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BAB I 

PENDAHULUAN

Seperti telah ditetapkan dalam Garis-garis Besar 

Haluan Negara, bahwa pembangunan ekonomi Indonesia dida- 

sarkan pada demokrasi ekonomi, yang menentukan agar ma- 

syarakat memegang peran aktif dalam pembangunan. Pemba

ngunan di bidang ekonomi tersebut, mendasarkan Pola Pem- 

bangunan Jangka Panjang yang terdapat dalam TAP MPR RI 

NO. II/MPR/1988, yang menitikberatkan pada sektor pertanian, 

yaitu, memantapkan swasembada pangan dan meningkatkan pro- 

duksi hasil pertanian lain. Sedangkan dalam sektor industri, 

mengkhususkan pada industri pengolahan hasil pertanian, 

di samping yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri.

Dalam pembangunan di bidang ekonomi ini, sudah pas- 

ti tidak terlepas dari sumber-sumber kekayaan alam. Keka

yaan alam yang melimpah perlu memperoleh pengelolaan se

cara terarah, kemudian dikembangkan pemanfaatannya secara 

optimal tanpa mengecilkan upaya lainnya, agar terjaga dan 

terbina sumber alam tersebut. Akan tetapi pada suatu saat 

sumber-sumber tersebut sampai juga pada batas akhirnya, 

sepanjang tidak ada peningkatan, pembinaan dan pemeliharaan 

herbagai sumber yang berharga tersebut. Untuk memberikan 

jawaban atas tantangan semacam itu, antara lain, perlu 

diangkat masalah dunia perkreditan yang proporsional.

1
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Perbuatan kredit-mengkredit dalam masyarakat Indo

nesia saat ini sudah mulai melembaga. Dimulai dari pengu- 

saha kecil sampai pada pengusaha besar, mereka banyak 

menggunakan sarana perkreditan, demi mamacu upaya bisnis- 

nya. Banyak diantara mereka yang telah sukses, karena di- 

tunjang oleh adanya kredit sebagai wahana pengukuh kebe- 

radaan modal. Berdasarkan keadaan yang selalu berkembang, 

dalam hal mesyarakat memandang akan betapa pentingnya ma- 

salah kredit, maka tentunya keadaan semacam itu perlu di- 

dukung oleh peran bank-bank yang makin mantap.

Permasalahan yang sering timbul dengan semakin ber- 

kembangnya kegiatan ekonomi masyarakat adalah kebutuhan 

akan modal. Sudah tidak dapat ditawar lagi bahwa dana/mo

dal merupakan hal yang sangat vital. Hal ini dapat terja- 

di karena untuk membiayai pembangunan satu proyek (peru

sahaan yang membutuhksn dana), sering memerlukan dana 

yang tidak kecil jumlahnya. Kebutuhan dana yang demikian 

selalu merupakan masalah bagi bank, sebab sebagai lembaga 

sumber dana, bank harus mempunyai dana yang cukup agar 

dapat membiayai proyek tersebut. Jika dalam bank itu ti

dak tersedia dana yang cukup, maka operasi bank menjadi 

tersendat-sendat.1 Sebagai jalan keluar untuk mengatasi 

masalah tersebut, maka diciptakan suatu cara pemberian

*Achmad Anwari, Ker.ia Sama Pamb-iayaan_Proyek Antar 

Jakarta; 1985, h. 7.
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kredit baru dalam bentuk kerja sama antar bank. Dalam 

praktek, kerja sama ini dapat dalam bentuk bantuan manaje- 

men dan pembiayaan bersama.2 Akan tetapi dalam skripsi ini 

penulis membatasi topik kerja sama hanya dalam bentuk 

pembiayaan bersama. Pembiayaan bersama dapat dilakukan 

antar bank-bank milik negara, antar bank milik negara de

ngan bank-bank milik pemerintah daerah dan dengan bank- 

bank swasta. Selain itu dapat juga diadakan kerja sama 

antar bank milik negara, bank milik pemerintah daerah dan 

bank swasta secara bersama-sama.

Bentuk kerja sama pemberian kredit ini, dahulu su

dah pernah dilaksanakan meskipun masih dalam bentuk yang 

sederhana. Sebelum tahun 1960, apabila dilihat dari segi 

sifatnya, bank dalam menjalankan kegiatannya bersifat 

spesialisasi. Artinya ruang lingkup kegiatan bank diada- 

kan pembedaan-pembedaan, sehingga antara bank yang satu 

dengan bank yang lain mempunyai kegiatan usaha yang ber- 

beda-beda. Kegiatan usaha tersebut dapat meliputi usaha 

pertanian luas, seperti yang dilaksanakan Bank Rakyat In

donesia atau usaha perkebunan oleh Bank Bumi Daya dan 

lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya dapat diberikan con- 

toh sebagai berikut : Apabila terdapat suatu permohonan 

kredit untuk pertanian luas kepada Bank Bumi Daya, maka 

oleh bank tersebut, kredit yang dimohonkan itu harus dia-

h.ll.
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lihkan kepada bank yang sesuai dengan spesialisasinya, 

dalam hal ini Bank Rakyat Indonesia.3 Demikianlah kerja 

sama antar bank yang pernah berlangsung di Indonesia.

Dengan adanya perkembangan perekonomian, maka fung- 

si kerja sama antar bank seperti diatas tidak lagi dila

kukan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat da

lam Undang-Undang Pokok Perbankan No. 14 Th. 1967, menge

nai jenis-jenis bank (spesialisasi). Menurut pasal 3 

IJndang-Undang tersebut, bank dibagi menjadi tiga jenis, 

yaitu Bank Umum, Bank Tabungan dan Bank Pembangunan. Akan 

tetapi setelah Reformasi Perbankan Juni 1983 dan Pakto, 

kecenderungan spesialisasi tampaknya seperti akan diting- 

galkan.4 Meskipun sifat spesialisasi bank mulai diting- 

galkan, namun kerja sama antar bank masih tetap dilakukan 

Hanya, tidak lagi didasarkan pada spesialisasi usahanya, 

melainkan cenderung untuk menghimpun dana yang besar jum- 

lahnya diantara bank-bank baik Bank Nasional, Bank Swasta 

Nasional maupun Bank Pembangunan Daerah, mengumpulkan dan 

menyalurkan kepada perusahaan yang membutuhkan dana (pe

mohon kredit) secara bersama-sama.

Seperti diketahui, bahwa suatu kredit yang dimohon

3Wawancara dengan Mochamad Ri£ai, Kepala Adminis- 
trasi Kredit Bank Rakyat Indonesia Cabang Pahlawan Suraba 
ya, 6 Maret 1991.

4Haitusah Has dan Umar Baslim, Menuiu Sistem Per- 
bankan vana Meniamin Terlaksananva Demokrasl Ekonomi* Ge 
ma Ekonomi, No. 14, Oktober 1989, h. 25.

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI KERJA SAMA ANTAR ... EVY MARTHA ELVIERA



5

kan untuk mendapatkan dana yang cukup besar jumlahnya, se- 

lalu diikuti dengan jangka waktu peminjaman yang cukup la

ma. Hal ini tidak lepas dari kemungkinan terjadinya risi

ko yang besar pula. Oleh karena itu dengan diadakannya 

kerja sama antar bank dalam pemberian kredit ini, beban 

untuk menyediakan dana yang besar jumlahnya dapat ditang- 

gulangi, dan risiko yang mungkin terjadi dapat ditanggung 

bersama-sama diantara bank peserta kerja sama. Dengan demi- 

kian terdapat penyebaran risiko. Selain itu kerja sama an

tar bank dapat mengurangi kelemahan bank dalam melakukan 

pembinaan dan pengawasan atas kredit yang telah dilepaskan, 

di samping dapat mengadakan saling tukar menukar pengala- 

man, pengetahuan, ketrampilan dan sebagainya, diantara 

bank-bank peserta tersebut. Pola kerja sama antar bank da- 

lam pemberian kredit ini merupakan cara pemberian kredit 

baru. Dengan demikian terciptalah sumber dana baru dalam 

dunia perdagangan khususnya perkreditan.0

Dari uraian diatas, maka apa yang dimaksud dengan 

kerja sama antar bank dalam pemberian kredit adalah dua 

bank atau lebih berssma-sama memberikan fasilitas kredit ' 

kepada seorang nasabah (perusahaan yang membutuhkan dana) 

yang mengajukan permohonan kredit kepada salah satu bank 

peserta kerja sama. Dalam praktek perbankan, pola kerja 

sama antar bank dalam pemberian kredit ini dinamakan sin-

5Achmad Anwari, o p . cit.. h. 8.
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dikasi, sehingga fasilitas kredit yang diberikan secara 

sindikasi disebut kredit sindikasi (Loan of Syndication).

Permasalahan yang muncul sekarang adalah oleh ka

rena tidak semua permohonan kredit yang diajukan kepada 

bank dapat dibiayai secara bersama. Hanya kredit yang te

lah memenuhi syarat-syarat tertentu yang akan dibiayai 

bersama antar bank. Lebih jauh lagi, untuk mengadakan 

kerja sama pemberian kredit harus lebih dulu dibuat suatu 

perjanjian kerja sama antar bank yang berminat dengan 

permohonan kredit setelah dilakukan penawaran kepada bank- 

bank tersebut. Perjanjian kerja sama antar bank ini harus 

sesuai dengan konsep yang telah dicetuskan Bank Indonesia 

dalam Surat Keputusan Bank Indonesia No. 6/44/Kep/Dir/UUPK/ 

73, 18 September 1973, dan SE-6/33/UPK, 3 Oktober 1973, 

yang mengatur tentang Kerja sama Bank Pemerintah dalam 

pemberian kredit investasi dan kredit eksploitasi. Per

janjian kerja sama itu hanya merupakan perjanjian induk,

sedangkan untuk pelaksanaannya masih perlu diikuti dan 
\

dituangkan dalam perjanjian tersendiri, yang tidak boleh 

bertentangan dengan perjanjian induknya (perjanjian kerja 

sama).

Dalam praktek perbankan khususnya di Bank Rakyat 

Indonesia, perjanjian pelaksana ini merupakan perjanjian 

kredit yang dibuat antara bank-bank pemberi kredit dengan 

perusahaan penerima kredit. Di samping memuat hal-hal yang 

berkaitan dengan pelaksanaan pemberian kredit, dalam per-

v
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janjian kredit ini juga dimuat hal-hal yang sudah diatur 

dal.am perjanjian kerja sama, terutama perjanjian pemberi

an kuasa (keagenan) dari Bank-Bank kepada salah satu Bank 

untuk pelaksanaan perjanjian kreditnya. Dengan demikian 

dapat dilihat bahwa pnrjanjian kredit yang dibuat dalam 

rangka adanya kerja sama pemberian kredit antar bank ter

dapat sedikit perbedaan dengan perjanjian kredit yang 

pada umumnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam skripsi ini 

penulis menitikberatkan pembahasan pada masalah kerja sa

ma antar bank dalam pemberian kredit, khususnya di Bank 

Rakyat Indonesia, untuk ditinjau dari segi atau, aspek hu~ 

kumnya. *

Demikianlah ]atar belakang permasalahan yang saya 

tulis dalam skripsi ini. Dari uraian tersebut dapat dita

rik beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah cara pengajuan permohonan kredit yang 

dibiayai melalui kerja sama antar bank ?

2. Bagaimanakah-hubungan hukum dan akibatnya yang timbul 

dengan adanya kerja sama pemberian kredit tersebut

3. Apakah akibat hukumnya bila terjadi wanprestasi 

dan bagaimanakah cara penyelesaiannya ?

Skripsi ini berjudul ‘Kerja Sama Antar Bank Dalam 

Pemberian Kredit di Bank Rakyat Indonesia", dan untuk 

memperjelas pengertian dari judul tersebut, perlu diberi-
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kan uraian sebagai berikut :

1. Kerja sama adalah perbuatan yang dilakukan secara 

bersama-sama tanpa saling berebut dan bersaing.

Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan No. 14 Th. 1967 pe- 

ngertian dariG :

2. "Bank adalah )embaga keuangan yang usaha pokoknya 

memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas 

pembayaran dan peredaran uang." Dalam skripsi ini, 

yang dimaksudkan dengan bank adalah Bank-bank Na

sional (Bank-bank milik Negara/Pemerintah baik Pu

sat maupun Daerah) dan Bank Swasta Nasional. Jadi 

Bank-bank tersebut secara bersama-sama dapat mem

berikan fasilitas kredit.

3. Kredit adalah :

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan 
yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan 
persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan 
lain pihak, yang dalam hal itu pihak peminjam 
berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka 
waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah 
ditetapkan.

Pengertian memberi kredit adalah sinonim dengan 

membuka kredit. Maksudnya adalah perjanjian pinjam 

uang.7

4. Bank Rakyat Indonesia adalah Bank Pemerintah yang

sc. S. T. Kansil,
Indonesia. Cet. I, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, h. 34

7Mariam Darus Badrulzaman,
Cet. IV, Alumni, Bandung, 1989, h. 9.

it Bank,.
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ikut serta dalam suatu kerja sama antar bank dalam 

pemberian kredit, yang bertindak sebagai kuasa Bank- 

Bank (Agen) dalam pelaksanaan perjanjian kredit.

Dari judul di atas secara keseluruhan dimaksudkan 

sebagai suatu perbuatan dua atau lebih lembaga keuangan 

baik nasional maupun swasta nasional melakukan perbuatan 

hukum secara bersama-sama tanpa berebut dan bersaing, yang 

atas dasar kesepakatan bersama, mengadakan peminjaman uang 

dan tagihan-tagihan yang didasarkan pada perjanjian pinjam 

meminjam antara lembaga-lembaga keuangan tersebut dengan 

perusahaan yang membutuhkan dana, dengan harapan perusa

haan tersebut (pihak peminjam) akan melunasi hutang beserta 

bunganya pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.

Penulis memilih judul skripsi "Kerja Sama Antar 

Bank dalam Pemberian Kredit di Bank Rakyat Indonesia", 

karena pola kerja sama antar bank seperti ini merupakan 

cara pemberian kredit baru dalam dunia perdagangan.

Suatu permohonan kredit yang meliputi jumlah yang 

cukup besar dan jangka waktu yang cukup lama wajib dilak- 

srmakan dalam bentuk pembiayaan bersama oleh lebih dari 

satu bank, sebagaimann. ditentukan dalam Surat Keputusan 

Direksi Bank Indonesia No. 6/44/Kep/Dir/UPPK/73, 18 Sep

tember 1973, karena pemberian kredit semacam ini, raengan- 

dung risiko yang besar, yaitu apabila debitur mengalami 

kesulitan atau tidak mampu membayar pinjamannya/hutangnya
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kembali (wanprestasi).

Oleh karena it;u untuk dapat membiayai kredit se

perti ini, diadakanlah suatu kerja sama antar bank. Kerja 

sama tersebut diatur dan dituangkan dalam suatu perjanji

an tertulis sesuai dengan konsep Bank Indonesia. Meskipun 

sudah terdapat suatu perjanjian, namun untuk pelaksanaan 

kerja sama tersebut masih harus dibuat suatu perjanjian 

lagi dan perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan 

perjanjian yang pertama dibuat (perjanjian kerja sama antar 

bank dalam pemberian kredit). Perjanjian yang dibuat un

tuk melaksanakan kerja sama pemberian kredit ini merupakan 

perjanjian kredit.

Dalam kerja sama pemberian kredit ini, perjanjian 

kredit yang dibuat antara bank-bank dengan perusahaan pe- 

mohon kredit terdapat sedikit perbedaan dengan perjanjian 

kredit biasa. Hal yang terutama membedakan kedua perjan

jian kredit tersebut adalah diaturnya perjanjian pemberi

an kuasa (keagenan) dari Bank-Bank kepada salah satu bank 

dalam perjanjian kredit tersebut.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, penulis 

akan membahasnya dalam skripsi ini dengan menggunakan ju- 

dul "Kerja Sama Antar Bank dalam Pemberian Kredit di Bank 

Rokyat Indonesia*' , karena secara kebetulan Bank Rakyat 

Indonesia dalam suatu kerja sama pemberian kredit ditun- 

juk sebagai kuasa Bank-Bank untuk melaksanakan suatu per

janjian kredit.
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4. Xuiiî iL_£eiiiiJJ.-aaii

a. Tujuan Umum.

Tujuan penulisan skripsi ini yang pertama-tama ada 

lah untuk memenuhi persyaratan akademis dalam mencapai ge- 

lar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga

b. Tujuan Khusus.

Tujuan khusus penulisan ini adalah untuk turut ser

ta membahas permasalahan yang timbul dalam perkembangan 

perbankan mengenai kerja sama antar bank dalam pemberian 

kredit. Selain itu, tulisan ini diharapkan dapat memberi

kan tambahan pengetahuan tentang adanya cara pemberian 

kredit baru dalam bentuk kerja sama antar bank.

Sesuai dengan judul dan materi skripsi diatas, ma

ka penulisan skripsi ini bersifat praktis dan teoritis. 

Praktis, yaitu: mendasarkan pada hal-hal yang sifatnya mu- 

dah untuk dilaksannkan dalam praktek sehari-hari di dunia 

perbankan, khususnya di Bank Rakyat Indonesia (selanjut- 

nya disebut BRI) sebagai peserta kerja sama pemberian 

kredit yang bertindak sebagai kuasa Bank-Bank, tempat pe- 

nulis melakukan pengumpulan data. Teoritis, yaitu: menda- 

narkan pendapat, literatur-literatur dan peraturan-pera- 

fcuran yang mengatur tontang kerja sama antar bank dalam 

pemberian kredit.

a. Pendekatan Masalah.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam membahas
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permasalahan dalam skripsl Ini adalah : pendekatan Yuri- 

dis soslologis. Yuridis berarti mendasarkan pada aturan- 

aturan hukum. Sosiologis berarti melihat kenyataan yang 

ada di masyarakat. Jadi maksud dari yuridis sosiologis di 

sini adalah permasalahan yang berhubungan dengan kerja sa 

ma antar bank dalam pemberian kredit yang banyak mengan- 

dung masalah hukum. Adanya hubungan hukum para pihak dan 

akibat yang timbul dalam bidang hukum, akan didekati ter

utama dari segi peraturan hukum yang mengaturnya, baik 

bersifat umum yang dikeluarkan pemerintah maupun perturan 

khupus yang dikeluarkan oleh bank-bank peserta kerja sama 

pemberian kredit berdasarkan kesepakatan bersama. Disam- 

ping Itu juga dilihat kenyataan hubungan dengan masyara- 

kat luas, terutama pihak yang terlibat dalam perjanjian 

pemberian kredit dalam bentuk kerja sama ini.

b. Sumber Data.

Data yang dipergunakan dalam menyusun skripsi ini 

adalah data primer dan data sekunder.

- data primer atau sering disebut dengan data lapangan 

adalah data yang diperoleh dari hasil survey ke pihak 

yang terlibat dalam permasalahan skripsi ini, khususnya 

perjanjian yang dibuat oleh para pihak dan kenyataan da

lam praktek yang timbul dari penerapan perjanjian yang 

telah dibuat, di BRI Surabaya Cabang Pahlawan.

- data sekunder atau data kepustakaan adalah data yang 

berasal dari peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerin
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tali, temuan atau kajian ilmiah perpustakaan yang berhubu- 

ngan dengan kerja sama pemberian kredit.

c. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teh- 

nik wawancara dengan terlebih dahulu menyiapkan daftar 

pertanyaan sebagai pedoman wawancara, ditunjang dengan 

studi kepustakaan dilakukan sebelum wawancara, untuk me- 

lengkapi dan menunjang data yang diperoleh melalui wawan

cara .

Hasil wawancara dan data-data yang terkumpul, kemu 

dian disusun secara sistematis melalui tahapan pengolahan 

dan penilaian. Dari hasil pengolahan ini, kemudian dipi- 

sahkan dan dJkelompokkan menurut kategori tertentu. Kate- 

gori yang dipakai sesuai dengan inti permasalahan. Dengan 

kata lain, data yang termasuk dalam satu kategori dikum- 

pulkan dalam satu kelompok.

d. Analisis Data.

Dari data.yang terkumpul, kemudian dianalisis seca 

ra yuridis sosiologis dan non statistik. Oleh karena pem- 

bahasan skripsi ini menyangkut pembahasan yang bersifat 

kualitatif dan meninjaunya berdasarkan peraturan dan hu

kum yang berlaku dalam masyarakat.

Sedanqkan untuk menyelesaikan masalah yang ada, dl 

gunakan metode deduksi dan induksi, yaitu dengan mengana- 

lisis penyelesaian kasus-kasus yang ada, kemudian ditarik 

suatu kesimpulan yang bersifat umum. Di samping itu dapat
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juga dengan menganalisis ketentuan-ketentuan umum untuk 

diterapkan dalam penyelesalan kasus.

6. Pertangqunglawaban Slstematlka

Supaya lebih sistematis dan mudah dipahami, skrip

si ini terbagi dalam lima bab. Dalam bab I sebagai bab 

Pendahuluan, berisi tentang garis besar dari keseluruhan 

bab-bab yang ada, sebagai pengantar kepada masalah yang 

menjadi pokok bahasan dalam bab-bab selanjutnya. Diharap- 

kan pembaca dapat mengetahui garis besar isl dari penulisan 

skripsi ini sebelum menuju pada bab-bab berikutnya.

Bab II yang berjudul Kredit Yang Dibiayai Dalam 

Bentuk Kerja Sama Antar Bank, berlsi tentang bentuk per

janjian, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon 

kredit yang jumlahnya cukup besar, sehingga kredit terse

but dibiayai bersama oleh lebih dari satu bank. Hal ini 

mengingat tidak semua permohonan kredit dapat dapat dibi

ayai bersama antar bank. Selain itu juga dibahas tentang 

jaminan yang harus diberikan pemohon kredit, karena kre

dit yang membutuhkan dana yang besar tentu mengandung ri- 

siko yang besar pula. Oleh sebab itu perlu ada jaminan 

kredit utntuk menjamin kepastian pembayarannya. Pembahas- 

an ini diharapkan dapat diketahui hal-hal yang berkaitan 

dengan kredit yang dibiayai bersama antar bank, yang untuk 

selanjutnya dapat dibuat perjanjian pemberian kredit.

