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                        BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

   Dewasa ini keberadaan bank dalam kehidupan masyarakat 

mempunyai peran yang sangat penting. Bank merupakan lembaga keuangan 

yang menjadi wadah bagi badan usaha, lembaga pemerintah, swasta maupun 

orang pribadi selain sebagai tempat menyimpan dana dan sebagai sarana 

dalam melakukan berbagai transaksi keuangan. Lewat lembaga pengumpulan 

dana tersebut, bank dapat menyalurkan kembali dana yang sudah terkumpul 

tersebut kepada masyarakat melalui pranata hukum perkreditan. Di samping 

fungsi yang telah disebutkan di atas, bank juga memberikan berbagai jasa 

perbankan yang dibutuhkan oleh nasabah maupun masyarakat pada 

umumnya.1 

   Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (“UU 

Perbankan”) mengatur tentang kelembagaan operasional bank komersil di 

Indonesia, yaitu bank yang berfungsi melayani kebutuhan jasa perbankan 

masyarakat.2 Peranan bank dalam memajukan perekonomian suatu negara 

sangatlah besar. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai 

kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. 

 
1 Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan, Mandar Maju, Bandung, 2012, hal. 15 
2 M. Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, 2007, hal. 73 
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   Pentingnya bank bagi perekonomian suatu negara, antara lain karena 

bank berfungsi dalam hal penciptaan uang, mengedarkan uang, menyediakan 

uang untuk menunjang kegiatan usaha, tempat mengamankan uang, tempat 

melakukan investasi, dan jasa keuangan lainnya.3 Untuk menjalankan 

kegiatannya, bank tentu membutuhkan keahlian untuk mengelola usaha 

perbankan secara professional. 

   Bank adalah badan usaha yang aktivitasnya meliputi kegiatan 

menghimpun dana dari masyarakat dalam berbagai bentuknya (giro, deposito, 

tabungan, dan lain-lainnya) yang sudah barang tentu memerlukan persyaratan 

khusus untuk mendirikannya atau untuk beroperasinya.4 Bank merupakan 

perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak-pihak 

yang kekurangan dana atau memerlukan dana. Dengan demikian, fungsi 

utama bank yaitu menerima dan menyalurkan kredit dari dan untuk 

masyarakat.5 

   Berbagai deregulasi dalam bidang moneter dan perbankan telah 

merubah wajah perbankan nasional Indonesia. Kemudahan dan kebebasan 

usaha lebih luas yang diberikan pemerintah kepada dunia perbankan dan telah 

menyebabkan peningkatan jumlah bank, volume usaha dan jenis produk yang 

ditawarkan antar bank dan tingkat persaingan lembaga keuangan non bank 

menjadi semakin tajam. Masing-masing bank telah berupaya 

 
3 Kasir, Dasar-dasar Perbankan, Edisi I, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 2 
4 Zainal Asikin, Pokok-pokok Hukum Perbankan di Indonesia, Cetakan Kedua, Raja Grafindo 

Persada, Jakarta, 1997, hal. 25 
5 Thomas Suyatno, Kelembagaan Perbankan, Edisi Kedua, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 

1993, hal. 1 
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memperkenalkan produk baru dengan berbagai rangsangan hadiah berupa 

uang maupun barang, guna mendapatkan dana dari masyarakat yang dapat 

dihimpun perbankan nasional. 

   Sejalan dengan peningkatan dana yang dapat dihimpun diikuti pula 

dengan peningkatan pemberian kredit di segala sektor ekonomi baik sektor 

perdagangan industri jasa perbankan maupun sektor lainnya, seperti sektor 

industri, sektor jasa, sektor pertanian, sektor pertambangan dan masih banyak 

lagi. Dengan adanya pemberian kredit kepada masyarakat, maka akan 

meningkatkan keuntungan bank. Pemberian kredit adalah kegiatan yang sah 

bagi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Kedua bank tersebut 

merupakan badan usaha penyalur dana kepada masyarakat dalam bentuk 

pemberian kredit.6 Dalam Pasal 1 angka II UU Perbankan dirumuskan 

pengertian kredit 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 hutangnya setelah jangka waktu 

tertentu dengan pemberian bunga”. 

