung. 

 
C.  DETERIORATION OF STOCK INSURANCE (D.O.S). 

� RISIKO YANG DIHADAPI. 

Jenis asuransi ini merupakan Consequential Loss Damage Cover dari 

jenis Boiler & Pressure Vessel Explosion Insurance atau Machinery 

breakdown Insurance. 

yaitu menjamin kerugian atau kerusakan atas barang-barang yang 

seharusnya di simpan ditempat dengan temperatur tertentu, apabila 

temperatur tertentu tersebut tidak dipenuhi (karena rusaknya unit-unit 

pendingin) maka barang-barang tersebut akan mengalami kerusakan 

dan menimbulkan kerugian bagi pemiliknya. 

 
� TERTANGGUNG. 

Pihak-pihak yang dapat menjadi tertanggung dalam jenis asuransi ini 

adalah : 

Pemilik dari barang-barang tersebut  

Orang-orang/Badan hukum yang bertanggung jawab atas barang-

barang tersebut. 

 
� OBYEK PERTANGGUNGAN. 

adalah barang-barang yang umumnya disimpan didalam tempat 

dengan kondisi atau temperatur tertentu (Freshable Stock)  

 
� LUAS JAMINAN. 

Memberikan jaminan terhadap kerugian atau kerusakan atas Stock 

barang yang umum-nya disimpan ditempat dengan temperatur 

tertentu, sebagai akibat kerusakan Boiler dan/atau Mesin-mesin 

pendingin tersebut. 

  
� PENGECUALIAN JAMINAN. 

Semua pengecualian yang berlaku pada Machinery Breakdown 

maupun Boiler & Pressure Vessel Explosion Insurance, tetap berlaku 

karena jaminan ini merupakan kelanjutan (Consequential loss) dari 

kedua jenis asuransi tersebut diatas.  

 
� UNDERWRITING FAKTOR. 

a. Semua data-data yang diperlukan untuk Boiler & Pressure Vessel 

Insurance dan/atau Machinery Breakdown Insurance, diperlukan 

pula untuk asuransi ini, karena asuransi ini merupakan lanjutan 

dari padanya. 
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b. Jenis Stock barang yang disimpan. 

c. Mutu dan daya tahan serta Sensitivitas dari barang tersebut.   

d. Apakah ada unit pengganti yang dengan segera dapat 

menggantikan tugas unit mesin yang rusak ? 

e. Mutu dan Daya tahan isolasi bilik penyimpan barang tersebut. 

f. Perbandingan antara capasitas dengan stock barang yang 

umumnya disimpan. 

g. Pengalaman kerugian yang pernah dialaminya. 

h. Pengalaman Tertanggung dalam pengoperasian alat-alat 

pendingin. 

i. Moral Hazard calon Tertanggung. 

 
D. ELECTRONIC EQUIPMENT INSURANCE (E.E.I.). 

� PENGERTIAN. 

adalah suatu Asuransi atau Pertanggungan yang memberikan 

jaminan atau proteksi atas kerugian atau kerusakan barang-

barang/peralatan elektronik sebagai akibat dari risiko yang dijamin 

dalam polis. 

 
� RISIKO YANG DIHADAPI. 

Kerugian/kerusakan atas peralatan elektronik pada saat bekerja, 

istirahat, selama menjalani perawatan tersebut sebagai akibat salah 

perencanaan atau kekurang-ahlian pelaksana peralatan elektronik 

(operator) atau kesalahan dalam pelumasan sehingga menim-bulkan 

kerusakan pada peralatan tersebut (Breakdown). 

 
� OBYEK PERTANGGUNGAN. 

Obyek yang dipertanggungkan adalah : 

 

E. Section I  : Material Damage  

adalah berbagai jenis peralatan listrik yang 

membutuhkan/menggunakan tenaga listrik arus rendah sampai 

menengah (350 KVA), seperti : 

a. Peralatan Elektronik untuk pengolahan data/Electronic Data 

Processing (E.D.P.) atau yang lazim dikenal dengan alat 

Komputer. 

b. Peralatan Elektronik untuk keperluan 

Pengobatan/Kesehatan/Therapy/ Diagnosa yang digunakan di 

Rumah sakit/Laboratorium/Tempat praktek dokter dll. 

c. Peralatan Komunikasi. 
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d. Peralatan Film. 

e. Peralatan kantor. 

f. Peralatan percetakan. 

g. Peralatan & material untuk Research. 

h. Dan lain-lain. 

