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CHAPTER 2 
THE APPLICATION OF LEGAL PRINCIPLES 
 
A. UTMOST GOOD FAITH 
 
General Rule dalam Hukum Perjanjian Inggris, tidak ada kewajiban bagi tiap pihak yang 
terkait dalam suatu kontrak untuk mengungkapkan suatu informasi yang tidak diminta 
oleh pihak lain. 
 
Doktrin Caveat Emptor (lets the buyer beware) menyatakan bahwa pembeli suatu 
barang harus menanyakan sendiri kepada penjual hal-hal yang terkait dengan suatu 
barang yang akan dibelinya sehingga dia menyadari apakah barang tersebut cacat atau 
tidak. 
 
Berdasarkan doktrin ini penjual tidak dapat disalahkan untuk suatu cacat/ kekurangan 
yang ada di dalam suatu barang, sepanjang tidak memberikan pernyataan yang salah dan 
menyesatkan, atau karena adanya modifikasi doktrin caveat emptor oleh undang-undang 
(contoh: Sale of Goods Act 1979, Misrepresentation Act 1967, Supply of Goods Act 
1973 dan Unfair Contract Terms Act 1977).  
 
Doktrin Caveat Emptor tidak berlaku dalam kontrak asuransi, mengingat fakta material 
berkaitan/ mempengaruhi penutupan suatu risiko hanya dimiliki/diketahui secara 
sempurna oleh pihak tertanggung, sementara pihak penanggung tidak mengetahui/ 
memiliki fakta-fakta ini. Sehingga kontrak asuransi didasarkan suatu prinsip yang disebut 
uberrima fides (utmost good faith). 
 
Prinsip ini dirumuskan dalam kasus Carter v. Boehm (1766) dan ditegaskan kembali 
dalam kasus Rozannes v. Bowen (1928) 
 
Prinsip ini berlaku baik bagi tertanggung maupun penanggung. Contoh fakta-fakta 
yang perlu diungkap oleh penanggung antara lain: 
 Larangan untuk mengcover asuransi yang dilarang atau tidak memiliki izin dari 

pemerintah 
 Tidak membuat pernyataan yang tidak benar kepada calong tertanggung 
 Tidak menyembunyikan fakta yang berkaitan dengan diskon premi yang dapat 

diterima tertanggung jika melakukan loss prevention. 
 
A1. Duty of Disclosure 
 
Kewajiban untuk mengungkap fakta material atas dasar prinsip utmost good faith ini 
umumnya dalam semua kontrak asuransi bersifat implied conditions. Namun terdapat 
pula fakta-fakta yang tidak perlu diungkapkan oleh calon tertanggung seperti: 
 Facts of law 

Semua orang dianggap mengetahui hukum yang berlaku 
 Facts which an insurer is deemed to know 

Fakta yang merupakan hal umum yang seharusnya sudah diketahui oleh penanggung 
(misal: suatu daerah yang sedang bergolak/ terjadi perang) 

 Facts which lessen the risk (fakta yang mengurangi tingkat risiko) 
 Facts about which the insured has been put on enquiry 
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Contoh: 
Detail informasi yang tidak disampaikan oleh tertanggung dalam suatu pertanyaan 
proposal form dan hal ini juga diabaikan oleh penanggung 

 Facts which the insurer’s survey should have noted 
 Facts covered by policy conditions 
 Facts which the proposer does not know 
 
A2. Material Facts 
Defnisi: 
Fakta-fakta yang mempengaruhi penilaian seorang prudent underwriter dalam menentukan 
tingkat premi dan akseptasi dari risiko yang ditawarkan 
 
Contoh aplikasi prinsip utmost good faith dalam pengungkapan fakta material ini antara lain: 
 Dent v. Blackmore (1927) 

Calon tertanggung asuransi kendaraan bermotor harus mengungkapkan kecelakaan 
masa lalu yang pernah dialaminya, dan catatan serupa untuk pengemudi lain yang 
mungkin ikut menggunakan kendaraan yang akan diasuransikan 

 Ionides v. Pender (1874) 
Penilaian yang sangat tinggi terhadap suatu objek pertanggungan adalah fakta material 
yang perlu diungkap dalam hal penutupan asuransi atas dasar valued policy 

 Bufe v. Turner (1815) 
Kesalahan tertanggung untuk tidak mengungkapkan pengalaman kerugian masa lalu 
akibat kebakaran berkaitan dengan properti yang diasuransikan, meskipun tidak 
disengaja, dapat berakibat batalnya polis sejak awal pertanggungan. 

