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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Indonesia merupakan negara hukum. Gagasan negara hukum  

sesungguhnya terlahir sebagai reaksi dari negara polisi (polizei staat) yang 

merupakan tipe negara yang dianut pada zaman dahulu.1 Negara polisi adalah 

suatu  tipe negara yang memberlakukan asas alles voor het volk, maar niet 

door het wolk artinya rajalah yang menentukan segala-galanya untuk 

rakyatnya, tetapi tidak oleh rakyatnya sendiri, selain itu juga asas legibus 

salutus est, salus publica suprema lex yang berati kepentingan umum 

mengatasi semua undang-undang. 2 Singkatnya, dalam negara polisi rakyat 

tidak mempunyai hak terhadap raja dan dalam pemberian keputusan segala 

sesuatunya ditentukan oleh raja.  

Dalam perspektif historis, embrio tentang gagasan negara hukum  

memiliki dinamika sejarahnya masing-masing. Gagasan negara hukum 

pertama kali muncul pada zaman Plato (429-347 SM) yang secara historis 

menjelaskan bahwa kekuasaan sebagai sarana untuk menegakkan hukum dan 

keadilan. Sejak itu hukum dan keadilan dihadapkan dengan kekuasaan3. Oleh 

karena itu Plato mengemukakan gagasan negara hukum ketika ia 

mengintroduksi konsep Nomoi sebagai karya tulis ketiga yang di buat di usia 

                                                             
1Muntoha,  Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945, (Yogyakarta, Kaukaba 

Dipantara, 2013), Hal 1.  
2 Ibid 
3 S.F. Marbun, Peradilan Administratif Negara dan Upaya Administratif Di Indonesia, 

(Yogyakarta: UII Press, 2011), Hal 1.   
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tuanya. Sementara itu, dalam dua tulisan pertama, Polteia dan Politicos, 

belum muncul istilah negara hukum. Dalam Nomoi, Plato mengemukakan 

bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada 

pengaturan hukum yang baik.4 Gagasan Plato tentang negara hukum ini 

semakin tegas ketika didukung oleh muridnya, Aristoseles yang 

menuliskannya dalam buku Politica. Menurut Aristoseles, suatu negara yang 

baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan 

hukum. Ada tiga unsur dari pemerintahan yang berkonstitusi yaitu:5 

1) Pemerintah dilaksanakan untuk kepentingan umum; 

2) Pemerintah dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada 

ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara 

sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi; 

3) Pemerintah berkonstitusi berati pemerintahan yang dilaksanakan atas 

kehendak rakyat, bukan berupa paksaan-tekanan yang dilakukan 

pemerintahan despotik. 

Harus dicatat bahwa gagasan negara hukum tersebut, pada mulanya 

masih bersifat samar-samar dan tenggelam dalam waktu yang sangat panjang, 

selanjutnya muncul kembali secara lebih eksplisit pada abad ke-19 yaitu 

dengan munculnya konsep rechssttaat dari Freidrich Julius Stahl yang 

diilhami oleh Imanuel Kant, Menurut Stahl, unsur-unsur negara hukum 

(rechsstaat) adalah:6 

                                                             
4 Nurul Qamar, 2013, Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi, (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2013), Hal 24. 
5 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), Hal 2 
6 Ibid 



 

3 
 

1) Perlindungan hak-hak asasi manusia 

2) Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu; 

3) Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan;  

4) Peradilan administrasi dalam perselisihan 

 

Pada saat yang hampir bersamaan muncul pula konsep negara hukum 

(rule of law) dari A.V. Dicey, yang lahir dalam naungan sistem hukum anglo-

saxon. Dicey mengemukakan unsur-unsur rule of law sebagai berikut:7 

1) Supremasi aturan-aturan hukum  (supremacy of the law),  tidak 

adanya kekuasaan sewenang-wenang (absence of arbitary power), 

dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar 

hukum; 

2) Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (equality before the 

law). Dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun untuk pejabat. 

3) Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang (di negara lain 

oleh undang-undang dasar) serta keputusan pengadilan 

Ketiga aspek tersebut diatas, yang meliputi supremasi hukum, 

persamaan di’ muka hukum, dan pengadilan dikenal secara umum sebagai 

dasar-dasar pemahaman formal negara hukum. 

Konsep Rechsstaat di Jerman dari Freidrich Julius Stahl, yang diilhami 

oleh Immanuel Kant berkembang di negara-negara civil law system dan dari 

Van Dicey dengan konsep rule of law yang berkembang di negara-negara 

penganut common law/anglo saxon. Menurut Phillipus M. Hadjon, 

                                                             
7 Ibid 
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kemunculan negara dalam konsep rechstaat bertumpu pada sistem hukum 

Eropa Kontinental yang disebut “Civil law” atau “Modern Roman Law” 

sedangkan konsep rule of law bertumpu atau sistem yang disebut “common 

law”.8 Oleh karena itu negara hukum itu harus dilandasi atau berdasarkan 

atas hukum dan keadilan bagi warganya. Maksudnya adalah segala 

kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau dengan kata lain 

diatur oleh hukum, dimana dalam penyelenggaraannya  mempunyai suatu 

tujuan untuk mencegah kekuasaan sewenang-wenang oleh penguasa negara, 

dan untuk melindungi hak-hak rakyat dari tindakan pemerintahan yang tidak 

adil dan kesewenang-wenangan yang membuat penderitaan bagi rakyat. 

Dalam perkembangannya, negara hukum senantiasa dipautkan dengan 

konstitusi negara. Esensi dari negara berkonstitusi adalah perlindungan 

terhadap hak-hak asasi manusia. Atas dasar itu, keberadaan konstitusi dalam 

suatu negara merupakan (kemutlakan) conditio sine quanon. Menurut Sri 

Soemantri,  tidak ada satu negarapun di dunia ini yang tidak mempunyai 

konstitusi atau undang-undang dasar, dalam hal ini Negara dan konstitusi 

merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. 

