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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sebelum tahun 1978 di Indonesia lembaga jaminan belum mengenal 

yang namanya surety bond, yang mereka kenal adalah bank garansi. 

Pemerintah pada tanggal 6 Desember 1978 baru mulai memberi peluang 

melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1978 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1965 tentang 

Pendirian Perusahaan Umum Asuransi Kerugian "Jasa Raharja", dimana dalam 

Peraturan Pemerintah tersebut diatur bahwa Asuransi Kerugian Jasa Raharja 

melakukan perluasan usahanya dari yang semula hanya asuransi wajib di 

bidang pertanggungan wajib kecelakaan penumpang umum dan kecelakaan 

lalu lintas jalan, ditambahkan perluasan usaha yaitu pemberian jaminan dalam 

bentuk surety bond. Akan tetapi ketentuan tersebut telah digantikan dengan 

Keputusan Presiden (Keppres) No. 18 Tahun 2000 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah. Keppres ini 

kemudian dilengkapi dengan Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik 

Indonesia dan Kepala Bappenas No. S-42/A/2000 dan No.S-2262/D.2/05/2000 

tanggal 3 Mei 2000, dimana substansi dari Keputusan Bersama Menteri 

tersebut mengatur bahwa perusahaan asuransi harus dari perusahaan asuransi 
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yang mempunyai program asuransi kerugian (surety bonds) dan harus 

direasuransikan kepada perusahaan asuransi/reasuransi yang bonafid.1 

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Surety Bond pada awalnya 

hanya diterbitkan oleh Perusahaan Asuransi tertentu saja, dalam hal ini yaitu 

PT. Jasa Raharja, akan tetapi dalam perkembangannya sudah lebih meluas, 

yaitu dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 

761/KMK.013/1992 tentang Bank-Bank yang dapat menerbitkan Surat 

Jaminan Bank (Bank Garansi) dan Lembaga Keuangan Non Bank (Perusahaan 

Asuransi) yang dapat menerbitkan Surety Bond. Keputusan Menteri Keuangan 

tersebut kemudian diperbaharui dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 

951/KMK.01/1993 tentang Penggunaan Surety Bond/ Customs Bond Sebagai 

Jaminan Pembayaran Pungutan Negara Atas Impor Barang yang Mendapat 

Fasilitas Impor, dalam Pasal 3 menunjuk 14 (empat belas) Perusahaan Asuransi 

yang dapat menerbitkan Surety Bond.2 

Dasar hukum perjanjian pemberian jaminan dalam bentuk surety 

bond adalah sama dengan perjanjian pada umumnya sebagaimana diatur di 

dalam buku ke tiga KUH Perdata tentang perikatan. Perjanjian pemberian 

jaminan ini bersifat perjanjian tambahan (asesor) terhadap perjanjian pokok, 

sehingga ditegaskan pula pengaturannya dalam buku ke tiga KUH Perdata pada 

penjelasan tentang perjanjian/persetujuan yang disebut penanggungan, yang 

 
1 Ade Hari Siswanto, Karakteristik Perjanjian Surety Bond Dalam Lingkup Hukum 

Asuransi, Lex Jurnalica Volume 13 Nomor 3, Desember 2016, hal. 179 
2 Wirjono prodjodikoro. 1986. Hukum asuransi Indonesia. Jakarta : PT Intermasa. hal. 
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dalam bahasa Belanda disebut sebagai borghtochten sebagaimana diatur dalam 

ketentuan pasal 1820 sampai dengan pasal 1850 KUHPerdata.3 

Surety Bond merupakan salah satu produk yang dilahirkan oleh 

perusahaan asuransi, dimana perusahaan asuransi tunduk pada ketentuan-

ketentuan perasuransian yang berlaku, sehingga ketentuan-ketentuan Surety 

Bond juga mengacu kepada ketentuan-ketentuan perasuransian. Ketentuan 

Perasuransian di Indonesia diatur di dalam beberapa ketentuan, yaitu Kitab 

Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian beserta peraturan 

pelaksananya.4 

Di dalam perjanjian Surety Bond terdapat 3 (tiga) pihak yang terlibat 

diantaranya, yaitu:5 

a. Pihak Perusahaan Surety (Surety Company), merupakan pihak yang 

memberikan atau menerbitkan jaminan; 

b. Pihak Principal (Kontraktor), merupakan pihak pelaksana pekerjaan, yang 

mendapat pekerjaan dari pemilik pekerjaan atau pihak yang membutuhkan 

Jaminan. 

c. Pihak Obligee, merupakan pihak pemilik pekerjaan atau pihak yang 

mensyaratkan Jaminan. 