 Becker v. Marshall 
Hampir mirip dengan kasus di atas namun kali berkaitan dengan theft insurance 

 
A3. Duration of The Duty of Disclosure 
Tergantung dari situasi sebagai berikut: 
 Selama negosiasi kontrak asuransi berlangsung 

Berdasarkan common law kewajiban mengungkap dimulai pada saat awal negosiasi dan 
berakhir pada saat kontrak telah disepakati kedua belah pihak 

 Selama periode asuransi 
Cukup bagi tiap pihak untuk jujur (good faith) saja, kecuali jika terjadi perubahan 
risiko (alterations) yang memerlukan izin dari penanggung maka kewajiban 
mengungkap dengan itikad baik timbul kembali hanya terkait dengan perubahan 
tersebut 

 Pada saat perpanjangan (renewal) polis 
Tergantung jenis kontrak asuransinya: 
o Long-term business (asuransi jiwa dan permanent health) 

Penanggung wajib menerima premi renewal jika tertanggung berniat meneruskan 
kontrak. Kewajiban untuk mengungkap pada saat renewal dalam hal ini tidak 
diperlukan 
 
 

o Other business 
Untuk jenis asuransi lainnya, renewal membutuhkan persetujuan penanggung 
terlebih dahulu, sehingga kewajiban untuk mengungkap fakta material timbul 
kembali pada saat ini. 
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A4. Warranties 
Definisi: 
Kesanggupan tertanggung untuk  
- melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu; 
- memastikan bahwa suatu fakta ada atau tidak ada 
selama peridoe asuransi berjalan 
 
Alasan pemberlakuan warranty: 
- memastikan bahwa aspek yang berkaitan dengan good housekeeping dan good management 

dilakukan tertanggung (intinya: to make risk acceptable) 
- memastikan bahwa faktor-faktor yang dapat meningkatkan risiko tidak terjadi tanpa 

sepengetahuan/ persetujuan penanggung 
 
Contoh warranty dalam personal insurance: 
- Intruder Alarm Warranty 
- Safe Keys Warranty 
 
Warranty dapat diklasifikasikan sebagai: 
- Expressed Warranty 
- Implied Warranty 
 
 
A5.  Questions on Proposal Forms 
 
 Pertanyaaan di dalam proposal form yang terpenting adalah yang berkaitan dengan 

fakta material terkait dengan risiko yang akan diasuransikan 
 Tertanggung diharapkan menjawab dengan jujur dan memberikan keterangan lain 

yang bersifat material, meskipun keterangan tersebut tidak ditanyakan di dalam 
proposal form. 
(Kasus Schoolman v. Hall – 1951 dan Roselodge v. Castle – 1966 berkaitan dengan 
hukuman penjara yang dijalani tertanggung 7 tahun silam, merupakan fakta material, 
meskipun tidak ditanyakan secara khusus di dalam proposal form) 

 Di dalam proposal form terdapat deklarasi dari tertanggung terutama berkaitan 
dengan pertanyaan khusus (particular questions) mengenai risiko, yang isinya 
menyatakan bahwa keterangan yang disampaikan pada penanggung merupakan 
keterangan yang sebenarnya berdasarkan keyakinan dan pengetahuan 
tertanggung, dan proposal form merupakan dasar dari kontrak asuransi. 

 Kegagalan mengungkapkan atau tidak mengungkapkan fakta material baik disengaja 
maupun tidak dapat menimbulkan hak bagi penanggung untuk membatalkan kontrak. 

 Namun di Inggris terdapat kesepakatan antara ABI dengan Department of Trade and 
Industry, bahwa penanggung tidak akan menggunakan hak pembatalan secara semena-
mena (tidak beralasan) jika terjadi innocent non-disclosure. Hal ini dituangkan di dalam 
Statement of Insurance Practice atas nama anggota ABI  

 
A6.  Statement of Insurance Practice 
 Diadopsi oleh anggota ABI untuk tertanggung kelas bisnis Personal Insurance 
 Hal-hal penting di dalam pernyataan ini adalah: 

o Proposal form harus dilengkapi tertanggung berdasarkan keyakinan  dan 
pengetahuan terbaik yang dimiliki tertanggung 

o Penanggung tidak akan menolak klaim untuk situasi-situasi berikut: 
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 Tertanggung tidak mengungkap suatu fakta material, namun pengetahuan atas 
fakta tersebut dianggap tidak material dalam mempengaruhi penilaian dan 
akseptasi penanggung atas risiko yang akan diasuransikan. 

