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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1    Latar Belakang  

 Pesatnya perkembangan ekonomi dewasa ini membuat perusahaan 

semakin giat meningkatkan kinerja usahanya dengan cara melakukan expansi 

bisnis demi mendapatkan keuntungan yang lebih. Dalam rangka meningkatkan 

kinerja bisnis yang optimal, suatu perusahaan tentunya membutuhkan modal yang 

tidak sedikit, walaupun bagi perusahaan berskala besar sekalipun.  

 Tidak jarang dalam melakukan pengembangan usaha, suatu perusahaan 

membutuhkan tambahan modal dengan jumlah tertentu yang dapat berasal dari 

berbagai pihak. Penambahan modal dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan 

tidak hanya melakukan pengembangan usaha dalam bisnisnya, namun juga bagi 

perusahaan yang ingin menjaga arus kas atau melakukan pemeliharaan atas aset 

perusahaan, ataupun persiapan dalam rangka melakukan aksi korporasi. Demi 

mendapatkan tambahan modal, perusahaan dapat melakukan berbagai macam cara 

dan strategi. Perusahaan dapat menempuh cara dengan meminta pemegang saham 

existing untuk menambahkan kembali modalnya ataupun dengan cara menjual 

aset perusahaan (berasal dari equity perusahaan). Namun, bagi perusahaan yang 

memiliki waktu yang terbatas dalam melakukan tindakan korporasi, seringkali 

cara tersebut dirasa kurang strategis.  

 Oleh karenanya, perusahaan membutuhkan bantuan dari pihak ketiga yang 

dapat memberikan dana segar tanpa mengganggu ekuitas dari suatu perusahaan 

tersebut, salah satunya dengan cara pengajuan fasilitas kredit/loan.  



2 
 

 Berbagai macam strategi yang dapat ditempuh oleh suatu perusahaan 

dalam mendapatkan tambahan modal, membuka kesempatan bagi perusahaan 

untuk mengajukan fasilitas kredit, tidak hanya kepada lembaga keuangan tetapi 

juga kepada lembaga non keuangan. Fasilitas kreditpun dapat diajukan kepada 

lembaga keuangan ataupun non keuangan yang berada di luar negeri (pihak 

kreditur asing), sesuai dengan kebutuhan dan strategi internal dari perusahaan 

tersebut.   

Dalam penelitian ini, Penulis akan memfokuskan pada pengajuan kredit 

yang diajukan oleh suatu perusahaan kepada lembaga keuangan (perbankan) 

dalam negeri. Perbankan merupakan salah satu sumber dana diantaranya dalam 

bentuk perkreditan bagi masyrakat perorangan atau badan usaha untuk memenuhi 

kebutuhan konsumsinya atau untuk meningkatkan produksinya. Kebutuhan yang 

menyangkut kebutuhan produktif salah satunya adalah untuk meningkatkan dan 

memperluas kegiatan usahanya. Kepentingan yang bersifat konsumtif misalnya 

untuk membeli rumah sehingga masyrakat dapat memanfaatkan pendanaan dari 

Bank yang dikenal dengan Kredit Pemilikan Rumah atau KPR.   

 Lembaga perbankan dalam memberikan kredit kepada masyarakat 

menggunakan sumber dana yang bukan berasal dari bank sendiri, dikarenakan 

keterbatasan modal yang dimiliki oleh bank. Dana yang digunakan oleh bank 

dalam pemberian kredit tersebut berasal dari dana-dana masyarakat yang disimpan 

pada bank tersebut. Dengan demikian, perbankan berusaha dan berlomba-lomba 

dengan berbagai cara yang menarik untuk mengumpulkan dana masyarakat serta 

berusaha sedemikian rupa agar masyarakat bersedia menyimpan dananya dalam 

jangka waktu yang lama pada bank. 
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 Pengertian perbankan diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 

tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 

(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) (selanjutnya 

disebut dengan “UU No. 10/1998”). Pada Pasal 1 Angka 1 UU No. 10/1998 

menyebutkan definisi Perbankan yaitu sebagai berikut: “Perbankan adalah segala 

sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha 

serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”. 

 Sedangkan definisi Bank yang diberikan oleh UU No. 10/1998 diatur 

dalam Pasal 1 Angka 2, yang menyatakan sebagai berikut: “Bank adalah badan 

usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk 

lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. 

Beberapa ahli perbankan, diantaranya adalah G.M. Verryn Stuart 

mendefinisikan Bank sebagai badan usaha yang utamanya menciptakan kredit 

yang bertujuan memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat pembayaran 

sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain maupun dengan jalan 

mengedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral
1
.  

Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit 

dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 

banyak. Oleh karena itu terdapat dua fungsi bank di Indonesia, yaitu menghimpun 

                                                           
1
 H. Dadang Husen Sobana, M.Ag, Hukum Perbankan di Indonesia, (Bandung: Penerbit Pustaka 

Setia, 2016), hal. 13.  
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dana masyarakat dalam bentuk simpanan (funding) dan menyalurkan kembali 

pada masyarakat dalam bentuk kredit (lending.)
2
 

Tujuan perbankan diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 

1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3472) (selanjutnya disebut dengan “UU No. 7/1992”) 

yang tercermin dalam Pasal 4, yaitu sebagai berikut: “Perbankan Indonesia 

bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka 

meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, nasional dalam rangka 

meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah 

peningkatan kesejahteraan rakyat banyak”. 

Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, kegiatan Bank terutama 

dalam pemberian kredit merupakan salah satu kegiatan Bank yang sangat penting 

dan utama sehingga pendapatan dari kredit yang berupa bunga merupakan 

komponen pendapatan paling besar dibandingkan dengan jasa-jasa diluar bunga 

kredit yang biasa disebut fee base income
3
. Berbeda dengan Bank-bank pada 

negara yang sudah maju laporan keuangan menunjukkan bahwa komponen 

pendapatan bunga dibanding dengan pendapatan jasa-jasa perbankan lainnya 

sudah cukup berimbang
4
.  

 Kegiatan pinjam-meminjam uang telah dilakukan sejak lama dalam 

kehidupan masyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran. Dapat 

diketahui bahwa hampir semua lapisan masyarakat telah menjadikan kegiatan 

pinjam-meminjam uang sebagai sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung 

                                                           
2
 Try Widiyono, Agunan Kredit dalam Financial Enginerring, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 

hal. 1 
3
 Sutarno, SH., MM., Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 

Cetakan keempat, 2009), hal 2.  
4
 Ibid.  
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perkembangan kegiatan perekonomiannya dan untuk meningkatkan taraf 

kehidupannya. Pihak pemberi pinjaman (kreditur) yang mempunyai kelebihan 

dana bersedia memberikan pinjaman dana kepada pihak yang memerlukannya 

(debitur).                             

 Telah disinggung diatas bahwa lembaga perbankan memiliki peranan yang 

sangat besar terkait dengan kegiatan pinjam-meminjam uang pada saat ini. 

Berbagai lembaga keuangan, terutama bank konvensional telah membantu 

pemenuhan kebutuhan dana bagi kegiatan perekonomian dengan memberikan 

pinjaman uang antara lain dalam bentuk kredit perbankan. Kredit perbankan 

merupakan salah satu usaha bank konvensional yang telah banyak dimanfaatkan 

oleh anggota masyarakat yang memerlukan dana.  

Pemberian fasilitas kredit oleh Bank idealnya mendasarkan pada faktor 

financial, yang tercakup pada tiga pilar, yaitu prospek usaha, kinerja, dan 

kemampuan calon debitur. Namun demikian, dengan memperhatikan adanya 

prudential banking principles, maka faktor financial saja belum cukup untuk 

memberikan keyakinan fasilitas kredit tersebut akan kembali dengan aman dan 

menguntungkan. Oleh karenanya, pihak bank membutuhkan suatu jaminan 

(agunan) dari debitur sehingga pembayaran fasilitas kredit dapat terjamin 

kelancarannya. Sekalipun pada dasarnya agunan merupakan second wayout, tetapi 

arah perkembangan kredit perbankan akhir-akhir ini diluar kredit komsutif telah 

mengarah pada faktor agunan sebagai variable dominan yang dapat memberikan 

keyakinan yang baik. 

 Dalam proses kegiatan pemberian fasilitas kredit oleh bank yang terjadi 

dimasyarakat dapat diperhatikan bahwa umumnya sering diikuti dengan 
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persyaratan adanya penyerahan jaminan (agunan) oleh pihak peminjam (debitur) 

kepada pihak pemberi pinjaman (kreditur). Jaminan ini bertujuan untuk menjamin 

lancarnya pembayaran kewajiban berdasarkan fasilitas kredit yang diberikan bank 

kepada pihak peminjam atau debitur. Jaminan dapat berupa barang (benda) 

sehingga dapat disebut dengan jaminan kebendaan dan/atau berupa janji 

penanggungan utang sehingga dapat disebut dengan jaminan perorangan atau 

jaminan perusahaan. Jaminan kebendaan memberikan hak kebendaan kepada 

pemegang jaminan.  

 Kewajiban untuk memberikan jaminan (agunan) oleh pihak peminjam 

dalam rangka pinjaman uang sangat terkait dengan kesepakatan diantara pihak-

pihak yang melakukan pinjam-meminjam uang. Pada umumnya pihak pemberi 

pinjaman atau kreditur mensyaratkan adanya jaminan utang sebelum memberikan 

pinjaman sejumlah dana kepada peminjam atau debitur. Sementara itu, keharusan 

penyerahan jaminan utang tersebut sering pula diatur dan disyaratkan oleh 

peraturan internal pihak pemberi pinjaman atau kreditur dan/atau oleh peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.  