Setelah diajukannya permohonan kredit, kemudian
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dibuatlah perjanjian kredit oleh para pihak berdasarkan 

kesepakatan bersama. Suatu perbuatan yang dilakukan de

ngan kesepakatan tentu menimbulkan hubungan hukum dianta- 

ra para pihak. Dengan timbulnya hubungan hukum ini, maka 

antara para pihak mempunyai hak dan kewajiban. Dari hal 

tersebut, maka bab III*ini diberi judul Hubungan Hukum dan 

Akibatnya dalam Kerja Sama Pemberian Kredit.

Dalam pelaksanaan perjanjian tidak selamanya berja 

lan seperti yang telah disepakati. Ada kalanya pihak-pihak 

baik disengaja maupun tidak, lalai terhadap kewajibannya 

(wanprestasi). Untuk mengetahui sampai sejauh mana debi

tur ,dinyatakan wanprestasi dan bagaimana upaya bank dalam 

menghadapi wanprestasi debitur, maka dalam bab IV Ini 

akan diuraikan mengenai Wanprestasi dalam Kerjasama Pemberian 

Kredit.

Bab V sebagai bab terakhir dalam skripsi ini berisi 

tentang kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan 

saran-saran terhadap permasalahan yang ada, yang menurut 

penulis bermanfaat dan dapat dipertimbangkan dalam memba- 

has hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang ada 

dalam skripsi ini untuk masa yang akan datang. Bab V ini 

sekaligus bab penutup dari keseluruhan pembahasan skripsi 

ini .
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KREDIT YANG DIBIAYAI BERSAMA

BAB II

Di dalam Undang-undang Pokok Perbankan 1967 di- 

sebutkan bahwa bank adalah lembaga keuangan yang meme- 

nuhi kegiatan pokok disamping menarik uang atau dana 

dari masyarakat, juga memberikan kredit dan jasa-jasa 

dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Salah 

satu cara pemberian kredit yang sering dilakukan dalam 

dunia perbankan baru-baru ini, adalah pemberian kredit 

dengan melalui kerja sama antar bank.

Dengan adanya kerja sama antar bank ini, menga- 

kibatkan besarnya pembiayaan dari suatu proyek yang 

memohon kredit tidak ditanggung oleh satu bank saja, 

tetapi dibiayai bernama menurut perbandingan share yang 

disetujui dalam porjanjian kerja sama. Ditinjau dari 

tiap-tiap bank peserta kerja sama, maka tersedianya 

dana yang terbatar? tidak hanya dimanfaatkan untuk mem- 

biayai satu kredit, tetapi dapat dipergunakan untuk 

membiayai beberapa kredit. Readaan tersebut menimbulkan 

adanya penyebaran risiko bila debitur yang bersangkutan 

tidak memenuhi kewajibannya.

Dalam praktek perbankan, khususnya di BRI Cabang 

Pahlawan Surabaya, bila suatu perusahaan ingin mendapatkan

16
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fasilitas kredit dalam jumlah besar (di atas lima ratus 

juta rupiah), maka perusahaan tersebut harus memenuhi 

persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh 

pihak bank, karena kredit itu harus/wajib dibiayai ber

sama oleh lebih dari satu bank melalui perjanjian ker

ja sama. Persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh 

BRI, dan yang harus dipenuhi oleh calon debitur adalah 

sebagai berikut :

a. Mengajukan permohonan fasilitas kredit secara 

jelas, kemudian mengisi formulir permohonan fasilitas 

kredit dengan menyampaikan atau melampirkan syarat- 

syarat yang diperlukan, antara lain :

1) Laporan rekening koran 12 bulan terakhir yang dimi

liki di semua bank ;

2) Laporan keuangan tiga tahun terakhir (yang sudah 

diaudit oleh akuntan) ;

3) Laporan taksasi (pemeriksaan) jaminan yang sudah di- 

lakukan oleh Perusahaan Appraisal ;

4) Surat Ijin Usaha Perusahaan (SIUP), Ijin Mendirikan 

Bangunan (IMB), Ijin Undang-undang Gangguan (H.O), 

Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ;

5) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;

6) Anggaran Dasar Perusahaan dan Akte Pendirian Peru

sahaan dan perubahan-perubahannya beserta surat pe- 

ngesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia;

7) Persetujuan dari Badan Roordinasi Penanaman Modal
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terhadap rencana terakhir pembangunan proyek yang 

akan dibiayai dengan kredit ini ;

8) Surat Keterangan dari direksi debitur yang memuat 

nama, jabatan, serta tanda tanga pejabat yang dibe- 

ri, wewenang untuk melakukan penarikan kredit ;

9) contoh faktur/invoice.

b. Perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas 

kredit adalah perusahaan jasa, perusahaan dagang serta 

perusahaan industri.

c. Dalam mengajukan permohonan fasilitas kredit, 

pemohon disyaratkan sebagai nasabah bank yang bersang- 

kutan, dan pada pelaksanaan proyek yang dibiayai de

ngan fasilitas kredit ini, pemohon tidak mendapat pem- 

bayaran dari pihak lain kecuali piutang dagangnya.

d. Untuk usaha baru, masih diperlukan adanya fasi- 

bility study. Fasibility study ini dilaksanakan mela

lui kerja sama dengan pihak ketiga, yang biasanya a- 

dalah perusahaan konsultan. Tujuan dilakukannya fisibi- 

lity study ini, adalah untuk menentukan layak tidaknya 

perusahaan itu dibiayai.8

Terhadap permohonan fasilitas kredit ini, maka 

pihak bank yang menerima permohonan kredit, akan meng- 

adakan analisa berdasarkan kenyataan yang ada dan ber-

8Wawancara dengan Mochamad Rifai, Kepala Admi- 
nistrasi Kredit Bank Rakyat Indonesia Cabang Pahlawan 
Surabaya, tanggal 13 Maret 1991.
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pedoman pada faktor-faktor, antara lain :

- Watak (character), yaitu: kepribadian moral dan ke- 

jujuran pemohon, untuk mengetahui kebonafiditasan 

pemohon ;

- Kemampuan (capacity), yaitu: kemampuan pemohon dalam 

mengembangkan dan mengendalikan usahanya, serta kesa- 

nggupannya dalam menggunakan fasilitas yang diterima

- Modal {capital), yaitu: kekayaan yang dimiliki sen- 

diri oleh pemohon kredit, Adanya modal sendiri dari 

pemohon menunjukkan bahwa pemohon adalah pengusaha, 

yang perlu mendapat bantuan dari pihak bank yang be- 

rupa kredit untuk memperkembangkan usahanya,

- Jaminan (col.lat.nral), yaitu: jaminan bagi bank untuk
f

mendapat kepastian akan pengembalian fasilitas ter

sebut yang dilepas di kemudian hari ;

- Kondisi ekonomi (condition of economy), yaitu: de

ngan diberj.k.annya fasilitas kredit tersebut dapat 

member! prospek yang cerah bagi pemohon.

Bnrda.sarkan fasilitas yang diberikan tersebut di atas, 

bank benar-benar mempunyai kepastian bahwa pemohon me- 

mang pantas/layak memperoleh fasilitas kredit.

Apabila dari hasil analisis ternyata pemohon 

mematig layak dnn dapat diberikan fasilitas, maka pihak 

bank akan melan.jutkan. proses tersebut dengan menuang- 

kan semua persyaratan-persyaratan di atas dalam suatu 

Memorandum Kredit, kemudian dikirimkan ke kantor pusat
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bank tersebut untuk memperoleh persetujuan. Di Kantor 

pusat bank akan memeriksa besar kredit yang dimohonkan. 

Apabila mencapai jumlah di atas lima ratus juta rupiah, 

maka sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indo

nesia No. 6/44/Kep/Di.r/UPK/73 tentang Kerja Sama Bank- 

Bank Pemerintah dalam Pemberian Kredit, kredit tersebut 

wajib dibiayai secara bersama antar bank. Kantor pusat 

bank yang menerima permohonan kredit, yang menurut ke

tentuan harus dibiayai bersama, akan menawarkan kepada 

semua kantor pusat bank-bank lainnya disertai data se

cara lengkap. Bank-bank lain yang menerima penawaran 

kerja sama pemberian kredit dari bank penerima peromo- 

honan kredit, harus memberikan keputusannya yang ber- 

sifat persetujuan prinsip, yaitu : pada prinsipnya se- 

tuju.

Selanjutnya, berdasarkan kesepakatan bersama 

bank-bank tersebut dibuat perjanjian kerja sama pembe

rian kredit. Dalam perjanjian kerja sama ini, bank-bank 

secara bersama menunjuk dan memberi kuasa dengan hak 

substitusi kepada salah satu bank untuk bertindak se

bagai AGEN sehubungan dengan pelaksanaan pemberian kredit, 

pengikatan jaminan, pengawasan kredit, dan penagihan 

kredit guna bertindak untuk dan atas -nama bank-bank. 

Umumnya bank yang ditunjuk sebagai agen adalah bank 

yang memasukkan dananya dengan prosentase tertinggi 

dalam rangka kerja sama ini dibandingkan bank-bank pe-
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serta lainnya.

Setelah dibuat perjanjian kerjasama pemberian 

kredit antar bank-bank, maka kantor pusat bank yang 

ditunjuk sebagai agen mengirimkan hasil kerja sama itu 

kepada kantor cabangnya, serta memberitahukan nama-na- 

ma bank yang ikut serta dalam kerja sama pemberian kre 

dit ini, beserta putusan kreditnya. Putusan kredit itu 

kemudian d i i  taliukan kepada calon debitur yang ber- 

sangkutan agar debitur dapat mengetahui berapa jumlah 

fasilitas kredit yang dapat diberikan beserta bunganya, 

dan jaminan-jaminan yang ditentukan, untuk kemudian 

diadakan perjanjian pemberian kredit dan pengikatan ja 

minan antara nasahah dengan bank yang sudah ditunjuk 

sebagai agen (selanjutnya disebut dengan AGEN). Agen 

akan memberikan ppmbayaran sampai dengan 90 % dari ni- 

lai niasing-masi.ng faktur (tergantung dari besarnya pla 

fnnd yang dapat diterima oleh pemohon), sedang sisanya 

akan dibayar oleh Agen pada saat jatuh tempo pembayaran 

faktur-faktur tersebut setelah dikurangi. biaya adminis- 

trasi dan biaya bunga dari fasilitas kredit yang telah 

dilepaskan pihak Agen.0

Di antara persyaratan yang ditentukan pihak bank, 

dikatakan, bahwa tidak semua permohonan kredit dapat 

dibiayai bersama oleh lebih dari satu bank. Hanya kre-

eWawancara dengan Mochamad Rifai, Kepala Admi- 
nistrasi Kredit Bank Rakyat Indonesia Surabaya Cabang 
Pahlawan, tanggal 13 Maret 1991.
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dit dalam jumlah cukup besar dan yang mengandung risi- 

ko yang besar pula yang dibiayai bersama antar bank. 

Oleh karena melibatkan lebih dari satu bank, maka Agen 

harus selektif dalam menerima permohonan kredit. 

Sebagai ukurannya, adalah kelayakan usaha dan kebona- 

fiditas perusahaan yang mengajukan permohonanan kredit 

Hal ini dimaksudkan agar risiko yang mungkin akan ter

jadi dapat dihindari.

2. B.e a t u iL-EariflDilaD.

Dalam perjanjian kredit pada umumnya, apabila 

dilihat dari proses pembentukan perjanjiannya, maka 

pihak bank menyodorkan suatu formulir perjanjian dalam 

bentuk dan isi yang sudah ditentukan terlebih dahulu 

atau telah dibakukan oleh pihak agen. Hal ini menunjuk- 

kan bahwa perjanjian pemberian kredit tersebut merupa

kan perjanjian baku atau Standard Form Contract. Teta

pi, apakah perjanjian kredit yang dibuat dalam rangka 

kerja sama antar bank dalam pemberian kredit ini meru

pakan perjanjian standard ?

Dalam praktek di BRI, perjanjian kredit yang di

buat oleh para pihak yang terlibat dalam kerja sama 

pemberian kredit diadakan secara notariil dihadapan 

notaris. Para pihak tersebut, masing-masing wajib me- 

nandatangani akta perjanjian kredit itu. Dengan ditan- 

datanganinya akta tersebut maka para pihak dianggap 

telah menyetujui dan mereka terikat terhadap segala a-
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kibat yang timbul dari perjanjian tersebut. Akan teta

pi, jika dilihat pada proses pembentukannya, maka se

belum permohonan kredit diterima, Bank-bank akan mem

berikan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh 

pemohon kredit. Apabila pemohon kredit menolak/kurang 

menyetujui syarat-syarat tersebut, maka permohonan kre

dit yang diajukannya akan gagal. Hal ini menunjukkan 

bahwa kedudukan pemohon berada di pihak yang lemah. 

Bagaimanapun juga, pemohon harus memenuhi syarat-sya

rat tersebut apabila ia memang berkeinginan untuk men- 

dapatkan kredit dari bank tersebut.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa dalam 

kerja sama pemberian kredit antar bank, maka perjanjian 

kredit yang dibuat oleh para pihak merupakan perjanjian 

standard yang dibuat secara notariil dihadapan notaris 

Bank-bank sendiri tidak mengeluarkan atau menyodorkan 

formulir perjanjian seperti halnya perjanjian kredit 

pada umumnya, tetapi isi perjanjian kredit itu sudah 

disiapkan lebih dulu oleh notaris, berdasarkan kehen- 

dak Bank-bank. Selanjutnya, notaris membacakan isi per- 

jsnjian kredit tersebut didepan para pihak. Apabila 

disetujui, maka para pihak membubuhkan tanda tangannya 

pada akta perjanjian kredit itu.

Meskipun perjanjian kredit itu merupakan per

janjian standard yang bentuk dan isinya sudah ditentu

kan lebih dulu oleh pihak bank (agen), namun bukan ber-
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arti perjanjian itu bertentangan dengan azas konsensu- 

alitas (pasal 1320 ayat 1 B.W.) dan azas kebebasan ber- 

kontrak (pasal 1338 ayat 1 B.W.).

Dalam praktek perbankan pada umumnya dan di BRI 

khususnya, sebelum pemohon mengisi formulir perjanjian 

kredit, kepada pemohon terlebih dulu ditanya, apakah 

syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam formulir itu 

disetujui atau tidak. Apabila pemohon menyetujui, maka 

terjadi konsensus di antara para pihak, karena terjadi 

persesuaian kehendak antara pihak-pihak. Sedangkan ji- 

ka pemohon kurang menyetujui atau menolak, maka gagallah 

permohonan kredit itu.

Dari uraian di atas, memang tampak bahwa pemo- 

hon kredit berada di pihak yang lemah karena ia terpaksa 

menerima syarat-syarat kredit yang sudah ditentukan.

Hal itu disebabkan mereka tidak tnampu berbuat lain, 

sehingga dapat dikatakan seakan-akan kebebasan para 

pihak, terutama pihak pemohon, yang dijamin dalam pasal 

1338 ayat 1 b !w . telah dilanggar. Pendapat tersebut 

adalah tidak benar. Kebebasan para pihak dalam membuat 

perjanjian bukan berarti bebas sebebas-bebasnya sesuai 

kesepakatan para pihak, akan tetapi masih dibatasi, 

yaitu obyek yang diperjanjikan harus sesuatu yang 

diperbolehkan, tidak bertentangan dengan undang-undang, 

kesusilaan dan ketertiban umum (pasal 1320 yis 1335, 

1337 B.W.). Untuk lebih jelasnya dapat disiraak pendapat
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yang mengatakan :

Mengenai ketentuan pasal 1338 ayat 1 B.W. tersebut 
tidaklah dengan sendirinya, bahwa pihak-pihak itu 
bebas untuk mengadakan janji-janji sesuai dengan 
yang mereka kehendaki. Kebebasan bercontract itu 
dibatasi oleh adanya persyaratan yang ditetapkan 
di dalam pasal-pasal 1320 no. 4 dan 1335 B.W.10

Selain itu jika dilihat fungsi bank dalam perkreditan,

sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pokok Perbankan

1967, maka bank tidak hanya bertujuan mencari keuntungan,

melainkan .juga sebagai sarana pembangunan untuk mencip-

takan masyarakat yang adil dan makmur. Dengan demikian,

perjanjian standard yang dibuat pihak bank tersebut se-

benarnya tidak digunakan untuk menekan pemohon, tetapi

untuk nendorong pertumbuhan usaha pemohon.

Bentuk standard/baku dari perjanjian kredit yang 

dibiayai bersama oleh lebih dari satu bank, selain di- 

maksudkan untuk memperlancar proses pembentukkan per

janjian, juga untuk mengurangi risiko yang mungkin akan 

mengganggu kelangsungan usaha bank yang akan dapat me- 

lumpuhkan tujuan yang terkandung dalam perjanjian itu 

sendiri.

Kata Kredit berasal dari Bahasa Yunani, yaitu : 

"credere", yang artinya percaya. Kreditur percaya ke-

10R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena 
Pohan, Hukuni Perikatan, Cet. II, Bina Ilmu, Surabaya, 
1984, (selanjutnya disebut R. Soetojo Prawirohamidjo
jo dan Marthalena Pohan I), h. 182.
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pada debitur bahwa debitur akan membayar hutangnya. 

Uang yang diberikan oleh bank kepada debitur bukanlah 

nang derma atau sumbangan sosial. Setiap kredit yang 

diberikan oleh bank kepada debitur diharapkan dapat di- 

bayar kembali oleh debitur tepat pada waktunya. Pada 

waktu pembayaran kredit tiba, debitur harus membayar 

kredit dan bunga yang telah disepakati bersama dalam 

perjanjian kredit.

Oleh karena kredit yang diberikan oleh bank 

tersebut bukanlah sumbangan sosial, maka untuk itu di- 

perlukan jaminan. Pasal 24 ayat 1 Undang-undang Pokok 

Perbankan 1967 menyebutkan bahwa bank umum tidak mem- 

beri kredit tanpa jaminan kepada siapapun juga. Apabila 

debitur ternyata ingkar janji (wanprestasi) di kemudian 

hari, yaitu tidak membayar hutang beserta bunga, maka 

jaminan ini yang akan dipergunakan oleh kreditur (bank) 

untuk melunasi hutang debitur.

Sebagaimana diketahui, bahwa menurut bunyi pa

sal 1131 B.W., segala kebendaan si berutang, baik yang 

bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah 

ida maupun yang barn akan ada di kemudian hari, menjadi 

hanggungan untuk segala perikatannya perseorangan.

Hal ini yang dinebut dengan jaminan secara umum. Ber

dasarkan ketentuan pasal 1131 B.W. ini, sebetulnya se

gala kebendaan si berutang dapat dipergunakan untuk 

melunasi segala perikatannya. Tetapi jaminan secara u-
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mnm ini sering dirasakan kurang cukup dan kurang aman .

ini dikarenakan selain kekayaan si berutang pada 

suatu waktu bisa habis, juga jaminan secara umum itu 

berlaku untuk semna kreditor, sehingga kalau ada banyak 

kreditor. maka ada kemungkinan beberapa orang dari me- 

r*ka tidak lagi mendapafc bagian.

Oleh karena itu, bank selalu minta diberikan 

jaminan khusus, yaitu herupa jaminan kebendaan yang 

meliputi Hipotik, Gadai (pand), Fiduciaire Eigendoms- 

overdracht (FEO) ; jaminan piutang dan bisa juga ja

minan perorangan yang sering disebut penanggungan utarig 

(horgtocht).

Dalam praktek di BRI, jaminan yang harus dibe

rikan oleh pemohon kredit (debitur) kepada Agen, adalah 

berupa :

a. Gadai Saham.

b. Hipotik.

c. Fiduciaire Eigendomsoverdracht (FEO).

d. Borgtocht.

Seperti diketahui kredit yang diberikan oleh Agen, 

sebagai hasil dari kerja sama antar bank, sangat besar 

jnmlahnya dan mengandung risiko yang tinggi, maka di- 

pandang perlu untuk mengikat jaminan-jaminan khusus 

di atas, agar keamanan bank lebih terjamin. Meskipun 

demikian, jami.nan-jaminan tersebut bukan merupakan sya 

rat pokok dalam pemberian kredit yang dibiayai bersama

27
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oleh beberapa bank, akan tetapi bonafiditas dan kela- 

yakan usaha serta prospek perusahaan yang baik di masa 

depan itulah yang menjadi ukuran pemberian kredit.

a. Gadai Saham.

Gadai (pand) diatur dalam B.W. Buku II Bab XX

pasal 1150 sampai dengan pasal 1160. Pengertian gadai

menurut pasal-1150 B.W, adalah :

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang ber- 
piutang atas suatu barang bergerak, yang diserah- 
kan kepadanya oleh seirang berutang atau oleh seo
rang lain atas namanya, dan yang memberikan kekua- 
saan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pe- 
lunasan dari barang tersebut secara didahulukan 
daripada orang-orang yang berpiutang lainnya ; de
ngan kekecualian biaya untuk melelang barang ter
sebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk me- 
nyelamatkannnya setelah barang itu digadaikan, 
biaya-biaya mana harus didahulukan.

Dari pengertian ini dapat ditarik unsur-unsur yang cu

kup tegas bahwa lembaga gadai itu obyeknya adalah ben- 

da bergerak, bukan benda tak bergerak. Selain itu ben- 

da yang dijadikan obyek gadai secara tegas harus dise- 

rahkan kepada pihak pemberi kredit (kreditur), sehing- 

ga benda-benda itu benar-benar ada dalam kekuasaannya 

secara nyata. Untuk keabsahan lembaga gadai, benda ga

dai harus ada dalam kekuasaan nyata pihak kreditur. 

Dalam hal ini Agen.