 Terjadi breach of warranty atau conditions namun pelanggaran tersebut tidak 
terkait/ tidak relevan dengan kerugian yang terjadi 

 
A7.  Unfair Terms in Consumer Contract Regulations 1994 
Ketentuan utama di dalam peraturan ini adalah: 
 Berlaku untuk segala ketentuan/ terminologi yang belum dinegosiasikan/ dibicarakan 

sebelumnya secara langsung dengan tertanggung 
 Ketentuan di dalam kontrak harus menggunakan bahasa yang jelas dan mudah 

dipahami. Jika terdapat ketentuan yang memilki arti mendua (ambigu) maka arti kata 
yang menguntungkan konsumen yang akan diambil oleh pengadilan (contra proferentum 
rule) 

 Unfair Term tidak mengikat bagi konsumen 
 Unfair Term didefinisikan sebagai ketentuan yang bertentangan dengan itikad baik, dan 

dapat mengakibatkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban di dalam kontrak bagi 
konsumen 

 
Aturan mengenai penilaian utmost good faith juga diatur di dalam peraturan ini. Hal-hal 
khusus yang perlu diperhatikan berkaitan dengan penilaian utmost good faith ini antara lain: 
 Kekuatan tawar menawar dari masing-masing pihak 
 Apakah ada paksaaan pada konsumen untuk menyetujui ketentuan tersebut 
 Apakah barang atau jasa tersebut dijual atas permintaan khusus dari tertanggung 
 Sejauh mana penjual telah bersikap adil kepada konsumen 
 
 
A8 dan A9 dapat dilihat secara langsung dan jelas di dalam textbook. 
 
 
B. INDEMNITY 
 
Indemnity adalah kompensasi keuangan dari penanggung kepada tertanggung yang cukup 
untuk mengembalikan kondisi keuangan tertanggung setelah kerugian terjadi, sama 
dengan kondisi keuangan tertanggung sesaat sebelum kerugian terjadi. 
 
Prinsip ini berlaku untuk kontrak asuransi yang bersifat contract of indemnity seperti asuransi 
harta benda & kepentingan keuangan, dan tidak berlaku untuk kontrak asuransi yang 
bersifat non-contract of indemnity seperti asuransi jiwa dan kecelakaan diri. 
 
Valued Policy (Agreed Value Policy) adalah polis asuransi yang bersifat contract of indemnity – 
memberikan pembayaran nilai kerugian spesifik/ khusus pada saat terjadi kerugian. 
Tertanggung tetap harus membuktikan kerugian yang dialaminya dan jika terjadi partial 
loss maka penilaian kerugian berdasarkan nilai kerugian sebenarnya (actual loss) 
 
B1.  Insurable Interest 
 Hubungan antara Indemnity dengan Insurable Interest adalah kenyataan bahwa yang 

diasuransikan di dalam suatu kontrak asuransi adalah insurable interest tertanggung 
terhadap objek pertanggungan, maka pembayaran ganti rugi yang dapat diterimanya 
tidak dapat melebihi kepentingan (interest) – nya di dalam kontrak asuransi tersebut 
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 Jika terjadi total loss maka harga pertanggungan adalah maksimum tanggung jawab dari 
penanggung dalam hal pembayaran kerugian. Jika terjadi partial loss maka tertanggung 
tidak berhak menuntut ganti rugi secara total loss. Tertanggung hanya berhak atas 
indemnity  sebesar kerugian yang betul-betul dideritanya 

 Tertanggung tidak berhak atas indemnity jika interestnya telah berakhir (misal: mobil 
telah dijual) 

 
B2.  Factors Limiting The Payment of Indemnity 
 
Tertanggung berhak atas indemnity namun pada kenyataannya tidak mendapatkan full 
indemnity karena adanya faktor-faktor yang membatasi indemnity seperti: 
 Sum Insured (karena merupakan max liability penanggung) 
 Limit of Indemnity 
 Average (karena terjadi underinsurance, maka ganti rugi berkurang secara proporsional/ 

averaging) 
 Excess (nilai tiap kerugian/ klaim yang tidak dicover di dalam polis – bersifat 

mengurangi nilai indemnity untuk setiap kerugian yang terjadi) 
 Franchise (nilai kerugian di atas franchise di bayar full, nilai kerugian dibawah 

franchise tidak mendapatkan penggantian) 
 Limits (batasan penggantian untuk item/ article tertentu) 
 Deductible (cara kerja sama dengan excess) 
 