 Kegiatan pinjam-meminjam dana yang diikuti dengan penyerahan jaminan 

utang banyak dilakukan oleh perorangan dan berbagai badan usaha. Bank pada 

umumnya secara tegas mensyaratkan kepada pihak peminjam (debitur) untuk 

menyerahkan suatu barang (benda) sebagai objek jaminan utang debitur tersebut. 

Jaminan utang yang ditawarkan (diajukan) oleh debitur tersebut umumnya akan 

dinilai oleh bank sebelum diterima sebagai objek jaminan. Penilaian atas objek 

jaminan dilihat dari berbagai macam aspek baik aspek hukum dan aspek 
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ekonominya dan dinilai oleh penilai independen (appraisal independent) yang 

ditunjuk oleh bank.  

 Dalam Pasal 1 Angka 11 UU No. 10/1998, memberikan definisi secara 

khusus dari kredit, yaitu sebagai berikut:   

      Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan 

dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara 

bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi 

utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. 

 

Dalam UU No. 7/1992 maupun UU No. 10/1998 tidak dicantumkan secara 

tegas apa dasar hukum perjanjian kredit. Namun dari pengertian kredit 

sebagaimana dimaksud di atas, dapat disimpulkan bahwa dasar hukum perjanjian 

kredit adalah pinjam-meminjam yang didasarkan pada kesepakatan antara bank 

dan nasabah (kreditur dan debitur). Terkait dengan pinjam-meminjam sendiri 

diatur dalam Buku III Bab ke tiga belas Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 

Dalam Pasal 1754 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan bahwa 

pinjam meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan 

kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis 

karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan 

mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula
5
. 

Selanjutnya dalam Pasal 1765 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan 

bahwa diperbolehkan memperjanjikan, bunga atas peminjaman uang atau lain 

barang yang menghabis karena pemakaian
6
. 

Dalam pemberian kredit, pihak bank wajib memiliki keyakinan 

berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta 

                                                           
5
 DR. Sentosa Sembiring, SH., MH., Hukum Perbankan, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2008), 

hal. 67. 
6
 Ibid. 
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kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai yang diperjanjikan serta 

wajib untuk menerapkan pedoman perkreditan sebagaimana yang diamanatkan 

dalam UU No. 7/1992 dan UU No. 10/1998
7
. Pemberian jaminan utang dalam 

suatu dokumen terpisah sejatinya bukan merupakan hal mutlak dalam setiap 

perjanjian kredit. Hal ini didasari pada ketentuan Pasal 1131 juncto Pasal 1132 

Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa: “Segala 

kebendaan berutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang 

sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan 

untuk segala perikatan perorangan”. 

 Ketentuan dalam Pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata 

memberikan pengertian bahwa jaminan yang timbul dari ketentuan ini adalah 

jaminan yang terjadi atau timbul dari undang-undang, dimana setiap barang 

bergerak ataupun tidak bergerak milik debitur menjadi tanggungan utangnya 

kepada kreditur. Maka apabila debitur wanprestasi maka kreditur dapat meminta 

pengadilan untuk menyita dan melelang seluruh harta debitur. Jaminan ini 

merupakan jaminan umum, yaitu jaminan yang timbul dari undang-undang, 

sehingga tidak perlu ada perjanjian jaminan sebelumnya.  

 Dalam jaminan yang bersifat umum ini, semua kreditur mempunyai 

kedudukan yang sama terhadap kreditur-kreditur lain, tidak ada kreditur yang 

diutamakan atau diistimewakan dari kreditur-kreditur lainnya. Pelunasan utangnya 

dibagi secara “seimbang” berdasarkan besar kecilnya jumlah tagihan masing-

masing kreditur dibandingkan dengan jumlah keseluruhan utang debitur. Hal 

demikian ditegaskan dalam Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, 

                                                           
7
 M. Bahsan, SH., SE., Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, (Jakarta: 

Penerbit PT Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 79.  
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yang menyatakan bahwa: “Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama 

bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-

benda itu dibagi menurut besar kecilnya piutang”. 

Jaminan umum ini dalam praktek perkreditan tidak memuaskan 

krediturnya, karena kurang menimbulkan rasa aman dan terjamin bagi kredit yang 

diberikan. Kreditur tidak mengetahui persis berapa jumlah harta kekayaan debitur 

baik yang sekarang ada maupun yang akan ada. Oleh karenanya, dibutuhkan 

jaminan tambahan atau jaminan khusus. Jaminan khusus adalah bahwa setiap 

jaminan utang yang bersifat kontraktual, yaitu yang terbit dari perjanjian tertentu, 

baik yang khusus ditujukan terhadap benda-benda tertentu maupun orang 

tertentu
8
.  