Saham-saham yang dikeluarkan Perseroan Terbatas 

yang dalam hukum digolongkan pada benda bergerak tak 

bertubuh, juga lazim diberikan dalam gadai sebagai ja

minan untuk pembayaran hutangnya, dan mengenai penye-
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rahannya ke dalam kekuasaan kreditor, diberikan keten

tuan berdasarkan pasal 1152 bis B.W., yang menyatakan, 

bahwa untuk meletakkan hak gadai atas surat-surat atas 

tunjuk diperlukan selainnya endosemennya, juga penye

rahan suratnya.ll Adapun yang dimaksud dengan "endose- 

men adalah suatu penyerahan surat-tunjuk (order papier 

oleh seorang-bethak-memegang, kepada orang lain, d e 

ngan disertai pernyataan mengalihkan haknya atas- surat 

itu, ditulis pada surat itu."12 Selain ketentuan dia- 

tas, penyerahan barang bergerak yang tak berwujud (sa

ham), yang atas nama, dilakukan dengan cessie, sebagai- 

mana diatur dalam pasal 613 B.W. (pasal 1153 B.W.).

Dari uraian diatas, dapat diketahui bahwa pe

nyerahan barang jaminan yang berupa saham ke dalam ke

kuasaan kreditur dilakukan dengan menyerahkan surat 

saham tersebut, yang terlebih dahulu telah diendosir, 

(dilakukan penulisan tentang pernyataan pengalihan hak 

atas surat saham) atau telah dilakukan cessie oleh de- 

bltur/cedent (pemberi gadai) kepada kreditur/cessionarls 

(pemegang gadai) dan ditandatangani oleh kreditur.

HSubekti, Jaminan Jaminan Untuk Pemberian Kre
dit Menurut Hukum Indonesia. Cet. IV, Citra Aditya 
Bakti, Bandung, 1989, (selanjutnya disebut Subekti I), 
h. 6 3.

12Wiryorio Prodjodikoro, Hukum Wesel, Cek dan 
Aksep di Indonesia, Cet. IX, Sumur Bandung, Bandung, 
1988, h. 97.
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Jika di.kai.tkan dengen gadai saham, maka endosemen un

tuk gadai berarti bahwa, surat saham yang dialihkan i- 

tu hanya untuk digadaikan kepada orang lain (pemegang 

gadai) bukan untuk terus dialihkan. Apabila hutang yang 

diikat dengan gadni itu sudah dilunasi, maka surat sa

ham harus dialihkan kembali kepada debitur (pemberi 

gadai).13

Sifat-sifat khas yang dimiliki lembaga jaminan 

gadai, juga berlaku bagi gadai saham, yaitu : antara 

lain :

1. Apabila debitur tak lagi memenuhi janjinya un

tuk membayar kembali hutangnya sesuai tenggang waktu 

yang disepakati, maka pemegang gadai mempunyai kewena- 

ngan untuk menjual sendiri benda gadai. Kewenangan 

tersebut dalam hukum dikenal dengan sebutan parate 

eksekusi atau eksekusi langsung. Menurut pasal 1155 

ayat 2 B.W., apabila barang gadai berupa barang perda- 

gangan atau efek (termasuk didalamnya saham), maka pe

megang gadai dapat menjual saham tersebut di pasar 

atau di bursa efek, tanpa melalui kepurusan hakim. Me- 

ngenai penjualan barang gadai, berdasarkan pasal 1158 

ayat 3 B.W., pemegang gadai wajib memberitahukan pen

jualan tersebut kepada pemberi gadai (debitur).

2. Pemegang gadai mempunyai hak preferensi, yaitu,

l 3 DU£L h. 105.
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hak untuk mengambil pelunasan piutang dari benda jami

nan secara lebih didahulukan dari kreditur lainnya.

Ini dapat diketahui dari pasal 1133 B.W., yang menya- 

takan : "Hak untuk didahulukan diantara orang-orang 

berpiutang terbit dari hak istimewa, dari gadai dan 

dari hipotik.'’.

3. Pemegang gadai mempunyai hak retensi yaitu hak 

untuk menahan barang tersebut sampai piutangnya diba

yar, sebelum pemberi gadai membayar sepenuhnya baik 

uang pokok maupun bunga dan biaya hutangnya dan biaya 

yang dikeluarkan untuk menyelamatkan barang-barang 

yang digadaikan itu (pasal 1159 ayat 1 B.W.).

b. Hipotik.

Dalam B.W., hipotik diatur dalam Buku II 

Bab XXI pasal 1162 sampai dengan pasal 1232. Menurut 

pasal 1162 B.W. : *Hipotik adalah suatu hak kebendaan 

atas benda-benda bergerak, untuk mengambil penggantian 

dari padanya bagi pelunasan suatu perikatan.” Rumusan 

pasal 1164 B.W. mengenai hal yang dapat dibebani hipo

tik, adalah :

1. benda-benda tak bergerak yang dapat dipindahkan 
beserta segala perlengkapannya, sekedar yang 
terakhir ini dianggap sebagai benda tak berge
rak j

2. hak pakai hasil atas benda-benda tersebut be
serta segala perlengkapannya ;

3. hak numpang-karang dan hak usaha ;
4. bunga tanah, baik yang harus dibayar dengan 

uang maupun yang harus dibayar dengan hasil ta
nah dalam ujudnya ;

5. bunga sepersepuluh J
6. pasar-pasar yang diakui oleh pemerintah, beser-
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ta hak-hak istimewa yang melekat padanya.

Jadi yang dapat dibebani hipotik adalah benda-benda 

tidak bergerak, berikut pula hak-hak atas benda terse

but (benda tidak bergerak yang tidak berwujud). Hipo

tik juga dapat dibebankan atas kapal-kapal laut yang 

berukuran 20 m3 atau lebih yang telah dibukukan (pasal 

314 Wvk).

Khusus mengenai tanah, sekarang telah diatur di 

dalam Undang-undang No. 5 Th. 1960 tentang Pokok-Pokok 

Agraria, dan Peraturan Menteri Agraria No. 15 Th. 1961 

Dari kedua peraturan tersebut, tanah-tanah yang dapat 

dibebani dengan hipotik adalah tanah yang berstatus 

hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, yang te

lah dibukukan dalam daftar tanah menurut ketentuan Pe

raturan Pemerintah No. 10 Th. 1961.14

Beberapa hal yang penting dan membuat hipotik 

itu mempunyai kekuatan untuk melindungi kreditur ada

lah : pertama, hipotik mempunyai sifat droit de suite, 

yaitu : senantiasa mengikuti bendanya dalam tangan 

siapapun benda itu berada. (pasal 1163 ayat 2 BW). 

Berhubung sifatnya yang demikian, maka hipotik selalu 

melekat pada bendanya meskipun benda tersebut sudah 

dipindahkan ke tangan orang lain. Bagi kreditor sebagai 

pemegang hipotik dapat menuntut haknya atas benda hi-

l4Subekti I, o p . pit.. h. 39.
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potik dalam tangan siapapun benda itu berada ( pasal 

1.198 B.W.). Kedua, pemegang hipotik mempunyai hak 

preferensi, yaitu hak untuk lebih didahulukan pemenuhan 

piutangnya dari kreditur lainnya (pasal 1133 B.W.). 

Ketiga, Kreditur sebagai pemegang hipotik, mempunyai 

kewenangan untuk melakukan eksekusi secara langsung 

terhadap benda yang menjadi jaminan tanpa perantara 

hakim. Wewenang yang demikian itu timbul karena serti- 

fikat hipotik mempunyai fungsi sebagai grosse akta hi

potik, dan grosse akta hipotik ini memiliki kekuatan 

eksekutorial.15 Jadi, jika debitur wanprestasi, maka 

kreditur sebagai pemegang hipotik berhak menjual benda 

yang menjadi jaminan hipotik tersebut secara lelang 

tanpa melalui proses pengadilan (pasal 1155 ayat 1 B.W 

jo pasal 224 HIR) dan hasilnya diperhitungkan untuk 

pelunasan hutangnya. Selain itu, pemegang hipotik juga 

mempunyai hak untuk melakukan parate eksekusi, yaitu 

janji untuk menjual atas kekuasaan sendiri.

Pada perjanjian kredit yang dibiayai secara 

bersama antar bank di BRI, jaminan hipotik yang harus 

diberikan oleh debitur kepada BRI yang bertindak seba

gai Agen, adalah berupa sebidang tanah dengan sertifi-

lflSri Soedewi Masjehoen Sofwan, Uimpunan Karva 
Laaiang_Hyiiura--Jjiinin!m.. Get. I, Liberty, Yogyakarta, 
1982, (selanjutnya disi.ngkat Sri Soedewi Masjehoen 
Sofwan I ), h . 42 .
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kat hak atas tanah, baik hak guna bangunan, hak guna 

usaha ataupun hak milik, beserta bangunan pabrik dan 

bangunan-bangunan lainnya yang akan dibangun di kemu- 

dian hari dan segala sesuatu yang akan didirikan di a- 

tasnya yang menurut sifat, penggunaannya atau menurut 

Undang-undang atau peraturan yang berlaku dianggap se

bagai harta tetap yang diikat dengan pemberian jamin- 

nan kuasa untuk memasang hipotik dan kuasa untuk men- 

.iual benda hipotik, dengan akta tersendiri.16

Di lingkungan perbankan, lembaga kuasa memasang 

hipotik lebih banyak digunakan daripada lembaga hipo

tik. Hal ini dapat dipahami, mengingat proses pemasangan 

hipotik yang oukup panjang serta biaya-biaya yang cukup 

mahal. Biaya-biaya untuk pemasangan hipotik dibebankan 

kepada debitur, sedangkan bank (agen) tidak mau membe- 

bani debitur dengan biaya-biaya tersebut. Oleh karena 

Itu, digunakan kuasa memasang hipotik.

Tetapi, perlu diingat bahwa dengan hanya melaku- 

kan pengikatan kuasa memasang hipotik, maka kedudukan 

Agen sebagai kreditor berada dalam posisi yang lemah, 

karena tidak mempunyai hak preferensi.17 Berdasarkan 

pasal 1132 B.W., apabila timbul tuntutan terhadap benda 

jaminan, maka sebagai pemegang kuasa memasang hipotik

19"Akta Perjanjian Kredit".

17Sri Soedewi Masjchoen Sofwan I,
h. 34.
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harus membagi hak tagihannya bersama-sama dengan kre

ditur lainnya (kreditur concurent).

Oleh karena itu, untuk lebih memperkuat posisi 

bank sebagai pemberi kredit/agen, di samping perjanjian 

memasang hipotik, dibuat pula perjanjian kuasa untuk 

menjual sebagai perjanjian accessoir terhadap perjan

jian kredit yang di.iadikan perjanjian pokoknya. Dalam 

perjanjian kuasa uni.uk menjual, debitur memberi kuasa 

mutlak kepada bank/n.gen untuk dan atas nama'debitur 

menjual benda jaminan atas kekuasaan sendiri tanpa pe- 

rantaraan pengadilan, jika debitur tidak memenuhi ke- 

wajibannya. Dengan demikian kreditur dengan janji kuasa 

untuk menjual, memiJiki parate eksekusi.

c. Fiduciaire Eigendomsoverdracht (FEO).

Lembaga jaminan fiducia berkembang di Indonesia 

karena dirasakan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Lembaga fiducia ini tidak diatur dalam perundang- 

midangan, tetapi timbul dan berkembang dalam praktek.

Di Indonesia, kehemdaan lembaga tersebut sejak tahun 

1931 telah diakui dalam yurisprudensi. 18

Fiducia merupakan suatu lembaga jaminan yang 

diperlukan untuk barang-barang bergerak, guna menghin- 

dari ketentuan pasal. 1152 B.W., yang mengharuskan bah

wa benda jaminan gadai harus berada dalam kekuasaan

lf5Subek.ti I, o p  . cit. . h. 65.
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pemegang gadai, sehingga pemberi gadai tidak dapat 

menggunakan atau mengambil manfaat dari benda yang te

lah digadaikan itu.

Oleh karena itu, dirasakan perlu adanya suatu 

lembaga jaminan atas benda bergerak yang benda-benda- 

nya tetap berada di tangan pemberi jaminan. Lembaga 

yang dimaksud, adalah fiduciaire eigendomsoverdracht, 

yang sering disingkat FEO (penyerahan hak milik seba

gai jaminan). Penyerahan hak milik sebagai jaminan ke

pada kreditur dilakukan secara Constituto Possessorio, 

yaitu penyerahan hak milik oleh debitur kepada kredi

tur tanpa harus menyerahkan secara nyata bendanya.10

Dalam praktek di BRI, benda-benda bergerak yang 

menjadi jaminan Fiducia meliputi seluruh peralatan dan 

mesin-mesin investaris pabrik dan kantor, alat-alat 

transportasi, seluruh barang hasil produksi, baik yang 

sudah jadi maupun yang setengah jadi, yang sudah ada 

maupun yang akan dimiliki oleh debitur yang dibiayai 

dibiayai dengan kredit berdasarkan perjanjian kredit. 

Barang jaminan itu diikat dengan FEO dalam bentuk akta 

notariil.20 Jadi untuk mengikat jaminan yang berupa 

hak milik, harus diadakan perjanjian fiducia, yang

10R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena

Surabaya, 1984, (selanjutnya disebut R. Soetojo Prawi- 
rohamidjojo dan Marthalena Pohan II), h.108-109.

20"Akta Perjanjian Kredit".

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI KERJA SAMA ANTAR ... EVY MARTHA ELVIERA



37

hersifat accessoir, yaitu keberadanya tergantung dari 

perjanjian kreditnya. Oleh karena kedudukannya sebagai 

perjanjian yang bernifat accessoir, maka lembaga fidu- 

nia ini dapat menimhulkan hak yang bersifat zakelijk 

(kebendaan), seperti halnya gadai dan hipotik sehingga 

terhadap lembaga ini dapat diterapkan ketentuan-ketentuan 

mengenai gadai secara analogis,21 dengan perkecualian 

pasal 1152 B.W. Oleh karena itu, dapat dikatakan sifat- 

pifat khas yang dimiliki oleh lembaga jaminan gadai 

juga dimiliki oleh lembaga jaminan fiducia, hak prefe- 

ren, hak eksekutorial dan parate eksekusi.

d. Boi'gtocht.

Borgtocht dalam praktek perbankan dapat disebut 

dengan istilah personal guaranty, yang berarti jaminan 

perseorangan atau jaminan pribadi, adalah perjanjian 

antara penanggung dengan kreditur, dimana penanggung 

mengikatkan diri. untuk memenuhi hutang debitur, baik 

itu karena ditunjuk oleh kreditur, tanpa sepengetahuan 

atau persetujuan debitur maupun yang diajukan oleh de

bitur atas perintah dari kreditur.22 Disini Bank ber- 

lindak sebagai kreditur, sedangkan penanggung raenjamin

21Sri Soedewi Masjehoen Sofwan I, o p . cit..
h. B3.

22Sri Soedewi Masjehoen Sofwan, Hukum Jaminan 
D_i_Jjid.0iiasla_.E0.kQk -Pokok Kukum_Jaminan Dan Jaminan Per 
oranflan . Get. I, Liberty, Yogyakarta, 1980, (selanjut
nya disebut Sri Soedewi Masjehoen Sofwan II), h. 105- 
106.

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI KERJA SAMA ANTAR ... EVY MARTHA ELVIERA



38

pemenuhan seluruh prestasi debitur, baik sebagai jamin 

an pokok ataupun sebagai jaminan kebendaan yang telah ada.

Jika kita melihat pengertian dari personal 

guaranty di atas, maka dnpat disamakan dengan borg- 

tochbt sehingga segala ketentuan yang mengatur tentang 

horgtocht diberlakukan juga untuk personal guaranty

Dalam B.W., horgtocht diatur dalam Buku III

Bab XVII pasal 1820 sampai pasal 1851. Pengertian

horgtocht menurnt pasal 1820 B.W. adalah :

Penanggungan adalah suatu persetujuan dengan mana 
seorang pihak kotiga, guna kepentingan si berpiu- 
tang, mengikat.kan diri untuk memenuhi perikatannya 
siberutang manakala orang ini sendiri tidak meme- 
nuhjnya.

Lembaga jaminan horgtocht ini digunakan oleh 

kreditur untuk melindungi piutangnya dengan cara me- 

minta kepada debiturnya adanya pihak lain yang berse- 

di.a dan sanggnp apabila kelak debiturnya tidak dapat 

melunasi hutangnya, maka si borg (penanggung) inilah 

ynng akan menggantikan kedudukannya untuk membayar hu- 

l:ang tersebut. Apabila si penanggung tidak memenuhi 

kewajiban membayar hutang debitur, maka dapat diber- 

lakukan pasal 1131 B.W., yaitu harta kekayaan si borg 

rlisita dan dilelang untuk kemudian hasilnya dibayar- 

kan kepada kreditur. Dalam praktek di BRI, yang diikat 

sebagai borg, adalah pemegang saham atau induk perusa

haan dari perusahaan yang memohon kredit (debitur)

ApabiJn dilihat keberadaannya sebagai lembaga
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jaminan, maka borgtocht bersifat accessoir.

Jila mengingat sifatnya yang accessoir, maka dengan 

hapusnya perjanjian pokok, hapus pula borgtocht ini.23

Selain jaminan-jaminan diatas, ada kalanya bank 

atau agen dalam rangka kerja sama pemberian kreidit, 

meminta diberikannya jaminan yang berupa piutang. 

Dalam perjanjian kredit disebutkan bahwa, segala hak- 

hak debitur yang timbul berdasarkan piutang dagang 

atau tagihan debitur, diserahkan kepada bank-bank me

lalui agen, dengan pengikatan secara cessie dalam ben- 

tuk akta notariil.24

Dalam ketentuan pasal 1534 B.W., mengenai jamin

an atas piutang, disebutkan bahwa barang siapa menjual 

suatu piutang atau suatu hak tak bertubuh lainnya, ha

rus menanggung bahwa hak-hak itu benar-benar ada se- 

waktu diserahkan, biarpun pejualan dilakukan tanpa 

janji penanggungan.

Dalam pasal 1535 B.W. dinyatakan bahwa pihak 

penjual tidak bertanggung jawab tentang cukup mempu- 

nya si berutang, kecuali jika ia telah mengikatkan di- 

rinya untuk itu, dan hanya untuk jumlah harga pembe- 

lian, yang telah diterimanya untuk piutangnya. Keten

tuan pasal 1535 B.W. ini sebenarnya memberikan pemba-

23Subekti t, qp . cit...» h. 22.

z4"Akta Perjanjian Kredit".
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tasan yang tegas mengenai tanggung jawab pihak penjual 

yang tidak secara tegas dinyatakan dalam pasal 1534 B.W.

Dalam ketentuan pasal 1536 B.W., kita dapat me- 

lihat lebih lanjut mengenai tanggung jawab penjual, yai

tu dalam hal penjual menjamin kemampuan membayar pihak 

si berutang. Tetapi, hal ini dibatasi hanya untuk wak

tu sekarang bukan nntuk waktu yang akan datang, kecuali 

penjual mengikatkan diri untuk waktu yang akan datang.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat 

bahwa pada dasarnya perjanjian kredit yang dibiayai 

bersama melalui kerja sama lebih dari 1 bank ini ber- 

sifat obiigatoir (timbal balik), yaitu suatu per

janjian yang meletakkan kewajiban bagi pihak yang satu 

sekaligus merupakan hak bagi pihak yang lain dan seba- 

liknya. Jadi antara kedua pihak sama-sama mempunyai hak 

dan kewajiban serta derajad yang sama dalam menentukan 

isi dan bentuk perjanjian.

Di sisi lain, jika memperhatikan proses terjadi- 

nya perjanjian dalam kerja sama antar bank dalam pem

berian kredit, khususnya di BRI, maka pihak bank tidak 

menyediakan formulir perjanjian. Pembuatan perjanjiannya 

diadakan secara notariil di kantor notaris dengan ter- 

lebih dahulu disiapkan isi perjanjian kredit itu oleh 

notaris berdasarkan permintaan Bank-bank.

Oleh karena kredit yang diberikan dalam bentuk 

kerja sama antar bank meliputi jumlah yang cukup besar
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serta mengandung rlsiko yang besar pula, maka perlu di 

berikan jaminan untuk menjamin pelunasan hutangnya.

Di BRI, jaminan kreditnya adalah gadai saham/ hipotik, 

atas tanah perusahaan, personal guaranty yang mempu

nyai sifat sama dengan borgtocht, PEO serta cessie 

piutang-piutang pihak pemohon kredit terhadap pihak 

ketiga sebagai jaminan.
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HUBUNGAN HUKUM DAN AKIBATNYA DALAM 

KERJA SAMA PEMBERIAN KREDIT

BAB III

Sebelum pelaksanaan.pemeberian fasilitas kredit i- 

ni diwujudkan, para pihak sepakat mengikatkan diri dalam 

suatu perjanjian. Perjanjian adalah suatu peristiwa di ma

ns. seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu 

saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, kare

na para pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Apabila 

para pihak mengadakan suatu perjanjian, maka mereka ber- 

maksud supaya di antara mereka berlaku suatu perikatan hu

kum. Jadi mereka terikat satu sama lain karena janji yang 

telah mereka berikan. Janji-janji atau kesanggupan itu 

dinyatakan dalam suatu rangkaian perkataan yang diucapkan 

atau ditulis.

Seperti diketahui bahwa kerja sama antar bank da

lam pemberian kredit merupakan suatu perbuatan hukum yang 

dilakukan bersama antar bank dengan kesepakatan bersama , 

untuk memberi kredit kepada perusahaan yang membutuhkan 

dana (pemohon kredit), guna membiayai pembangunan suatu 

proyek. Adanya kesepakatan bersama, berarti telah menyetu

jui untuk memberikan fasilitas kredit dalam bentuk kerja 

sama antar bank, kepada perusahaan pemohon kredit dengan

42
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ketentuan perusahaan tersebut akan memberikan jaminan. 

Kerja sama antar bank ini dituangkan dalam perjanjian 

tersendiri dan untuk pelaksanaannya harus diadakan suatu 

perjanjian lagi yang dinamakam perjanjian kredit antara 

Bank-bank dengan perusahaan pemohon kredit. Dalam perjan

jian kredit ini, Bank-bank menunjuk dan memberi kuasa ke

pada salah satu Bank, untuk bertindak sebagai kuasa Bank- 

bank (Agen) sehubungan dengan pelaksanaan pemberian kre

dit, pengikatan barang jaminan dan penagihan kredit, guna 

bertindak untuk dan atas nama Bank-bank berdasarkan per - 

janjian kredit yang dibuat. Bank yang ditunjuk dan diberi 

kuasa sebagai Agen oleh Bank-bank, pada dasarnya adalah 

bank yang mempunyai share atau memasukkan dana terbesar 

dalam kerja sama tersebut. Umumnya Bank yang menerima per

mohonan fasilitas kredit akan memberikan kredit dengan 

jumlah paling tinggi dari Bank-bank peserta lainnya. Se- 

hingga Bank inilah yang akan ditunjuk untuk bertindak se

bagai Agen.