 
F. Section II : External Data Media. 

a. Berbagai jenis peralatan luar yang digunakan untuk 

menyimpan data-data hasil pengolahan dari E.D.P. (Electronic 

Data Processing), seperti Magnetic Disc, Magnetic Tape, 

Magnetic Card, Punced Card, Optical Character card. dll. 

 
Sarana penyimpanan data ini hanya dapat dipertanggungkan 

sebagai suatu perluasan atau tambahan atas Section I yang 

menutup obyek pertanggungan E.D.P./Komputer, dimana 

sarana penyimpanan data ini menyimpan data-data dari hasil 

pengolahan alat E.D.P. tersebut. 

 
Sarana Penyimpan Data yang dijamin adalah yang disimpan 

didalam gedung dimana alat E.D.P. itu berada.  

 

b. Biaya-biaya untuk menyusun atau merekap kembali data yang 

hilang atau terhapus sebagai akibat kerusakan Sarana 

Penyimpan Data yang dijamin polis tersebut. 

 
G. Section III : Increased Cost of Working. 

Apabila E.D.P. yang dipertanggungkan pada Section I tersebut 

rusak, maka harus disewa E.D.P. lainnya, penggantian kerugian 

tersebut terdiri dari : 

a. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menyewa E.D.P. 

Equipment yang lain (yang tidak dipertanggungkan dalam 

Section I) apabila E.D.P. Equipment yang diper-tanggungkan 

mengalami kerusakan yang dijamin oleh polis sehingga tidak 

dapat dipergunakan. 

Biaya sewa ini hanya dipertanggungkan sebagai perluasan 

atas section I yang menutup E.D.P. Equipment. 

b. Biaya-biaya tambahan yang dikeluarkan untuk Upah tenaga-

kerja sewaktu E.D.P. Equipment sewaan itu dipergunakan. 

Pengeluaran ini hanya dapat dipertanggungkan apabila biaya 

sewa sebagaimana dibahas dalam item (a) diatas, 

dipertanggungkan. 
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c. Biaya Pengangkutan Material/Peralatan yang berkaitan dengan 

E.D.P. Equipment yang disewa seperti sarana Penyimpanan 

Data dan lain-lain. 

 
Apabila yang dipertanggungkan Hard-ware E.D.P./Komputer, maka 

pertang-gungan ini dapat diperluas dengan Section II & Section III, 

karena E.D.P./ Komputer ini menghasilkan data-data, sedangkan 

bagi alat-alat electronic lainnya, hanya Sectrion I saja, dan untuk 

Section II dan Section III dikecualikan dari pertanggungan. 

 
� TERTANGGUNG. 

Yang dapat menjadi Tertanggung adalah mereka yang memiliki 

kepentingan atas obyek yang dipertanggungkan (memiliki Insurable 

Interest), yakni : 

A. PEMILIK. 

Baik Pemilik sebagai pihak yang mengoperasikan untuk 

keperluannya sendiri atau sebagai pihak yang menyewakan yang 

menyebabkan kerusakan peralatan electronic tersebut tidak dapat 

dipertanggung jawabkan kepada pihak penyewa. 

 
B. PENYEWA. 

Pihak yang menyewa peralatan elektronik tersebut dapat 

mempunyai kepentingan apabila didalam perjanjian sewa tersebut 

dinyatakan bahwa pihak penyewa harus bertanggung jawab atas 

segala kerusakan atau kerugian yang terjadi pada barang yang 

disewanya tersebut. 

 
C. LEMBAGA KEUANGAN , BANK, LEASING DLL. 

Bank atau Leasing adalah pihak-pihak yang memberikan kredit 

dengan jaminan anggunan berupa barang-barang Electronic, 

secara otomatis pihak-pihak ini mempunyai kepentingan atas 

barang-barang yang dijaminkan tersebut,  

 
� LUAS JAMINAN. 

Memberikan jaminan atas biaya-biaya yang dibutuhkan untuk 

perbaikan/ mengembalikan alat-alat Electronic yang rusak (break-

down) ke kondisi kerja seperti sebelum terjadi kerusakan, kerugian 

mana yang datangnya secara tiba-tiba, tidak dikehendaki dan tidak 

disengaja. 