Sehubungan dengan itu, dikemukakan oleh Subekti bahwa jaminan secara 

umum itu sering dirasakan kurang cukup aman, karena kekayaan siberutang pada 

suatu waktu dapat habis dan jaminan secara umum itu berlaku untuk semua 

kreditur
9
. Oleh karena itu, kreditur minta diberikan jaminan khusus berupa 

jaminan kebendaan dan/atau jaminan pribadi yang dinamakan penanggungan 

utang
10

. 

Jaminan sendiri didefinisikan sebagai tanggungan yang diberikan oleh 

debitur kepada kreditur karena pihak kreditur mempunyai suatu kepentingan, 

yaitu bahwa debitur harus memenuhi kewajibannya
11

. Dari pengertian tersebut 

dapat disimpulkan bahwa hak jaminan yang diberikan kepada kreditur adalah baik 

                                                           
8
 Niken Prasetyawati, dan Tony Hanoraga, Jaminan Kebendaan dan Jaminan Perorangan sebagai 

Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik Piutang, JSH Jurnal Sosial Humaniora, Vol 8  No.1, 

Juni 2015, hal. 126 
9
 Subekti, Aneka Perjanjian, (Bandung: Alumni, 1985), hal. 164. 

10
 Ibid.  

11
 Dr. H. Budi Untung, S.H., C.N., M.M., Kredit Perbankan di Indonesia, Edisi II, (Yogyakarta: 

Penerbit Andi, 2011), hal. 59. 
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hak kebendaan maupun hak perorangan. Selain itu, hak jaminan yang diberikan 

oleh debitur kepada kreditur dapat diberikan oleh debitur sendiri maupun oleh 

pihak ketiga yang disebut juga penjamin atau penanggung. Hak jaminan yang 

diberikan kepada kreditur tersebut untuk keamanan dan kepentingan kreditur, 

haruslah diadakan dengan suatu perikatan, perikatan mana bersifat accesoir dari 

perjanjian kredit atau pengakuan hutang yang diadakan oleh debitur dengan 

kreditur
12

. Dengan sifat accesoir tersebut memberikan arti bahwa tidak ada 

jaminan yang diberikan oleh suatu pihak apabila tidak ada perikatan utama yang 

mendasarinya dalam hal ini adalah perjanjian kredit.  

Dari penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberian objek 

jaminan sebagai jaminan utang merupakan upaya lain atau alternatif lain yang 

dapat digunakan bank untuk memperoleh pelunasan kredit pada waktu debitur 

wanprestasi kepada bank. Dalam hal debitur wanprestasi dengan kondisi bahwa 

debitur tidak dapat melunasi utangnya kepada bank sesuai dengan ketentuan 

dalam perjanjian kredit, maka akan dilakukan eksekusi terhadap jaminan utang, 

baik dengan cara penjualan langsung maupun lelang atau dengan cara lain yang 

ditentukan oleh para pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Selanjutnya, hasil dari pencairan jaminan kredit akan diperhitungkan oleh 

bank untuk pelunasan kredit debitur yang telah dinyatakan kredit macet oleh 

Bank.  

Dalam setiap pemberian fasilitas kredit oleh Bank kepada nasabahnya 

khususnya dalam bentuk badan usaha, selalu disyaratkan untuk memberikan 

jaminan utang sebagai jaminan lancarnya pembayaran kewajiban fasilitas kredit 

                                                           
12

 Ibid.  
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kepada bank. Telah disinggung di atas, bahwa pemberian jaminan utang dapat 

berupa penyerahan barang yang dapat dikatan sebagai jaminan kebendaan 

dan/atau berupa janji penganggungan utang atau yang dikenal dengan borgtocht.   

Jaminan penanggungan utang adalah jaminan yang bersifat perorangan 

yang menimbulkan hubungan langsung dengan orang tertentu
13

. Jaminan yang 

bersifat perorangan ini mempunyai asas kesamaan sebagaimana tercermin dalam 

Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, artinya tidak 

membedakan piutang mana yang lebih dahulu terjadi dan piutang yang terjadi 

kemudian. Terdapat dua macam bentuk jaminan borgtocht yaitu jaminan 

perorangan (personal guarantee) dan jaminan perusahaan (corporate 

guarantee)
14

.  

 Jaminan perorangan (personal guarantee) adalah jaminan yang diberikan 

oleh pihak ketiga (guarantor) kepada orang lain (kreditur) yang menyatakan 

bahwa pihak ketiga (guarantor) menjamin pembayaran kembali suatu pinjaman 

sekira yang berhutang (debitur) tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajiban 

finansialnya terhadap kreditur (bank)
15

.  Dalam Pasal 1820 Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata dinyatakan bahwa sebagai berikut: “Penanggungan ialah suatu 

persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri 

untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya.” 

