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BAB 3 

STRUKTUR POLIS ASURANSI 

 

 

J. MACAM – MACAM DOKUMEN POLIS 

K. OPERATIVE CLAUSES 

L. EXCLUSIONS 

M. CONDITIONS 

N. WARRANTIES 

O. POLICY SCHEDULE 

 

LEARNING OBJECTIVES 

Setelah belajar bab ini, Anda harus mampu:  

 

� Membuat daftar macam – macam bentuk polis;  

� Menjelaskan alasan untuk pengembangan bentuk schedule polis; 

� Menguraikan bagian – bagian penting dari bentuk polis yang ber-schedule 

 

I. MACAM – MACAM DOKUMEN POLIS 

 

Pertama kali polis asuransi dituangkan dalam tulisan tangan. Hal ini disebut dengan 

Narrative Policies sebab tulisnya bersambung seperti satu cerita.  

 

Jelasnya metode ini sudah tidak lagi dipraktekkan sehingga para penanggung sudah 

lebih dulu mengeluarkan polis pre-print sebagai jenis yang standar yang sudah ribuan 

banyaknya. Polis – polis ini dibuat bukan narrative tetapi sejumlah bagian – bagian yang 

berbeda yang akan dibahas dalam bab ini.  

 

Karena satu dokument yang tercetak tidak lagi relevant bagi setiap tertanggung tertentu 

dan situasi – situasi yang ada, apa yang terjadi adalah satu schedule dibuat dan 

dilekatkan dalam polis. Dengan demikian satu bentuk polis modern yang disebut dengan 

polis yang berschedule. Contoh – contoh atas dokumen – dokumen polis dapat dijumpai 

pada appendices dalam buku ini.  

 

A1. SCHEDULED POLICIES 

 

Schedule memuat rincian – rincian yang berkaitan erat dengan satu polis tertentu.  

Polis – polis ini berisikan seksi – seksi yang disebut:  

 

� The heading (nama penanggung, alamat yang terdaftar); 

� The attestation clause (tanda tangan pejabat yang berwenang dari Penanggung); 

� Preamble or recital clause (Penegasan keberadaan hukum atas proposal form);  

� Operative Clause; 



 

 

                  

 

 
28

Hasudungan Sianipar 

Sponsor : 

� Conditions; 

� Exclusions; 

� Warranties; 

� Schedule.  

 

Dari Operative Clause sampai dengan Schedule akan didiskusikan pada section berikut.  

 

Polis – polis yang berschedule memiliki bentuk dan ukuran bergantung pada 

penanggungnya dan jenis asuransinya. Kebanyakan mirip seperti booklets dengan 

schedule dilekatkan didalamnya. Semua polis – polis ber-schedule dimaksudkan untuk 

menjabarkan syarat – syarat kontrak/perjanjian dalam bahasa Inggris yang sederhana 

sehingga dapat dengan mudah dimengerti. Akan tetapi schedule polis juga merupakan 

document hukum dimana dokumen ini haruslah juga benar adanya tanpa adanya 

ketidakpastian dan ambiguitas, sebab jika terdapat keraguan – raguan atau ambiguitas 

maka akan terjadi pertentangan kepada penanggung yang mengeluarkan polis dan 

menyangkut kepada menuntut klaim.  

 

Adalah penting untuk diingat bahwa policy form bukan lagi kontrak, namun sebagai 

merely evidence of it. Kontrak merupakan kesepakatan antara tertanggung dan 

penanggung dan seperti kebanyakan perjanjian hal ini diminta untuk menuangkannya 

dalam kertas.  

 

 

B. OPERATIVE CLAUSES 

 

Operative Clause kadang disebut Insuring Clause karena tepat sesuai dengan artinya 

yaitu apa yang polis jamin. Bisa saja hal ini merupakan bagian yang paling penting dari 

polis karena tanpanya orang tidak tahu apa sesungguhnya tujuan dari polis tersebut 

dibuat.  

 

Bergantung pada bentuk asuransinya, operative clause bisa saja singkat misalnya Polis 

Fire memuat beberapa baris saja atau bisa juga lebih panjang dalam halaman booklet 

polis misalnya pada polis asuransi kendaraan.  

 

Bilamana operative clausenya panjang biasanya dibagi ke dalam section. Contohnya 

polis kendaraan sepertinya dibagi kedalam beberapa section yang berhubungan dengan 

kerugian atas kendaraan tersebut, tanggung jawab pihak ketiga dan kehilangan barang – 

barang pribadi dijabarkan seminim mungkin. Kebanyakan polis lainnya yang 

menjabarkan satu kelompok risiko juga memuat operative clause kedalam bagian – 

bagian.  