Perjanjian Surety Bond akan terjadi apabila pihak penjamin (Surety) 

berjanji untuk menjamin pihak lain (principal) bagi kepentingan pihak ketiga 

 
3 J. Tinggi Sianipar dan Jan Pinontoan, Surety Bond Sebagai Alternatif Dari Bank 

Garansi, 2003, Jakarta: CV. Dhamaputra, hal. 11 
4 Ibid. 
5 Atty Hermiati, Surety Bond dan Prinsip-Prinsip Underwriting, PT (Persero) Asuransi 

Kerugian Jasa Raharja, 1992 hal. 7 
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(obligee), maka pihak penjamin (Surety) akan bertanggungjawab untuk 

memenuhi kewajiban tersebut kepada Obligee. Adapun kewajiban yang harus 

dipenuhi oleh Principal di dasarkan kepada perjanjian yang dibuat antara 

Principal dan Obligee. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa 

pemberian jaminan adalah bersifat sebagai perjanjian tambahan terhadap 

perjanjian pokok.6 

Sebelum membuat Surety Bond, maka Principal dipersyaratkan 

untuk membuat Perjanjian Ganti Rugi (Agreement of Indemnity) yang akan 

digunakan sebagai dasar untuk melakukan penuntutan ganti rugi terkait dengan 

klaim yang telah dibayarkan oleh Surety. Dalam prakteknya meskipun 

perusahaan asuransi telah memiliki Perjanjian Ganti Rugi (Agreement of 

Indemnity) untuk melakukan penuntutan ganti rugi, hal tersebut sulit untuk 

dilakukan.7 

Penerbitan Surety Bond akan dikenakan biaya service charge oleh 

Surety, biaya tersebut yaitu biaya pelayanan yang tujuannya adalah untuk 

melindungi pemilik proyek (obligee), sehingga apabila Principal gagal 

melaksanakan tugasnya maka Surety memberikan jaminan. Manfaat dari 

adanya Surety Bond dan apakah perusahaan asuransi yang menjamin bonafid, 

dapat diketahui pada saat terjadinya klaim.8 

Dalam Perjanjian Surety Bond, klaim dapat terjadi apabila Principal 

tidak memenuhi kewajibannya kepada Obligee, sebagaimana yang 

diperjanjikan dalam kontrak, kemudian Obligee secara resmi melakukan 

 
6 Humas Jasa Raharja, Surety Bond, PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Pesero),1997, 

hal. 8 
7 Atty Hermiati, Op. Cit.,  hal. 4 
8 J. Tinggi Sianipar dan Jan Pinontoan, Op. Cit., hal. 82 
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pemutusan hubungan kerja dan mengajukan klaim kepada Principal. Adapun 

penyelesaian klaim dilakukan oleh Surety, di mana Surety akan membayar 

ganti kerugian kepada Obligee, apabila telah terbukti adanya kerugian yang 

disebabkan oleh kegagalan Principal, maksimum sebesar nilai jaminan 

(Penalty Bond). 

Surety hanya dapat memberikan jaminan apabila kegagalan tersebut 

terjadi akibat kesalahan dari Principal dalam melaksanakan tugasnya sesuai isi 

perjanjian kerja. Jika Principal tidak dapat memenuhi isi perjanjian adalah 

sebagai akibat dari kesalahan Obligee, maka Surety tidak mempunyai 

kewajiban untuk mencairkan jaminannya. Terkait dengan dengan pembayaran 

klaim kepada Obligee, maka Surety berhak untuk menuntut pembayaran ganti 

rugi tersebut kepada Principal atau yang lazim disebut dengan nama recovery. 