Dengan demikian dalam batas-batas minimal, negara hukum identik dengan 

negara yang berkonstitusional atau negara yang menjadikan konstitusi 

sebagai aturan main kehidupan kenegaraan, pemerintahan, dan 

kemasyarakatan.9 

                                                             
8 Phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, (Surabaya,Bina Ilmu, 

1987), Hal 76-82. 
9 Sri Soemantri, Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, (Bandung, Bulan Bintang, 1992), 

Hal 3. 
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Konstitusi Negara Indonesia dalam pembahasan konsep negara hukum 

mulai dilakukan pada proses perubahan pertama, yaitu pada bulan Oktober 

1999. Pembahasan berlanjut pada tahun 2000 (perubahan kedua) dan selesai 

pada tahun 2001 (perubahan ketiga). Lamanya pembahasan menunjukkan 

terdapat beberapa hukum, yang tidak dapat diselesaikan dalam satu kali masa 

perubahan.  

Pada Bulan Oktober 1999 , keinginan memasukkan konsep negara 

hukum ke dalam Bab I, mengenai Bentuk dan Kedaulatan memperoleh 

berbagai tanggapan. Ada yang mempertanyakan pengaturan dalam Bab 

tersebut, beberapa pendapat dari anggota DPR seperti Haryono dari F-PDI 

menjelaskan bahwa konsep negara hukum harus dimasukkan dalam Bab I 

dikarenakan persoalan negara hukum adalah persoalan hak asasi. Oleh karena 

itu membicarakan hak asasi yang penting adalah persoalan supremacy of law, 

yang sebetulnya adalah perlindungan manusia.10 Pendapat Haryono tersebut 

mendapat dukungan dari Gregorius Seto Harianto (F-PDKB) yang sepakat 

memasukkan konsep negara hukum saat membicarakann Pasal 27, yang 

berbunyi, ‘Segala warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum 

dan pemerintahan’.11 

Pembahasan konsep negara hukum dilanjutkan pada tahun 2000  

merupakan tahun dilaksanakannya perubahan kedua UUD 1945. Akan tetapi, 

tidak terdapat hal yang sangat substansial dalam perdebatan pada masa 

                                                             
10 Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, “Negara Hukum Yang 

Berkeadilan” Kumpulan Tulisan Dalam Rangka Purnabakti Prof Dr. H. Bagir Manan, S.H., 

M.CL. (Bandung, PSKN FH UNPAD,2011, Hal 91.  
11 Ibid 
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perubahan kedua ini. Justru pada pembahasan perubahan ketiga yang 

diadakan pada tahun 2001, mulai muncul diskusi-diskusi yang lebih 

substansial. Sri Soemantri menambahkan aspek historis konstitusi yang 

terkait dengan negara hukum dengan menyatakan bahwa para pendiri negara 

juga menyadari bahwa paham demokrasi, paham negara hukum dan mungkin 

paham-paham yang lain, itu menjadi pertimbangan di dalam upaya untuk 

menyusun Undang-Undang dasar itu.12 Pembahasan-pembahasan di tahun 

2001 mulai mengkaitkan konsep negara hukum dengan demokrasi serta 

negara hukum dan hak asasi manusia. Terdapt sejumlah anggota PAH I BP 

MPR yang ingin agar negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi 

manusia secara tegas dicantumkan dalam UUD 1945, sebaliknya ada yang 

berpendapat bahwa dalam prinsip negara hukum secara implisit sudah 

terkandung perlindungan terhadap hak asasi manusia.13 

Pembahasan selanjutnya dilakukan dalam sidang-sidang komisi A, 

Sidang Tahunan MPR November 2001, dengan pendapat yang masih 

terbelah, yakni antara mereka yang setuju pada alternatif 1 dan mereka yang 

setuju pada alternatif 2, masing-masing dengan argumentasinya. Setelah 

masing-masing fraksi memberikan pandangan dalam sidang komisi A 

tersebut, mayoritas fraksi lebih memilih alternatif 1, kecuali F-Reformasi 

yang tetap pada pendiriannya memilih alternatif 2. Hasil akhir komisi 

kemudian dibahas pada rapat paripurna Sidang Tahunan MPR ke -7 tahun 

2001, tanggal 8 November 2001. Setelah penyampaian pendapat akhir fraksi 

selesai, dilanjutkan dengan pengesahan hasil komisi sebagai Perubahan 

                                                             
12 Ibid, Hal 93 
13 Ibid 
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Ketiga UUD 1945, yang didalamnya terdapat ketentuan Pasal 1 ayat (3) yaitu 

‘ Negara Indonesia adalah negara hukum’. 

Janpatar Simamora menegaskan setidaknya terdapat dua makna besar 

yang dapat dipahami dari pemindahan ketentuan mengenai konsep negara 

hukum yang selanjutnya diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yaitu:14 

1) Bahwa pemindahan ketentuan mengenai negara hukum ke dalam bagian 

“Pasal-Pasal” menunjukkan adanya upaya penegasan terhadap konsep 

negara hukum bagi indonesia. Dengan pemindahan tersebut ke dalam 

bagian “Pasal-Pasal”, maka diharapkan daya ikat mengenai ketentuan 

negara hukum bagi Indonesia akan semakin kuat. 

2) Pemindahan dimaksud juga dapat dimaknai sebagai upaya untuk 

menegaskan kembali bahwa bangsa Indonesia secara sungguh-sungguh 

akan melandaskan seluruh aktivitas kehidupan berbangsa dan bernegara 

pada ketentuan hukum yang ada. 