Dari uraian diatas dapat dapat diketahui bahwa pi

hak yang ikut serta dalam kerja sama pemberian kredit ter- 

diri dari beberapa Bank, yang dapat dikelompokkan menjadi 

Agen dan Bank-bank (semua Bank peserta). Agen inilah yang 

nantinya akan mewakili Bank-bank untuk melaksanakan sega

la hak dan kewajiban yang timbul yang berkaitan dengan 

perjanjian pemberian kredit dengan perusahaan yang membu- 

tuhkan kredit (pemohon kredit). Dalam perjanjian, juga di-
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adakan pengikatan jaminan. Di. antara jaminan-jaminan ter

sebut terdapat lembaga jaminan yang berupa Personal Gua

ranty atau disebut horgtocht. Dengan demikian dapat di- 

simpulkan, bahwa para pihak yang tersangkut/terkait dalam 

kerja sama pemberian kredit ini terdiri dari :

- Agen dan Bank-bank, yang bertindak sebagai pihak yang 

memberikan fasilitas kredit disebut kreditur (selanjut- 

nya disebut Bank-bank dan atau Agen).

- Perusahaan pemohon kredit yang bertindak sebagai pihak 

yang menerima fasilitas kredit disebut debitur.

- Pihak ketiga yang menjamin debitur disebut borg (penang

gung).

Antara Agen dan Bank-bank terdapat suatu hubungan 

hukum yang berupa pemberian kuasa. Berdasarkan pasal 1792 

B.W., "Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan ma- 

na seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang 

menerimanya, untuk atas namanya, menyelenggarakan suatu 

urusan." Jadi orang yang telah diberikan kuasa (penerima 

kuasa) melakukan perbuatan hukum atas nama orang yang mem

ber ikan kuasa. Dengan demikian segala hak dan kewajiban 

yang timbul dari perbuatan yang dilakukanya menjadi hak 

dan kewajiban pemeberi kuasa. Begitu juga pada Agen. A~ 

gen melakukan suatu perbuatan hukum, yaitu mengadakan per

janjian kredit dengan perusahaan pemohon kredit sekaligus 

dengan pengikatan jaminan, sehingga hak dan kewajiban 

yang timbul dari perjanjian tersebut merupakan hak dan ke-
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wajiban dari Bank-bank.

Pemberian dan penerimaan kuasa dapat dilakukan se

cara tertulis atau 3.isan, bahkan menurut pasal 1793 B.W., 

penerimaan kuasa dapat. terjadi secara diam-diam dan disim- 

pulkan dari rangkaian perbuatan penerima kuasa dalam me- 

laksanakan kuasanya. Dari ketentuan ini dapat dilihat bah

wa perjanjian pemberian kuasa bersifat konsensualitas, 

artinya, pemberian kuasa itu sah dan mengikat para pihak 

sejak tercapainya kato sepakat. Tetapi, dalam praktek di 

BRI, pemberian kuasa dilakukan secara tertulis dengan ak

ta otentik. Hal ini untuk mencegah agar penerima kuasa/A- 

gen tidak melampaui batas wewenang yang telah dikuasakan 

kepadanya. Apabila penerima kuasa/Agen melampaui juga ba

tas wewenangnya, misalnya dengan membuat suatu perjanjian 

yang tidak boleh di]akukannya, maka pemberi kuasa/Bank-
4

bank dapat menuntut pembatalan perjanjian tersebut.

Kuasa yang diperoleh Agen dari Bank-bank diberikan 

dengan hak substitusi, yaitu hak seorang penerima kuasa 

untuk menunjuk seorang lain sebagai penggantinya dalam pe

laksanaan kuasanya. Jadi Agen dapat menunjuk bank peserta 

lain dalam kerja sama diantara mereka, untuk menggantikan 

kedudukannya sebagai kuasa Bank-bank dan Agen bertanggung 

jawab atas segala akibat dari perbuatan kuasa pengganti

nya, apabila pemberi kuasa/Bank-bank dapat membuktikan 

bahwa kuasa pengganti tersebut tidak mampu untuk menjalan-
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kan kuasa yang dilimpahkan kepadanya.25 Jadi dalam kerja 

sama pemberian kredit ini, yang menjadi pihak dalam per

janjian kredit dengan perusahaan pemohon kredit adalah 

Bank-bank. Sedangkan Agen hanya sebagai pelaksana perjan

jian kredit.

Seperti telah dijelaskan di muka bahwa dalam kerja 

sama antar bank dalam pemberian kredit di BRI/ diberikan 

jaminan kebendaan berupa hipotik, gadai saham dan FEO, 

maupun jaminan perorangan yang dinamakan personal guaranty 

(horgtocht). Pengertian borgtocht menurut pasal 1820 

B.W. adalah : "Penanggungan adalah suatu persetujuan de

ngan mana seorang pihak ketiga guna kepentingan si berpi- 

utang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si ber 

hutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya.”

Dari ketentuan pasal 1820 B.W., dapat disimpulkan 

bahwa penanggungan harus dinyatakan dengan tegas dan ti

dak diperbolehkan untuk dipersangkakan. Ini tidak berarti 

bahwa penanggungan itu harus dibuat secara tertulis atau 

dengan akta otentik. Penanggungan (borgtocht) dapat juga 

dinyatakan secara lisan, hanya saja untuk memberikan ke- 

pastian hukum, maka kreditur meminta diadakan secara ter

tulis dan bahkan dengan akta otentik, karena hal ini ber- 

kaitan dengan beban pembuktian sampai sejauh mana pertang 

gungan yang diberikan oleh pihak penanggung. Jadi arti

25Subekti, Aneka Per1an1ianP Get. VII/ Alumni, Ban 
dung, 1985 (selanjutnya disebut Subekti II)/ h. 147.
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penting dari akta otentik adalah sebagai alat bukti 

dan kekuatan hukum akta borgtocht itu sendiri.

Diadakannya pengikatan borgtocht terhadap perjan

jian kredit antara Bank-bank melalui Agen, dengan perusa

haan pemohon kredit (debitur), mengakibatkan pihak penang 

gung (borg) mengikatkan diri untuk menjamin bila debitur 

tidak mampu melunasi hutangnya (wanprestasi). Dalam hal 

ini hubungan penanggung dengan Bank-bank dan atau Agen 

adalah bahwa penanggung bertindak sebagai penjamin dari 

debitur, di mana terwujudnya bergantung pada suatu keadaan 

tertentu yang akan datang, yaitu setelah adanya tuntutan 

dari pihak Bank-bank melalui Agen, karena debitur/pihak 

terjamin wanprestasi.

Di sisi lain, perjanjian yang diadakan antara Bank- 

bank melalui Agon dengan perusahaan pemohon kredit, 

adalah berdasarkan pada perjanjian pinjam-meminjam. Hal 

ini dapat diketahui dari pengertian kredit dalam pasal lc 

UUP 1967 yang berbunyi "Kredit adalah penyediaan uang atau 

tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan 

persetujuan pinjam meminjam, berkewajiban melunasi hutang

nya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga 

yang telah ditetapkan". Tetapi, apakah perjanjian pinjam 

meminjam yang mendanari perjanjian kredit itu sesuai de

ngan perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam B.W.

Buku III Bab XIII pasal 1754 sampai dengan pasal 1769 ? 

Menurut Mariam Darur> Badrulzaman, adanya istilah pinjam
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uang tidak dapat melahirkan kesimpulan bahwa perjanjian 

kredit itu identik dengan perjanjian pinjam uang yang di

atur dalam Buku III B.W. itu. Perbedaan ini akan jelas a- 

pabila diadakan perbandingan secara cermat mengenai kedua 

lembaga ini.

Berdasarkan penelitian yang diadakan oleh Mariam 

Darus Badrulzaman dalam bukunya yang berjudul "Perjanjian 

Kredit Bank", salah satu unsur pokok yang memisahkan per

janjian kredit bank dari perjanjian pinjam uang di dalam 

B.W. adalah bahwa perjanjian kredit bank merupakan perjan 

jian bernama yang berakar pada UUP 1967. Perjanjian ber- 

nama adalah perjanjian yang ditentukan Undang-undang se

cara khusus, seperti yang terdapat dalam Bab V sampai de

ngan Bab XVIII Buku III B.W., misalnya perjanjian jual be

ll, perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pinjam memin- 

jam sendiri, dan lain-lain.

Kita dapat melihat pengertian perjanjian pinjam me 

minjam menurut pasal i754 B.W., "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". Unsur-unsur yang 

terdapat dalam perjanjian pinjam meminjam/mengganti me

nurut pasal 1754 B.W., adalah adanya para pihak (pemlnjam 

dengan yang meminjamkan), obyek perjanjian yang berupa ba
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rang yang monghabis karena pemakaian (termasuk uang) dan 

kewajiban para pihak.

Pada perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam 

B.W., tidak ditentukan pihak-pihaknya, tetapi hanya dise- 

butkan pihak yang meminjamkan dengan pihak peminjam. 

Jadi., siapa saja dapat menjadi pihak-pihak tersebut. Se- 

dangkan pada perjanjian kredit bank, di dalam UUP 1967 

secara tegas ditentukan untuk pemberi kredit adalah bank 

dan untuk penerima kredit adalah siapa saja yang kredit 

dari bank dan wajib mengembalikannya, setelah jangka waktu 

tertentu. Selanjutnya jika diperhatikan mengenai hak dan 

kewajiban para pihak, maka menurut Buku III B.W. yang 

menjadi. hak dan kowajiban pemberi pinjaman adalah pemberi 

pi.nja.man tidak dapat menarik kembali apa yang telah dipin- 

.iamkan sebelum waktu peminjaman berakhir dan apabila tidak 

ditetapkan mengenai waktu peminjaman, maka pemberi pinjaraan 

dapat meyerahkan penyelesaianya kepada hakim, sehingga ha

kim berhak untuk menentukan waktu yang patut bagi pengemba- 

1ian pinjaman. Di dalam perjanjian kredit, bank mempunyai 

kewajiban pokok menyediakan kredit sesuai dengan tujuan 

dan jangka waktu kredit, dan apabila penerima kredit (de

bitur) tidak melaknanakan kewajibannya/melanggar ketentuan- 

ketentuan yang djperjanjikan, maka bank berhak secara se- 

pihak atau tanpa memberitahukan dulu kepada debitur, untuk 

tidak mengijinkan penarikan kredit lebih lanjut, bahkan 

dapat mengakhiri perjanjian kredit. Peran hakim dalam hal
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ini, tidak ada. Untuk kewajiban penerima pinjaman dan pe

nerima kredit (debitur), pada dasarnya adalah mengembalikan 

pinjaman pada waktu yang ditentukan . 25 Tetapi untuk pene- 

rima kredit, masih terdapat berbagai kewajiban yang akan 

Hibahas lebih lanjut di sub bab tersendiri dalam bab ini.

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa dalam perjan

jian kredit antara Bank-bank dengan penerima kredit, yang 

mendasarkan pada perjanjian pinjam meminjam, ternyata bu

kanlah perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur da

lam Buku III Bab XIII B.W., sebab di antara perjanjian 

pinjam meminjam dalam B.W. banyak terdapat perbedaan de

ngan perjanjian pinjam meminjam yang mendasari perjanjian 

kredit bank. Dengan demikian, hubungan hukum yang terjadi 

antara Bank-bank atau Agen dengan perusahaan pemohon kre

dit (debitur/penerima kredit) adalah pinjam meminjam se

bagaimana diatur dalam UUP 1967.

a. Hak dan Kewajiban Agen dan Bank-bank.

Seperti diketabui bahwa Bank-bank memberikan kuasa 

kepada salah satu bank peserta kerja sama untuk bertindak 

sebagai Agen, untuk menyelenggarakan hak dan kewajiban 

Bank-bank, sehubungan dengan diadakannya perjanjian kredit. 

Dalam kedudukannya sebagai pemberi kuasa, Bank-bank berke- 

wajiban mengontrol/mengawasi segala tindakan Agen dalam

26Mariam Darur; Badrulzaman, , h. 47-78.
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melaksanakan kewajibanya. Apabila ternyata timbul kerugi- 

an-kerugian, dan kerugian tersebut dapat dibuktikan kare

na kesalahan atau kelalaian Agen yang dilakukan dengan se- 

ngaja, maka Bank-bank berhak menegur Agen agar mengambil 

tindakan-tindakan yang didasarkan perjanjian kredit. Se- 

lain itu Bank-bank berhak menunjuk Agen baru jika teguran 

yang telah diberikan tidak dihiraukan.

Pada dasarnya Agen tidak bertanggung jawab atas ke- 

rugian-kerugian yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan 

kewajibannya. Oleh karena itu, Agen berhak untuk menolak 

pertanggungjawaban atas kerugian yang dibebankan kepada- 

nya, asalkan ia dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut 

bukan disebabkan karena kesengajaan, kelalaian dan misma

nagement Agen. Jadi agar Agen dapat bebas dari tanggung 

jawabnya, maka Agen harus dapat membuktikan sebaliknya. 

Selain kewajiban di atas, dalam kerja sama pemberian kre

dit ini Agen mempunyai kewajiban-kewajiban lain, antara 

]ain , 27

1. Agen harus selalu berkonsultasi dan mendapat per- 

setujuan dari Bank-bank dalam menjalankan segala tindakan 

untuk dan atas nama Bank-bank, berdasarkan perjanjian kre

dit yang dibuat.

2. Melaksanakan pengikatan jaminan dan mengasuransikan 

barang jaminan untuk dan atas nama Bank-bank berdasarkan

27"Akta Perjanjian Kredit"

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI KERJA SAMA ANTAR ... EVY MARTHA ELVIERA



52

ketentuan hukum yang berlaku.

3. Menatausahakan dan menyimpan semua dokumen, kete- 

rangan-keterangan yang berhubungan dengan perjanjian pengi- 

katan jaminan serta memberikan salinannya kepada Bank-bank.

4. Memberitahukan kepada Bank-bank tentang laporan ke- 

uangan tahunan yang diterimanya dari debitur, rencana pe

narikan kredit oleh debitur, dan segala hal yang berkaitan 

dengan pelaksanaan pemberian kredit.

5. Melaksanakan hak-hak Bank-bank atas harta kekayaan 

debitur dan hak-hak atas jaminan, apabila Bank-bank memu- 

tuskan telah terjadi kelalaian oleh debitur.

6 . Melaksanakan pembagian secara paripassu atas peraba- 

yaran-pembayaran yang diterima dari debitur, yang berupa : 

hutang pokok, bunga, denda dan biaya-biaya lain dan me- 

nyampaikanriya kepada Bank-bank. Pembagian secara paripas

su adalah pembagian secara proporsional atas setiap pem

bayaran sejumlah uang yang merupakan hasil dari pelaksa

naan hak-hak atas barang jaminan, sehingga jumlah yang di

terima dan sisa tagihan setelah hasil pelaksanaan hak-hak 

jnminan dibagi, mendapatkan sejumlah uang dan posisi piu

tang yang proporsional tanpa adanya suatu hak istimewa a- 

papun di antara masing-masing Bank.

Da]am kerja sama pemberian kredit, Bank-bank mela- 

]ui Agen, mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kredit 

dengan perusahaan pemohon kredit (debitur). Hak dan kewa- 

jiban Bank-bank yang timbul akibat adanya perikatan ter-
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sebut dilaksanakan oleh Agen. Bank-bank melalui Agen mem

punyai kewajiban : 20

1. Memberikan atau menyediakan kredit sesuai dengan 

tujuan kredit dan jangka waktu kredit.

2. Melakukan pengawasan terhadap penggunaan kredit o- 

leh debitur, dan pemeriksaan atau peninjauan ke tempat- 

tempat usaha/proyek debitur.

3. Memberitahukan kepada debitur tentang semua hal 

yang berkaitan dengan pemberian kredit, termasuk besarnya 

suku bunga dan denda. -

4. Memberikan peringatan atau pemberitahuan (sommatie) 

tentang adanya kelalaian kepada debitur.

Sedangkan hak-hak Bank-bank/Agen dalam hubungannya 

dengan debitur, adalah :

1. Meminta segala keterangan-keterangan dan laporan 

keuangan tahunan yang sudah diaudit oleh Akuntan, sehubu

ngan dengan pemberian dan penggunaan kredit.

2. Dengan mendapat kuasa dari debitur, Agen berhak un

tuk mengasuransikan jaminan atas tanggung jawab dan beban 

debitur untuk kepentingan Bank-bank dan untuk keperluan 

pelaksanaan perjanjian, Agen atas nama Bank-bank dapat me

laksanakan pendebetan atas rekening debitur, sebesar jum

lah yang wajib dibayar debitur, sesuai dengan perhitungan 

yang dilakukan Agen/bank-bank.

28”Akta Perjanjian Kredit'
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3. Melakukan p^nagihan atas bunga, angsuran pokok, 

denda dan seluruh biaya yang timbul dari adanya perjanjian, 

serta kewajiban-kewajiban lain yang belum dilaksanakan de

bitur, dengan memberikan tembusan mengenai hal tersebut 

kepada Bank-bank.

4. Sewaktu-waktu dapat meminta kepada debitur untuk 

menyeralikan/meng j rimkan asli surat fakfcur (invoice) atau 

kredit nota kepada Bank-bank melalui Agen.

5. Mengakhiri perjanjian dengan atau tanpa pemberita- 

huan kepada debitur lebih dahulu, apabila ternyata debi

tur wanprestasi.

6 . Memperoleh pelunasan seluruh hutang debitur terma

suk hutang pokok, bunga dan seluruh biaya-biaya lain yang 

timbul akibat adanya perjanjian kredit ini.

Dalam hubungan Bank-bank dengan borg, Bank-bank me

lalui Agen selaku kreditur mempunyai hak untuk menuntut 

atau mengajukan claim kepada borg (penanggung) apabila 

ternyata debitur wanprestasi.

b. Hak dan Kewajiban Debitur.

Dalam hubungannya dengan Bank-bank dalam perja

njian kredit, debitur mempunyai hak untuk memperoleh se- 

mua fasilitas kredit yang diberikan Bank-bank melalui A- 

gen, yaitu berupa pemberian kredit serta jasa-jasa admi- 

nistrasi .

Adapun kewajiban debitur terhadap Bank-bank dan a-

l.au Agen dalam pelaksanaan perjanjian kredit tersebut ada
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1. Menjamin bahwa kredit yang diberikan Bank-bank ke

pada debitur khusus untuk membiayai pembangunan suatu pro

yek dan dalam pelaksanaan pembangunannya tidak mendapat 

pembiayaan dari pihak lain.

2. Menanggung dan menjamin kebenaran dan kelengkapan 

sogala dokumen, keterangan dan informasi-informasi yang 

diberikannya kepada Bank-bank secara kontinyu.

3. Selalu mentaati semua Undang-undang, Peraturan-pe- 

raturan Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, yang berkai- 

tan dengan kredit.

4. Melaksanakan pengikatan atas jaminan-jaminan yang 

diberikannya kepada Bank-bank untuk menjamin pelunasan hu- 

t.angnya.

5. Tidak akan mengadakan merger (penggabungan usaha), 

atau tindakan-tindakan yang tujuannya untuk melepaskan se- 

bagian atau seluruh harta kekayaan atau asset perusahaan, 

termasuk didalamnya menjam'inkan harta kekayaan debitur untuk 

kepentingan pihak ketiga, selain untuk kegiatan usaha se- 

hari-hari debitur.

6 . Tidak akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Sa- 

ham untuk merubah Anggaran Dasar Perusahaan, permodalan, 

serta susunan pengurus dan atau pemegang saham tanpa sei- 

jin atau persetujuan Bank-bank.

lah :20

20"Akta Per.ian.iian Kredit’
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7. Membayar setiap jumlah, baik jumlah hutang pokok, 

bunga, denda dan seluruh biaya-biaya lain yang harus diba- 

ynr oleh debitur pada waktu yang sudah ditentukan.

8 . Membuat pernyataan secara tertulis bahwa debitur 

tidak dapat membayar hutang-hutangnya pada tanggal jatuh 

temponya kepada Bank -Bank dan sebagai akibatnya Debitur 

dinyatakan wanprestasi.

Dengan diberikannya jaminan oleh borg (penanggung), 

maka debitur mempunyai hak untuk dijamin apabila ia tidak 

dapat melakukan kewajibannya terhadap Bank-bank. Apabila 

debitur telah memenuhi prestasinya, maka borgtocht akan 

berakhir tanpa adanya tuntutan dari pihak Bank-bank.

Adapaun mengenai kewajiban debitur terhadap penang

gung adalah di luar perjanjian kredit ini, sehingga menge

nai hak-hak. dan kewaj iban tergantung pada perjanjian yang 

dibuat antara debitur dengan pihak penanggung.

n. Hak dan Kewajiban Pcnanggung/penjamin {borg).

Dengan diadakannya perjanjian penanggungan antara 

kreditur dengan penanggung (borg), maka menimbulkan .akibat- 

akibat hukum berupa hak-hak dan kewaj iban-kewaj iban ter- 

tontu. Dari hak-hak dan kewajiban tersebut, tampaknya ha- 

nya penanggung yang dibebani kewajiban-kewajiban, karena 

penanggung mengikatkan diri untuk kepentingan kreditur, 

yaitu untuk menanggung pemenuhan prestasi bila ternyata di 

kemudian hari debitur wanprestasi terhadap perjanjian kre-
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dit yang dibuat bersama kreditur/Bank-bank (pasal 1820 B.W . ) . 30

Sebenarnya, si penanggung diberikan hak-hak ter- 

tentu oleh Undang-undang dalam melaksanakan kewajibannya, 

yang sifatnya memberikan perlindungan bagi si penanggung. 