 Dasar hukum pengaturan jaminan perorangan (pribadi) diatur dalam Kitab 

Undang-undang Hukum Perdata buku III Bab XVII Pasal 1820-1850. Jaminan 

perorangan (personal guarantee) sesuai dengan sifatnya dikategorikan pula pada 

perjanjian turunan atau accesoir dimana perjanjian ini bersifat tambahan dan 

                                                           
13

 Sutarno, SH., MM., Op.Cit., hal. 148.  
14

 Ibid., hal. 149.  
15

 DR. Sentosa Sembiring, SH., MH., Op.Cit., 72.  
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dikaitkan dengan perjanjian pokok. Ketentuan ini tercermin dalam Pasal 1821 

Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa tiada 

penanggungan jika tidak ada perikatan pokok yang sah. Dengan demikian, 

penanggungan adalah batal demi hukum jika persetujuan (perikatan utamanya) 

adalah batal demi hukum
16

. 

Istilah jaminan perorangan (personal guarantee) berasal dari kata 

borgtocht. Ada juga yang menyebutkan dengan istilah jaminan immaterial. 

Pengertian jaminan perorangan (personal guarantee) dapat dilihat dari berbagai 

pandangan dan pendapat para ahli. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, mengartikan 

jaminan immaterial (perorangan) adalah jaminan yang menimbulkan hubungan 

langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur 

tertentu terhadap harta kekayaan debitur umumnya
17

.  

Apabila diperhatikan pada definisi jaminan perorangan (personal 

guarantee) yang diberikan oleh Pasal 1820 Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata, maka jelaslah bahwa ada tiga pihak yang terkait dalam perjanjian 

penanggungan utang, yaitu pihak kreditur, debitur dan pihak ketiga
18

. Alasan 

adanya perjanjian penanggungan ini antara lain karena si penjamin atau 

penanggung mempunyai persamaan kepentingan ekonomi dalam usaha dari 

peminjamn (debitur) (ada hubungan kepentingan antara penjamin dan peminjam.  

Dalam praktek, jaminan perorangan (personal guarantee) pada umumnya 

merupakan jaminan tambahan setelah pihak peminjam (debitur) memberikan 

jaminan kebendaan. Hal ini umumnya dikarenakan dengan pertimbangan dan 

                                                           
16

 Ibid., hal 73.  
17

 Dr. H. Salim HS., S.H., M.S., Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, (Jakarta: Penerbit 

PT Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 217.  
18

 Ibid., hal. 219.  
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analisa pihak kreditur (dalam hal ini bank) bahwa untuk melakukan eksekusi 

jaminan kebendaan cenderung lebih mudah dibandingkan dengan eksekusi 

jaminan perorangan (personal guarantee). Jaminan perorangan (personal 

guarantee) menjadi jaminan tambahan setelah adanya jaminan kebendaan juga 

tercermin dalam Pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang 

mengatur bahwa “Penanggung tidak wajib membayar kepada kreditur kecuali 

debitur lalai membayar utangnya dalam hal itu pun barang kepunyaan debitur 

harus disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi hutangnya”. Ketentuan ini 

memberikan hak istimewa bagi penjamin (guarantor) untuk menuntut agar harta 

kekayaan debitur disita dan dieksekusi terlebih dahulu untuk melunasi hutangnya. 

Lain halnya, apabila penjamin (guarantor) melepaskan hak istimewanya 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata 

tersebut. Dengan melepaskan hak keistimewaan ini, maka penjamin (guarantor) 

dapat dimintakan untuk membayar kewajibannya kepada kreditur bersama dengan 

melakukan eksekusi atas jaminan kebendaan yang diberikan oleh debitur 

berdasarkan perjanjian kredit.  

Jaminan perorangan (personal guarantee) diberikan oleh Penjamin dengan 

berbagai syarat, salah satunya Penjamin harus cakap dalam bertindak. Mengenai 

subyek penjamin dalam personal guarantee tidak terdapat ketentuan bahwa 

pemberi jaminan wajib berkewarganegaraan Indonesia atau tidak. Artinya, 

siapapun berhak menjadi Penjamin dalam personal guarantee asalkan ia cakap 

dalam bertindak. Dalam praktek, pemberian personal guarantee sebagai jaminan 

fasilitas kredit tentunya disesuaikan dengan kebijakan internal perusahaan 

masing-masing kreditur. Ada beberapa kreditur yang tidak memperkenankan 
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pemberian personal guarantee sebagai jaminan fasilitas kredit ada pula yang 

mensyaratkan adanya pemberian personal guarantee sebagai jaminan tambahan 

dalam pemberian fasilitas kredit tersebut.  