 
Pada prinsipnya dapat dikatagorikan sebagai “ALL ACCIDENTAL 

RISKS” sekaligus kita menyadari bahwa terminology tersebut tidak 
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didalam arti yang sebenarnya dari “ALL RISKS” atau semua risiko 

dijamin, karena masih terdapat risiko-risiko yang dikecualikan yang 

tercantum dalam pengecualian risiko. 

 
� PENGECUALIAN JAMINAN. 

Pengecualian dalam E.E.I. dikelompokkan menjadi : 

A. General Exclusion. 

B. Special Exclusion to Section I 

C. Special Exclusion to Section II. 

D. Special Exclusion to Section III.  

 

A. GENERAL EXCLUSION. 

Penanggung tidak bertanggung jawab atas kerugian atau 

kerusakan atas obyek pertanggungan yang terjadi sebagai akibat 

baik langsung maupun tidak langsung adanya: 

� Peperangan, Invasi musuh, Civil war, Penggulingan 

pemerintahan dll sejenisnya.. 

� Radiasi nuclear, Reaksi Nuclear. 

� Radioactive contamination. 

� Tindakan kesengajaan dari Tertanggung itu sendiri, atau orang 

yang bertindak atas nama Tertanggung. 

 
B. SPECIAL EXCLUSION TO SECTION I. 

Penanggung tidak bertanggung jawab atas : 

1. Deductible (risiko sendiri) yang menjadi tanggungan 

Tertanggung dalam setiap kali kejadian. 

2. Kerugian atau kerusakan sebagai akibat baik langsung maupun 

tidak langsung disebabkan oleh Gempa bumi, Letusan Gunung 

berapi, Tsunami, Typhoon, Cyclone, Hurricane. 

3. Kerugian atau kerusakan sebagai akibat baik langsung maupun 

tidak langsung disebabkan oleh pencurian. 

4. Kerugian atau kerusakan Kesalahan atau kekurangan (cacat) 

yang sebelumnya telah diketahui oleh Tertanggung atau 

wakilnya/orang yang bertindak atas nama Tertanggung, 

sebelum pertanggungan ditutup, apakah kerusakan atau keku-

rangan tersebut diketahui oleh Penanggung atau tidak. 

5. Kerugian atau kerusakan sebagai akibat baik langsung maupun 

tidak langsung disebabkan oleh kegagalan atau gangguan 

terhentinya aliran suplly gas, air, listrik. 
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6. Kerugian atau kerusakan sebagai konsekwensi langsung dari 

pengaruh peng-gunaan yang berkesinambungan (continue) 

seperti wear & tear, cavitation, erosion, corrosion, incrustation, 

gradual deterioration karena kondisi cuaca. 

7. Setiap biaya yang dipergunakan sehubungan dengan 

pengecilan atau meniada-kan kegagalan tersebut, kecuali yang 

disebabkan oleh suatu kerugian atau kerusakan yang dijamin 

polis yang menimpa obyek yang dipertanggungkan.  

8. Setiap biaya yang dipergunakan sehubungan dengan 

pemeliharaan obyek pertanggungan dan pengecualian ini juga 

berlaku untuk bagian-bagian yang diganti selama proses 

pemeliharaan (Maintenance). 

9. Kerugian atau kerusakan yang masih dibawah tanggung jawab 

Pabrik pembuat (Manufactur), supllier, baik itu karena 

kedudukan hukumnya atau melalui suatu kontrak perjanjian. 

10. Kerugian atau kerusakan pada alat-alat yang disewa atau yang 

disewakan dimana pemiliknya masih harus bertanggung jawab 

baik karena kedudukan hukumnya atau melalui kontrak 

perjanjian sewa dan/atau maintenant agreement. 

11. konsekwensi kerugian finansial apapun bentuknya atau 

tanggung gugat apapun bentuknya. 

12. Kerugian atau kerusakan pada Chains, Volve, Tubes, Bulbs, 

Ribbon, Seals, Belts, Wire, Rubber tyre, Exchangeable tools, 

Object made of glass, porcelain, sleves or fabrics, or any 

Operating media (Lubrication oil, fuel, chemical). 

13. Kekurang-indahan seperti tergores, terkena cat dll. yang 

sejenisnya. . 