 

Menempatkan konsep negara hukum sebagai constitutional norm 

melalui Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 , seharusnya mempunyai makna lebih dari 

hanya sekedar memindahkan materi mutatan, yang semula ada di Penjelasan 

untuk kemudian diletakkan dalam batang tubuh. Dilihat dari aspek hukum, 

pemindahan ini lebih memperkuat daya ikat norma atau kaidah, untuk 

mewujudkan pinsip negara hukum di Indonesia., oleh karena itu konsep 

                                                             
14 Janpatar Simamora,, Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jurnal Dinamika Hukum Universitas Jenderal Soedirman 

Vol 14 No. 3 September 2014, Hal 556. 
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negara hukum mempunyai peranan untuk menjadi rambu pembatas bagi 

setiap tindakan pemerintah dan rakyat dalam mengelola bangsa dan negara. 

Dalam perkembangan pemikiran mengenai negara hukum, dikenal dua 

kelompok negara hukum yaitu negara hukum formal dan negara hukum 

materiil. Negara hukum materiil ini dikenal juga dalam istilah Welfarestate 

atau negara kesejahteraan. Menurut Jimly Asshiddiqie, ide negara 

kesejahteraan ini merupakan pengaruh dari faham sosialis yang berkembang 

pada Abad ke 19 yang populer pada saat itu sebagai simbol perlawanan 

terhadap kaum penjajah yang kapitalis-liberalis.15 ketika itu tercipta melalui 

masa transisi panjang yang berpengaruh besar terhadap nilai-nilai sosial yang 

hidup di Eropa Barat. Tingkat kehidupan masyarakat yang bekerja di sektor 

industri yang makin merosot menimbulkan keresahan sosial pada waktu itu. 

Cita-Cita revolusi Perancis mengenai kemerdekaan, persamaan, dan 

persaudaraan ternyata hanya sebuah mimpi karena dalam prakik kaum borjuis 

lah yang menarik keuntungan dari keadaan pada waktu itu. Sebagai akibat 

dari timbulnya kota-kota industri muncul pula kaum miskin baru, sedang pada 

saat yang bersamaan terjadi pemumpukan kekayaan pada segolongan kecil 

masyarakat yang bermodal.16 Makin lama kaum buruh merasakan 

ketidakadilan karena tenaga mereka diperas untuk kepentingan majikannya. 

Keadaan demikian memunculkan perjuangan kelas dan perebutan kekuasaan 

oleh kaum pekerja terhadap kekuasaan yang dimiliki negara.17  

                                                             
15 Soemardi, Teori Umum Hukum dan Negara: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu 

Hukum Deskriptif-Empirik (Bandung, Bee Media Indonesia, 2010), Hal 225. 
16 Jonker Sihombing, Peran dan Aspek Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi, (Bandung, 

Alumni, 2010), Hal 89-90. 
17 Ibid, Hal 90. 



 

9 
 

Dalam masyarakat kapitalis yang berlandaskan liberalisme, negara 

merupakan alat kekuasaan untuk mencapai cita-citanya, sedang di lain pihak 

hasrat manusia untuk mendapatkan kemerdekaan tidak dapat dilenyapkan dari 

muka bumi. Pandangan manusia untuk mendapatkan kemerdekaan semula 

merupakan perjuangan untuk melepaskan diri dari perbudakan dan belenggu 

kemisikinan, yang kemudian pada perjalanannya berpengaruh pada bentuk 

negara sampai dengan yang kita kenal dewasa ini.18 Untuk mengatasi keadaan 

tersebut negara berupaya memberikan jaminan kesejahteraan bagi masyarakat 

agar ketertiban umum dan ketertiban sosial jangan sampai terganggu. Pada 

tahap selanjunya pemberian jaminan sosial tersebut menjadi terorganisasi dan 

dilembagakan, sehingga pelaksanaanya dapat lebih tertib dan teratur. Dalam 

perkembangannya, hampir semua negara-negara modern dewasa ini telah 

dapat digolongkan sebagai negara kesejahteraan.19 

Dalam perspektif hukum terutama untuk menjelaskan konsep negara 

kesejahteraan, Willhem Lunstedt menyatakan:20 

“Law is nothing but the very life of mindkind in organized groups and 

the condition which make possible peaceful co-existence of masses of 

individuals and social groups and the coorporation for other ends than 

more existence and propagations.” 

 

Dalam pemahaman tersebut, Wilhelm Lunstedt tampak 

menggambarkan bahwa untuk mencapai kesejahteraan sosial, yang pertama 

kali harus diketahui adalah apa yang mendorong masyarakat yang hidup 

dalam satu tingkatan peradaban tertentu untuk mencapai tujuan mereka. 

                                                             
18 Ibid. 
19 Ibid. 
20 Soemardi, Op.cit, Hal 225. 
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Menurut Andersen, dalam salah satu studinya, mengungkapkan bahwa 

negara kesejahteraan (Welfare State) adalah:21 

“A welfare state is a state in which organized power is deliberately 

used (through politics and administration) in an effort to modify the 

play of the market forces in at least three directions - first, by 

guaranteeing individuals and families a minimum income irrespective 

of the market value of their work or their property; - second, by 

narrowing the extent of insecurity by enabling individuals and families 

to meet certain “social contingencies” (for example, sickness, old age 

and unemployment) which lead otherwise to individual and family 

crisis; and - third, by ensuring that all citizens without distinction of 

status or class are offered the best standards available in relation to a 

certain agreed range of social services.” 

 

 

Dari pemahaman tersebut, Andersen berpendapat bahwa negara 

kesejahteraan merupakan institusi negara dimana kekuasaan yang dimilikinya 

(dalam hal kebijakan ekonomi dan politik) ditujukan untuk memastikan setiap 

warga negara beserta keluarganya memperoleh pendapatan minimum sesuai 

dengan standar kelayakan, memberikan layanan sosial bagi setiap 

permasalahan yang dialami warga negara , serta kondisi lain seperti krisis 

ekonomi, dan memastikan setiap warga negara mendapatkan hak-haknya 

tanpa memandang perbedaan status, kelas ekonomi, dan perbedaan lain. 