 

Q. Apa tujuan dari pada operative clause?  

A. Operative Clause merinci jaminan apa yang diberikan oleh polis.  



 

 

                  

 

 
29

Hasudungan Sianipar 

Sponsor : 

 

C. EXCLUSIONS 

 

Exclusions, yang juga selalu disebut exceptions, adalah aspek – aspek yang tidak dijamin 

oleh penanggung. Pada kebanyakan pandangan orang, hal ini sama pentingnya dengan 

apa yang dijamin. Sayangnya banyak pemengang polis tidak membaca bagian – bagian 

ini dari isi polis sampai pada saat terlambat yaitu saat mereka mengajukan satu klaim, 

akhirnya mendengarkan dari Penanggung bahwa claim tidak dijamin.  

 

Terdapat beberapa hal yang tidak dijamin dalam polis. Dengan kesepakatan pasar, 

semua polis mengecualikan klaim yang disebabkan oleh sonic bangs dan radioactive 

contamination. Risiko – risiko perang juga sama halnya secara universal dikecualikan. 

Alasan dibaliknya bagi perusahaan asuransi adalah konsekwensi berpotensi atas risiko 

ini akan membuat perusahaan asuransi rugi sehingga pengurusannya diserahkan kepada 

pihak pemerintah untuk mengatasi konsekwensi yang ditimbulkan.  

 

Ada beberapa pengecualian yang khusus sesuai dengan jenis polisnya. Yaitu risiko – 

risiko yang secara individu tidak disukai untuk dijamin oleh perusahaan asuransi untuk 

satu alasan atau alasan lainnya. Bisa saja risiko – risiko sederhananya tidak dapat 

diasuransikan atau biasanya diasuransikan pada polis lain dan pengecualian dibuat agar 

semakin jelas. Bisa saja risiko yang dikecualikan dapat diasuransikan tapi penanggung 

menginginkan premi extra agar dapat dijamin dalam polis. Polis fire contohnya 

mengecualikan kebakaran yang diawali dari spontaneous combustion (kebakaran 

sendiri).  

 

Terkadang pengecualian digabungkan menjadi bagian dari operative clause, contohnya 

dalam polis kebakaran. Dalam polis lain, pengecualian berupa daftar yang terpisah, baik 

dari polis secara keseluruhan maupun seksi per seksi dari operative clause atau kedua – 

duanya yaitu baik beberapa pengecualian umum maupun beberapa pengecualian yang 

lebih khusus.  

 

Q. Apakah ke 3 pengecualian yang umumnya dijumpai dalam semua polis?  

A. Sonic Bangs, radioactive contamination dan war risks.  

 

D. CONDITIONS 

 

Tidak ada polis asuransi tanpa condition. Conditions menguraikan ketentuan – 

ketentuan yang mengatur pelaksanaan perjanjian. Sekalipun polis kelihatan 

memberlakukan sesuatu yang tidak kelihatan / tertulis sama sekali, namun keberadaan 

sangat penting bila dilanggar, kondisi ini apa yang disebut dengan implied conditions 

yaitu kondisi yang harus dilaksanakan sekalipun tidak ditegaskan tertulis dalam polis. 

Hukum Inggris mengisyaratkan 4 kondisi pada polis – polis asuransi:   

 



 

 

                  

 

 
30

Hasudungan Sianipar 

Sponsor : 

� Dimana masing – masing pihak harus memperhatikan utmost good faith;  

� Dimana tertanggung harus memiliki satu insurable interest; 

� Dimana subject matter of insurance harus benar – benar ada; 

� Dimana subject matter of insurance harus dapat di identifikasi.  

 

Setiap polis juga harus conditions yang tercetak di dalam blangko polis. Conditions ini 

disebut sebagai express conditions. Sama seperti exclusion, express conditions bisa 

berupa umum (general conditions) kepada kontrak atau khusus (specific conditions) 

untuk setiap section demi section yang ada di polis.  

 

General Conditions akan mencakup dengan hal – hal sebagai berikut:  

 

� Alterations yang harus diberi tahu ; 

� Cancellation; 

� Claim Procedures; 

� Fraud; 

� Provisions bagi tertanggung untuk mengambil tindakan hati – hati; 

� Contribution (yang mengubah situasi hukum dasar sebagaimana dijelaskan pada 

bab 2);  

Dan sebagainya.  

 

Particular Condition berkaitan pada section individual dalam polis.  