 
Didalam pengecualian ini tidak dikecualikan risiko kerugian atau 

kerusakan yang dise-babkan oleh Kebakaran, Banjir, Water 

Damage, maka hal ini berarti bahwa risiko-risiko tersebut dijamin 

oleh Polis Standard Electronic Equipment ini. Jadi apabila risiko 

tersebut tidak dikecualikan/disebutkan didalam Special Exclusion 

ini, maka berarti bahwa risiko akibat hal tersebut dijamin oleh polis.   

 
C. SPECIAL EXCLUSION TO SECTION II. 

Penanggung tidak bertanggung jawab atas : 

1. Deductible (risiko sendiri) yang menjadi tanggungan 

Tertanggung dalam setiap kali kejadian. 
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2. Segala biaya-biaya yang ditimbulkan karena kesalahan 

program, punching, labelling or inserting, inadvertent cancelling 

of information or discharding of data media, atau kehilangan 

informasi yang disebabkan oleh Magnetic field. 

3. konsekwensi kerugian finansial apapun bentuknya 

(Consequential Loss) 

 

D. SPECIAL EXCLUSION TO SECTION III. 

Penanggung tidak bertanggung jawab atas biaya-biaya tambahan 

yang ditimbulkan sebagai akibat : 

1. Adanya larangan dari pejabat setempat tentang re-konstruksi 

atau penggunaan alat-alat EDP. 

2. Persediaan dana-dana yang diperlukan Tertanggung untuk 

reperasi, perbaikan/ pemulihan kerusakan atau penghancuran 

dari alat-alat elektronik tersebut. 

 
� UNDERWRITING FAKTOR. 

Data-data yang diperlukan oleh seorang Underwriter, yaitu : 

a. Kondisi alat-alat Elektronik tersebut meliputi Jenis, Merk, Type, 

Tahun Pembuatan, Manufaturer. 

b. Garansi dari pabrik pembuat (Manufacturer). 

c. Penggunaan dan areal/lokasi dimana alat-alat tersebut digunakan.  

d. Sistim Pemeliharaan dan Perawatan yang dilakukan. 

e. Pengalaman Kerugian yang pernah dialami. 

f. Pengalaman Operator mesin. 

g. Moral Hazard calon Tertanggung. 

 
E.   CIVIL ENGINEERING COMPLETE RISKS INSURANCE (C.E.C.R.). 

� RISIKO YANG DIHADAPI. 

Asuransi Civil Engineering Completed Risk atau asuransi atas 

Pekerjaan-pekerjaan Tehnik Sipil yang sudah selesai dibangun. 

Polis ini dirancang untuk memberikan jaminan yang menyeluruh atas 

struktur-struktur pekerjaan Tehnik Sipil setelah selesai dibangun, 

dimana risiko-risiko terhadap Kebakaran relatif sangat kecil dan risiko-

risiko utama yang dihadapi berupa : 

b. Risiko-risiko yang timbul dari design tehnik struktur dan 

c. Risiko-risiko yang berkaitan dengan operasional dan penggunaan 

dari struktur. 
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� OBYEK PERTANGGUNGAN. 

yang menjadi obyek pertanggungan dalam asuransi ini adalah hasil 

pekerjaan Tehnik Sipil berupa Jembatan-jembatan, Bendungan, 

Dermaga, dan struktur-struktur lainnya. 

 
� LUAS JAMINAN. 

Jaminan pada dasarnya hanya diberikan untuk kerusakan material 

(Material Damage) atas obyek yang dipertanggungkan. 

Risiko-risiko yang dijamin dibawah polis C.E.C.R. adalah : 

a. Kebakaran, Sambaran petir, Peledakan, Tertabrak kendaraan. 

b. Kejatuhan pesawat terbang dan/atau benturan dari peralatan-

peralatan yang jatuh dari pesawat terbang. 

c. Gempa bumi, Letusan Gunung berapi, Tsunami, Badai 

d. Banjir atau luapan air, gelombang air laut. 

e. Longsor, tanah terban, runtuhnya karang dan pergerakan bumi 

lainnya. 

f. Akibat perbuatan jahat orang lain. 

� PENGECUALIAN JAMINAN. 

Pengecualian-pengecualian dalam polis C.E.C.R. adalah 

a. Risiko-risiko politik. 

b. Reaksi dan kontaminasi nuklir 

c. Kurangnya pemeliharaan 

d. Consequential loss. 

 

--oo0oo--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