Penelitian lain dilakukan oleh Assar Lindbeck, mengungkapkan bahwa 

negara kesejahteraan adalah:22 

“Welfare state. According to a narrow definition, the welfare state 

comprises two types of government spending arrangements: (i) cash 

benefits to households (transfers, including mandatory income 

insurance) and (ii) subsidies or direct government provision of human 

services (such as child care, preschooling, education, health care, and 

oldage care). By broader definitions, the welfare state may also include 

                                                             
21 J.G. Andersen, Welfare States and Welfare State Theory, Aalborg: Centre for Comparative 

Welfare Studies (CCWS) Deparrment of Political Science Aalborg University, 2007, Hal 4. 
22 Assar Lindbeck, The Welfare State-Background, Achievements, Problems, Research Institute of 

Industrial Economics, IFN Working Paper No. 662, Research Institute of Industrial Economics 

Sweden, 2006, Hal 2. 
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price regulation (such as rent control and agricultural price support), 

housing policies, regulation of the work environment, job-security 

legislation, and environmen-tal policies. This essay is confined to the 

narrow definition.” 

 

Dari pemahaman tersebut, Assar Lindbeck berpendapat bahwa negara 

kesejahteraan bisa dilihat dari sudut pandang terbatas dan sudut pandang luas. 

Dari sudut pandang terbatas, negara kesejahteraan merupakan tata kelola 

keuangan pemerintah yang ditujukan untuk sektor rumah tangga (konsumsi 

dalam negeri, penghasilan, asuransi), serta subsidi atau dana sosial untuk 

kesehatan anak, pendidikan, kesehatan umum, dan perawatan orang tua. Dari 

sudut pandang yang luas, negara kesejahteraan bisa digambarkan sebagai 

intervensi pemerintah melaui kebijakan publik, termasuk diantaranya 

kebijakan perumahan, peraturan tenaga kerja, undang-undang perpajakan, 

serta kebijakan lingkungan, dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat. 

Dengan demikian, pada hakekatnya negara kesejahteraan dapat 

digambarkan keberadaanya sebagai pengaruh dari hasrat masyarakat yang 

mengharapkan terjaminnya rasa aman, kententraman, dan penghidupan yang 

layak. Alasan tersebut dapat digambarkan sebagai motor penggerak untuk 

senantiasa mengupayakan berbagai cara demi mencapai kesejahteraan dalam 

kehidupannya. Sehingga ketika keinginan tersebut harus dijamin oleh negara. 

Dalam konteks tersebut, negara berada dalam tahapan sebagai negara keseja 

hteraan. 

Indonesia juga menganut konsep negara kesejahteraan. Hal ini 

ditegaskan oleh para perintis kemerdekaan dan para pendiri Negara Kesatuan 

Republik Indonesia bahwa negara demokratis yang akan didirikan adalah 

negara kesejahteraan (Walvaarstaat) bukan negara sebagai penjaga malam 
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(nachtwachter-staat, Nachwachter) yang bertugas mencari keamanan dalam 

menjalankan kekuasannya.23 Konsep negara kesejahteraan Indonesia yang 

merupakan negara yang berdasarkan atas hukum dan bukan atas kekuasaan 

belaka (machtstaat) yang dalam arti material menekankan bahwa negara 

berperan secara aktif untuk kesejahteraan rakyatnya (welfare state), atau 

dikenal dengan nama negara kesejahteraan yang kemudian dikenal dengan 

nama verzogingsstaat, atau disebutnya sociale rechstaat (negara hukum 

sosial). 24  

Dalam UUD 1945 dijelaskan bahwa Indonesia sebagai negara 

kesejahteraan dapat dilihat pembuktiannya pada Pembukaan dan batang 

tubuh. Meskipun pendapat resmi menyatakan bahwa penetapan negara 

Republik Indonesia sebagai sebuah negara kesejahteraan didasarkan pada 

nilai-nilai luhur yang dkandung dan hidup ditengah-tengan masyarakat, 

terdapat pendapat lain yang menyatakan bahwa negara kesejahteraan 

Indonesai diwarnai konsep yang ada di Eropa Barat, karena dirumuskan oleh 

founding fathers kita yang penah mengenyam di sana.25. Para “founding 

fathers negara kita menggunakan istilah “adil dan makmur” sebagaimana 

tertuang dalam Alinea keuda pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. Istilah lain adalah “kesejahteraan umum” 

                                                             
23 Elvandri, Khuzdaifah Dimyati, dan Absori, Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan 

Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia, Jurnal Mimbar Hukum Fakultas 

Hukum UGM Volume 31 Nomor 2 Juni 2019, Hal 258 
24 Bachsan Mustafa, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 

1990), Hal 22-23. 
25 Jonker Sihombing, Op.cit, Hal 96. 



 

13 
 

dan keadilan sosial yang tertuang dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 

1945, kaitannya dalam Pasal 33 UUD 1945.26 

Alinea ke IV Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan “untuk 

memajukan kesejahteraan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian 

abadi, dan keadilan sosial”. Selain itu dalam alinea keempat juga terdapat 

Pancasila yang dalam sila ke lima menyatakan keadilan sosial bagi seluruh 

rakyat Indonesia. Dalam UUD 1945 konsepsi negara kesejahteraan juga 

diakomodir dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 

34. Pasal 33 UUD 1945 yang telah diatur secara rinci sebagai landasan 

konstitusional bagi ikut sertanya negara dalam perekonomian nasional. 

Ketentuan Pasal 33 UUD 1945 menyatakan bahwa: 

1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas 

kekeluargaan; 

2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai 

hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; 

3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai 

oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat; 

4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar pada demokrasi atas 

ekonomi dengan prinsip kebersamaan efisiensi berkeadilan, 

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan 

menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. 