Pada praktek pemberian fasilitas kredit yang terjadi pada PT Bank X, 

Tbk., sebagai salah satu contoh kreditur yang mensyaratkan adanya pemberian 

personal guarantee sebagai jaminan tambahan disamping adanya jaminan 

kebendaan yang telah diberikan oleh debitur. PT Bank X, Tbk., merupakan 

perusahaan yang bergerak dibidang perbankan yang didirikan berdasarkan hukum 

Negara Republik Indonesia, dengan susunan pemegang saham dimiliki oleh (i) 

badan usaha asing dengan presentase kepemilikan saham sebesar 79,8%; (ii) 

perorangan berkewarganegaraan Indonesia dengan presentase kepemilikan saham 

sebesar 9.7%; dan (iii) Publik dengan total presentase kepemilikan saham sebesar 

10,5%. Dengan pemegang saham mayoritas dimiliki oleh badan usaha asing, yang 

dalam hal ini tunduk dan didirikan berdasarkan hukum Negara Korea Selatan, PT 

Bank X, Tbk, melayani berbagai transaksi perbankan dari nasabah berbagai 

kalangan, namun mayoritas nasabah berasal dari perusahaan penanaman modal 

asing (PT PMA), yang memiliki mayoritas sahamnya adalah badan usaha asing 

dari Korea Selatan ataupun Direktur Utamanya berkewarganegaraan Korea 

Selatan.   

Dengan adanya persamaan tersebut, PT Bank X, Tbk., kemudian 

menetapkan kebijakan internal bahwa khusus bagi PT PMA dengan latar belakang 

warga negara yang sama, apabila hendak mengajukan fasilitas kredit pada PT 

Bank X, Tbk., diwajibkan untuk memberikan personal guarantee yang diberikan 

oleh key person pada PT PMA tersebut. Key person disini merupakan pihak 
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pengendali dari nasabah, yaitu baik yang bertindak selaku Direktur Utama 

ataupun pemegang saham terbesar. Pemberian personal guarantee oleh warga 

negara Korea, disamping tentunya dengan pemberian jaminan kebendaan, 

dimaksudkan agar PT Bank X, Tbk. selaku kreditur, juga turut serta mengikat 

pihak pengendali dalam perusahaan debitur. Sehingga, PT Bank X, Tbk. selaku 

kreditur, merasa lebih terjaga kepentingannya dan terjamin kelancaran atas 

pembayaran dari fasilitas kredit. 

Dalam dokumen pemberian jaminan peorangan (personal guarantee) yang 

dibuat oleh PT Bank X, Tbk., dan penjamin, telah dinyatakan bahwa penjamin 

melepaskan hak istimewanya sebagaimana dalam ketentuan 1831 Kitab Undang-

undang Hukum Perdata. Telah disinggung di atas, bahwa penjamin dalam 

pemberian personal guarantee mempunyai hak istimewa sebagaimana diatur 

dalam Pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Sesuai dengan sifatnya 

yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, bahwa borgtocht tidak 

memberikan hak preferen (hak yang diutamakan). Dengan demikian, apabila 

seorang penjamin tidak dengan sukarela melunasi hutang debitur maka harta 

kekayaan penjamin itu yang harus dieksekusi. Tetapi, harta kekayaan penjamin 

bukan semata-mata untuk menjamin hutang debitur kepada kreditur tertentu saja, 

tetapi secara yuridis harta kekayaan penjamin menjadi jaminan atas hutang-hutang 

kepada semua kreditur. Jika harta kekayaan si penjamin dilelang, maka hasilnya 

dibagi kepada para kreditur yang ada secara proporsional kecuali penjamin tidak 

memiliki kreditur lain
19

.  Dengan melepaskan hak istimewa yang diberikan oleh 

Pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut, maka hal ini 

                                                           
19

 Sutarno, SH., MM., Op.Cit., hal. 238. 
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memberikan konsekuensi bahwa, harta kekayaan penjamin juga dapat dieksekusi 

untuk melunasi pembayaran kewajiban debitur kepada Bank selaku kreditur 

dalam waktu yang sama (parallel) dengan eksekusi jaminan kebendaan yang telah 

diberikan.   

Lalu, kemudian bagaimana dengan pemberian personal guarantee yang 

diberikan oleh warga negara asing seperti yang terjadi pada pemberian fasilitas 

kredit PT Bank X, Tbk. Dapatkah warga negara asing memberikan personal 

guarantee dalam suatu perjanjian kredit? Dalam literatur peraturan perundang-

undangan yang berlaku tidak mengatur mengenai batasan atas subyek yang dapat 

menjadi penjamin dalam pemberian personal guarantee. Subyek personal 

guarantee adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan pejanjian 

penjaminan yaitur kreditur dan penjamin. Ikatan yang terjadi adalah antara 

kreditur dengan penjamin sebagai pihak ketiga
20

. Didefinisikan juga bahwa 

penjamin adalah pihak ketiga yang berarti bukan debitur, bisa orang-peorangan 

atau korporasi yang berbadan hukum atau korporasi yang tidak berbadan hukum 

yang mengadakan perjanjian dengan kreditur untuk menjamin pelunasan hutang 

debitur kepada kreditur dalam hal debitur wanprestasi.  