 
C. SUBROGATION 
 
Definisi: 
Hak seorang penanggung yang telah memberikan ganti rugi kepada tertanggung (karena 
diharuskan berdasarkan ketentuan polis) untuk menggantikan posisi tertanggung dalam 
rangka menerima segala manfaat (recovery) yang mungkin dapat diperoleh dari pihak lain 
(penyebab terjadinya kerugian), terlepas dari apakah hak tersebut sudah dilaksanakan atau 
belum. 
 
Prinsip Subrogasi timbul semata-mata untuk tujuan menegakkan Prinsip Indemnitas, 
mencegah tertanggung mendapatkan keuntungan dari kerugian yang terjadi karena adanya 
sumber ganti rugi dari pihak ketiga sebagai penyebab timbulnya kerugian. 
 
Hak Penanggung untuk mendapatkan recovery  karena pelaksanaan Subrogasi ini dibatasi 
oleh jumlah klaim yang dibayarkan langsung kepada tertanggung. 
 
Subrogasi dapat timbul karena hal-hal berikut: 
 Perbuatan melanggar hukum (tort) 
 Kontrak (contract) 
 Undang-Undang (Statute) – Riot (Damages) Act 1886 
 Sisa Objek Pertanggungan  
 
Subrogasi dapat dimodifikasi dengan ketentuan berikut: 
 Knock for Knock Agreement 
 Subrogation Waiver Clause 
 Ex-Gratia Payment 
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D. CONTRIBUTION 
 
Definisi: 
Hak penanggung untuk meminta penanggung lainnya turut secara bersama-sama 
menanggung kerugian yang terjadi berdasarkan proporsi share yang seimbang. 
 
Timbulnya Kontribusi: 
 Terdapat 2 (dua) atau lebih polis berdasarkan indemnitas 
 Adanya common interest antar polis-polis tersebut 
 Adanya common peril yang mengakibatkan timbulnya kerugian 
 Tiap polis mengcover common subject matter of insurance 
 Tiap polis liable terhadap kerugian yang terjadi 
 
Modifikasi Kontribusi: 
 Non-Contribution Clause 
 More Specific Insurance 
 Market Agreement 
 
 
E. INSURABLE INTEREST 
 
Hak hukum untuk mengasuransikan, yang timbul dari hubungan keuangan antara 
tertanggung dengan objek pertanggungan yang diakui/ sah secara hukum. 
 
Timbulnya Insurable Interest: 
 Undang-Undang 
 Kontrak 
 Kebiasaan  
 
 
Aplikasi Insurable Interest 
 Asuransi Jiwa (ada pada saat awal kontrak asuransi) 

- interest tidak terbatas pada diri sendiri/ pasangan hidup (dibatasi oleh 
kemampuan membayar premi) 

- hubungan darah tidak secara otomatis menimbulkan insurable interest 
- mengasuransikan jiwa orang lain dimungkinkan sepanjang memiliki interest 

terhadap orang lain/ dibatasi pula sebatas interest tersebut (misal: pinjam 
meminjam uang) 

 Asuransi Harta Benda (ada pada saat awal kontrak asuransi dan interest juga harus 
ada pada saat terjadi loss) 

 Asuransi Marine Cargo (interest cukup ada pada saat terjadi loss saja) 
 
 
F. PROXIMATE CAUSE 
 
Definisi 
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Penyebab yang aktif dan efisien yang terjadi dalam suatu rangkaian peristiwa, 
mengakibatkan timbulnya suatu kerugian, tanpa adanya intervensi dari kekuatan/ 
penyebab yang baru 
 
 
G. ARBITRATION 
 
Arbitrase adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa antara penanggung dengan 
tertanggung mengenai jumlah ganti rugi yang seharusnya diterima oleh tertanggung 
(kuantum klaim). 
 