Pada saat terjadinya klaim akan diketahui apakah pada saat memberikan 

jaminan para underwiter sudah melakukan analisis terhadap faktor-faktor yang 

perlu dipersyaratkan dalam perjanjian dengan Obligee.9 

Setiap pembayaran klaim yang telah dikeluarkan oleh Surety wajib 

dimintakan recovery dari Principal. Pelaksanaan recovery atau subrogasi 

terhadap Principal yang telah melakukan wanprestasi sehingga mengakibatkan 

terjadinya pembayaran klaim kepada Obligee, merupakan hal otomatis yang 

dimiliki oleh Surety sebagai penjamin berdasarkan Perjanjian Ganti Rugi 

(Agreement of Indemnity) yang telah ditandatangani oleh pihak Principal 

bersama Surety.10 

 
9 Ibid., hal. 93 
10 Ibid. 
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Dalam hal ini, keberadaan Surety Bond telah memberikan akses yang 

lebih besar kepada Principal yang tidak mempunyai modal begitu besar untuk 

mengikuti dan berperan serta dalam proyek-proyek yang bernilai besar. Hal 

tersebut sekaligus juga menciptakan iklim persaingan yang sehat diantara 

Principal itu sendiri serta mencegah terjadinya iklim persaingan yang tidak 

sehat, misalnya monopoli yang mungkin dilakukan oleh Principal/kontraktor 

yang memiliki modal besar. 

Keberadaan Surety Bond juga mengalami beberapa permasalahan, 

hal tersebut disebabkan karena secara konsep surety bond tergolong dalam 

penjaminan. Hal ini dapat dilihat dari struktur surety bond itu sendiri yang 

melibatkan 3 (tiga) pihak yaitu obligee, principal dan surety. Akan tetapi 

dikarenakan surety bond merupakan salah satu produk asuransi yang berarti 

bahwa surety bond harus sejalan dengan prinsip-prinsip dasar asuransi itu 

sendiri. Sebagaimana kita ketahui bahwa prinsip-prinsip dasar asuransi, dalam 

hal ini yaitu produk asuransi hanya melibatkan dua pihak saja yaitu tertanggung 

dan penanggung.11 

Dalam pelaksanaan Surety Bond juga ditemukan beberapa 

permasalahan diantaranya yaitu pasal-pasal yang digunakan dalam polis Surety 

Bond oleh perusahaan asuransi seringkali menggunakan ketentuan pasal 1831 

KUH Perdata yang merupakan pasal yang mengatur tentang penjaminan 

(borghtocht). Selain itu, perusahaan asuransi juga sering menambah lagi suatu 

“pengamanan” agar Principal sanggup mengganti sejumlah klaim yang telah 

dibayarkan melalui suatu Perjanjian Ganti Rugi (Agreement of Indemnity) yang 

 
11 Atty Hermiati, Op. Cit., hal. 5 
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menyatakan kesanggupan untuk membayar ganti rugi apabila terjadi klaim. Hal 

tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam asuransi.12 

Permasalahan juga terjadi dalam hal penyelesaian klaim Surety 

Bond, yaitu antara Principal dengan Surety, Principal dengan Obligee dan 

Obligee dengan Surety Company. Selanjutnya dalam Surety Bond juga dikenal 

adanya Perjanjian Ganti Rugi (Agreement of Indemnity) yaitu perjanjian 

kesanggupan membayar ganti rugi. Perjanjian tersebut bertujuan untuk 

menjaga agar Principal bersedia mengganti kerugian yang telah timbul dari 

adanya pembayaran klaim yang telah dibayarkan oleh Surety kepada Obligee. 

Terlepas dari hal tersebut, masalah seringkali terjadi yaitu adanya 

ketidaksepahaman tentang Perjanjian Ganti Rugi (Agreement of Indemnity) 

tersebut. Pada umumnya Principal mempunyai keyakinan bahwa Surety Bond 

merupakan konsep asuransi, dimana tanggung jawab Principal sebagai 

tertanggung yaitu hanya sebatas membayar premi yang besarnya telah 

disepakati, dan apabila terdapat klaim maka menjadi tanggung jawab dari 

Surety itu sendiri. Padahal dari sisi Surety, Surety Bond merupakan suatu 

bentuk penjaminan dimana pihak Surety hanya bersifat “menalangi”, sehingga 

apabila terjadi pembayaran klaim, maka pihak Principal tetap harus 

mengembalikan sejumlah dana yang telah dibayarkan Surety kepada Obligee.13 

Permasalahan tersebut diatas menimbulkan banyak pertanyaan yang 

harus dikaji secara mendalam, khususnya apabila Principal mengalami pailit. 