Dengan demikian, secara yuridis, tidak ada larangan bagi warga negara 

asing untuk memberikan personal guarantee dalam suatu pemberian kredit di 

Bank. Namun, yang perlu dikaji ulang adalah mengenai mekanisme eksekusi harta 

kekayaan penjamin yang tidak memiliki asset atau harta kekayaan di Indonesia 

apabila debitur wanprestasi. Terlebih dengan dilepaskannya hak istimewa dari 

Penjamin, maka harta kekayaan Penjamin tidak tertutup kemungkinan untuk 

                                                           
20

 Ibid, hal. 241. 
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dimintakan eksekusi bersama-sama dengan jaminan kebendaan guna melunasi 

kewajiban debitur. Melakukan eksekusi asset penjamin yang berada di luar 

Indonesia tentunya tidak semudah melakukan eksekusi atas asset penjamin yang 

berada di Indonesia.   

Warga negara asing sendiri memiliki keterbatasan dalam memiliki asset di 

Indonesia, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembatasan 

tersebut tercermin dalam ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia 

Nomor 5 Tahun 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 

104) tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (selanjutnya disebut dengan 

“UU No. 5/1960”), warga negara asing tidak dapat memiliki hak milik atas tanah 

di Indonesia
21

 dan begitu pula dengan orang asing yang mendapatkan hak milik 

karena pewarisan dan pencampuran harta karena perkawinan wajib melepaskan 

haknya tersebut
22

. 

Perkembangan hukum di Indonesia yang demikian pesat nyatanya 

memberikan kesempatan bagi warga negara asing untuk memiliki aset di 

Indonesia dengan status tanah Hak Pakai dengan dikeluarkannya Peraturan 

Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan 

dan Hak Pakai (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1996) 

(selanjutnya disebut dengan “PP No. 40/1996”) dan Peraturan Pemerintah Nomor 

                                                           
21

 Pasal 21 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104) tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria 

(selanjutnya disebut “UU No. 5/1960”), menyebutkan bahwa:  

“Hanya warganegara Indonesia dapat mempunyai hak milik”. 
22

 Pasal 21 Ayat 3 UU No. 5/1960, menyebutkan bahwa:  

“Orang asing yang sesudah berlakuknya Undang-undang ini memperoleh hak milik karena 

pewarisan-tanpa-wasiat atau pencampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga negara 

Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya Undang-undang ini kehilangan 

kewarganegaraannya wajib melepaskan hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika 

sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersbeut hapus 

karena hukum dan tanahnya jatuh kepada nagara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain 

yang membebaninya tetap berlangsung”. 
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103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh 

Orang Asing Yang Berkedudukan di Indonesia (Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5793) (selanjutnya disebut dengan “PP No. 

103/2015”). Dengan diberlakukannya peraturan perundang-undangan tersebut, 

maka kesempatan warga negara asing untuk memiliki aset berupa lahan dan 

bangunan di Indonesia terbuka dengan diberikan status Hak Pakai dengan jangka 

waktu tertentu yang dapat diperpanjang.  

 Dalam pemberian personal guarantee yang terjadi pada pemberian 

fasilitas kredit PT Bank X, Tbk, Penjamin berkewarganegaraan asing tersebut 

tidak memiliki aset di Indonesia dan hanya memiliki aset pada negara asalnya, 

yaitu Korea Selatan. Namun, PT Bank X, Tbk. selaku kreditur dalam hal ini juga 

tidak dapat mengetahui berapa besar jumlah harta kekayaan yang dimilikinya 

dinegara asalnya. Apabila debitur wanprestasi, maka PT Bank X, Tbk., tentunya 

akan memiliki usaha yang lebih dan dengan biaya yang tidak sedikit untuk 

mengusahakan agar harta kekayaan penjamin yang berada di luar Indonesia untuk 

dieksekusi sehingga hasilnya dapat digunakan untuk melunasi pembayaran 

kewajiban perjanjian kredit debitur.  

 Dengan demikian, apakah pemberian personal guarantee oleh warga 

negara asing akan menjadi efektif untuk diaplikasikan pada pemberian fasilitas 

kredit berdasarkan hukum Indonesia. Selain itu, perlu dipertimbangkan mengenai 

perlindungan bagi kreditur atas pemberian personal guarantee oleh warga negara 

asing tersebut.   

 Dengan penjabaran tersebut di atas, Penulis berkeinginan untuk 

menganalisa dan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kekuatan hukum 
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personal guarantee yang diberikan oleh Penjamin berkewarganegaraan asing dan 

perlindungan hukum bagi kreditur dalam hal debitur melakukan wanprestasi. 

Penelitan hukum sebagaimana yang diuraikan tersebut, akan diangkat dengan 

judul penelitian “Tinjauan Yuridis Pemberian Personal Guarantee oleh 

Penjamin Berkewarganegaraan Asing sebagai Jaminan Fasilitas Kredit Pada 

PT Bank X, Tbk”.  