 

Conditions juga diklasifikasikan kepada 3 pembagian sesuai dengan waktu ketika kondisi 

ini beroperasi yaitu:  

 

� Conditions precedent to the contract – yaitu kondisi yang beroperasi sebelum 

kontrak dibuat. Maksud utamanya Implied conditions.  

� Conditions subsequent to the contract – yaitu kondisi yang beroperasi setelah 

kontrak dibuat. Biasanya merupakan semua kondisi yang menyangkut antara lain 

berhati – hati, cancellation, alteration.  

� Conditions precedent to liability – yaitu kondisi – kondisi yang harus dipatuhi jika 

penanggung diminta untuk bertanggung jawab untuk membayar satu klaim; hal 

ini sudah termasuk conditions seperti: Prosedur claim, subrogasi dan kontribusi.  

 

 

Q. Apa ke-4 atau lebih kondisi yang selalu dijumpai dalam kebanyakan polis?  

A. Alterations; cancellation; claim procedures; fraud; taking care; subrogation; 

     contribution.   
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E. WARRANTIES  

 

Dapat diargumentasikan bahwa warranties bukan satu section yang terpisah dari satu 

polis, namun merupakan bagian dari conditions dan dari waktu ke waktu berubah 

menjadi bagian dari schedule polis. Argumentasi kelihatan sesuatu yang akademik baik 

kepada polis secara keseluruhannya maupun kepada satu section yang spesifik. Sangat 

sering terjadi dimana satu list dari sejumlah warranties dan merupakan bagian dari 

schedule, yang dibuat secara individu, biasanya menegaskan sejumlah warranties yang 

dapat diterapkan dalam kontrak / perjanjian polis.  

 

Satu Warranty didefinisikan sebagai satu tindakan yang dilakukan tertanggung dimana 

sesuatu keadaan tertentu akan atau tidak berlanjut atau sesuatu akan atau tidak akan 

dilakukan sepanjang durasi kontrak berlaku.  

 

Warranties dapat diberlakukan dihampir semua kelas asuransi dan digunakan oleh 

penanggung untuk menyakinkan bahwa satu situasi yang diharapkan, diungkapkan 

sebagai satu material fact selama negosiasi untuk perjanjian, sesungguhnya tetap 

diharapkan dan tidak dibenarkan untuk menghilangkannya sekali kontrak asuransi 

sudah dibentuk:  

 

� Dalam asuransi Fire, contohnya, akan ada warranty dalam polis tentang efek 

dimana tidak ada barang – barang cairan yang memiliki flash point dibawah 

dari specific point tersimpan. 

� Dalam asuransi Theft, terdapat satu warranty dalam polis tentang efek dimana 

intruder alarm harus dipelihara oleh NACOSS-approved Installer setiap 

tahunnya. Hal ini untuk memastikan bahwa system ini harus dijaga dan tetap 

bekerja.  

� Untuk risiko – risiko banjir hal ini dapat dijamin bahwa stocks dari makanan 

harus disimpan 1 meter di atas lantai. Hal ini untuk memastikan bahwa barang – 

barang jauh terjangkau air banjir yang memasuki ruang gudang.  

 

 

Masih banyak lagi warranties diberlakukan, khususnya dalam praktek asuransi fire dan 

theft dan merupakan cara para underwriter untuk memastikan bahwa pemegang polis 

diminta untuk mempertahankan satu keadaan tertentu yang diinginkan. Ini juga untuk 

menyakinkan tarif premi diterapkan sesuai dengan dasar keadaan yang benar – benar 

ada.  

 

Secara ketat theory hukum asuransi, setiap pelanggaran dari satu warranty oleh 

tertanggung kapan saja, akan cukup membuat penanggung untuk menghindari setiap 

klaim. Hal ini sangat jelas satu keadaan yang sangat serius sekalipun pelanggarannya 

sangat minor/kecil dapat mengabaikan klaim asuransi fire.  
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Para  penanggung membuat situasi lebih sederhana dan realitas melalui apa yang 

disebut sebagai kesepakatan bersama yang tertuang dalam Statement of Practice yang 

disepakati oleh ABI dan Lloyd’s telah sepakat untuk tidak menghindari claim jika 

pelanggaran warranty tidak berkaitan dengan klaim. Statement of Practice ini berlaku 

sangat ketat kepada perusahaan asuransi yang mengeluarkan polis. Sepanjang yang 

menyangkut pada klaim asuransi komersial, para penanggung berhak untuk 

menerapkan dengan ketat prinsip – prinsip hukum asuransi. Tepatnya dalam beberapa 

kasus dimana satu  Fraud dicurigai, namun pada banyak contoh semangat dari 

Statement of Practice diberlakukan juga kepada kerugian – kerugian komersial.  