 

   Menurut Gatot Supramono, salah satu bentuk kredit yang 

dikembangkan oleh bank saat ini adalah kredit usaha kecil dan menengah 

(kredit ritel) dan kredit usaha besar (kredit korporasi).7 Pinjaman kredit 

perbankan dapat dibedakan jangka waktunya, yaitu: 

 
6 Ibid, hal. 75 
7 Gatot Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hal. 

14 
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1. Kredit jangka pendek, yaitu kredit yang berjangka waktu maksimal 1 

tahun. Bentuknya dapat berupa kredit rekening koran, kredit penjualan, 

kredit pembeli dan kredit wesel. 

2. Kredit jangka menengah, yaitu kredit berjangka waktu antara 1 tahun 

sampai 3 tahun. 

3. Kredit jangka panjang, yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 

tahun. Kredit jangka panjang ini pada umumnya adalah kredit investasi 

yang bertujuan untuk menambah modal perusahaan dalam rangka 

rehabilitasi, ekspansi (perluasan) dan pendirian proyek baru.8 

   Apabila dilihat ketentuan dalam dalam Pasal 8 ayat (1) UU 

Perbankan, dikemukakan bahwa dalam memberikan kredit bank wajib 

mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan 

kemampuan serta kesanggupan nasabah debitor untuk melunasi utangnya 

atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang 

diperjanjikan.  

   Meskipun tidak disebutkan secara tegas bahwa setiap pemberian 

kredit, debitor wajib memberikan jaminan (collateral) kepada kreditor tetapi 

dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (1) ditegaskan bahwa untuk memperoleh 

keyakinan sebagaimana disebutkan diatas, maka bank harus melakukan 

penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan 

prospek usaha dari debitor. Kondisi ini merupakan suatu implementasi dari 

asas prudential banking yang selama ini telah menjadi pedoman bank-bank 

 
8 Ibid, hal. 19 
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dalam melakukan pemberian kredit, tercermin dari prosedur pemberian kredit 

yang harus dilakukan secara hati-hati dan selektif.  

   Pemeriksaan kelayakan usaha debitor akan dilakukan oleh bank 

menggunakan prinsip 5C’s untuk menilai apakah bank akan menjadi kreditor 

atau memberikan pembiayaan kepada debitor tersebut. Prinsip 5C’s antara 

lain: Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition. Character 

merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang yang 

akan diberikan kredit benar-benar harus dapat dipercaya. Untuk membaca 

watak atau sifat dari calon debitor dapat dilihat dari latar belakang si nasabah, 

baik yang bersifat pribadi. Dari sifat dan watak ini dapat dijadikan suatu 

ukuran tentang “kemauan” nasabah untuk membayar.9 

   Secara garis besar, dikenal ada 2 (dua) macam bentuk jaminan yaitu 

jaminan secara umum dan jaminan secara khusus. Pasal 1131 KUH Perdata 

menyatakan “segala kebendaan seorang, baik yang bergerak maupun tidak 

bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari 

menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan“. Jaminan secara 

umum berlaku bagi semua kreditor, sehingga kalau ada banyak kreditor ada 

kemugkinan beberapa orang dari mereka tidak lagi mendapat bagian. 

Sedangkan jaminan yang bersifat khusus jaminan yang diberikan oleh debitor 

kepada kreditor, yang hak-hak tagihannya mempunyai hak mendahului 

sehingga kedudukam kreditor privilege (hak preferen)10. 

 
9 Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan-Revisi 2014, Rajagrafindo Persada, Bandung, 2014, hal. 136. 
10 H.R Daeng Naja, Hukum Kredit dan Bank Garansi, P.T Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 

207 
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   Namun demikian, dalam pelaksanaannya, selain penilaian 

sebagaimana dikemukakan di atas, seringkali bank memintakan pula adanya 

jaminan tambahan berupa jaminan materiil atau jaminan penanggungan dari 

pihak tertentu. Dalam praktek perbankan, jaminan penanggungan ini lazim 

dikenal dengan istilah jaminan perorangan (Personal Guarantee). Bank 

menginterpretasikan bahwa jaminan perorangan ini merupakan perangkat 

yang dapat memberikan perlindungan jaminan yang lebih optimal dan dinilai 

dapat mendukung keyakinan dalam mekanisme pemberian kredit. Jaminan 

yang diberikan tersebut dapat mengakibatkan kewajiban secara finansial dari 

pihak penanggung (guarantor) untuk menanggung terhadap pemenuhan 

prestasi apabila pihak yang dijamin (debitor) melakukan cidera janji 

(wanprestasi).  