                                                             
26 Yohanes Suhardin, Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat, Jurnal 

Hukum Pro Justisia Universitas Parahyangan Vol 25, No. 3, 2007, Hal 272. 



 

14 
 

Substansi Pasal 33 UUD 1945 mengandung amanah bagi pemerintah 

untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat, 

dengan cara-cara konstitusional yakni:27 

1) Penguasaan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan 

yang menguasai hajat hidup orang banyak; 

2) Penguasaan bumi dan air dan kekayaan alam yang ada didalamnya; 

3) Pemeliharaan fakir miskin dan anak-anak terlantar; dan 

4) Penyediaan lapangan kerja 

Pencantuman ketentuan sistem perekonomian nasional dalam konstitusi 

menjadi acuan peletakan landasan konstiusional bagi kebijakan perekonomian 

nasional. Konstitusi merupakan acuan kebijakan bagi pemerintah dari sebuah 

negara hukum kesejahteraan dalam mengambil setiap kebijakan ekonomi. 

Konstitusi tidak boleh dilanggar dan dikatakan demi kepentingan ekonomi 

yang berfungsi sebagai penyeimbang antara negara, masyarakat dan pasar.  

John locke mengemukakan suatu teori yang bernama teori kontrak 

sosial dimana beliau memaparkan bahwa semua individu dianugerahi oleh 

alam, hak atas kehidupan, kebebasan, dan harta yang tidak dapat dipindahkan 

atau dicabut oleh negara. 28Tetapi, untuk keteraturan dan kehidupan bersama-

sama, individu bisa menyerahkan secara sukarela hak tersebut kepada negara 

lewat suatu kontrak sosial. Dalam kontrak tersebut, penguasa wajib 

menghormati dan melindungi hak-hak kodrati setiap orang. Apabila penguasa 

                                                             
27 Mubyarto, Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia, (Jakarta, LP3S, 1994), Hal 228-229. 
28 Denny J.A , Menjadi Indonesia Tanpa Diskriminasi Data, Teori, dan Solusi, Jakarta , Penerbit 

Inspirasi, 2014),  Hal 8. 
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negara melanggar hak-hak kodrati, individu atau warga bisa mengganti 

penguasa tersebut dengan penguasa baru yang bersedia menghormati hak-hak 

kodrati itu. 29 Mencermati hal tersebut sebagai amanat UUD 1945, kiranya 

dalam rangka mewujudkan kesejahteraan,  maka perlu upaya-upaya yang 

terencana demi mensejahterakan rakyat Indonesia ini berati negara 

berkewajiban merumuskan suatu peraturan perundang-undangan yang 

mengatur ketentuan-ketentuan yang mencerminkan  arah dan tujuan menuju 

pada kesejahteraan masyarakat. Satjipto Raharjo bahkan lebih jauh  

mengatakan bahwa, “ Hukum hendaknya membuat bahagia.” 30 Peraturan 

perundang-undangan tersebut bisa meliputi bidang-bidang seperti politik, 

sosial, hukum, ekonomi. Dalam bidang ekonomi maka dapat dispesifikan 

seperti bidang perbankan, asuransi, penjaminan, hak kekayaan intelektual, 

teknologi informasi dan lain-lain. 

Dalam bidang asuransi dan penjaminan, salah satu regulasinya 

mengatur mengenai pelaksanaan bisnis produk surety bond. Surety bond 

adalah suatu bentuk janji dari pihak pemberi jaminan (surety) yang 

memberikan jaminan untuk pelaksana pekerjaan  (principal) untuk 

kepentingan pemilik pekerjaan dan (obligee). Dengan demikian pemberi 

jaminan (Surety) akan bertanggung jawab terhadap obligee untuk 

menyelesaikan kewajiban pelaksana pekerjaan (principal) tersebut dengan 

kesepakatan yang sudah dijaminkan.  

Dalam pelaksanaan bisnis surety bond, dikenal dengan istilah principal 

adalah perseorangan atau perusahaan yang melaksanakan pekerjaan dari 

                                                             
29 Ibid 
30 Satjipto Raharjo, 2006, Membedah Hukum Progresif, Jakarta: Penerbit Buku Kompas , Hal 9-

11. 
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obligee, yang dapat merupakan kontraktor, supplier, agen dan sejenisnya. 

Obligee adalah pihak yang memberikan pekerjaan kepada principal, yang 

umumya dituangkan dalam suatu perjanjian.31  Prinsip-prinsip penjaminan 

dalam surety bond sebenarnya telah lama dikenal dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata). Jaminan tertulis 

ini awalnya dikenal dengan nama lembaga penjaminan atau penanggungan 

perorangan (borgtocht), yang diatur di dalam Pasal 1820-1850 KUH 

Perdata.32 Definisi penanggungan yang ditegaskan dalam Pasal 1820 KUH 

Perdata, menekankan bahwa penjaminan merupakan persetujuan yang 

bersifar accesoir yang pelaksanaannya akan sangat bergantung kepada 

perjanjian pokok yang mendasari terbitnya perjanjian jaminan tersebut. Bila 

perjanjian pokok yang melatarbelakangi terbitnya surety bond tersebut batal, 

maka akan mengakibatkan pada perjanjian surety bond sebagai perjanjian 

accesoir juga menjadi batal sebagaimana diatur dalam Pasal 1821 KUH 

Perdata. 