Akan tetapi sebelumnya perlu kita ketahui bahwa wanprestasi dalam Surety 

 
12 Ibid. 
13 Salim HS, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia, Jakarta: Sinar 

Grafika, 2004, hal. 22 
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Bond terjadi apabila Principal gagal atau tidak memenuhi kewajibannya sesuai 

yang diperjanjikan dalam kontrak. Adapun bentuk kegagalan dari Principal 

yang dianggap sebagai wanprestasi diantaranya yaitu sebagai berikut:14 

a. Pekerjaan tidak selesai pada waktunya; 

b. Pekerjaan sama sekali tidak sesuai dengan yang diperjanjikan; 

c. Pemberian atau pemakaian bahan-bahan yang tidak seperti yang 

diperjanjikan; 

d. Perusahaan Principal jatuh pailit. 

Sedangkan kerugian-kerugian yang tidak dijamin oleh Surety Bond 

yaitu sebagai berikut: 

a. Kerugian yang diakibatkan oleh  keadaan kahar atau force majeure; 

b. Kerugian yang terjadi setelah adanya perubahan kontrak yang sebelumnya 

tidak diberitahukan kepada perusahaan surety 

Permasalahan apabila Principal mengalami pailit dalam perjanjian 

Surety Bond, pasti akan merugikan pihak Surety dan Obligee. Sebelum 

membahas lebih jauh perlu kita ketahui apa yang dimaksud dengan pailit itu 

sendiri. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang 

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU No. 37 Tahun 

2004), tidak ada regulasi yang menjelaskan tentang pengertian kepailitan dan 

utang. Oleh karena itu, para sarjana dan praktisi hukum digunakan sebagai 

acuan dalam praktek. Adapun definisi kepailitan berdasarkan ketentuan Pasal 

1 angka 1 UU No. 37 Tahun 2004 adalah sita umum atas semua kekayaan 

Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di 

 
14 Emmy Panggaribuan, Bentuk Jaminan (Surety-Bond, Fidelity Bond) dan 

Pertanggungan Kejahatan (Crime Insurance), Liberty, Yogyakarta, 1986, hal. 62 
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bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang ini. 

Maksud dan tujuan dari kepailitan yaitu untuk memberikan 

perlindungan hukum yang seimbang dan adil kepada kreditor, debitor dan 

masyarakat yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah utang piutang antara 

debitor dan kreditor secara adil, cepat, terbuka dan efektif, sehingga dapat 

menunjang pembangunan perekonomian nasional.15 

Pada dasarnya Surety dan Obligee akan dirugikan apabila Principal 

mengalami pailit, karena apabila Perusahaan Principal jatuh pailit maka 

dianggap sebagai wanprestasi dan tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada 

Obligee, sehingga Surety akan membayar ganti kerugian kepada Obligee. 

Permasalahan berikutnya yaitu pada pelaksanaan Subrogasi atau Recovery atas 

klaim yang telah dibayarkan oleh Perusahaan Surety kepada Obligee, dimana 

Surety akan mengalami masalah dan hambatan dalam pelaksanaan Subrogasi 

atau Recovery tersebut karena Perusahaan Principal jatuh pailit, sehingga 

apabila kita mengacu kepada ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 37 Tahun 2004 

maka dapat dikatakan bahwa Principal tidak lagi berwenang atas harta-

hartanya selama proses kepailitan berlangsung dikarenakan kewenangannya 

beralih kepada kurator.  

Dalam kondisi tersebut bagaimana Principal dapat memenuhi 

kewajibannya kepada Surety maupun Obligee, secara tidak langsung dalam 

kondisi tersebut Principal tidak akan dapat memenuhi prestasi pada Obligee 

dan pelaksanaan subrogasi atau recovery membutuhkan waktu yang lama 

 
15 Syamsudin M. Sinaga, Hukum Kepailitan Indonesia, 2012, Jakarta: Tatanusa, hal. 85 
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karena selama proses kepailitan berlangsung Principal tidak lagi berwenang 

atas harta-hartanya dikarenakan kewenangannya beralih kepada kurator. 

Sebagai kita ketahui bahwa sejak putusan pailit diucapkan maka semua 

wewenang debitur untuk menguasai dan mengurus harta pailit termasuk 

memperoleh keterangan mengenai pembukuan, catatan, rekening bank, dan 

simpanan debitur dari bank yang bersangkutan beralih kepada kurator.16 Selain 

itu, pembagian hasil penjualan harta pailit, dilakukan berdasarkan urutan 

prioritas di mana kreditor yang kedudukannnya lebih tinggi mendapatkan 

pembagian lebih dahulu dari kreditor lain yang kedudukannya lebih rendah, 

dan antara kreditur yang memiliki tingkatan yang sama memperoleh 

pembayaran dengan asas prorata (pari passu prorata parte).17 

Untuk mendapatkan solusi yang tepat dari permasalahan di atas, 

tentunya dibutuhkan pembahasan yang lebih dalam lagi dan melakukan analisis 

tidak hanya melihat dari satu sisi saja melainkan secara komprehensif. 