Hak-hak penanggung tersebut menurut ketentuan Undang-un- 

dang berupa : 31

1. Hak untuk menuntut lebih dahulu (voorrecht van 
uitwinning) ;

2. Hak untuk membagi hutang (voorrecht van schulds-
plitsing) ;

3. Hak untuk mengajukan tangkisan gugat (pasal 1849,
1850 KUH Perdata) ;

4. Hak untuk diberhentikan dari penanggungan (karena 
terhalang melakukan subrogasi akibat perbuatan ke- 
salahan kreditur.

Tetapi, dalam praktek yang terjadi di BRI, hak-hak 

yang diberikan Undang-undang tersebut ternyata tidak di

miliki lagi oleh penanggung, karena hak-hak tersebut telah 

dilepaskan untuk kepentingan Bank-bank dan atau Agen. Hal 

itu seperti yang dinyatakan dalam klausula akta borgtocht 

(jaminan pribadi), sebagai berikut : 32

Pengikatan sebagai penjamin ini menurut keterangan pi
hak pertama, yaitu penjamin/penanggung (keterangan da
ri penulis), dilakukan dengan melepaskan hak-hak dan 
hak-hak istimewa yang diberikan oleh Undang-undang ke
pada para penjamin, terutama :
1. Hak untuk minta kepada kreditur supaya harta debi

tur dipergunakan lebih dahulu untuk membayar hu- 
tang-hutang tersebut (voorrecht van eerdere uit- 
winning).

2. Hak untuk minta kepada kreditur supaya bilamana

aoSri Soedewi Masjchoen Sofwan II, o p . cit.. h. 91.

3 1Ikid, h. 92.

32"Akta Borgtocht (Jaminan Pribadi)".
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terdapat lebih dari satu penjamin, membagi hutang 
tersebut diantara para penjamin ( voorrecht van 
schuldsplitsing)'.

3. Hal yang dapat membebaskan kewajiban para penjamin 
seperti antara lain tersebut da'lam pasal-pasal 
1430, 1847, 1848, 1849 Kitab Undang-undang Hukum 
Perdata Indonesia.

Dengan demikian, tampak bahwa penanggung praktis tidak mem- 

punyai hak-hak lagi dan adanya pelepasan hak-haknya terse

but dimaksudkan agar kedudukan Bank-bank lebih terjamin.

Dalam hubungannya dengan debitur, apabila penanggung 

telah memenuhi kewajiban membayar hutang debitur (wanpres

tasi) kepada Bank-bank, maka penanggung mempunyai hak untuk 

menuntut kembali (hak regres) pembayaran tersebut kepada 

debitur. Hak regres yang diberikan Undang-undang kepada 

penanggung, juga dapat digunakan penanggung untuk menggan- 

tikan Bank-bank untuk menuntut kembali hak-haknya atas 

prestasi yang telah dilakukannya. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa Undang-undang memberikan dua macam hak 

regres terhadap debitur, yaitu :

1. Penanggung (borg) mempunyai hak menuntut kembali, yang 

merupakan hak sendiri terhadap debitur (eigenverhaals- 

recht). Ini dapat kita lihat dalam pasal 1839 B.W.

2. Penanggung yang telah membayar itu karena hukum (van 

rechtswege) bertindak menggantikan kedudukan kreditur 

mengenai hak-haknya terhadap debitur. ini dapat kita 

lihat dalam panal 1840 B.W . 33

33Sri Soedewi Masjehoen Sofwan II, , h. 100.
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WANPRESTASI DALAM KERJA SAMA PEMBERIAN KREDIT

BAB IV

Wanprestasi tidak pernah terlepas dari suatu per- 

janjian, demikian pula halnya dengan perjanjian kredit 

yang dilakukan antara Bank-bank dan atau Agen dengan de

bitur. Perkataan wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda, 

yang berarti prestasi buruk . 34 Seorang debitur dapat di- 

katakan wanprestasi, apabila ia telah lalai untuk memenuhi 

kewajibannya yang ditentukan dalam perjanjian. Kelalaian 

itu tidak dapat disandarkan pada keadaan memaksa (over- 

macht), dan ia telah ditegur oleh kreditur karena dalam 

suatu perjanjian tidak ditentukan saat telah terjadinya 

suatu kelalaian. Memang kadsng-kadang tidak mudah untuk me- 

ngatakan seseorn.ng dalam keadaan lalai karena seringkali 

tidak diperjanjikan dengan tepat kapan sesuatu pihak di- 

wajibkan melakukan prestasi yang dijanjikan.

Masalah wanprestasi telah diatur dalam beber.apa 

pasal pada Bab I Buku III B.W., tetapi pengertian dan ke

tentuan tentang wanprestasi tidak diberikan secara jelas. 

Dari uraian di atas dapat ditarik pengertian tentang wan

prestasi, yaitu suatu keadaan di mana debitur tidak dapat 

memenuhi atau melaksanakan kewajibannya dan tidak dapat 

menyandarkan hal tersebut pada overmacht/force majeur,

34Subekti II, o p . cit. . h. 45.

59
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nehingga berbuat onrechtmatig . 30 Terhadap wanprestasi de

bitur dapat diancam beberapa sanksi atau hukuman, yaitu :

1) membayar kerugian yang diderita oleh kreditur (gan- 

ti rugj.) ;

2 ) pembatalan perjanjian ;

3) peralihan riniko, dan ;

4) membayar biaya perkara kalau sampai diperkarakan 

di depan hakim.

Seorang debitur dapat dikatakan wanprestasi, apa

bila ia tidak memenuhi teguran-teguran (sommatie) sebagai 

mana ditentukan dalam pasal 1238 B.W.

Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat pe- 
rintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah di
nyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri ; ia- 
lah jika ini menetapkan dengan lewatnya waktu yang di
tentukan .

Dalam Arrest H.R. 29 Januari 1915, N.J. *1915, 485.

9845. juga disebutkan bahwa sommatie/ingebrekestelling 

dianggap sebagai "suatu pemberitahuan dari crediteur kepa

da debiteur, ia mengharapkan segera dipenuhinya perikatan 

yang dibuatnya atau dipenuhinya perikatan itu pada saat 

pemberitahuan itu dilakukan . " 37 Ini berarti bahwa somma

tie atau teguran yang dilakukan oleh pihak kreditur kepa-

3GR. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan
II. QP . c i t, h. 36.

36Subekti II, loo, cit.

3 7R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan
II, o p - oit.. h. 29.

3 8
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da pihak debitur, adalah untuk memperingatkan debitur agar me- 

ngetahui bahwa pihak kreditur menghendaki prestasi itu da 

pat dipenuhi tepat pada waktu tertentu, dan memberitahukan 

kapan se lambat-lambatnya debi.tur harus memenuhi prestasi- 

nya. Jadi, penentuan waktu harus disebutkan dengan tegas. 

Apabila telah dilakukan sommatie berkali-kali dan debitur 

tetap tidak mau memenuhi prestasi yang telah disepakati 

bersama, maka ia harus menanggung segala akibat yang merugi- 

kan, yang disebabkan oleh tidak terpenuhinya prestasi.

Apabila kita melihat sifat dari pasal 1238 B.W., 

yang bersifat mengatur (regelend recht), maka sommatie 

dapat ditiadakan dengan jalan menentukan lain dalam per- 

ianjian, bahwa suatu wanprestasi yang dilakukan debitur 

cukup dibuktikan se.iak saat dilakukannya tindakan-tindakan 

yang dilarang dalam perjanjian.

Seperti telah diuraikan dalam Bab II, di dalam per- 

jnnjian kredit yang dibuat antara Bank-bank melalui Agen 

dengan perusahaan pemohon kredit dalam rangka kerja sama 

pemberian kredit oleh lebih dari satu bank, sudah ditentukan 

prestasi masing-masing pihak, yaitu, pihak Bank-bank dan 

Agen dalam kedudukanya sebagai kreditur mempunyai mempu

nyai kewajiban untuk memberikan fasilitas kredit berupa 

pemberian pembiayaan r,erta jasa-jasa administrasi. Sedang 

pihak perusahaan pemohon kredit, dalam kedudukanya sebagai 

debitur mempunyai kewajiban pokok membayar seluruh hutang- 

hutangnya kepada Bank-bank melalui Agen. Kewajiban lainnya
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nrlnlah memberikan dan mengadakan pengikatan jaminan kredit, 

memberikan dan menjamin kebenaran semua keterangan dan in- 

formasi-informasi yang diperlukan kepada Bank-bank melalui 

Agen, tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalam perja

njian kredit, dan lain-lain. Terhadap kewajibannya itu, 

debitur harus memenuhi prestasinya dengan baik dan tepat 

pada waktunya. Apabila salah satu kewajiban tersebut tidak 

terpenuhi, maka debitur dinyatakan wanpresatasi oleh 

Bnnk-bank/Agen.

1 .

Untuk menentnkan debitur dalam keadaan waprestasi, 

dapat dilihat dari pemenuhan kewajibannya, apakah debitur 

melaksanakannya dengan baik atau tidak. Kalau debitur ti

dak melunasi setiap jumlah hutangnya, baik hutang pokok, 

bunga, denda, dan biaya-biaya lain yang harus dibayar se- 

bagaimana telah ditantukan dalam perjanjian kredit, maka 

dikatakan debitur dalam keadaan lalai atau wanprestasi. 

Dengan kata lain, debitur berada dalam keadaan wanprestasi 

apabila : 38

1. Debitur tidak memenuhi atau melanggar salah satu 

atau lebih dari isi perjanjian yang telah disepakatinya 

dengan Bank-bank.

38Wawancara dengan Tagor Saragi, Senior Account 
Officer Bank Rakyat Indonesia Surabaya Cabang Pahlawan, 
tanggal 25 April 1991.
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2. Debitur l.idak membayar bunga pada tanggal pembayar

an yang sudah ditentukan, yaitu setiap tanggal terakhir 

triwulan takwim.

3. Debitur tidak membayar setiap jumlah hutang yang 

mcliputi hutang pokok, bunga, denda dan biaya-biaya lain 

yang wajib dibayar debitur, dan kelalaian tersebut tetap 

berlangsung selama 14 hari kerja bank setelah dilakukan 

sommatie oleh Agen tentang adanya kelalaian tersebut.

4. Pada saat tanggal jatuh tempo pembayaran, kredit 

belum lunas meskipun usaha debitur masih berjalan lancar.

2 . Up.aya.J3ank_-D_alam Menghadapi Wanprestasi Perusahaan Pe-

Pada umumnya dalam setiap kegiatan perbankan, ter- 

masnk didalamnya kerja sama Bank-bank dalam pemberian Kre

dit, spring kali bank menghadapi debitur yang beraneka ra- 

ga'm sifatnya. Bagi debitur yang patuh melaksanakan kewa

jibannya tidak menjadi. masalah, tetapi lain lagi persoal- 

annya bila debitur melakukan wanprestasi. Menghadapi hal 

demikian, Bank-bank menempuh upaya hukum sebagai berikut: 

t . Penyelesaian penagihan di bawah tangan.

Apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya seba- 

gaimana telah diperjanjikan, dalam arti debitur wanpresta- 

r. i, maka sebagai upaya untuk* memper tahankan hak-hak yang 

timbul dari perjanjian yang telah disepakati bersama oleh 

para pihak, pertama-tama Bank-bank melalui Agen akan mela-
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kukan penyelesaian penagihan di bawah tangan, upaya ini 

dilakukan oleh Bank-bank sendiri melalui Agen (penyelesaian 

secara intern oleh Bank-bank). Bila cara ini yang ditempuh, 

maka langkah-langkah yang diambil oleh pihak Bank-bank/Agen 

adalah sebagai berikut :3S

1. Pertama-tama pihak Bank-bank dan atau Agen meraberi 

kan kesempatan kepada pihak debitur untuk memenuhi kewaji

bannya, walaupun ia dalam keadaan wanprestasi, dengan di- 

sertai pembebanan pnnggantian kerugian sebagai akibat tim- 

bulnya wanprestasi oleh debitur, juga keuntungan-keuntungan 

lainnya. Dalam masa ini, Bank-bank melalui Agen segera 

mengambil langkah-langkah untuk mengadakan penelitian se

cara mendalam mengenai sebab-sebab atau latar belakang 

terjadinya wanprestasi tersebut, misalnya: apakah wanpres

tasi itu dilakukan dengan sengaja atau karena ada pihak 

lain yang curang, sehingga dapat diketahui faktor-faktor 

penyebab terjadinya wanprestasi tersebut. Apabila faktor 

penyebab terjadinya wanprestasi itu adalah hal-hal di luar 

kekuasaan para pihak, seperti jika terjadi perubahan ter

hadap Undang-undang/Peraturan-peraturan yang berlaku dan 

berkaitan dengan kredit, yang mengakibatkan tidak sahnya 

Bank-bank melaksanakan kewajibannya, atau karena timbulnya 

bencana alam, perang atau huru hara, yang dapat mengaki-

39Wawancara dengan Tagor Saragi, Senior Account 
Officer Bank Rakyat Indonesia Surabaya Cabang Pahlawan, 
Tanggal 25 April 1991.
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batkan pelaksanaan pembangunan proyek yang dibiayai dengan 

fasilitas kredit itu terhenti, maup.un dengan adanya situasi 

politik, ekonomi, dan sosial dalam negara, yang menurut 

Bank-bank dapat memberikan pengaruh yang tidak menguntungkan 

serta mengganggu pembayaran hutang oleh debitur, maka ke

waj iban Bank-bank untuk memberikan fasilitas kredit dengan 

segera berakhir, dan debitur wajib membayar kembali seluruh 

liutangnya kepada Bank-bank melalui Agen. Di samping itu 

dapat juga diteliti, apakah kesalahan tersebut masih dapat 

ditolelir atau tidak. Hal ini sangat penting untuk dike- 

tahui pihak Bank-bank, mengingat kepentingan para pihak, 

sehingga Bank-bank tidak demikian saja melepaskan nasabah- 

nya. Selain hal tersebut di atas, juga diadakan pemeriksa- 

an ke tempat-tempat dilakukanya usaha debitur dan menilai 

kembali jaminan kredit telah diikat.

Dari hasil penelitian itu dapat diketahui bagaima- 

nakah keadaan debitur yang sebenarnya. Apabila debitur ma

sih mempunyai itikad baik untuk membayar hutangnya dan 

prospek proyek yang dibiayai, memberikan harapan yang ba

ik serta dapat diperbaiki dan dikembangkan lebih lanjut, 

maka Bank-bank dapat melakukan tindakan-tindakan yang be- 

rupa : 40

a) penjadwalan•(rescheduling) kembali pembayaran atau ang- 

suran pinjaman pokok dan bunga ; atau

40Achmad Anwari, , h. 29.
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l>) perubahan kondisi (reconditioning) atas sebagian atau 

seluruh ketentuan kredit dengan ketentuan baru ; atau

o) perubahan struktur perusahaan (debitur), misalnya per

ubahan susunan permodalan, susunan manejemen/pengurus 

pengembangan atau pengalihan uasah debitur, dan seba- 

gainya.

2. Apabila ada kesempatan untuk memenuhi prestasi, 

walaupun ada wanprestasi yang diberikan oleh Bank-bank 

melalui Agen tidak dapat dipenuhi oleh debitur sebagaima- 

na yang dikehendaki oleh Bank-bank, dan atau debitur me

lakukan kesalahan yang tidak dapat ditolelir lagi oleh 

Bank-bank, maka Agen berdasarkan permintaan dari Bank-bank, 

akan mengambil langkah-langkah dengan mengakhiri perjan

jian secara sepihak sebelum perjanjian itu berakhir.

Berhubungan dengan diakhirinya perjanjian tersebut, 

maka Bank-bank melalui Agen akan melaksanakan hak-haknya 

selaku kreditur untuk memperoleh pelunasan hutang debitur 

dengan melakukan upaya penjualan terhadap harta kekayaan 

debitur, melakukan parate eksekusi atau eksekusi langsung 

terhadap barang-barang yang dijaminkan dengan lembaga ku- 

nsa memasang hipotik flan kuasa menjual, gadai saham serta 

FEO dan apabila masih diperluk.au Bank-bank dapat mengaju- 

kan tuntutan pemenuhan prestasi kepada pihak penanggung.

Dalam kerja sama pemberian kredit antar bank di 

BRI, pihak Bank-bank/Agen cenderung untuk melakukan upaya 

hukum dengan cara damai, yaitu dengan menyelesaikan pena-

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI KERJA SAMA ANTAR ... EVY MARTHA ELVIERA



67

gihan piutang/kredit di bawah tangan terlebih dulu, sebe- 

lum penagihan tersebut diserahkan kepada Badan Urusan Pi

utang Negara (selanjutnya disingkat BUPN), karena selama 

pengurusan tagihan piutang oleh Bank-bank melalui Agen ma- 

sih mendapat mendapat perhatian dari debitur, dan debitur 

masih beritikad baik untuk melaksanakan kewajibannya, maka 

pengurusan tagihan tersebut akan dilaksanakan dengan cara 

di bawah tangan (damai). Apabila pengembalian kredit oleh 

debitur telah macet sama sekali, artinya debitur sudah 

tidak dapat membayar hutangnya lagi kepada pihak Bank-bank 

setelah upaya damai dilakukan masih juga tidak terselesaikan 

sebagian maupun seluruh pengembalian kreditnya, maka pihak 

Bank-bank melalui Agen baru akan menyerahkan penyelesaiannya 

kepada BUPN (dalam waktu tiga bulan setelah terjadinya per- 

mulaan kredit macet pada upaya pertama).

b. Penyelesaian penagihan melalui BUPN.

Apabila usaha Bank-bank untuk melaksanakan penagih

an pengembalian kredit dengan cara di bawah tangan (damai) 

tidak dapat terselesaikan, maka untuk mengembalikan hak- 

hak Bank-bank/Agen yang telah menderita kerugian sebagai 

akibat dari wanprestasi debitur, Bank-bank/Agen menyerah

kan penyelesaiannya kepada BUPN. Sehingga dengan adanya 

penyerahan pengurusan ini, BUPN mempunyai kedudukan seba

gai pihak Bank-bank untuk melaksanakan hak-hak Bank-bank 

tersebut.

Pada dasarnya, tugas pengurusan BUPN adalah menagih
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piutang/pengembalian kredit yang macet, karena debitur ti

dak lagi dapat memenuhi kewajibannya untuk melunasi hutang 

dan menagih kredit yang disalahgunakan penggunaannya (ti

dak sesuai dengan tujuan kredit) oleh debitur. Untuk me- 

lakssnakan tugas pengurusan tersebut BUPN membuat suatu 

Pernyataan Bersama yang berisi pengakuan hutang dari debi- 

V.ur dan jumlah seluruh hutang yang masih harus dibayar , 

serta kesanggupan debitur untuk melunasinya pada waktu 

yang telah ditetapkan . 41

Jika dilihat dari isinya, maka Pernyataan Bersama 

ini mempunyai kekuatan seperti “surat pengakuan hutang". 

Jadi mempunyai kekuatan memaksa (duingenbetvijs) dan dapat 

dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna ( volledigbe- 

wijs). Selain itu, pernyataan bersama ini diberi kepala 

"Atas Nama Keadilan", sehingga mempunyai kekuatan pelaksa

naan seperti putusan hakim dalam perkara perdata, yang 

berkekuatan pasti (penjelasan pasal 10 Undang-Undang No.

49 Th. 1960 jo Surat PUPN Pusat No. 1016/PUPN/1973, tang

gal 8 Mei 1.973)42

Apabila Pernyataan Bersama tersebut tidak juga di- 

laksanakan oleh debitur, upaya terakhir BUPN adalah menge- 

luarkan Surat Paksa dengan berkepala "Atas Nama Keadilan" 

untuk melakukan penyitaan (sita eksekusi) dan pelelangan

41Mariam Darus Badrulzaman, o p . oit.. h. 156.

4 2Ihid.
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dengnn perantsran.n Kantor Lelang terhadap harta kekayaan 

r.lftbitur, di samping harta kekayaan yang dijaminkan pada 

P^nk-bank. yang bersangkutan. Terhadap putusan tersebut ti~ 

boleh dimintakan banding lagi kepada hakim atasan.

Setelah memperoleh pelunasan pengembalian kredit 

dari debitur, Agen harus segera mambagi pengembalian kre- 

Mit tersebut secara paripassu kepada Bank-bank selambat- 

lambatnya dalam jangka waktu dua hari kerja bank, sejak 

diterimanya pengembalian itu oleh Agen, menurut urutan 

prjoritas yang telah ditentukan. Apabila dari pembagian 

tersebut ternyata masih terdapat kelebihan uang, maka Agen 

harus menyerahkan kelebihannya kepada debitur atau orang 

atau badan yang secara sah berhak atas kelebihan tersebut, 

dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja bank setelah tagihan/' 

pembagian tersebut diselesaikan . 43

43,1 Akta Perjanjian Kredit'

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI KERJA SAMA ANTAR ... EVY MARTHA ELVIERA



BAB V 

P E H T D P

l ■ Kes-impulaa

a. Kerja sama antar bank dalam pemberian kredit diadakan 

untuk menanggulangi masalah kebutuhan dana untuk pemba

ngunan proyek yang cukup besar, jangka waktu peminjaman 

yang cukup lama dan besarnya risiko yang mungkin terjadi

b. Cara pelaksanaan kerja sama antar bank dalam pemberian 

kredit telah diatur oleh Bank Indonesia dengan Surat 

Keputusan No. 6/44/Kep/Dir/UPPK/73 tanggal 18 September 

1873 dan Surat Edaran-6/33/UPK tanggal 3 Oktober 1973.

c. Apabila BRI ditunjuk sebagai kuasa Bank-bank dalam suatu 

kerja sama pemberian kredit dengan bank-bank lain, maka 

tampak sangat selektif dalam memberikan fasilitas kre

dit. Hal ini terlihat dari banyaknya persyaratan yang 

harus dipenuhi oleh pihak pemohon kredit.

d. Meskipun perjanjian kredit yang dibuat dalam rangka 

kerja sama antar bank bukan berbentuk formulir perjanji 

an, melainkan dibuat dalam bentuk akta otentik (nota- 

riil), namun tetap saja merupakan perjanjian standard.

e. Dengan mengingat besarnya kredit yang dilepaskan dan 

besarnya risiko yang harus ditanggung oleh Bank-bank, 

maka jaminan-jaminan yang diikat di samping berupa ga

dai saham, hipotik, FEO dan personal guaranty atau 

yang biasa dikenal dengan borgtocht, maka untuk lebih

i
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terjaminnya pelunasan hutang, diadakan juga pengikatan 

jaminan yang berupa cessie piutang-piutang sebagai ja- 

mi.nan tambahan.

f. Pihak-pihak yang terlibat dalam kerja sama pemberian 

kredit adalah Bank-bank (semua bank peserta kerja sa- 

ma dan Agen (bank peserta yang ditunjuk sebagai kuasa 

Bank-bank) bertindak sebagai kreditur ; Perusahaan pe

mohon kred.it bertindak sebagai debitur ; Pihak ketiga 

(pemegang saham/induk perusahaan pemohon kredit) yang 

mengikatkan diri dalam perjanjian kredit tersebut, ber 

tindak sebagai penanggung (borg).

g. Masing-masing pihak tersebut mengadakan suatu hubungan 

hukum yang didasarkan pada perjanjian kredit. Dengan 

adanya hubungan hukum tersebut, maka para pihak harus 

mengetahui apa hak dan kewajiban masing-masing.

h. Apabila debitur wanprestasi, maka Bank-bank cenderung 

melakukan upaya penyelesaian secara damai, yaitu: pe

nyelesaian penagihan dibawah tangan. Akan tetapi, apa

bila upaya ini menemui jalan buntu, maka Bank-bank 

akan menyerahkan penyelesaianya pada BUPN, sebagai 

upaya terakhir.