   Kelihatannya selama ini, di sebagian kalangan masih sering terjadi 

kesalahpahaman mengenai essensi yuridis dengan apa yang disebut jaminan 

perorangan. Hal ini terjadi mungkin karena kurangnya pemahaman terhadap 

ketentuan terkait yang berlaku, khususnya bab-bab mengenai penanggungan 

utang yang diatur dalam KUH Perdata. Pemahaman yang keliru ini tercermin 

dari adanya anggapan bahwa dengan adanya jaminan perorangan dalam 

perjanjian kredit, maka kewajiban pemenuhan prestasi dari pihak penanggung 

bersifat seketika tatkala pihak debitor yang dijamin melakukan wanprestasi. 

Tentunya, kondisi yang sebenarnya tidaklah bersifat sedemikian sederhana, 

namun harus melalui beberapa tahapan sebagaimana diatur dalam Pasal 1820 

sampai dengan Pasal 1864 KUH Perdata, Bab 17 tentang Penanggungan 
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Utang. Pasal-pasal tersebut menjadi dasar pengaturan dari mekanisme 

jaminan perorangan.  

   Penggunaan jaminan perorangan masih tetap dipersyaratkan dalam 

pemberian kredit dikalangan perbankan nasional antara lain untuk:  

1) Kredit-kredit yang dikucurkan bagi perusahaan-perusahaan baik yang 

sudah berbentuk badan hukum maupun badan usaha dengan alasan 

bahwa kredit atas nama perusahaan tersebut harus dijamin secara pribadi 

oleh orang-orang ”kunci” di perusahaan tersebut antara lain pemegang 

saham, direksi atau komisaris yang mengelola dan mengawasi jalannya 

perusahaan tersebut; 

2) Kredit yang dikucurkan bagi perorangan yang dengan alasan-alasan 

tertentu disyaratkan untuk diberikan jaminan tambahan berupa jaminan 

perorangan. Alasan-alasan tersebut antara lain karena : 

a. Jaminan fixed assets kurang mencukupi untuk meng-cover jumlah 

kreditnya.  

b. Kredibilitas debitor masih diragukan dalam mengelola usahanya. 

c. Usaha debitor merupakan usaha patungan dengan orang lain. 

d. Kredit yang jumlahnya relatif besar ( exposure kredit besar ). 

  Adapun ternyata jaminan perorangan yang telah diberikan oleh 

debitor kepada bank sebagai jaminan tambahan hanya memiliki kekuatan 

secara “moral” saja. Pelaksanaan sebagai bentuk tanggung jawab jaminan 

perorangan ini nyatanya tetap sulit untuk dilaksanakan di kala debitor 

melakukan cidera janji. Dalam menjalani masalah jaminan perorangan dalam 
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pengembalian kredit bank, seringkali bank dalam penagihannya memilih untuk 

menempuh jalur hukum yang tentunya akan menambah pengeluaran bagi bank 

sebagai upaya untuk mendapatkan pengembalian pemberian kreditnya. 

Adapun terdapat beberapa kasus mengenai pelaksanaan atas penagihan 

terhadap penjamin pribadi apabila debitor utamanya cidera janji. Salah satunya 

yakni kasus Citibank, N.A. yang mengajukan permohonan Pailit terhadap 

penjamin pribadi (personal guarantee) dari PT Ciptagria Mutiarabusana yakni 

Robert Raymond dan Ny. Meithy Susanti.  

  Dalam perkara Kepailitan ini yang teregister dalam perkara No. 