 

1.2  Rumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh Penulis, maka 

rumusan masalah yang akan diangkat oleh Penulis adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimanakah kekuatan hukum atas jaminan perorangan (personal 

guarantee) yang diberikan oleh Penjamin berkewarganegaraan asing guna 

menjamin fasilitas kredit pada PT Bank X, Tbk.?   

2. Bagaimanakah upaya hukum yang dapat dilakukan PT Bank X, Tbk. 

selaku kreditur, dalam melindungi kepentingannya terkait dengan 

pemberian jaminan perorangan (personal guarantee) yang diberikan oleh 

Penjamin berkewarganegaraan asing?  

 

1.3  Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat oleh Penulis di atas, maka 

tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh Penulis adalah sebagai berikut : 

1. Secara umum dari penelitian hukum ini adalah untuk upaya memberikan 

informasi yang bersifat akademis sehubungan dengan kekuatan hukum 

atas Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) yang diberikan oleh 
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Penjamin berkewarganegaraan asing dan perlindungan hukumnya bagi PT 

Bank X, Tbk. 

2. Tujuan khusus dari penelitian hukum adalah untuk mendapatkan 

pengetahuan yang mendalam tentang kekuatan hukum dari Jaminan 

Perorangan (Personal Guarantee) yang diberikan oleh Penjamin 

berkewarganegaraan asing dan upaya hukum yang dapat dilakukan PT 

Bank X, Tbk., selaku Kreditur, dalam melindungi kepentingannya, dilihat 

dari mekanisme pelaksanaan eksekusi atas harta kekayaan Penjamin yang 

berada di luar Indonesia.  

 

1.4  Kegunaan Penelitian  

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teoritis antara lain:  

1. Bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk 

pengembangan ilmu pengetahuan terutama mengenai hukum jaminan dan 

hukum perbankan khususnya mengenai jaminan penanggungan utang 

(borghtocht) yang diberikan oleh perorangan (personal guarantee).  

2. Bagi Civitas Akademika  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk kalangan 

civitas akademika, terutama bagi mahasiswa fakultas hukum dan magister 

kenotariatan untuk memahami tentang pemberian personal guarantee 

sebagai jaminan fasilitas kredit pada perbankan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.  
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Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kegunaan praktis, antara lain:  

1. Bagi Praktisi Hukum 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para praktisi 

hukum dalam memberikan pendapat atau memberikan solusi atas 

pemberian personal guarantee oleh penjamin berkewarganegaraan asing 

sebagai jaminan dalam perjanjian kredit serta upaya hukum yang dapat 

dilakukan oleh kreditur apabila debitur wanprestasi.  

2. Bagi Pelaku Usaha 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi para praktisi hukum 

untuk memberikan panduan kepada pelaku usaha, khususnya pelaku usaha 

perbankan terkait dengan implementasi pemberian personal guarantee 

oleh penjamin berkewarganegaraan asing.  

 

1.5  Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan yang digunakan Penulis pada penulisan ini akan 

terdiri dari lima (5) bab yang akan berkaitan satu dengan yang lainnya, 

dengan rincian sebagai berikut:  

 BAB I PENDAHULUAN  

Pada Bab ini, Penulis membahas mengenai latar belakang yang berisikan 

pokok permasalahan dan menjadi dasar dilakukannya penelitian ini. 

Kemudian pada Bab ini, Penulis membahas pula mengenai rumusan 

masalah yang diangkat, tujuan penulisan, kegunaan penulisan, kerangka 

konsep dan sistematika penulisan terkait dengan data-data yang akan 

digunakan untuk melakukan penelitian ini.  
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  BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Pada Bab ini, Penulis akan menguraikan mengenai teori-teori, pemikiran 

dan pendapat para ahli, tulisan, evaluasi, serta dasar-dasar hukum 

peraturan perundang-undangan terhadap fokus penelitian yang diangkat 

oleh Penulis, yang berkaitan dengan perbankan, hukum jaminan, hukum 

perjanjian serta hukum international terkait dengan territorial.  

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada Bab ketiga, Penulis akan menguraikan jenis penelitian, jenis data, 

cara perolehan data, pendekatan dan analisis yang akan digunakan oleh 

Penulis dalam penelitian ini.  

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN  

Pada Bab keempat, Penulis akan mengupas dan membahas mengenai 

analisis yang mendalam terkait dengan kekuatan hukum dari akta personal 

guarantee yang diberikan oleh Penjamin berkewarganegaraan asing serta 

perlindungan hukum bagi kreditur dalam hal debitur wanprestasi.  

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada Bab ini, Penulis akan menguraikan mengenai kesimpulan yang 

diperoleh Penulis dari hasil penelitian serta saran yang diajukan oleh 

Penulis dalam menyikapi permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini.  

  