2 . Ssx&n

a. Meskipun cara pelaksanaan kerja sama antar bank dalam 

pemberian kredit telah diatur oleh Bank Indonesia, na- 

mun hanya pokok-pokoknya saja, sebaiknya diatur lebih
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terperinci lagi untuk pelaksanaanya agar tidak merugi- 

kan para pihak.

b. Sebaiknya pada a.wal perjanjian diadakan clausulla, 

mengingat perjanjian kredit itu merupakan perjanjian 

standard, sehingga masih terdapat kesempatan bagi pi

hak lain untuk memberikan haknya dalam menentukan isi 

perjanjian, selama tidak terlalu jauh menyimpang dari 

ketentuan urnum perjanjian perbankan.

c. Untuk mencegah terjadinya pengembalian kredit yang ma

cet, hendaknya pihak bank tidak hanya melihat pada be- 

sarnya nilai jaminan, tetapi harus lebih diperhatikan 

adalah prospek usaha dari debitur, karena prospek usa

ha yang baik di masa depan dapat mendatangkan keuntung- 

an besar bagi debitur, dan tentunya pengembalian kre- 

ditnya akan lancar.

d. Eksistensi BUPN perlu dipikirkan kembali, karena se- 

ring dirasakan kurang effektifnya penyelesaian kredit 

macet melalui jalan ini. Di samping penyelesaiannya me- 

makan waktu yang lama, karena harus melalui beberapa 

tahap dan terbatasnya jumlah BUPN yang ada, juga apabila 

terjadi perselisihan, tidak dapat banding atau kasasi.
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PERJANJIAN KREDIT
: i, a

N o m o r  : &3.-

Pada hari ini, SENIN, tanggal enarei Asustua. s e r i b u -----

sembilanratus sembilanpuluh (6-8-1990)• ----------
• . . v  . V ■

Befhadapan dengan saya, SOEDARNO, Sarjana Hukum,

N o t a r t s  di Jakarta, d e n g a n  d i h a d i r i  o l e h  p a r a  sa k s i  --

y a n g  aaya, Not a r i a ,  k e n a l  dan n a m a - n a m a n y a  akan

d i s e b u t k a n  p a d a  b a g l a n  a k h i r  ak t a  ini.

1 .Tuan , P e m i m p i n  B a n k

c a b a n g  J a k a r t a  G e d u n g  Jaya, b e r t e m p a t  t i n g g a l  d i

Jakarta;

- m e n u r u t  k e t e r a n g a n n y a  d a l a m  hal ini m e n j a l & n i

j a b a t a n n y a  t e r e e b u t  dan s e l a k u  d e m i k i a n  -------

b e r d a s a r k a n  S u r a t  K u a s a  y a n g  d i b u a t  e e c a r a ---

d i b a w a h  t a n g a n  t a n g g a l  d u a p u l u h ^ a a t u  Juli -----

s e r i b u  s e m b i l a n r a t u s  t u d u h p u l u h  d e l a p a n  -------

( 2 1 - 7 - 1 9 7 8 )  N o m o r  19/181/A, y a n a  c o p y  ----------

c o l l a t i o n n e e n y a  b e r m e t e r a i  c u k u p  d i l e k a t k a n  -- 

p a d a  m i n u t a  a k t a  ini, g e b a g a i  k u a s a  da r i  da n  - 

o l e h  k a r e n a  i t u  b e r t i n d a k  u n t u k  d a n  atas n a w a  

B a n k  D a g a n g  Negara, b e r k e d u d u k a n  di Jakarta, - 

d e n g a n  K a n t o r  C a b a n g n y a  a n t a r a  lain di J a k a r t a

G e d u n g  Jaya; ---------------------------------------------

- u n t u k  s e l a n j u t n y a  d i s e b u t J B B ^  *------- *----------

2 . T u a n  I n s i n y u r  ------- ■------------------

P e m i m p i n  C a b a n s  K h u s u s  J a k a r t a  d a r i

B a n k  y a n g  a k a n  d i s e b u t  d i b a w a h  ini, b e r t e m p a t  —

t i n g g a l  di Jak a r t a :  --------------------•----------------- ‘

- m e n u r u t  k e t e r a n g a n n y a  d a l a m  h a l  ini b e r t i n d a k  

d a l a m  j a b a t a n n y a  ter s e b u t  b e r d a s a r k a n  S u r a t  --
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SOrDARKO SH
K fi F T A tanggal d uapuluh J u n l ----- ^

seribu sembilanratue delapanpuluh sembilan ---

(20-6- 1 9 8 9 ), yang copy c o l l a t i o n n e e n y a  --------

bermeterai oukup dilekatkan p a d a  m i n u t a  a k t a  - 

ini, dan oleh karena itu u n t u k  dan atas n a m a  -

berkedudukan di Jakarta* Jalan

♦ Jakarta; -------------------

- u n t u k  s e i a n j u t n y a  d i e e b u

3 . T u a n  da n  tu a n

b erturut-turut sebagai Wakil Kepala 

Urusan Kepala<__

Kantor Pusat ---

k e d u a - d u a n y a  bertempat —

tinggal di Jakarta? ------------------------------------

-menurut keteranjan raereka dalam hal ini — - —  

maeing- m a s i n g  menjalani Jabatannya tersebut --

oleh k a r e n a  itu mewakili Direksi dari d a n ---- *

selaku demikian bertindak u n t u k  dan atas naraa

b e r daearkan Surat Kuasa

Keputusan D i r e k s i  Nomor : ------—

II. A.

tertanggal enam Agustus seribu sembilanratus -

s e m b i l anpuluh (6-8-1990) N o m o r  i ----------------

bermeterai cukup dilekatkan

pada m i n u t a  akta ini, dan oleh karena i t u ---- *

berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 19^8

(seribu sembilanratue enampuluh d e l a p a n ) ---- —
v

b e rtindak untuk dan atae nama

\ berkedudukan di Jakarta*

-untuk s e l a ndutnya dieebu

* D irektur U t a m a  Perseroan
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■ O T AR I S  S O f D M N O  S H
J fi H' A R T A

yang namanya akan disebut dibawah ini, bertempat 

tinggal di Jakarta; --------------------------------

-menurut keterangannya dalam hal ini menjalani 

jabatannya tersebut oleh karena itu mewakili -

Direksi dari dan selaku demikian untuk dan ---

atas nama Perseroan Terbatas ----

berdasarkan pasal 10 ayat 1 dari Anggaran ----

Dasarnya yang telah diumumkan dalam Berita ---

Negara Republik Indonesia tanggal enambelas —

Desember seribu sembilanratus delapanpuluh ---

delapan (16-12-193S) Nomor 101 Tambahan Nomor 

P^^jpdan telah dirubah beberapa kali dan yang 

terakhir telah dirubah dengan Akta Risalah — —

Rapat tertanggal duapuluh delapan Nopember ---

seribu sembilanratus delapanpuluh sembilan ——  

(28-11-1989) Nomor 45, yang dibuat dihadapan -

i , ----

Hukum, dahulu Notaris di Jakarta, yang hinggs

sekarang belum mendapatkan pengesahan dari ---

yang berwajib, salinan akta-akta tersebut ----

bermeterai cukup diper1ihatkan kepada saya, —  

Notarise dan untuk melakukan perbuatan hukum -

yang berikut dibawah ini telah mendapat ------

persetujuan dari Rapat Umum Luar Biasa Para —  

Pemegang Saham sebagaimana ternyata dari akt« 

Risalah Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang —

Saham tertanggal enambelas Juli seribu -------

sembilanratus sembilanpuluh <16-7-1990) ------

Nomor 23, yang dibuat dihadapan saya, Notaris

f berkedudukan di Jakarta, demikian
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H U IM IS  S O tD M N O  SH

j A k A R T A

demikian guna memenuhi ketentuan pasal 10 ayat 

2 sub d dari Anggaran Dasarnya, dan dari 2 —  

<dua) orang1 Komi saris Perseroan yang turut — -

hadir dan menandatangani akta ini, seperti --

diuraikan dalam sub 13 dibawah ini; ----------- •

&. Diploma Ingeneur d a n -----

Dok tor an d u kedua-duanya Komi saris

Perseroan ’ Terfeatas*

bertempat tinggal di Jakarta; --------------------

-menurut kst’erangan mereka dalam hal i n i -----

masing-masing menjalani jabatannya tersebut, - 

bersama-sama untuk memberi persetujuan kepada 

Direksi Perseroan dalam melakukan perbuatan—  

hukum yang diuraikan dalam akta ini, demikian 

guna memfenuhi ketentuan pasal 10 ayat 2 sub a 

dan b dari' Anggaran Dasar Perseroan Terbatas "*

tersebut. ------------- •-----------------*--------- -

-Untuk selanjutnya disebut juga DEB1TUR. --------------'

-Para penghadap say'a, Notaris, kenal. -----------------

-Para penghadap masing-masing bertindak sebagaimana — '

tersebut diatas, menerangkan terlebih dahulu --------■**'

-bahwa Perseroan Terbatasi 

berkedudukan di Jakarta, dengan suratnya tertanggal 

duapuluh tiga Oktober seribu sembilanratus delapan 

puluh sembilan <23-10-1939) Nomor : 100/ESA/X/89 dan 

tertanggal duapuluh Pebruari seribu sembilanratus •—  

sembilanpuluh <20-2-1990) Nomor : 126/ESA/11/90, tel**1 

mengajukan permohonan fasilitas Kredit Investasi —  

secara sindikasi untuk membiayai pembangunan P r o y e k

M (selanjutnya disebut jug®
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O I D A P f ' O  S H
PROYEK) dari Bank dan

A R T A Barik >(selanjutnya secara bersama-sama

akan disebut juga BANK-BANK dan secara sendiri-sendiri

akan disebut juga BANK ) 5 ---------------------------------

dengan suratnya tanggal duapuluh enam Pebruari seribu

sembilanratus sembilanpuluh (26-2-1990) Nomor s ------

KP-31/245/UPK^dan tanggal limabelas Juni seribu ------

sembilanratus sembilanpuluh (15-6-1990) Nomor s ------

31/962/IJPK, telah menawarkan pembiayaan secara ----- ——

sindikasi atas pembangunan Proyek

tersebut.dan.DEBITOR telah menerima d a n ------ —

menyetujui penawaran BANK-BANK tersebut; -------------- ;

-bahwa untuk membiayai pelaksanaan pembangunan Proyek

tersebut, terlebih dahulu DEBITUR telah menerima----—

fasilitas Kredit Talangan d a r ----

sebesar R p 12.250.000.000,- (duabelas milyar duafatus 

limapuluh juta Rupiah), sebagaimana termaktub dalam —  

Perjanjian Kredit Nomor 31 /160/BF/90, tanggal duapuluh

tiga Mei. seribu sembilanratus sembilanpuluh ------- -—

(23-5-1990) dan Perjanjisin Kredit Tambahan Nomor t ---

31/203/BF/90 tanggal duapuluh enam Juni seribu -------

sembilanratus sembi1anpuluh (26-6-1990), yang dibuat ~ 

secara dibawah tangan bermeterai cukup dan foto copy- 

nya dilekatkan pada minuta akta ini, dengan syarat —  

antara lain harus dilunasi pada saat penarikan pertama

fasilitas Kredit Investasi yang diberikan secara -----

sindikasi oleh BANK-BANK; -------------------:-----------

-bahwa sebelum perjanjian ini ditandatangani BANK-BANK

--bahwa«I^B^ert indak ( untuk kepentingan BANK-BANK

telah sepakat menunjuk bert indak
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.QtDWV.O SH untuk dan atas nama' BANK-BANK sebagai ACEN yang akan - 

mengurus peiaksana'an pemberian Kredit, pengikatan ——— :

jaminan; pengawasan dan penagihan Kredit d e n g a n ----- -

mengindahkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan ---

sebagaimana*diuraikan dalam perjanjian ini. -----------

-Maka oleh karena hal—hal tersebut diatas para ------ -

penghadap masing-masing bertindak sebagaimana tersebut 

diatas meneraingkan bahwa para pihak dalam perjanjian -

ini telah sepakat untuk dan dengan ini membuat ----- t -

Perjanjian K r e d i t’ dengan syarat-syarat dan ketentuan-

ketentuan sebagai berikut : ------------- ----------------

-------------------p a s a i  j , ---------------------------------------------------- ---------------------------

---------.--- — «• 'p E F I N I S I --------------- -----------

1. Untuk keperluan Perjanjian ini, istilah-istilah ---

dibawah ini mempunyai arti sebagaimana diuraikan 

dibawah ini : ---— —----------------------------

1.1. "AGEN" berarti "BANK 

berkedudukan di Jakarta dengan Kantor Cabang- 

nya di Jakarta Gedung Jaya. — ------ ------------

1.2. "BANK" berarti, masing-masing Bank 

atau Bank M M H H ^ ^ B H f c p a t a u  Bank

d

1.3. "BANK-BANK" berarti Bank

dan Bank

ber6ama-sama; *-■----------------------------— ------

1.4. Batas Waktu Penarikan Kredit berarti jangka -** 

waktu mulai sejak tanggal perjanjian ini — —  

ditandatangani sampai tanggal berakhirnya Mas* 

Konstruksi. ------------------------------------- "

1.5. DOKUMEN JAMINAN berarti semua dokumen atas
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JAMINAN dan pengikatan jaminan yang diserahkan

oleh DEBITUR kepada AGEN untuk kepentingan ---

BANK-BANK, baik yang dibuat secara otentik ---

maupun dibawah tangan, antara lain tetapi ----

tidak terbatas pada 8 ----- - ------------ ----

a.Sertifikat Hak Ouna Bangundn atas nama -----

DEBITUR atas tanah seluas^^fl^P M2 (lima —  

puluh ribu meter persegi) yang terletak di :

-Propinsi,------- t Jawa B a r a t ; ---------------

-Kabupaten------ ! B o g o r ; ----------------

-Kecamatan------  8 ------------ -—

-D e s a ------ -—  s -----------

Adanya tanah tersebut menjadi hak DEBITUR —  

karena dan berdasarkan Surat Keputusan Badan 

Koordinasi Penanaman Modal Daerah Tingkat I

Jawa Barat, tertanggal sepuluh Agustus -----

seribu sembilanratus delapanpuluh delapan —  

(10-3-1938) Nomor t ; —

-Tanah tersebut sekarang sedang dimohonkan -

haknya pada yang berwajib; -------------------

-demikian berikut bangunan pabrik dan ------

ban g un an-ba n g u n an 1 a i nny a yang ak an d ib an gun 

dikemudian hari dan segala sesuatu yang akan

didirikan diatasnya yang menurut sifat, ----

penggunaannya atau menurut Undang-Undang ---

atau peraturan-peraturan yang berlaku ------

dianggap sebagai harta tetap, yang diikat —  

dengan Pemberian Jaminan Kuasa Untuk Menjual-

dan Kuasa Untuk Memasang Hipotik, yang — ----

selanjutnya disebut juga TANAH dan BANGUNAN;
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| b.Sertif ikat Hipotik Pertama sebesar KREDIT —

atas TANAH dan BANGUNAN. ---------------------

| c . Akta’Pemberi an Jaminan Kuasa Untuk Menjual - 

dan Kuasa Untuk Memasang Hipotlk atas TANAH 

dan BANGUNAN, yang dibuat dihadapan saya, —

Notaris, tertanggal hari ini dibawah -------

N o m o r - ----------------------------- ■--------

|d.Akta Penyerahan Hak Milik Secara Fiducia --

atas seluruh peralatan dan mesin-mesin, ----

inventaris kantor, alat-alat transportasi —

baik yang telah ada maupun yang akan -------

dimiliki DEBITUR, yang dibuat dihadapan ----

saya, Notaris, tertanggal hari ini dibawah -

Nomor^0 l ----------------------------------- — —

|e.Akta Penyerahan Hak Milik Secara Fiducia ---

atas seluruh bahan baku, bahan penolong, ---

barang setengah jadi dan barang jadi hasil -

produksi berupa baik y a n g ----

telah ada mupun yang akan dimiliki DEBITUR*

yang dibuat dihadapan saya, Notaris, -------"

tertanggal hari ini dibawah Nomor 4S. ----

f,Akta Cessie Piutang sebagai Jaminan atas —  

semua tagihari piutang DEBITUR sehubungan — "

dengan usahanya dan hak pembayaran klaim ---

asuransi atas JAMINAN, yang dibuat dihadapan 

saya, Notaris, tertanggal hari ini dibawah ~

Nomor <16,. — — ---------------------- —— — -*---

| g.Seluruh surat-surat saham yang dikeluarkari "

joleh DEBITUR. ---------------------------------"

|h.Akta Gadai Saham atas seluruh saham yang di"
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keluarkan oleh DEBITOR yang dibuat dihadapan 

saya, Notaris, tertanggal hari ini berturut-

turut dibawah Nomor 49 dan Nomor 50. -----—

i.Akta Jaminan Perseroan dari Perseroan------

Terbatas P.T.<

berkedudukan di Jakarta, yang dibuat --------

dihadapan saya, Notaris, tertanggal hari ini

dibawah Nomor 5i. -----------------------------

j.Polls asuransi atas JAMINAN dengan Banker’s

jClause atas nama BANK-BANK. -------------------

Ik.Surat Aksep sebesar KREDIT dari DEBITUR, ---

yang dibuat sesuai ketentuan yang ditetapkan
s

BANK-BANK. -----------------------------------—

| 1.6. HARI KERJA BANK berarti hari pada saat Bank —  

Indonesia di Jakarta dibuka untuk menjalankan

usaha kliring antar bank; — ----- *--------------

[l.7. HUTANG berarti semua jumlah uang y a n g ----- *•--

terhutang oleh DEBITUR kepada BANK-BANK ------

berdasarkan Perjanjian yang meliputi JUMLAH —  

POKOK, bunga, commitment fee, management fee, 

agency fee, denda, biaya-biaya dan pembayaran-

pembayaran lainnya yang menjadi kewajiban ----

DEBITUR berdasarkan Perjanjian. ----------------

Jl.8 . JAMINAN berarti hak-hak dan barang-barang yanc

oleh DEBITUR diserahkan kepada BANK-BANK — ----

sebagai jaminan Kredit sebagaimana diuraikan -

dalam pasal 14 PERJANJIAN. --------------- '•-----

1.9. JUMLAH PGKGK berarti jumlah kredit yang tela^

ditarik oleh DEBITUR‘dan jumlah bunga yang --

telah dibebankan ke Limit Kredit Cadangan ---
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Bunc/a.------ ----------------------------■----------

|l.10.PROYEK berarti pembangunan pabrik, pengadaan - 

mesin-mesin

pemasangannya sampai dapat dioperasikan sesuai 

dengan kondisi normalnya dan pengadaan barang-

barang- lainnya yang diperlukan dalam ----------

pembangunan pabrik tersebut, dengan rencana —  

project cost sebesar Rp 

(

fc>

termasuk fasilitas Interest During ------------
v

Construction (IDC), yang berlokasi di Desa ---

- Jawa Barat. ---------------------

1.11.KONSULTAN PENGAWAB PROYEK adalah Konsultan ---

Pengawas Proyek yang diajukan oleh DEBITUR dan

disetujui oleh BANK-BANK dengan tugas dan ----

kewajiban seperti tersebut dalam pasal 21 ----

PERJANJIAN. --------------------------------------

1 . 1 2 .KREDIT berarti fasilitas Kredit Investasi yang 

disetujui oleh BANK-BANK untuk diberikan —— *—  

kepada DEBITUR dengan jumlah maksimum tidak —  

melebihi (<

dengan

syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan seperti

tersebut dalam Perjanjian. -------------------- -

1 . 1 3 .KREDIT TALANGAN adalah fasilitas kredit yang "

terlebih dahulu telah diberikan oleh B a n k ----'

Dagang Negara kepada DEBITUR sebesar----■— --- -

Rp. <
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i) berdasarkan Perjanjian 

Kredit Nomor : 31 tanggal duapuluh *

tiga Mei seribu sembilanratus sembilanpuluh —

dan Perjanjian Kredit Tambahan Nomor s -------

tanggal duapuluh enam Juni seribu 

sembilanratus sembilanpuluh <26-6-1990) untuk 

membiayai PROYEK, dengan syarat-syarat antara

lain harus dilunasi oleh DEBITUR pada saat ---

penarikari pertama dari Kredit Sindikasi — ----

berdasarkan PERJANJIAN.------ ------------- ------

1.14.KEJAD1AN KELALAIAN berarti setiap kejadian —
I

kelalaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 18

PERJANJIAN. ---------------------- \----------------
f i

1.15.LIMIT-KREDIT berarti Limit Kredit efektif----

sebesar R p - <<

*) dan Limit Kredit - 

Cadangan Bunga (IDC) berarti limit Kredit — -—  

untuk membayar bunga semasa pembangunan PROYEK 

sebesar Rp.

tigapuluh delapan ribu Rupiah), sebagaimana —  

dimaksud dalam pasal 2 ayat 2.1. PERJANJIAN. -

1.16.MASA BUNGA berarti masa perhitungan bunga ----

KREDIT setiap triwulari takwim mulai d a r i -----

tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan 31 ----

(tiga puluh satu) Maret, 1 (satu) April sampai 

dengan 30 (tigapuluh) Juni, 1 <satu) Juli —  

sampai dengan 30 (tigapuluh) September dan 1 - 

(satu) Oktober sampai dengan 31 (tigapuluh --
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satu) Desember, kecuali masa perhitungan bunga ! 