Apabila principal yang oleh suatu sebab lalai atau gagal melaksanakan 

kewajibannya dalam menyelesaikan pekerjaan yang diperjanjikan kepada 

obligee, maka surety company sebagai penjamin akan menggantikan 

kedudukan hukum pihak principal untuk membayar ganti kerugian kepada 

obligee, maksimum yang tertera dalam sertifikat penjaminan.33 

 Pasar surety bond di Indonesia tidak dapat dipungkiri memiliki potensi 

bisnis yang menjanjikan di Indonesia. Data perusahaan yang dapat 

                                                             
31 Amron, Kinerja Bisnis Penjaminan Surety Bonds di Indonesia, Jurnal Asuransi dan Manajemen 

Risiko AAMAI Volume 1, Nomor 1, Februari 2013, Hal 71. 
32 J Tinggu Sianipar & Jan Pinotoan, Surety Bonds sebagai Alternatif dari Bank Garansi, (Jakarta, 

CV Dharmaputera, 2003, Hal 13. 
33 Ibid, Hal 11. 
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memasarkan surety bond berdasarkan surat Dirjen Perbendaharaan Nomor : 

S-8190/PB/2018 tentang Pengkinian Data dan Informasi Daftar Perusahaan 

Asuransi Umum, Perusahaan Penjaminan, dan konsorsium Yang Dapat 

Memasarkan Produk Asuransi pada lini usaha dan Surat Deputi Komisioner 

Pegawas IKNB II dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor : S-

595/NB.2/2018 tanggal 4 Oktober 2018 tentang Daftar Perusahaan Asuransi 

Umum, Perusahaan Penjaminan, dan Konsorsium dimana menjelaskan 

perusahaan yang dapat memasarkan produk asuransi pada lini usaha 

suretyship, terdapat 47 (empat puluh tujuh) Perusahaan Asuransi yang dapat 

memasarkan surety bond Konstruksi, 42 ( empat puluh dua) Perusahaan 

Asuransi yang dapat memasarkan surety bond non Konstruksi, dan 22 

Perusahaan Penjaminan (dua puluh dua)  baik  yang dapat melakukan produk 

surety bond konstruksi dan non konstruksi.  Statistik Perasuransian dari tahun 

2017 yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peningkatan 

dibandingkan tahun sebelumnya dimana premi yang dikumpulkan dari 

produk Credit & Surety Bond sebesar Rp 5.540.135.000,- (lima milyar lima 

ratus empat puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah). 34  Dengan data 

tersebut dapat dipahami bahwa kondisi pasar surety bond di Indonesia 

memiliki potensi sangat terbuka luas terlebih untuk proyek yang bersumber 

dari Pemerintah seperti APBN, APBD, BUMN serta BUMD dan proyek yang 

bersumber dari swasta non pemerintah. 

Pada dasarnya pasar produk surety bond sangat luas dan tidak terbatas 

karena akan selalu melibatkan oleh Principal dan Obligee. Hal ini didasarkan 

                                                             
34 Bu ku Statistik Perasuransian tahun 2017 Otoritas Jasa Keuangan yang diakses pada 

https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/asuransi/Pages/Statistik-Perasuransian-

Indonesia---2017.aspx, pada tanggal 28 September 2019, Pukul 11.05 Wib 

https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/asuransi/Pages/Statistik-Perasuransian-Indonesia---2017.aspx
https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/asuransi/Pages/Statistik-Perasuransian-Indonesia---2017.aspx
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kepada konsep  bahwa sebagai pemilik proyek Obligee selalu berkeinginan 

untuk memperoleh rasa aman dari setiap pekerjaan yang dilaksankan oleh 

Principal. Apabila tidak ada Penjaminan maka baik Principal maupun 

Obligee secara langung atau tidak langsung dalam jangka Panjang 

mengakibatkan terhambatnya perkembangan proyek-proyek baru, bahkan 

aktivitas kegiatan untuk pelaksanaan proyek besar yang mengandung risiko 

besar tidak akan tumbuh.35 

Secara defacto, Principal dan Obligee menjadi pasar yang potensial 

bagi perusahaan yang memasarkan produk surety bond dengan cara mereka 

mengalihkan penerbitan yang lebih kompetitif dibandingkan dengan 

perbankan, dalam hal ini Principal akan lebih berani berusaha di bidang 

proyek yang ditekuninya secara professional, yang menjanjikan keuntungan 

yang lebih besar, sehingga dapat mendorong terciptanya keseimbangan 

ekonomi yang optimal.36 

Keberadaan surety bond ini memiliki manfaat antara lain:37 

1) Membantu para pengusaha dalam penyediaan jaminan, oleh karena 

dengan menggunakan surety bond ini, maka pengusaha mempunyai 

beberapa alternatif yang dapat dipilihnya dan memberi keuntungan. 

2) Untuk menciptakan pasar yang kompetitif. Dengan persaingan 

tersebut, maka diharapkan setiap penjamin dapat memberikan 

pelayanan yang baik bagi masyarakat, baik principal maupun 

obligee. 

                                                             
35 Amron, Opcit, Hal 71. 
36 ibid 
37 Atty Hermiati, Surety Bond dan Prinsip-Prinsip Underwriting, (Jakarta, PT Asuransi Jasa 

Raharja, 1992), Hal 4 
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3) Untuk memberikan kesempatan berusaha bagi para pengusaha yang 

mempunyai kemampuan teknis yang baik, tetapi kurang didukung 

oleh kemampuan keuangannya, karena biaya untuk memperoleh 

surety bond relatif lebih murah dari pada Bank Garansi. 

4) Dengan penggunaan surety bond dapat membangkitkan sikap 

“insurance minded” di kalangan masyarakat. 

 

Menurut buku Surety Underwriting Manual yang ditulis oleh Luther E. 