 

Satu lagi penggunaan warranties, khususnya dalam asuransi personal, adalah untuk 

menciptakan satu keadaan yang diinginkan dan tidak mengganggu dengan pertanyaan – 

pertanyaan yang sudah tercatat dalam proposal form. Hal ini membuat proposal form 

lebih singkat dan lebih mudah dimengerti. Tentu bahayanya dimana orang – orang 

kurang mengenal tentang hukum asuransi dan praktek bukan merupakan jawaban atas 

pertanyaan yang tidak ada disana, mereka tidak akan mengungkapkan sesuatu yang 

tidak perlu mereka ungkapkan, mereka tidak akan membaca warranty dan kemudian 

ketika terjadi claim, mereka akan menerima berita buruk dimana pelanggaran warranty 

mengakibatkan kontrak batal.  

 

Manuver marketing dapat mengakibatkan masalah besar. Contohnya dalam satu 

proposal asuransi theft, bukan bertanya tentang kunci- kunci, malah yang ditanya 

kerugian sebelumnya dan sebagainya, proposer bisa saja menanda tangani pernyataan 

dalam proposal form yang menjadi satu fakta dijadikan berupa rincian tentang warranty 

atas kunci – kunci dan kerugian – kerugian sebelumnya. Jika situasi yang sesungguhnya 

tidak sesuai dengan warranty, maka kemudian tertanggung akan berada diposisi sulit.  

 

Q. Apa posisi hukumnya setelah terjadi pelanggaran warranty?  

A. Setiap pelanggaran warranty kapan saja akan memberikan penanggung menghindari  

     kontrak.  

 

F. POLICY SCHEDULE 

 

Ini merupakan bagian dari Format polis. Section polis ini lebih bersifat personal 

(menunjukkan keberadaan penanggung) dengan format yang sudah dicetak dan 

membantu memproduksi polis lebih efisien dan lebih murah. Dengan metode produksi 

modern adalah biasa untuk menyiapkan lembar kertas terpisah dan kemudian 

dilekatkan bersama – sama ke dalam blangko polis booklet dan diserahkan kepada 

broker atau pemegang polis.  

 

Schedule berisikan rincian – rincian yang penting yaitu:  

 

� Nama dan alamat pemegang polis; 
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� Nomor polis; 

� Tanggal berlaku dan tanggal jatuh tempo; 

� Premi awal dan tahunan; 

� Rincian harta benda yang diasuransikan; 

� Harga pertanggungan; 

� Nilai dari setiap excess; 

� Special conditions; 

� Warranties; 

� Keterangan tentang keagenan atau broker.  

 

Adalah sangat adil praktek umumnya untuk mengeluarkan kembali schedule form dari 

waktu ke waktu bila diperlukan khususnya saat polis hendak diperpanjang.  

 

 

F1. SPECIFICATION 

 

Dalam beberapa bentuk asuransi, schedule sederhananya tidaklah cukup besar untuk 

memuat rincian harta benda yang diasuransikan, sehingga prakteknya ini dibuat sebagai 

referensi dalam schedule dengan cara Specification dan dilampirkan ke polis 

sebagaimana mestinya.  

 

Specification akan memuat rincian lengkap atas semua harta benda yang diasuransikan 

dan semua harga pertanggungan dan berbagai klausula – klausula yang perlu 

ditegaskan. Asuransi Fire dan Engineering /Rekayasa adalah contoh yang tepat untuk ini, 

namun hal ini juga dapat diterapkan pada asuransi kaca jika ukuran tiap – tiap potong 

kaca perlu ditegaskan dalam polis. Akan tetapi kemungkinan penanggung lebih suka 

meniadakan specification dengan melekatkan wording yang cukup luas untuk menjamin 

harta benda yang diinginkan untuk dijamin tanpa harus merincikan, contohnya dengan 

membuat referensi ’all plate glass on the premises atau ’semua boilers’. Meniadakan 

rincian di Policy specification berarti hal ini tidak harus membutuhkan penggantian 

ketika terjadi satu perubahan. Perubahan hanya butuh satu endorsment pada polis dan 

endorsement akan dikenakan biaya. Satu wording yang dibuat dalam endorsment sudah 

mengikat keseluruhan yang ada di polis.  

 

 

 

 

The end of chapter 3 (three) 

 

 

 

 

 


