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BAB 8  CONDITIONS AND WARRANTIES, VOID AND ILLEGAL CONTRACTS 

 

A. CONDITIONS AND WARRANTIES 

 

1. Syarat – syarat (terms) satu kontrak 

 

Dalam Chapter yang membahas Law of Contract, Terms dalam satu 

kontrak dapat diklasifikasikan sebagai: Conditions & Warranties.  

Klasifikasi ini didasarkan pada Pentingnya Terms yang dibicarakan dan 

konsekwensi bila tidak dilaksanakan.  

 

a. Non-Insurance Contracts 

A warranty dalam kontrak pada umumnya merupakan term yang 

menyangkut satu bagian yang minor dari satu kontrak. Bila ini 

dilanggar, pihak yang dirugikan berhak untuk menuntut kerugian, 

namun tidak membatalkan kontrak pada umumnya.  

 

b. Conditions and Warranties dalam Insurance Contracts 

Kembali perlu dicatat bahwa pengertian Conditions and Warranties 

tidak sama pengertiannya dengan yang berlaku pada general law of 

contract. Khususnya, satu warranty dalam asuransi bukan hal yang 

kecil/sepele dari satu term of the contract tetapi satu yang sangat 

penting.  

 

 

 

2. WARRANTIES  

 

a. Nature of Warranties  

Warranty dalam kontrak asuransi merupakan satu term bila 

dilanggar akan membenarkan penanggung untuk membatalkan 

kontrak secara keseluruhan.  

Satu Warranty adalah satu janji yang dibuat oleh tertanggung 

yang berkenan kepada fakta – fakta atau sesuatu yang 

disepakati untuk dilakukan.  

 

 

Satu warranty dapat berhubungan dengan fakta – fakta yang 

lewat dan yang sekarang dan berlanjut dimana tertanggung 

berjanji sesuatu keadaan akan tetap ada atau keadaan tersebut 

harus berlanjut untuk dilakukan.  
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b. Continuing Warranties 

 

Continuing warranties selalu diterapkan oleh Penanggung 

untuk menyakinkan bahwa beberapa aspek housekeeping yang 

baik dan management yang baik dijalankan/dilaksanakan.  

Sebagai contoh Warranty dapat mewajibkan:  

 

- sampah harus dibersihkan setiap malam; atau 

- alarm system harus dijaga dalam posisi siap kerja dan 

rutin dites; atau 

- tertanggung harus membawa kunci pulang ketika 

meninggalkan tempat business di malam hari.  

 

Di lain hal, fungsi warranty dapat untuk menyakinkan 

bahwa pekerjaan atau kegiatan tertentu yang berisiko tinggi 

harus dihindarkan dilokasi pertanggungan meskipun tanpa 

sepengetahuan penanggung.  Contohnya warranty yang 

mewajibkan:  

 

- tidak ada oil/cairan yang mudah terbakar disimpan; 

- tidak ada pekerjaan yang dilaksanakan dengan 

ketinggian lebih dari 12 meter; atau 

- tidak ada pekerjaan kayu dilaksanakan.  

 

c. Exact Compliance 

 

Satu warranty haruslah dipenuhi bila dilanggar, memungkinkan 

penanggung menghindari polis bahkan sekalipun pelanggaran 

tidak menimbulkan kerugian. Hak untuk membatalkan kontrak 

bila terjadi pelanggaran atas warranty muncul pada saat/tanggal 

terjadinya pelanggaran. 

 

d. Warranties of Opinion 

 

Pihak Proposes (calon tertanggung) dapat berjanji bahwa 

sesuatu (keterangan) adalah benar sesuai dengan 

sepengetahuan dan keyakinan si proposer. Dalam hal ini tidak 

ada satu warranty fakta tetapi warranty of opinion saja. 

Penanggung dapat membatalkan kontrak bila pernyataan dibuat 

dengan itikad yang tidak baik / tidak jujur.  
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e. Bagaimana Warranties dibuat  

f.  

Waranties dapat buat dalam bentuk 3 cara:  

 

- sebagai express warranties 

- sebagai implied warranties 

- dari satu klausula yang ’basis of the contract’ 

 

Express Warranties 

 

Pertama, express warranties  disampaikan dengan tertulis di 

schedule polis itu sendiri. Kata ”Warranty atau Warranted 

dapat digunakan.     

 

Implied Warranties 

 

Kedua, implied warranties yang tidak disampaikan langsung 

namun tersirat. Sebagaimana contoh implied warranty dalam 

asuransi Marine, yaitu tentang Seaworthiness.  

 

Klausula ’Basis of the contract’  

Ketiga, warranties yang timbul dari jawaban – jawaban yang 

diberikan calon tertanggung dalam proposal form sebelum 

kontrak dibuat.  

 

Case Law: Thomson v. Weems (1884), polis menjadi tidak 

berlaku ketika dijumpai bahwa statement atau keterangan yang 

ada pada Proposal tidak benar.  

 

’Basis of the contract clauses’ telah digunakan beberapa tahun 

belakangan namun sering mendapat kritik.  Masalahnya adalah 

jika Proposer membuat pernyataan tidak benar dalam 

Proposalnya Penanggung dapat membatalkan polis sekalipun 

statement yang tidak benar tidak ada kaitannya dengan keadaan 

yang terjadi.  