KREDIT yang pertama kalinya mulai dari tanggal 

' penarik'an kredit yang pertama kalinya sampai - 

dengan akhir triwulan takwim y a n g ------------ -
\

1 bersangkutan. ---------------- *-------------------

1.17.MASA KONSTRUKSI berarti suatu masa mulai dari 

awal pembangunan PROYEK sampai dengan akhir —  

triwulan kedua tahun 1991 <seribu sembilan -—  

ratus sembilanpuluh satu). ---------- -----------

1.18.PARI PASSU berarti pembagian secara -----------

proporsional atas setiap pembayaran sejumlah - 

uang yang merupakan hasil penagihan berdasar-
!

kan PERJANJIAN dan/atau pelaksanaan hak ------

JAMINAN berdasarkan DGKUMEN JAMINAN sehingga - 

jumlah yang diterima dan sisa tagihan masing-
\

masing BANK setelah hasil penagihan KREDIT ---

dan/atau"pelaksanaan hak-hak JAMINAN tersebut

dibagi. mendapat sejumlah uang dan p o s i s i -----

piutang yang proporsional tanpa adanya sesuatu 

hak istimewa ;apapun diantara masing-masing ——

BANK dengan perbandingan t -------- -------------

-Bank : 38,8 % (tigapuluh------

— ---------------------  delapan koma delapan ---

------------------------persen). •------ ------------

-Bank ---: 30,6 % ( tigapuluh enam

------- u---------------koma enam persen).------

-Bank : 30,6 % < tigapuluh —' 

-------------------------- koma enam persen).----’

1.19.PERJANJIAN berarti perjanjian yang ------------'

dalam akta ini beserta semua perubahan- ----
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JTASIS S O f D A m  SH perubahan, penambahan-penambahan dan/atau —

J A K A R T A
pembaharuan-pembaharuannya. --------------------

11.20.TANGGAL PEMBAYARAN BUNGA adalah setiap tanggal 

akhir triwulan takwim yaitu tanggal 31 (tiga

puluh satu) liaret, 30 (tigapuluh) Juni, 30 ---

(tigapuluh) September dan 31 (tigapuluh satu)

December, dengan ketentuan apabila tanggal ---

tersebut jatuh pada bukan HARI KERJA BANK, ---

maka pembayaran bunga dilakukan pada HARI ----

KERJA BANK sebelumnya. -------- *----------------

1.21.TANGGAL PENYESUAIAN BUNGA adalah tanggal -----

dilakukannya peninjauan tingkat bunga yang.s---;

V
berlaku dan dilaksanakan pada setiap a w a l ----^

triwulari takwim yaitu pada tanggal 1 (satu) —  

Januari, 1 (satu) April, 1 (satu) Juli dan 1 -

(satu) Oktober. —-------------------- -------------

2. Judul dari setiap pasal dari Perjanjian t i d a k --- -—

berarti merupakan pengertian mutlak dalam isinya. -

-------------------------  Pasal 2. -------------------------

----JIJHLAH KREDIT DAN TUJUAN PENGGUNAAN K R E D I T . -------

2.1. Dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan ----------

Perjanjian, BANK-BANK menyetujui untuk memberikan

kredit Investasi kepada DEBITUR dengah jumlah ---

maksimal sebesar Rp.

delapan ribu Rupiah), dengan -

rincian sebagai berikut :

a.Limit Kredit Efektif sebesar
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2 .

R u p i a h ) ;-----1------------- *----------

b.Limit Kredit Cadangan Bunga sebesar

2. Penyertaan.masing-masing BANK dalam memberikan —  

kredit investasi kepada DEBITUR tersebut adalah -

sebagai berikut : ----------- *-----------------------

a.Bank i ^ B  dengan jumlah m a k s i m a l -----

sebesar R p . (]

------------

atau s e b e s a r ---

3S,3 %. (tigapuluh delapan koma delapan persen),

dengan rincian s --------------------- -------------*

-Limit KreditIEfektif sebesar -------------------

-Limit Kredit Cadangan Bunga sebesar 

R p .

b.Bank dengan jumlah maksimal sebesar "

Rp- "

atau sebesar 30,6 % (tigapuluh koma enam ------

persen) dengan rincian : ----------------------- ""

-Limit Kredit Efektif' sebesar------ ------- -----

Rupiah); ------------------------------------------ -

-Limit Kredit Cadangan Bunga sebe s a r -----------

Rp. (s.
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dengan jumlah maksimal —

___ _ ©mpat ribu

Rupiah). — ------------------- ----------— -------

c.Ban\t

sebesar Rj

Rupiah) atau sebesar 30,6 % (tigapuluh koma — -

enam persen) dengan rincian : — ■-----------------

-Limit Kredit' Efektif s e b e s a r -------------- -----

R p M H M r  <4

Rupiah)? -------------------------------

-Limit Kredit Cadangan Bunga sebesar

\2.3

.4

2.5

Rupiah)/ *-------------------------------------------

KREDIT diberikan BANK-BANK kepada DEBITUR khusus

untuk pelaksanaan PROYEK.------------- -------------

Limit Kredit Cadangan Bunga maksimal sebesar ----

Rp-
i

ribu Rupiah)' disediakan khusus untuk menampung —  

maksimal sebesar 65 % (enampuluh lima persen) ■—  

dari bunga yang timbul selama MASA K0N5TRUKSI, —  

sehingga tidak diperbolehkan untuk ditarik secar.

efektif oleh DEBITUR. ------------------------------

HUTANG DEBITUR kepada BANK-BANK berdasarkan ■— ■—  

PERJANJIAN dibuktikan dengan pemb.ukuan dan/atau ■ 

catatan-catatan BANK-BANK yang diselenggarakan —

untuk keperluan pelaksanaan PERJANJIAN. ---------

-------------------- Pasal 3. ------------------------

--- ------------  BUNGA , KREDIT. ---------------------
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3.1. DEBITUR wajib membayar bunga kepada BANK-BANK---

sebesar 18 % (delapanbelas. persen) per tahun atas 

KREDIT, terhitung sejak tanggal penarikan pertama

atas KREDIT. -----------------------------------------

Perhitungan bunga untuk setiap MASA BUNGA dilaku- 

kan secara harian atas dasar pembagi tetap 360 —

(tigaratus enampuluh) hari dalam setahun dan ----

dihitung dari JUMLAH PQKOK. ------------------------

3.3. Bunga wajib dibayar efektif oleh DEBITUR kepada ~

BANK-BANK melalui AGEN pada setiap TANGGAL ------

PEMBAYARAN BUNGA. -----------------------------------

.4. Bunga yang wajib dibayar oleh DEBITUR dalam MASA 

KONSTRUKSI, maksimal sebesar 65 % (enampuluh lima 

persen) oleh AGEN akan dibebankan ke dalam Limit

Kredit Cadangan Bunga, dan sisanya minimal ------

sebesar sebesar 35 % (tigapuluh lima persen) ----

harus dibayar tunai oleh DEBITUR dengan ketentuan 

apabila MASA KONSTRUKSI telah berakhir atau MASA

KONSTRUKSI belum berakhir tetapi Limit Kredit ---

Cadangan Bunga telah penuh, maka seluruh bunga —  

wajib dibayar efektif oleh DEBITUR pada setiap —

TANGGAL PEMBAYARAN BUNGA. --------------------------

Besarnya suku bunga seperti tersebut ayat 3.1. —  

pasal ini akan ditinjau kembali oleh BANK-BANK —  

setiap TANGGAL PENYESUAIAN BUNGA untuk disesuai-

ksm dengan tinqkat suku bunga yang disepakati-- *

olfih BANK-BANK dan putusan BANK-BANK atas suku

bunga yang berlaku setiap MASA BUNGA akan -------

diberitahukan secara tertulis oleh AGEN kepada *—  

DEBITUR dengan tembusan kepada BANK-BANK. ------
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------ ------------------ Pasal 4. ---------------- ----------

------------------ JAMGKfl UJAKTU K R E D I T --------------------

-Jangka waktu KREDIT berlaku mulai sejak t a n g g a l -----

penandatangan perjanjian ini sampai dengan a k h i r -----

triwulan kedua tahun V/II atau tahun 1997 ( s e r i b u-----

sembi1 anratus sembilanpuluh tujuh>,termasuk didalamnya

masa tenggang angsuran JUMLAH POKOK sampai dengan ----

akhir* triwulan kedua tahun II atau tahun 1991 (seribu 

sembilanratus sembilanpuluh satu) dengan memperhatikan

pasal 10 PERJANJIAN. -------------------------------------

— .— --------------- pasal 5. --------■-------------------

-------------------------------------------  F E E S .  -------------- :------------------------------

N f
Atas pemberian fasilitas kredit investasi berdasarkan

Perjanjian, DEBITUR wajib membayar secara efektif ----

kepada BANK—BANK melalui AGEN : -------------------------

5.1. Commitment fee sebesar 0,5 % (setengah persen) —

setahun yang dihitung dari KREDIT yang belum ----

di tari k/dipergunakan (undrown porti on). —--------

Commitment fee dihitung secara harian mulai sejal 

perjanjian ini ditanda-tangani selama dalam BATAS 

WAKTU PENARIKAN'KREDIT dan oleh DEBITUR wajib —  

dibayar pada setiap TANGGAL PEMBAYARAN BUNGA. —

5.2. Management fee sebesar 1 % (satu persen) yang —

dihitung dari KREDIT dan oleh DEBITUR harus ----

dibayar selambat-lambatnya 15 (limabelas) hari -

✓
setelah penandatanganan perjanjian ini. ---------

-Management fee dibayar oleh DEBITUR untuk satu 

kali saja dan pembayaran management fee tersebu 

diluar perhitungan bunga berdasarkan ketentuan - 

pasal 3 PERJANJIAN. -------------------------------
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5.3. Agency fee sebesar* Rp.

') setahun dan oleh DEBITUR harus

dibayar- untuk pertama kalinya pada s a a t ----------

perjanjian ini ditandatangani dan untuk tahun ---

berikutnya*setiap tanggal 2 (dua) Januari. ------

------------------------  Pasal 6 . --------------------------

----------- r_---  b i a y a - b i a y a . ----------------

6.1, Segala biaya yang dibuat oleh dan untuk BANK-BANK

dan/atau AGEN dan/atau DEBITUR yang berkenaart---

dengan PERJANJIAN dan/atau pelaksanaannya menjadi

kewajiban DEBITUR; -------------------- --------------

-Biaya-b iaya-tersebut meliputi diantaranya , namun 

tidak .terbatas pada : ------------------------------

a.Biaya-biaya yang dibuat dalam rangka -----------

pemeriksaari perusahaan DEBITUR oleh A G E N ------

dan/atau BANK-BANK. ------------------------------

b .Provisi/premi sehubungan dengan pembukaan -----

Letter of Credit Import untuk mengimport mesin- 

mes in/pera1 atan-pera1 atan PROYEK. --------------

c.Biaya pendaftaran, pajak dan pungutan-pungutan 

lainnya yang dikenakan oleh Pemerintah ataupur* 

apa saja yang harus dikeluarkan atau dibayar —

ber-kenaan dengan persiapan, pelaksanaan, ------

tindakan penye1enggaraan dari PERJANJIAN ----- -

beserta segala dokumen-dokumen hukum yang -----

berkenaan, termasuk DOKUMEN JAMINAN- ----------"

d . Bi aya--biaya dan pengeluaran'-pengeluaran yang '— " 

dibuat sehubungan dengan pengamanan, pengambil”'

allhan, perbaikan, pemulihan, penyimpanan,--

pengawasan, pengangkutan ketempat penjualan

*• f.
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dan/atau menjual JAMINAN atau sebagian d a r i ---

padanya termasuk ongkos Pengadilan.-- ----------

e.Biaya-biaya dar» penge1uaran-pengeluaran yang —  

dibuat berkenaan dengan penagihan KREDIT atau - 

HUTANG dan penyelesaiari utang~plutang oleh AGEN 

atau oleh pihak ketiga atau instansi-instansi - 

yang ditunjuk oleh A G E N . ---------*— •— --— ---------

f.Premi-asuransi atas JAMINAN. — -------------- ----

6.2. Dalam hal terjadi perubahan atas suatu perundang- 

undangan, peraturan-peraturan atau ketentuan yang 

berlaku atau dalam tafsiran resmi dari padanya —

yang : — -----------------------------------------------

a.membebani BANK~BANK dengan sesuatu pajak yang -

berkenaan dengan pembayaran JUMLAH POKOK atau -

bunga dari KREDIT dan/atau ----------------------

|b.mengubah dasar perpajakan 'dari pembayaran-----

JUMLAH POKOK dan bunga dari KREDIT kepada BANK- 

BANK dan akibat dari padanya menaikkan biaya —  

BANK-BANK dalam memberikan atau menye1enggara

kan KREDIT yang bersangkutan, maka biaya -----

tambahan tersebut menjadi beban DEBITUR. -----

6.3. Dalam hal timbul biaya-biaya sebagaimana dimaksu

dalam ayat 6 .1 . dan ayat 6 .2 . pasal ini dan ----

DEBITUR helum juga membayar lunas meskipun tela 

ditagih oleh AGEN, yang penagihan ini cukup sat

kali saja, maka AGEN berhak untuk melakukan ----

pendebetan atas rekening DEBITURt dan untuk -— — 

keperluan itu DEBITUR dengan ini memberi kuasa * 

yang tidak dapat dicabut kembali serta tanpa —

Isyarat kepada AGEN. -------------------------------

O T A R I S  S O rD A R N O  S B
J A K A R T A
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-------------------------  Pasal 7. -------------------------

-------------  KETENTUAN PENARIKflN KREDIT. --------------

-DEBITUR hanya dapat menarik KREDIT apabila dipenuhi - 

ketentuan—ketentuan sebagai berikut s ------------------

7.1. Penarikan KREDIT dilakukan melalui AGEN pada HARI v 

KERJA BANK dalam BATAS WAKTU PENARIKAN KREDIT. —

7.2. Jumlah penar-ikan KREDIT didasarkan' pada h a s i l ---

laporan prestasi PRGYEK yang dibuat o l e h ---------

KONSULTAN PENGAWAS PROYEK dan harus memperhatikan

skala penarikan seperti tersebut pasal © --------

PERJANJIAN. ------------------------------------------

7.3. Setiap akan melakukan penarikan KREDIT DEBITUR —  

wajib menyampaikan laporan penggunaan KREDIT yang 

telah ditarik sebelumnya, kecuali untuk penarikan 

pertama atas KREDIT harus memenuhi syarat-syarat 

penarikan pertama atas KREDIT seperti tersebut —  

pasal 9 PERJANJIAN. ---------------------------------

|7.4. Setiap akan melakukan penarikan KREDIT, DEBITUR -

harus mengajukan surat permohonan penarikan -----

KREDIT kepada AGEN yang disertai dengan laporan - 

perkembangan prestasi PROYEK yang secara periodik 

dibuat oleh KONSULTAN PENGAWAS PROYEK dan harus - 

sudah diterima oleh AGEN selambat-lambatnya 15

<1imabelas> HARI KERJA BANK sebelum t a n g g a l ----■"

penarikan KREDIT yang direncanakan. --------------

7.5. Atas dasar permohonan DEBITUR tersebut AGEN akan 

meneliti pemenuhan syarat-syarat dan ketentuan- "

ketentuan yang diatur dalam PERJANJIAN dan — ----"

selambat-lambatnya 5 (lima) HARI KERJA BANK -----

sebelum tanggal penarikan KREDIT yang direncana-
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kan, AGEN harus memberitahukan secara tertulis —  

kepada DEBITUR dan BANK-BANK tentang keputusan —

dapat tidaknya DEBITUR melakukan penarikan ------

KREDIT. -----------------------------------------------

.6 . Apabila berdasarkan penelitian AGEN ternyata ----

DEBITUR telah memenubi syarat-syarat d a n ----•----

ketentuan-ketentuan penarikan KREDIT, maka dalam 

pemberitahuan AGEN tersebut harus ditetapkan pula 

ten tang : -------- ------------------ ------- -------- *----

a.Tanggal efektif penarikan KREDIT. --------------

b.Jumlah KREDIT yang dapat ditarik oleh DEBITUR - 

dengan rincian jumlah KREDIT yang ditarik. dari 

masing-masing BANK yang dihitung berdasarkan ^

perbandingan penyertaan masing-masing BANK ----

sebagai berikut : ---------------------------------

- Bank ' 33,3 % (tigapuluh — -----

----------------,------ delapan koma dela p a n----

 -  ---------.—  persen). -----------------

- Bank --- : 30,6 % (tigapuluh koma -

------------- ------------enam persen). ------------

- Bank R M p V f l H M H M H h f *  : 30,6 % (tigapuluh —  

 - koma enam persen). —

.7. Berdasarkan pemberitahuan AGEN tersebut di atas,

maka selambat-lambatnya pada tanggal efektif ---

penarikan KREDIT, BANK-BANK memindahbukukan ----

sejumlah dana yang menjadi share masing-masing - 

BANK untuk keuntungan rekening giro DEBITUR pae 

AGEN dengan menggunakan sarana Nota LLG (Lalu —  

Lintas Giro) dan DEBITUR baru dapat menarik dar 

dari rekening gironya tersebut apabila dana-dai
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yang bersangkutan telah efektif diterima oleh ---

AGEN dari BANK-BANK. --------------------------------

.8 . Apabila berdasarkan penelitian AGEN ternyata ----

DEEUTUR tidak atau belum memenuhl syarat-syarat - 

dan ketentuan-ketentuan penarikan KREDIT, maka —  

AGEN akan rnenyampaikan surat penolakan penarikan

Kredit kepada DEBITUR dengan tembusar* k e p a d a ----

BANK-BANK yang di dalamnya dengan tegas-tegas ---

mencantumkan syarat-syarat dan/atau ketentuan- 

ketentuan penarikan KREDIT yang tidak atau belum 

dipenuhi oleh DEBITUR. -------------- *---- ----------

.9. Sebagai akibat penolakan permohonan penarikan ---

KREDIT seperti tersebut ayat 7.S. pasal ini, maka

surat permohonan penarikan KREDIT seperti -------

dimaksud ayat 7.4. pasal ini dianggap tidak -----

berlaku lagi dan apabila DEBITUR tetap bermaksud 

melakukan penarikan KREDIT, maka DEBITUR harus —  

mengajukan surat permohonan penarikan KREDIT yang 

barn dengan tetap harus memenuhi semua syarat- —  

syarat dan ketentuan-ketentuan penarikan KREDIT - 

yang berlaku. ----------------------------------------

--------------  JADUAL PENARIKAN KREDIT. ---------------

.1. Jadwal penarikan KREDIT ditetapkan sebagai ------

berikut : --------------------------------------------

Tahun 1990 < seribu sembi lanratus sembi lanpul uh) ;■*
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Rupiah); ----------------------------------------------

8.2. Perubahan jadwal penarikan KREDIT tersebut------

ayat 8 .1 . pasal ini mengenai jumlahnya m a u p u n ---

waktunya harus mendapat persetujuan tertulis ----

terlebih dahulu dari BANK-BANK melalui AGEN. ----

-------------------- ,---Pasal 9. ----------------------------

----  SYARAT-SYARAT PENARIKAN PERTAMA ATAS KREDIT. ----

-AGEN akan mengizinkan DEBITUR melakukan penarikan ---

per-tama atas KREDIT setelah DEBITUR memenuhi syarat-

syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : -----

9.1. BANK-BANK telah menerima dokumen-dokumen dibawah

ini yang baik .isi maupun bentuknya d a p a t --------

disetujui oleh BANK-BANK : ------------------------

a.Salinan—salinan yang sah dari anggaran dasar - 

DEBITUR termasuk segala perubahan-perubahannya 

serta salinan-salinan sah Berita Acara Rapat - 

Umum Para Pemegang Saham yang memuat keputusan 

tentang pengangkatan anggota Direksi dan Dewan

Komisaris DEBITUR yang berlaku; ----------------

1 b.Surat keterangan/penegasan dari Direksi ------

a.Penarikan triwulan ketiga sebesar 

rp. <

‘Rupiah) ;

b.Pelunasan fasilitas Kredit Talangan yang telah 

dinikmati oleh DEBITUR sebesar ------------------

-Triwulan keempat sebesar R p A 

(
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DEBITUR yang memuat nama, jabatan dan contoh -

tanda-tangan dari para pejabat yang d i b e r i--

wewenang menanda-tangani PERJANJIAN, DOKUMEN

JAMINAN dan/atau dokumen—dokumen lainnya -----

sehubungan dengan PERJANJIAN; ------------ ------

c.Salinan akta pernyataan notariil yang isinya -

li over run cost atas — -----

pelaksanaan PROYEK, maka atas over run --

cost tersebut oleh DEBITUR tidak akan ----

dimintakan pembiayaan dari BANK-BANK -----

maupun dari pihak lainnya,kecuali pinjaman

dari para pemegang saham DEBITUR dalam ---

bentuk subordinated loan. ------------------

| c .2.kesediaan DEBITUR atas penunjukan---------

KONSULTAN PENGAWAS PROYEK yang diajukan —  

oleh DEBITUR dan disetujui oleh BANK-BANK

dan semua biaya yang timbul sehubungan ---

dengan penunjukan, penempatan dan --------

pelaksanaan pekerjaan KONSULTAN PENGAWAS -

PROYEK sepenuhnya menjadi beban dan ------

tanggung jawab DEBITUR. -------------------- -

d.Foto copy yang telah disahkan dan dokumen- ---

: Persetujuari dari BKPM sehubungan ---

dengan perubahan pemasaran hasil produksi 

DEBITUR dari luar negeri menjadi dalam ——  

negeri; ----------- •---------------------------

p e r a l a t a n  PROYEK dengan PAG. I n t e r n a t i o n a l

Perjanjian jual beli mesin-mesin dan’ -
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USA, yang isinya antara lain mencakup — —

pula s -------------- ----------- ---- -----------

-on going technical assistence, after ----

sales service dan jaminan kwalitas produk

yang dihasilkanj ------ *------ •--------------

d.3.Ijin Mendirikan Bangunan (IMB); -----------

d.d.Bukti pemilikan yang sah atas tanah PROYEK

DEBITUR sebelum sertipikat Hak Guna ------

Bangunan atas tanah lokasi PROYEK atas

nama DEBITUR dikeluarkan oleh Badan ------

Pertanahan Nasional dan Pernyataan dari —

Notaris, yang menyatakan bahwa s ---------

-bertanggung jawab sepenuhnya atas -------

penyelesaian pengurusan hak atas tanah —  

dimaksud sampai adanya sertipikat Hak Gun;

Bangunan atas nama DEBITUR? ---------------

-bertanggung jawab atas pelaksanaan -----

pemasangan hipotik pertama sebesar KREDI 

atau Tanah dan Bangunan dimaksud atas nam

BANK-BANK sampai sertipikat Tanah dan ---

Sertipikat Hipotik yang bersangkutan ----

ditorima oleh AGEN. -----------------------

d.S.SIUP, Tanda Daftar Perusahaan dan Ijin —  

jUndang-Undang Gangguan/H.O; —---- -— -------

e .Menyerahkan bukti-bukti keikut-sertaan PAC. - 

International USA dalam permodalan DEBITUR. -

f.DOKUMEN-JAMINAN, kecuali ♦ --------------------

-Sertipikat hak guna bangunan atas tanah ----

lokasi PROYEK harus diserahkan selambat- ----

lambatnya 9 (sembilan) bulan setelah penande
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tanganan perjanjian i n i ; ----- -----------------

-Sertipikat hipotik pertama atas tanah lokasi 

PROYEK harus dipasang selambat-lambatnya 12 —

(duabelas) bulan setelah penanda-tanganan ----

perjanjian ini; ----------------------------------

9.2. Dana hasil penarikan atas KREDIT oleh DEBITUR —

pertama-tama harus digunakan untuk melunasi ----

Kredit Talangan sebesar Rp.