Tertanggung dan Penanggung masing-masing menunjuk satu arbiter sebagai wakil yang 
akan menengahi masalah kedua belah pihak. Jika tidak tercapai kata sepakat, maka tiap 
arbiter tadi akan menunjuk seorang arbiter lain yang akan mengambil keputusan di dalam 
masalah tersebut. Pada dasarnya keputusan dari arbitrase ini mengikat kedua belah pihak, 
namun banding ke pengadilan dapat dilakukan oleh tertanggung jika dapat dibuktikan 
bahwa: 
 Terdapat kesalahan dari arbiter atau dalam prosesnya 
 Arbiter melampaui jurisdiksinya 
 Ganti rugi tidak ditentukan dengan benar 
 Ditemukan fakta baru setelah ganti rugi ditetapkan oleh arbitrase 
 
Keuntungan menggunakan Arbitrase: 
 Proses bersifat privat 
 Penyelesaian umumnya lebih cepat 
 Biaya umumnya lebih murah 
 Expert Judgement 
 Menghindari biaya tuntutan yang lebih besar 
 Keputusan mengikat kecuali terdapat hal-hal di atas yang memungkinkan banding 
 
Kerugian menggunakan Arbitrase: 
 Tertanggung mencurigai bahwa arbitrase akan lebih berpihak pada penanggung 
 Kesalahan proses akan mengakibatkan jatuhnya reputasi arbitrase sebagai alternatif 

penyelesaian sengketa 
 Masyarakat umumnya menilai keputusan pengadilan lebih adil/ baik bagi mereka 
 

End of Chapter 2 
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Minitest 2 
Chapter 2 – The Application of Legal Principles 
 
Petunjuk Umum: 
Beri tanda silang (X) untuk pilihan jawaban yang Saudara anggap paling benar, kecuali 
jika terdapat petunjuk khusus dalam soal. 
 
1. Pada pihak mana prinsip utmost good faith berlaku? 

a. calon tertanggung saja 
b. penanggung saja 
c. baik penanggung maupun calon tertanggung 
d. pemerintah 
 

2. Pada saat mempertimbangkan proposal form untuk asuransi kebakaran untuk suatu 
harta benda, fakta mana di bawah ini yang dikategorikan sebagai fakta tidak 
material: 
a. rincian kontrak kredit yang terkait dengan harta benda tersebut 
b. material yang digunakan dalam konstruksi bangunan 
c. penggunaan bangunan 
d. apakah premises digunakan langsung oleh tertanggung atau tidak 
 

3. Proximate Cause selalu merupakan: 
a. Kausa yang dominan 
b. Kausa pertama 
c. Kausa terakhir 
d. Satu-satunya kausa 
 

4. Julie jatuh dari kuda dan terluka. Dia dibawa ke rumah sakit dan meninggal karena 
infeksi yang didapatkannya pada saat di rumah sakit. Apa proximate cause dalam 
kasus ini? 
a. jatuh dari kuda 
b. infeksi 
c. mengendarai kuda 
d. tinggal di rumah sakit 
 

5. Kapan insurable interest pertama kali harus timbul dalam kontrak asuransi kendaraan 
bermotor pribadi, agar polis tersebut dinyatakan sah secara hukum? 
a. pada saat quotation dikeluarkan 
b. pada saat proposal form sudah dilengkapi 
c. pada saat polis diterbitkan 
d. pada saat terjadi klaim 

 
6. Roy memiliki 2 polis asuransi kecelakaan diri. Polis pertama memberikan cover 

$25,000 untuk loss of limb dan polis kedua memberikan cover $30,000 untuk loss of 
limb. Berapa total pembayaran klaim yang diterima Roy pada saat terjadi loss of limb? 
a. $25,000 
b. $27,000 
c. $30,000 
d. $55,000 
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7. Bangunan Mr. Smooth bernilai $200,000 dan diasuransikan sebesar $150,000 
berdasarkan polis dengan ketentutan subject to average. Jika terjadi kerugian sebesar 
$50,000 berapa ganti rugi yang dapat diperoleh oleh Smooth? 
a. $12,500 
b. $33,333 
c. $37,500 
d. $50,000 

 
8. Sebuah perusahaan asuransi memberikan ganti rugi sebesar $10,000 dan mengizinkan 

tertanggung untuk mengambil salvage senilai $1,000 dalam suatu penyelesaian ganti 
rugi yang disebabkan oleh kelalaian pihak ketiga. Berapa recovery yang berhak 
diperoleh perusahaan asuransi ini dari pelaksanaan hak subrogasi? 
a. $1,000 
b. $9,000 
c. $10,000 
d. $11,000 
 

End of Minitest 2 
 

 
 
 
  


