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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Kesimpulan 

1. Tanggung gugat Directors dan Officers dimaksudkan menjamin 

kerugian yang timbul dari klaim gugatan hukum terhadap direksi dan/ 

atau pejabat perusahaan yang telah atau diduga melakukan sesuatu 

tindakan yang salah (Wrongfull Act) pada saat bertindak dalam 

kapasitas mereka sebagai direktur dan/ atau pejabat perusahaan .  

 

2. Ketentuan dalam polis asuransi tanggung gugat Directors dan Officers 

akan tidak terlepas dari jenis ganti rugi yang dijamin berdasarkan polis 

asuransi Directors dan Officers adalah :  

1. Keputusan pengadilan untuk ganti rugi (Damages And 

Judgement) 

2. Penyelesaian kesepakatan secara hukum (Settlement) 

3. Biaya pembelaan (Defence Cost) 

Oleh karena dijaminnya biaya ganti rugi beserta sanksi denda 

dalam polis asuransi Directors dan Officers telah melindungi / 

menjamin hal hal yang sesungguhnya bertentangan dengan peraturan 

perundang undagan, dan sebagaimana telah diutarakan penulis 

bahwasannya sesuatu yang bertentangan dengan undang undang maka 
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termasuk ke dalam hal hal / kausa yang tidak diperbolehkan / tidak 

halal.  

Undang-undang menentukan bahwa suatu kontrak tidak 

memenuhi unsur kausa yang legal jika : 

a. Kontrak sama sekali tanpa kausa 

b. Kontrak dibuar dengan kausa yang palsu 

c. Kontrak dibuat dengan kausa yang terlarang yakni dilarang 

oleh undang undang, bertentangan dengan kesusilaan, 

bertentanan dengan ketertiban umum. 

Konsekuensi yuridis jika kausa yang legal tidak terpenuhi 

adalah bahwa kontrak yang bersangkutan tidak mempuntai 

kekuatan hukum, dengan kata lain kontrak tersebut dapat dikatakan 

batal demi hukum (Nietig, Null And Void)52 

 

4.2 Saran 

Berdasarkan hal tersebut di atas, saran saya kepada pihak perusahaan 

asuransi adalah 

1. Memperbaiki klausul-klausul yang ada dalam polis asuransi Directors 

dan Officers,  memberikan batasan atas prinsip Claims Made Basis 

yang diterapkan dalam praktek peransuransian. 

                                                           
52 Ibid, hal 74-75 
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2. Mengurangi adanya kesepakatan tanpa mengindahkan norma norma 

hukum yang ada sehingga akan cenderung dimanfaatkan dalam suatu 

skenario penyelundupan hukum. Karena akan sangatlah baik jika 

dalam memberikan pertanggungan resiko tidak bertentangan dengan 

hukum 
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