17/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst., Citibank, N.A. dengan PT Ciptagria 

Mutiarabusana telah menandatangani perjanjian fasilitas kredit yakni 

Revolving Credit Agreement (Onshore US Dollars) tertanggal 26 November 

1996 dengan nilai sebesar USD 500.000, Export Credit Financing Agreement 

(Cititrade Financing-Export) (Onshore Rupiah/US$) tertanggal 26 November 

1996 dengan nilai sebesar USD 500.000 dan Revolving Credit Agreement 

(Onshore US Dollar) (Uncommited) tertanggal 10 Agustus 2006 dengan nilai 

sebesar USD 530.000, yang kemudian dilakukan amandemen beberapa kali 

dengan nilai kredit yang terus ditingkatkan serta jangka waktu 

pengembaliannya pun turut diperpanjang terhadap fasilitas-fasilitas kredit 

tersebut. Atas pinjaman-pinjaman tersebut, Robert Raymond dan Ny. Meithy 

Susanti memberikan jaminan kepada Citibank, N.A. sebagai penjamin pribadi 

atas fasilitas kredit yang diterima oleh PT Ciptagria Mutiarabusana untuk 

menjamin terlaksananya pengembalian kembali atas dana-dana yang 
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dikucurkan melalui fasilitas kredit tersebut. Dalam perkembangannya, PT 

Ciptagria Mutiarabusana telah ingkar janji yakni tidak membayar 

kewajibannya untuk membayar utangnya yang telah jatuh tempo kepada 

Citibank, N.A. (pemohon pailit). Kemudian, Citibank, N.A. mengajukan 

permohonan pailit terhadap penjamin pribadi tersebut sebagai upaya Citibank, 

N.A. untuk mendapatkan pengembalian atas utang PT Ciptagria Mutiarabusana 

yang tidak kunjung dibayar. Dalam permohonan ini Pengadilan Niaga pada 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menolak permohonan pailit pemohon 

dengan inti pertimbangan yakni permohonan yang diajukan tidak memenuhi 

unsur sederhana sebagaimana yang disyaratkan dalam Undang-Undang No. 37 

Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

(“UU KPKPU”) dan mengenai kreditor lain tidak dapat dipertimbangkan 

karena masih adanya sengketa mengenai jumlah pasti utang kreditor lain 

tersebut kepada Para Termohon Pailit. Selanjutnya Citibank, N.A. mengajukan 

upaya hukum Kasasi yang teregister dalam nomor perkara 419 K/Pdt.Sus/2012 

yang mana Mahkamah Agung menguatkan kembali putusan hakim tingkat 

pertama dengan alasan pertimbangan dan putusan hakim tingkat pertama sudah 

tepat dan beralasan hukum. 

  Dari kasus tersebut, terlihat bahwa penerapan terhadap kewajiban 

dari jaminan perorangan untuk menggantikan posisi debitor utama (dengan 

melepaskan hak-hak istimewanya sebagaimana yang diatur dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata) untuk menyelesaikan kewajibannya kepada 

kreditor sangat sulit untuk dijalankan. Hal seperti ini yang menyebabkan 
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banyak kreditor khususnya kreditor perbankan yang mendapatkan jaminan 

perorangan dari debitor utama sebagai salah satu jaminan atas pelunasan 

utangya tidak mendapatkan kepastian hukum terhadap esensi yuridis dari 

jaminan perorangan tersebut seperti yang telah diuraikan di atas.  

  Dari latar belakang di atas maka peneliti melakukan penelitian 

tentang “KAJIAN HUKUM TENTANG JAMINAN PERORANGAN 

TERHADAP PEMBERIAN KREDIT PERBANKAN (Studi Kasus)”. 
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1.2 Perumusan Masalah. 

Dari latar belakang tersebut di atas, maka penulis membatasi permasalahan 

sebagai berikut:  

1. Bagaimana pengaturan jaminan perorangan berkaitan dengan 

pemberian kredit bank di Indonesia?  

2. Bagaimana akibat hukum atas pemberian jaminan perorangan tersebut 

terhadap penjamin dan bank dengan mengacu pada Putusan Pengadilan 

Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 

17/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. Putusan Mahkamah Agung No. 419 

K/Pdt.Sus/2012? 