Mackall, sudah dimulai sejak ratusan tahun yang lalu yakni jaminan terhadap 

orang kepada orang yang lain yang berhubungan dengan kewajiban salah satu 

orang dari kedua orang tersebut.38 Sejalan dengan perkembangan zaman,  

jaminan orang per orang sudah mulai ditinggalkan. Namun skema ini tetap 

berlangsung dan diaplikasi kan dalam praktek bisnis. Sejarah mencatat 

Berdirinya suatu organisasi di Amerika Serikat pada tahun 1837 dengan nama 

The New York Guarantee Company ; di Belanda berdiri N.V Nationale Borg 

Maatschappij yaitu perusahaan yang pendirian sejenis misalnya di Di Inggris 

General Surety & Guarantee Corporation (GSG), dan di Korea Selatan 

berdiri Korea Fidelity & Surety Guarantee (KFS).39 

Dalam operasionalnya setiap perusahaan membuat ketentuan dan 

standar sendiri aturan bond, wording dan sebagainya. baru selanjutnya baru 

pada tahun 1908 di Amerika Serikat didirikan The Surety Association of 

                                                             
38 Surety Indonesia, Sejarah Surety Bond, diakses pada 

https://suretyindonesia.wordpress.com/2012/11/29/sejarah-surety-bond/, pada tanggal 07 Oktober 

2019, Pukul 23:08 Wib. 
39 Ibid 

https://suretyindonesia.wordpress.com/2012/11/29/sejarah-surety-bond/
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America untuk melakukan standarisasi form surety bond. Setahun berikutnya 

ditetapkan standart Tarif dan Rating untuk surety bond oleh Perusahaan ini.40 

Seiring dengan perkembangan jaman, bentuk jaminan ini semakin 

meluas di berbagai belahan Dunia bahkan sektor swasta mulai memberanikan 

diri masuk kedalam penjaminan ini. Demikian juga Indonesia mulai 

memasarkan penjaminan ini yang dimulai dari Industri Perbankan yang 

menerbitkan Jaminan dalam bentuk Bank Garansi. 

Sejarah surety bond di Indonesia pada mulanya hanya dapat diberikan 

oleh lembaga keuangan Bank dengan menerbitkan surat jaminan dalam 

bentuk Bank Garansi. Surety bond sendiri baru dikenal di Indonesia setelah 

PT Jasa Rahaja (Persero) melakukan kajian dan mengirimkan personilnya ke 

beberapa negara dan selanjutnya mengembangkan dan memasarkan surety 

bond di Indonesia, yang didasarkan pada  Peraturan Pemerintah RI Nomor 34 

Tahun 1978 tanggal 6 Desember 1978.41 

Penugasan secara khusus PT Jasa Raharja (Persero) untuk memberikan 

jaminan dalam bentuk surety bond berjalan setelah dikeluarkannya Keputusan 

Presiden Nomor 14 A tahun 1980. Atas dasar Keppres tersebut, disusun Surat 

Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor KMK/271/011/1980 tanggal 7 Mei 

1980 yang berisi penunjukkan 53 Lembaga Keuangan Bank yang dapat 

menerbitkan jaminan dalam bentuk Bank Garansi dan Lembaga Keuangan 

                                                             
40 Ibid 
41 Jasa Raharja, Brosur Produk Penjaminan Surety Bond PT Jasa Raharja Putera Insurance, 

Diakses dalam https://www.jasaraharja-putera.co.id/wp-content/uploads/brosur-jp-bonding.pdf, 

Pada tanggal 05 Oktober 2019, Pukul 13:00 Wib. 

https://www.jasaraharja-putera.co.id/wp-content/uploads/brosur-jp-bonding.pdf
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Non Bank satu-satunya yakni PT Jasa Raharja yang dapat menerbitkan 

jaminan dalam bentuk Surety Bond.42 

Sejalan dengan terbitnya UU Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha 

Perasuransian yang berlaku efektif per tanggal 1 Januari 1994, maka 

pelaksanaan penerbitan surety bond oleh PT Jasa Raharja dialihkan kepada 

anak perusahaan yakni PT Jasaraharja Putera.43 Selanjutnya, berdasarkan  

Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor KMK/761/013/1992, 

pemerintah menetapkan 135 Lembaga Keuangan Bank yang dapat 

meneribitkan jaminan dalam bentuk Bank Garansi dan 20 perusahaan 

Asuransi Umum sebagai Lembaga Keuangan Non-Bank yang dapat 

menerbitkan jaminan dalam bentuk surety bond. 

Pada Tahun 2016, terdapat kondisi yang mengubah ketentuan 

penjaminan yang telah berlaku sebelumnya. Pemerintah mengeluarkan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan ( Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No.9 dan TLN RI Tahun 2016 No. 

5835) (selanjutnya disebut UU No 1 Tahun 2016)  diundangkan tanggal 19 

Januari 2016, Dasar dikeluarkanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 

tentang Penjaminan merujuk kepada Pasal 33 ayat (4) UUD RI Tahun 1945 

menyatakan: 

  “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi 

ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, 

berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan 

kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”  

 

Rumusan pasal tersebut menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia 

diselenggarakan tidak semata-mata pada kapitalisasi modal berdasarkan 

                                                             
42 Ibid 
43 Ibid 
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kebebasan individu untuk berusaha juga bukan sistem etatisme, namun untuk 

mengaplikasikan Demokrasi Ekonomi yang bercirikan bahwa semua pelaku 

usaha mendapatkan posisi dan peluang yang sama untuk menggerakan roda 

perekonomian dengan tetap mengutamakan kebersamaan sebagai salah satu 

ciri ekonomi yang dicita-citakan pendiri bangsa dalam mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat yang memerlukan dukungan dari berbagai pihak.44 

Dalam Pasal 1 angka 7 UU No 1 Tahun 2016 disebutkan bahwa perusahaan 

penjaminan adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan 

kegiatan utama melakukan penjaminan.dengan adanya keberadaan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan memberikan kepastian 

hukum bagi Perusahaan Penjaminan untuk melaksanakan bisnis di Indonesia. 