Berdasarkan pencarian dari beberapa sumber penulis belum menemukan karya 

tulis lain yang menulis tentang perlindungan hukum bagi pemberi jaminan 

(surety) dan oblige terhadap principal yang dinyatakan pailit. Adapun karya 

tulis yang membahas hal yang paling mendekati, namun secara khusus 

mengenai tema dan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis belum ada 

yang menuangkannya dalam karya tulis. Karya tulis yang ada yaitu: 

1. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Dalam Hal 

Perusahaan Asuransi Dinyatakan Pailit Menurut Hukum Positif Di 

 
16 Pasal 24 dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 
17 https://www.hukumonline.com, Perbedaan Antara Kreditur Separatis dengan 

Kreditur Konkuren, diakses pada tanggal 9 Mei 2020 
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Indonesia, Karya Tulis oleh Perwira Prestroika Putra Simangunsong, 

Fakultas Hukum Unpad, Program Kekhususan Hukum Ekonomi, yang 

ditulis pada tahun 2004;18  

2. Tinjauan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan 

Terhadap Pelaksanaan Penjaminan Terhadap Pelaksanaan Penjaminan 

Surety Bond oleh Perusahaan Asuransi Di Indonesia, Karya Tulis oleh 

Ferawati Margaretta, Veri Antoni S.H., M.Hum, Fakultas Hukum 

Universitas Gajah Mada19 

3. Surety Bond Sebagai Jaminan Dalam Kontrak Pengadaan Barang / Jasa 

Pemerintah, Karya Tulis oleh Arni Winarsih, ditulis pada tahun 2019.20 

Perbedaan penelitian yang dibuat oleh penulis dengan karya tulis 

diatas adalah dalam karya tulis tersebut membahas mengenai perlindungan 

terhadap pemegang polis asuransi saat penerbit polisnya dinyatakan Pailit. 

Sedangkan penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap 

pemberi jaminan (surety) dan obligee saat principal dinyatakan pailit.  

Oleh karena itu, penulis disini tertarik untuk melakukan kajian 

terhadap perlindungan hukum bagi pemberi jaminan (surety) dan obligee 

apabila principal yang dinyatakan pailit, dalam hal ini yaitu meliputi 

mekanisme penerbitan Surety Bond serta syarat dan prosedur penyelesaian atas 

klaim dan cara yang ditempuh oleh Surety dalam memperoleh subrogasi atau 

 
18http://repository.unpad.ac.id/frontdoor/index/index/start/15/rows/100/sortfield/score/

sortorder/desc/searchtype/simple/query/perlindungan+hukum+kepailitan/docId/131040, diakses 

pada tanggal 17 Mei 2020,pada pukul 20.00 wib 
19 http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/127819, diakses pada tanggal 17 Mei 

2020, pada pukul 20.15 wib 
20 http://repository.unair.ac.id/88751/, diakses pada tanggal 17 Mei 2020, pada pukul 

20.45 wib  

http://repository.unpad.ac.id/frontdoor/index/index/start/15/rows/100/sortfield/score/sortorder/desc/searchtype/simple/query/perlindungan+hukum+kepailitan/docId/131040
http://repository.unpad.ac.id/frontdoor/index/index/start/15/rows/100/sortfield/score/sortorder/desc/searchtype/simple/query/perlindungan+hukum+kepailitan/docId/131040
http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/127819
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recovery atas klaim yang telah dibayarkannya kepada obligee, hambatan apa 

saja yang dihadapi oleh Surety dalam pelaksanaan subrogasi atau recovery atas 

klaim yang telah dibayarkannya serta bagaimana cara Surety dalam mengatasi 

hambatan-hambatan tersebut khususnya pada saat Principal dinyatakan pailit. 