 

1.3 Tujuan Penelitian. 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan 

dari penulisan hukum dalam bentuk tesis ini adalah: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan jaminan perorangan 

berkaitan dengan pemberian kredit oleh lembaga perbankan di 

Indonesia. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum atas pemberian 

jaminan perorangan terhadap penjamin dan bank apabila di kemudian 

hari terjadinya permasalahan penyelesaian kredit oleh debitor utama. 

 

 

 



12 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dalam suatu penelitian memberikan manfaat dan kegunaan yang dapat 

diambil. Adapun kegunaan yang terdapat dalam tesis ini adalah: 

1. Kegunaan Teoritis 

a) Secara teoritis, bersifat keilmuan (khususnya ilmu hukum), 

penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan baru dalam 

bidang ilmu hukum khususnya Hukum Jaminan. 

b) Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi suatu objek 

kajian bagi para ilmuwan hukum dan lebih lanjut guna menambah 

keyakinan dan menjamin bank dalam hal pengembalian atas kredit 

bermasalah. 

 

2. Kegunaan Praktis 

Dapat memberikan masukan kepada pihak-pihak pengambil kebijakan 

agar pemberian kredit dengan jaminan perorangan dapat menjamin 

penyelesaian kredit bermasalah. 

 

1.5 Sistematika Penulisan Tesis. 

  Dalam tesis yang berjudul “Kajian Hukum tentang Jaminan Perorangan 

Terhadap Pemberian Kredit Perbankan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga 

pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 17/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. 

Putusan Mahkamah Agung No. 419 K/Pdt.Sus/2012)”, sistematika 

penulisannya adalah sebagai berikut:  
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Bab I : PENDAHULUAN.  

  Berisi penjelasan tentang Latar Belakang, Permasalahan yang 

dipilih, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Kegunaan Penelitian.  

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA. 

  Berisi Tinjauan Umum tentang Bank yang terdiri dari : Pengertian 

Bank, Fungsi Bank, Tujuan Bank dan Jenis-jenis Bank. Berisi Tinjauan Umum 

tentang Kredit yang terdiri dari : Pengertian Kredit, Fungsi Kredit dan Jenis-

Jenis Kredit. Berisi Tinjauan Umum tentang Pemberian Kredit yang terdiri dari 

: Prinsip-prinsip Dalam Pemberian Kredit, Pemberian Kredit Berdasarkan 

Pedoman Perkreditan Bank, dan Kegunaan dan Fungsi Jaminan Kredit dalam 

Pemberian Kredit. Berisi tentang Tinjauan Umum tentang Jaminan yang terdiri 

dari : Istilah dan Pengertian Jaminan, Jenis Jaminan, Pengertian Hukum 

Jaminan. Berisi tentang Tinjauan Umum tentang Jaminan Perorangan yang 

terdiri dari : Istilah dan Pengertian Jaminan Perorangan, Jenis Jaminan 

Perorangan dan Penanggungan Utang. 

 

Bab III : METODE PENELITIAN. 

  Berisi tentang Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Lokasi 

Penelitian, Populasi, Sampel dan Metode Pengambilan Sampling, Metode 

Pengumpulan Data dan Analisis Data. 
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Bab IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS. 

  Berisi tentang kasus posisi perkara pada Putusan Pengadilan Niaga 

pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 17/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. 

Putusan Mahkamah Agung No. 419 K/Pdt.Sus/2012, pertimbangan hukum 

Majelis Hakim atas Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta 

Pusat No. 17/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. Putusan Mahkamah Agung No. 

419 K/Pdt.Sus/2012, akibat hukum atas Putusan Pengadilan Niaga pada 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 17/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. 

Putusan Mahkamah Agung No. 419 K/Pdt.Sus/2012 dan analisis penulis atas 

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 

17/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. Putusan Mahkamah Agung No. 419 

K/Pdt.Sus/2012. 

 

Bab V : KESIMPULAN DAN SARAN 

  Berisi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan inti dari 

hasil penelitian dan pembahasan. Kesimpulan merupakan landasan untuk 

mengembangkan saran-saran. 

 

 

 

 

 

 

 