Sebelum diberlakukan UU No 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan, 

produk penjaminan surety bond sudah menjadi produk dari perusahaan 

asuransi umum yang secara sah mendapat izin dari kementerian keuangan  

yang dulu terdapat Direktorat Asuransi kemudian oleh Otoritas Jasa 

Keuangan sesuai diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 

Tentang Otoritas Jasa Keuangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 111)(Selanjutnya disebut UU No 21 Tahun 2011), yang 

memuat ketentuan bahwa OJK adalah sebagai badan pengawas dan 

pengaturan bidang keuangan Indonesia termasuk asuransi. Hanya perusahaan 

asuransi umum yang telah mendapatkan izin produk penjaminan surety bond 

                                                             
44 Siti Zulaekhah, 2018, Model Mitigasi Risiko pada Lembaga Penjamin Kredit di Indonesia, 

Jurnal Mimbar Hukum Universitas Gajah Mada Vol 30 Nomor 2 Juni 2018, Hlm 292. 
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dari OJK dapat secara sah memasarkan/menjual dan menerbitkan surety 

bond.45 

Namun penetapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang 

Penjaminan masih menimbulkan dualisme hukum di kalangan masyarakat 

dan pelaku perusahaan asuransi umum karena dalam Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2016 tentang Penjaminan, Pasal 61 ayat (1) Ketentuan Peralihan 

menyangkut pelaksanaan bisnis yang dilakukan perusahaan asuransi umum 

sebagai perusahaan yang telah memasarkan/menjual dan menerbitkan surety 

bond, bahwa dalam waktu 3 tahun sejak diundangkan Undang-Undang 

Penjaminan, perusahaan asuransi umum wajib menyesuaikan dengan 

Undang-Undang Penjaminan. Jika perusahaan asuransi umum tidak dapat 

menyesuaikan dengan Undang-Undang Penjaminan, maka perusahaan tidak 

dapat memasarkan produk penjaminan surety bond.  

Berdasarkan permasalahan mengenai dualisme hukum pelaksanaan 

bisnis produk surety bond di Indonesia, mala penulis memandang perlu untuk 

meneliti permasalahan tersebut dalam karya tulis ilmiah dengan judul “ 

SINKRONISASI DAN HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN MENGENAI PELAKSANAAN PRODUK SURETY 

BOND DI INDONESIA” 

 

 

 

                                                             
45 Dasar hukum Produk Surety Bond dapat dipasarkan oleh perusahaan asuransi umum secara 

tegas diatur dalam Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69 Tahun 2016 tentang 

Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan 

Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 

2016 Nomor 302). 
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1.2 Perumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, maka timbul 

perumusan masalah antara lain: 

1) Bagaimana pengaturan mengenai pelaksanaan bisnis produk surety 

bond di Indonesia ? 

2) Bagaimana konsep sinkronsisasi dan harmonisasi hukum mengenai 

pengaturan pelaksanaan bisnis produk surety bond di Indonesia ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian diperlukan karena terikat dengan rumusan masalah 

dari judul penelitian itu sendiri. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1) Untuk mengkaji pengaturan mengenai pelaksanaan bisnis produk 

surety bond di Indonesia. 

2) Untuk mengkaji konsep dalam sinkronisasi dan harmonisasi hukum 

pengaturan mengenai pelaksanaan bisnis produk surety bond di 

Indonesia. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Salah satu pemilihan masalah dalam penelitian ini adalah hasil penelitian 

ini dapat memberikan manfaat. Karena nilai dari sebuah penelitian ditentukan 

oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari adanya penelitian tersebut. 

Adapun manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini antara lain: 

1) Manfaat Teoritis 
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a. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai rujukan dalam memahami 

sinkronisasi dan harmonisasi Peraturan Perundang-undangan 

mengenai Produk surety bond di Indonesia kedepannya. 

b. Memperkaya referensi penulisan tentang hukum penjaminan dan 

hukum asuransi. 

 

2) Manfaat Praktis 

a. Memberikan sumbangan jawaban masalah yang sedang diteliti oleh 

penulis. 

b. Mengembangkan daya penalaran dan membentuk pola pikir dinamis 

sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan 

ilmu yang diperoleh. 

c. Hasil penulisan ini diharapkan dapat membantu memberikan 

masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait 

dengan masalah yang diteliti. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan hukum ini disusun untuk memberikan 

gambaran tentang bahasan secara menyeluruh mengenai penulisan karya 

hukum yang sesuai dengan aturan baku penulisan karya ilmiah. 

Sistematika penulisan hukum ini terdiri dari 5 (lima) bab yaitu: 

 

BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam awal penulisan tesis ini, dipaparkan gambaran mengenai 

permasalahan hukum yang menarik untuk dikaji, yang diuraikan 

dalam: 
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1) Latar Belakang Masalah; 

2) Perumusan Masalah; 

3) Tujuan Penelitian; 

4) Manfaat Penelitian; 

5) Sistematika Penulisan Hukum. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini akan diuraikan mengenai: 

1) Landasan Teori 

1. Tinjauan mengenai Teori Negara Hukum 

2. Tinjauan mengenai Teori Sistem Hukum  

3. Tinjauan mengenai Teori Kepastian Hukum 

2) Landasan Konseptual 

1. Tinjauan Yuridis Peraturan Perundang-Undangan Terkait 

dengan Surety Bond 

2. Pengertian dan Ruang Lingkup Penjaminan 

3. Dasar Hukum Penerbitan Surety Bond 

4. Macam-Macam Surety Bond 

5. Kerangka Konseptual Dalam Peraturan Perundang-

Undangan Terkait Surety Bond 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai: 
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1) Pengertian Metode Penelitian 

2) Jenis Penelitian 

3) Prosedur Pengumpulan Data dan Objek Penelitian 

4) Sifat Analisis 

BAB IV ANALISIS 

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai: 

1) Pengaturan Mengenai Pelaksanaan Bisnis Produk surety bond 

di Indonesia 

2) Konsep  sinkronisasi dan harmonisasi Mengenai Pengaturan  

Pelaksanaan Produk Surety Bond di Indonesia 

 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan bab akhir yang berisi mengenai: 

1) Kesimpulan  

2) Saran 

 DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

 

 

 