 

Untuk menghindari adanya kesalah pahaman dalam 

menerapkan klausula ini, Penanggung selalu menegaskan 

tertanggung untuk mengisi atau membuat statement yang benar 

sepanjang sepengetahuan dan keyakinan tertanggung.  
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3. CONDITIONS 

 

Conditions dapat dibagi dengan cara – cara sebagai berikut:  

 

A. Conditions Precedent to the contract 

 

Merupakan satu kondisi yang mempertegaskan bahwa polis secara 

keseluruhan tidak akan berlaku bila tertanggung gagal memenuhi 

syarat yang diminta dalam perjanjian. Condition diminta untuk 

dilaksanakan sebagai kewajiban berlanjut dari tertanggung. 

Contohnya, dalam polis kend. bermotor biasanya memberlakukan 

Klausula yang mewajibkan tertanggung untuk memelihara kondisi 

kendaraan untuk tetap layak pakai setiap saat.  

 

Conditions seperti ini hampir sama dengan penerapan warranties 

bahkan beberapa pakar atau penulis (text book asuransi) mengusulkan 

bahwa warranties dan conditions precedent to the contracts adalah 

sama hal.  

 

Akan tetapi, Bila Penanggung menolak kontrak apabila terjadinya 

Breach of warranty sekalipun kerugian yang terjadi tidak ada 

kaitannya dengan pelanggaran tersebut, maka Penanggung harus dapat 

membuktikan hubungan antara pelanggaran dengan kerugian.  

 

 

B. Conditions Precedent to Liability      

 

Apabila condition precedent to liability tidak dijalankan, penanggung 

dapat menolak liability untuk satu kerugian tertentu tanpa harus 

membatalkan kontrak keseluruhan.  

Bila kerugian lain terjadi penanggung berkewajiban membayar ganti 

rugi kepada tertanggung asalkan tertanggung sudah memenuhi 

condition tersebut.   

 

Claims Conditions, antara lain mengharuskan tertanggung melaporkan 

segera atas terjadinya kerugian kepada penanggung dan mengisi claim 

form serta membuktikan nilai kerugian dan membantu Penanggung 

dalam melakukan investigasi adalah contoh apa yang disebut dengan 

Conditions precedent to Liability. 
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C. Minor Terms in Insurance Policies  

 

Collateral conditions (or ’mere’ conditions) 

Case law: Re Bradley and Essex and Suffolk Accident and Indemnity 

Society 1992.  

 

      

4. EXCEPTION CLAUSES (OR EXCLUSIONS) 

 

Jelas semua perjanjian polis asuransi memuat sejumlah Pengecualian yang 

membenarkan Penanggung untuk tidak menjamin kerugian bila kerugian 

yang terjadi disebabkan oleh bahaya tertentu, harta benda tertentu atau 

keadaan tertentu terjadi.  

   

      

5. BREACH OF WARRANTY OR CONDITION 

 

Breach of Warranty akan menyebabkan pilihan pada penanggung antara 

lain:  

- Penanggung menghindar / membatalkan polis secara 

keseluruhan 

- Hak untuk menghindarkan perjanjian / polis terhitung 

saat dilakukannya pelanggaran. 

- Penanggung tidak perlu membuktikan hubungan 

antara pelanggaran dengan kerugian yang terjadi.  

- Penanggung tidak dapat menghindar atas satu klaim 

tertentu dan melanjutkan kontrak tersebut.  Dan tetap 

memberlakukan polis dan mengabaikan pelanggaran 

tersebut.  

 

Breach of condition precedent to the contract menyebabkan :  

 

- Sama seperti pada brecah of warranty di atas. 

Penanggung dapat membatalkan polis secara 

keseluruhan 

Breach of condition precedent to liability:  

 

- Penanggung menghindar dari klaim tertentu 

- Penanggung tidak dapat membatalkan secara 

keseluruhan.  
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Breach of collateral (or ’mere’) conditiony:  

 

- Penanggung tidak dapat menghindar dari polis atau 

klaim namun dapat menuntut balik tertanggung atas 

terjadinya kerugian dipihak tertanggung.  

 

 

  

 

     6 .  STATEMENT OF INSURANCE PRACTICE 

 

The statement dalam Praktek asuransi kerugian juga memodifikasi 

aturan atas Breach of Warranty dan Condition.  

 

 

 

B. VOID AND ILLEGAL CONTRACTS  

 

Dalam topic tentang Insurable Interest, Kontrak Asuransi akan batal bila 

tertanggung tidak memiliki Insurable Interest pada Subject matter of Insurance. 

Masih ada lagi situasi atau keadaan dimana kontrak asuransi dapat batal  

 

1. MISTAKE  

Sebagaimana dibahas pada topic law of contract bagian D4, kontrak akan 

batal bila terjadi satu fundamental mistake yang mempengaruhi pada inti 

dari kontrak itu sendiri.  

 

   

2. ILLEGALITY  

 

Kontrak pada umumnya akan batal bila illegal atau bertentangan dengan 

ketentuan umum demikian juga dengan kontrak asuransi. Illigalitas dapat 

terjadi akibat sbb:  

 

- tidak adanya Insurable Interest 

- maksud dari kontrak illigal 

- penggunaan yang tidak sah atas satu harta benda.  

- berhubungan dekat dengan satu tindakan kriminal. 

 

 

 

 

 

 

 