Agar terdapat suatu kejelasan dan kepastian didalam praktek perjanjian Surety 

Bond, sehingga para pihak yang terlibat didalam Surety Bond mendapatkan 

kejelasan dan kepastian hukum, yang kemudian oleh penulis dituangkan dalam 

tesis yang berjudul “ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM 

BAGI PEMBERI JAMINAN (SURETY) DAN OBLIGEE TERHADAP 

PRINCIPAL YANG DINYATAKAN PAILIT”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka terdapat beberapa 

permasalahan penting yang perlu dikaji dan dianalisis secara mendalam serta 

dicari solusinya, yaitu: 

a. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemberi jaminan 

(surety) dan obligee terhadap principal yang dinyatakan pailit? 

b. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemberi jaminan (surety) dan 

obligee terhadap principal yang dinyatakan pailit?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dari rumusan permasalahan tersebut di atas dapat disusun beberapa 

tujuan penelitian, yaitu: 
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a. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis pengaturan terhadap principal 

yang dinyatakan pailit dan bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan 

oleh pemberi jaminan (surety) dan obligee? 

b. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi pemberi 

jaminan (surety) dan obligee terhadap principal yang dinyatakan pailit?  

 

1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penulisan tesis ini diharapkan dapat digunakan untuk 

pengembangan pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan 

hukum perdata khususnya di bidang hukum Perjanjian, Jaminan dan 

Asuransi. Manfaat penelitian ini dari segi teoritis diharapkan dapat 

memberikan manfaat analisis hukum terhadap perlindungan hukum bagi 

pemberi jaminan (surety) dan obligee terhadap principal yang dinyatakan 

pailit. Selan itu, agar memberikan rasa aman serta kepastian hukum bagi 

para pihak dalam perjanjian Surety Bond, khususnya terkait dengan 

upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemberi jaminan (surety) dan 

obligee terhadap principal yang dinyatakan pailit. 

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Penulisan tesis ini diharapkan  dapat bermanfaat dan berguna 

bagi, yaitu: 

a. Bagi Pemerintah 
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1) Sebagai kritik yang membangun terhadap kebijakan Pemerintah 

yang telah diberlakukan selama ini, khusunya terkait dengan 

perlindungan hukum bagi pemberi jaminan (surety) dan obligee 

terhadap principal yang dinyatakan pailit. 

2) Sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi Pemerintah 

dalam membuat kebijakan agar lebih memperhatikan Undang-

Undang Dasar 1945 serta berpihak pada rakyat. 

b. Bagi Masyarakat 

1) Sebagai sarana untuk menambah wawasan masyarakat dalam 

bidang hukum khususnya terkait dengan perlindungan hukum 

bagi pemberi jaminan (surety) dan obligee terhadap principal 

yang dinyatakan pailit. 

2) Sebagai referensi bagi masyarakat agar lebih kritis terhadap 

kebijakan yang diberlakukan oleh Pemerintah. 

c. Bagi Mahasiswa 

1) Sebagai tambahan wacana atau referensi tentang hukum 

khususnya  terkait dengan perlindungan hukum bagi pemberi 

jaminan (surety) dan obligee terhadap principal yang 

dinyatakan pailit. 

2) Penulisan ini diharapkan menjadi bahan masukan atau inspirasi 

bagi teman-teman mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa 

(agent of change) agar lebih peka terhadap keadaan sosial di 

sekitar mereka.    
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1.5 Sistematika Penulisan 

Materi yang terkandung dalam tesis ini meliputi berbagai aspek 

terkait dengan pokok permasalahan yang dibahas, adapun sistematika 

penulisan tesis ini dibagi dalam 5 (lima) bab, yaitu sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan bab pembuka yang terdiri dari latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini merupakan pembahasan tentang landasan teori 

yang meliputi pengertian dasar, pokok-pokok teori yang 

relevan, substansi hukum dan perundang-undangan, 

aturan lain yang terkait, serta landasan konseptual yang 

memuat ringkasan konsep dan pengertian hukum yang 

digunakan. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas mengenai Jenis Penelitian, Metode 

Pendekatan, Sumber Data, Teknik Penelusuran Bahan 

Hukum, dan Teknik Analisis Bahan Hukum.     

BAB IV : PENELITIAN DAN ANALISIS 

Bab ini membahas mengenai bagaimana upaya hukum 

yang dapat dilakukan oleh pemberi jaminan (surety) dan 

obligee, serta perlindungan hukum bagi pemberi jaminan 
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(surety) dan obligee terhadap principal yang dinyatakan 

pailit. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan 

dari pembahasan yang telah dilakukan berdasarkan 

permasalahan yang menjadi fokus kajian, serta saran 

sebagai sumbangan pemikiran dari penulis guna 

penyempurnaan mengenai penyelesaian masalah serupa 

dimasa yang akan datang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