.). —

------- ---------------  Pasal 10. --------------------------

-----------  PEMBAYARAN KEMBALI ATAS KREDIT. ------------

10.1. DEBITUR wajib membayar kembali JUMLAH POKOK — -

kepada BANK-BANK melalui AGEN setiap akhir -----

triwulan takwim sesuai jadwal angsuran sebagai -

berikut s ---------------- •--------------------------

a.Tahun II (1991) : -------------------------------

JUMLAH POKOK. ------------

-Triwulan ketiga dan ----

triwulan keempat masing- 

masing triwulan sebesar - Rp.

<

Rupiah); ------------------

CADANGAN BUNGA <IDC>. ---

-Triwulan ketiga dan ----

triwulan keempat masing- 

masing triwulan sebesar - Rp 

( “

[ b.Tahun III <1992) : ------

JUMLAH POKOK. ------------

-Triwulan pertama sampai
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triwulan keempat masing- 

masing triwulan sebesar -* Rp 

j. mii __ ■ 1 " -----

CADANGAN BUNGA <IDC>. ---

-Triwulan pertama dan ---

triwulan.kedua masing- —  

masing:triwulan sebesar - Rp 

ht—  -.■ " i — **'> ! “

•Triwulan ketiga d a n ----

triwulan .keempat masing- 

masing..triwulan sebesar - Rp

?»)?“

c.Tahun IV/ (1993) : -------

JUMLAH POKOK. ----- r-----

-Triwulan pertama sampai 

triwulan keempat masing- 

masing. triwulan sebesar - Rp 

<r ", I " __ ^ -----

CADANGAN BUNGA (IDC). ---

-Triwulan pertama dan ---

triwulan kedua masing- —  

masing triwulan sebesar — Rp

-Triwulan ketiga dan ----

triwulan keempat masing- 

masing triwulan sebesar - Rp

ZZ"'.'’ - —

d . T a h un \J (199d ) :
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JUMLAH POKOK. ------------

—Triwulan'pertama dan ---

triwulan kedua masing- —  

masing triwulan sebesar - Rp.

Rupiah);.------------------

—Triwulan ketiga dan ----

triwulan.keempat masing- 

masing triwulan sebesar - Rp.

------—

c — ~  1 Rupiah); -

CADANGAN BUNGA <IDC). ---

-Triwulan;pertama sebesar Rp. 

<empatratus juta Rupiah); 

-rTriwulan kedua sebesar - Rp. 

Ĉ w . . 1. — La---

*2S

5

Rupiah); ------------------

e.Tahun VI <1995) : --------

-Triwulan pertama dan ---

triwulan kedua masing- —  

masing triwulan sebesar - Rp.

-Triwulan ketiga dan ----

triwulan keempat masing- 

masing triwulan sebesar - Rp.

----------------------/ *  -
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H f.Tahun VII (1996) : ------

-Triwulan-pertama d a n ---

triwulan kedua masing- —  

masing triwulan sebesar — R p .

------*-■- -■ " ~ r m p  -

«ts
-*— —>-

"

-Triwulan ketiga dan ----

triwulan keempat masing- 

masing triwulan sebesar - Rp

<er' ' ,-l^a -

• I — i «■■■■■ -

sembilan ribu limaratus -

Rupiah)} --------------- *—

g . Tahun- VIII- (1997) ! -----

-Triwulan pertama dan ---

triwulan kedua masing- —  

masing triwulan sebesar - Rp

<CC 3s -

t c

>•

sembi lavi ribu limaratus -

Rupiah); ------------------

10.2- Pembayaran angsurari JUMLAH POKOK seperti -------

tersebut ayat 1 0 .1 . pasal ini harus telah -----

diterima secara effektif oleh AGEN pada hari —  

tanggal jatuh tempo seperti tersebut diatas. —

10.3. JUMLAH POKOK yang telah dibayar kembali tersebi 

tidak dapat ditarik kembali oleh DEBITUR deng< 

alasan apapun juga tanpa kecuali.---*--------- —
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------------------------ Pasal 11. —-----------------------

-----  PEMBAYARAN KEMBALI DIPERCEPAT ATAS KREDIT. -----

-DEBITUR-dapat membayar kembali sebagian atau seluruh

JUMLAH POKOK sebelum jatuh waktu seperti tersebut ----

pasal 10 PERJANJIAN, dengan mengindahkan ketentuan- —  

ketentuan sebagai berikut s — -------------------------

11.1. DEBITUR -dapat melakukan pembayaran kembali -----

dipercepat atas seluruh atau sebagian JUMLAH ---

POKOK»apabila telah mendapat persetujuan *-------

tertulis dari BANK-BANK melalui AGEN. -----------
i

11.2. DEBITUR wajib menyampaikan surat permohonan ----

pembayaran kembali dipercepat tersebut kepada —  

AGEN dengan tembusan kepada BANK-BANK selambat- 

lambatviya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal -—  

pembayaran ■ kemba1i dipercepat yang dikehendaki -

oleh DEBITUR. --------------------------------------

Pembayaran kembali dipercepat hanya dapat ------

dilakukan oleh'DEBITUR untuk dipergunakan ------

membayar angsuran dalam urutan terbalik dari ---

tanggal jatuh waktu angsuran JUMLAH POKOK yang -

belum dibayar oleh DEBITUR seperti tersebut ----

dalam pasal 10.PERJANJIAN. — ----------------------

11.4. Surat permohonan pembayaran kembali dipercepat - 

atas JUMLAH POKOK seperti tersebut butir 11.2. " 

di atas tidak dapat ditarik kembali/dibatalkan ~

oleh DEBITUR. --------------------------------------

I'll.5. JUMLAH POKOK yang telah dibayar k e m bali--------

dipercepat tersebut tidak dapat ditarik kembali 

oleh DEBITUR dengan alasan apapun juga tanpa -**"■ 

kecuali. -------------------------------------------- -

11.3
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--------------------- ..---Pasal 1 2 . ------------------------

------- ,------ _--------D E IM D A. ------------------------

12.1 .a.Dalam hal DEBITUR karena sebab apapun ternyat.

lalai untuk membayar HUTANG, baik berupa JUMLAI 

POKOK, bunga, commitment fee, management fee, ■ 

agency fee maupun kewajiban-kewajiban lairmya 

yan^ harus'dibayar oleh DEBITUR kepada BANK- - 

BANK berdasarkan Perjanjian pada tanggal jatu 

waktu sebagaimana ditentukan dalam pasal 3, 5,

6 , 10, 11 dan 13 PERJANJIAN, maka DEBITUR waji. 

membayar denda sebesar 2 % (dua persen) di ata

tingkat suku bunga yang berlaku s e p e r t i ------ -

tersebut pada pasal 3 PERJANJIAN.---•----------

b.Denda dihitung dari jumlah yang lalai dibayar 

oleh DEBITUR:terhitung sejak tanggal jumlah —  

tersebut harus dibayar sampai tanggal jumlah - 

tersebut dibayar seluruhnya oleh DEBITUR kepad 

BANK-BANK. ----------------------------------------

c .Perhitungan denda tersebut dilakukan secara —  

harian atas dasar pembagi tetap 360 (tigaratus 

enampuluh) hari dalam setahun. -----------------

12.2. Apabila DEBITUR melakukan pembayaran kembali —

dipercepat atas JUMLAH POKOK tanpa mendapat ---

persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BANK

EW4K melalui AGEN seperti dimaksud pasal 11 ---

PERJANJIAN, maka DEBITUR wajib membayar denda -

sebesar 1 % (satu persen) dari jumlah yang ----

dibayar dipercepat tersebut selambat-lambatnya

(ti.ga) HARI KERJA BANK setelah tanggal ---------

pembayaran kembali dipercepat di laksanakari ole
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DEBITUR. --------------------------------------------

12.3. Apabila DEBITUR terlambat menyer-ahkan Laporan —

Keuangan Tahunan (Neraca dari Laba/Rugi) y a n g ---

diaudit Akuntan Publik Terdaftar seperti -------

tersebut pasal 16 ayat 16.11. huruf a PERJANJIAN

yang semata-mata disebabkan oleh kelalaian -----

DEBITUR, maka DEBITUR wajib membayar denda -----

sebesar 2 %-J(dua persen) per tahun yang dihitung

secara hariari dari JUMLAH POKOK yang b e l u m -----

dibayar oleh DEBITUR terhitung sejak tanggal ---

batas waktu Laporan Keuangan Tahunan tersebut —

harus diterima oleh BANK-BANK sampai dengan ----

tanggal penerimaan AGEN untuk dan atas nama ----

BANK-BANK atas Laporan Keuangan Tahunan yang ---

bersangkutan. :-----------------------■------------------

12.4. Pembayaran-denda berdasarkan ketentuan pasal ini 

lebih didahulukan dari pada kewajiban-kewajiban 

lainnya berdasarkan PERJANJIAN.---*-------- ------

 —  ------ ------------. pasai 1 3 , ------- ------ — ---- -----—

- CARA PEMBAYARAN BUNGA. JUMLAH POKOK, FEE DAN DENDA -

13.1. Selambat-lambatnya 5 (lima) HARI KERJA BANK ----

sebelum TANGGAL PEMBAYARAN BUNGA, angsuran -----

JUMLAH POKOK, commitment fee, management fee, —  

prenii asur-ansi dan biaya-biaya lainnya sebagai”

mana dimaksud dalam pasal 3, 5, 6 dan 10 -------

PERJANJIAN, AGEN mengirimkan surat tagihan ----■"

kepada DEBITUR dengan tembusan kepada BANK-BANK.

13.2. Selambat-lambatnya pada pukul 10.00 (sepuluh) —  

Waktu Indonesia Barat (WIB) dari tanggal jatuh - 

tempo masing-masing kewajiban DEBITUR tersebut,
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DEBITUR wajib.menyediakan dana secukupnya pada -

rekening gironya pada AGEN dar« AGEN b e r h a k -----

melakukan pendebetan rekening giro DEBI T U R -----■

tersebut sebesar- jumlah yang wajib d i b ayar-----

eff.ektif, oleh, DEBITUR berdasarkan PERJANJIAN ---

Khusus .untuk pembayaran bunga sebesar maksimal -

65 % (enampuluh lima persen) selama MASA -------

KONSTRUKSI oleh BANK-BANK berdasarkan s u r a t ---—

pemberitahuan -dar;i AGEN akan dibebankan langsung

ke dalam Limit Kredit Cadangan Bunga dengan ----

memperhatikan ketentuan pasal 4 PERJANJIAN. ----

13.3. Untuk keperluan pelaksanaan pendebetan oleh AGEf> 

seperti tersebut ayat 13.2. pasal ini, dengan —

ini DEBITUR;.memberi kuasa yang tidak d a p a t -----

dicabut.kembali dan tanpa syarat kepada AGEN --

untuk melakukan pendebetan rekening giro DEBITUF 

pada AGEN yang .berlaku sampai dengan tanggal —  

lunasnya seluruh kewajiban DEBITUR kepada BANK-

BANK berdasarkan ketentuan Perjanjian. ---------

13.4- Apabila dalam pembayaran-pembayaran tersebut —  

ternyata ada. kewajiban untuk membayar denda, -*•* 

maka pembayaran yang dilakukan oleh DEBITUR ole

AGEN diperhitungkan untuk membayar denda ------

fcerlebih dahulu sesuai ketentuan pasal 12 ayat

PERJANJIAN, ---.------------------------------------

13.5. Pembayaran yang diterima oleh AGEN sebagaimana 

dimaksud ayat 13.2 pasal ini, selambat-lambatny 

pada HARI KERJA BANK berikutnya oleh AGEN dibag 

secara PARI PASSU dan disampaikan kepada masinc 

masing BANK dengan cars pemindah-bukuan dengan

) T A R I S  S O l D A k N O  !>H
J A K A R T A
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menggunakan sarana Nota L.L.G. <Lalu L i n t a s ----

Giro). ---- •------------------------------------------

------------------------ Pasal 14. -------------------------

-------------------J A M I N A N .  -------------------------

Untuk menjamin lebih lanjut pembayaran kembali dengan-

tertib dan secara sebagaimana mestinya dari HUTANG ---

yang kareha sebab apapun juga terhutang dan w a j i b ----

dibayar oleh ' DEBITUR k'epada BANK-BANK berdasarkan----

PERJANJIAN-, DEBITUR' dengan ini memberi jaminan sebagai

berikut : *— — --- ---------------------------------■— “-------

Id. 1 . Sebidang' tanah'-selua^||^Hhti*t12

meter persegi) yang terletak di : ------- ----- t“

- P r o pinsi---- : Jawa Barat; — --------------------

—Kabupaten --- : B o g o r; -----------------------

-Kecamatari---! «!■■■■■■*: ------------------ '-----

Adanya tanah tersebut menjadi hak DEBITUR Uareria 

dan berdasarkan Surat Keputusan Badan Koordinasi

Ponanaman Hodal Daerah Tingkat I Jawa Barat, ---

tertanggal sepuluh Agustus seribu sembilanratus

delapanpuluh delapan (10-8-1988) Nomor : --------

593/SK.95.BKPI1P/1988; ---------------------- -------

-Tanah tersebut sekarang sedang dimohonkan -----

haknya pada yang berwajib; -------------------- ——

-demikian berikut bangunan pabrik dan bangunan- 

bangunan lainnya yang akan dib.angun dikemudian - 

hari dan segala sesuatu yang akan didirikan ■— —  

diatasnya yang menurut sifat, penggunaannya atau 

m en uru t Un dan g-Un dan g atau p e ra t u ran~p e rat u ran " 

yang berlaku dianggap sebagai harta tetap, yang
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diikat dengan Pemberian Jaminan Kuasa Untuk ---

Menjual dan Kuasa Untuk Memasang Hipotik. -----

Id.2. Seluruh peralatan dan mesin-mesin, inventaris ~ 

pabrik, inventaris kantor,alat-alat transportas 

baik yang telah ada maupun yang akan dimiliki - 

dikemudian hari oleh DEBITUR sehubungan dengan

PROYEK, diikat secara Penyerahan Hak M i l i k ----

Secara F idus ia (F iduc iai re Eigendomsoverdracht) 

Id.3. Seluruh persedian bahan baku, bahan penolong, -

barang setengah jadi dan barang jadi hasil ---

produksi berupa aluminium can, baik yang telah 

ada maupun yang akan dimiliki dikemudian hari - 

oleh DEBITUR, diikat secara Penyerahan Hak Mil 

Secara Fidusia (F iduc iaire Ei gendomsoverdracht 

Id.4. Semua hak DEBITUR yang timbul atas semua tagih

piutang DEBITUR sehubungan dengan usahanya ---

kepada pihak ketiga dan hak pembayaran klaim -

asuransi atas JAMINAN diikat secara Cessie ---

Piutang Sebagai Jaminan. -----------------------

14.5. Seluruh saham-saham dalam Perseroan Terbatas -

diikat secara Gadai -

Saham. ----------------------------- :---------------

14.6. Jaminan Perseroan (Corporate Guarantee) dari - 

Perseroan Terbatas P .T --

, berkedudukan di Jakarta.--------------

14.7. Polls Asuransi atas JAMINAN dengan Etanker’s —  

Clause atas nama BANK-BANK. --------------------

^14.8. Surat Aksep sebesar KREDIT dari DEBITUR yang • 

dibuat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkai 

oleh BANK-BANK. ---------------------------------
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------------------------- Pasal 15. ------------------------

---------------- PERNVATAAN - PERNVATAAN. ---------------

*-DEBITUR dengan ini menyatakan dan menanggung bahwa :-

15.1. DEBITUR adalah suatu perseroan terbatas yang --

didirikan menurut hukum yang berlaku di Republic

Indonesia, yang Anggaran Dasarnya telah --------

diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia 

tanggal enambelas Desember seribu sembilanratu 

d*?lapan puluh delapan <16-12-19*53) Nomor 101 - ■ 

Tambahan Nomor : 1374/1968, dari telah dirubah ~ 

beberapa kali dan yang terakhir telah dirubah - 

dengan Akta.Risalah Rapat tertanggal duapuluhvt 

delapan Nopember seribu sembilanratus delapan-

puluh sembiJan <28-11-1989) Nomor 45, yang ----

dibuat dihadapan

t Sarjana Hukum, dahulu Notaris d i -----

Jakarta, yang hingga sekarang belum mendapatkc 

pengesahan dari yang berwajib, salinan akta-ak' 

tersebut bermeterai cukup diperiihatkan kepada 

saya, Notaris. ------------------------------------

15.2. DEBITUR berwenang dan berhak untuk menjalankan

usahanya yang sekarang d.i 1 akukannya d a n ------

mempunyai semua isin— isin yang sah untuk -----

menjalankan usahanya tersebut. ------------- -—

15.3. Para anggota Direksi dan para anggota Dewan —  

Komi saris serta para pemegang saham DEBITUR ps

tanggal akta ini adalah : ------- •--------------

a.DIREKSI.-------- •------------------------------

-Direktur - : ,

-- ------------------ Sarjana Ekonomi; ---------
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-Di rektur 

-Direktur

: tuan 

i tuan Insinyur^E

b.DEWAN KOMISARIS.

-Komi saris Utama : Nyonya fj.

-Komisaris -----  : tuari RADEN MAS

-Komi sari s : tuan

-Komi sari s

- Diploma Ingeneur; ---

: tuan Doktorandus^

v
c .Saham-saham yang dikeluarkan oleh D E B I T U R ---*■

dipegang oleh : ----------------------------------

-Perseroan Terbatas P-Ti- ' "

>A sebanyak 325 (delapanratus duapuluh —

lima) saham.

-Tuan DJAYA ̂ sebanyak 450 <empatratus-

limapuluh) saham. 

-Tuan RADEN ■ 30 sebanyak 225 --

(duaratus duapuluh lima) s a h a m . ------------ n—

-dengan nilai. Nominal masing-masing s a h a m ---

sebesar Rp.10.000.000,- Oepuluh juta Rupiah).

15.4. DEBITUR berwenang dan berhak penuh untuk -------

meminjam uang dan memikul kewajiban-kewajiban —  

lainnya sebagaimana diuraikan dalam PERJANJIAN • 

serta untuk membuat dan melaksanakan PERJANJIAN 

DOKUMEN JAMINAN dan/atau dokumen-dokumen lainny; 

yang berhubungan dengan PERJANJIAN adalah sah -■ 

menurut hukum/ketentuan yang berlaku dan -------
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mengikat serta akan ditaati sepenuhnya o l e h ----

DEBITUR. --------------------------------------------

15. S5. DEBITUR telah mengambil semua tindakan y a n g ----

diperlukan menurut Anggaran Dasar DEBITUR dan —  

persetujuan lainnya yang diperlukan untuk sahnya

penandatanganan dan pelaksanaan PERJANJIAN, ----

DOKUMEN JAMINAN: dan/atau dokumen-'dokumen lain —

yang diharuskan dan yang berhubungan dengan ----

PERJANJIAN. -----------------------------------------

15.6. Penanda-tanganan PERJANJIAN, DOKUMEN JAMINAN ---

dan/atau d o kum e n - d o kume n lain 5 e hub un gan d en gan

PERJANJIAN tidak akan bertentangan dan/atau ----

melanggar ketentuan perjanjian lainnya yang ----

telah dibuat oleh DEBITUR. ------------------------

15.7. Semua pembayaran yang akan dilakukan oleh ------

DEBITUR kepada BANK-BANK dan/atau AGEN ----------

sehubungan dengan PERJANJIAN adalah bebas dari - 

pengurangan-pengurangan yang diakibatkan oleh —  

pembayaran pajak dan/atau pungutan-pungutan lain 

yang mungkin timfoul di kemudian hari. -----------

15.S. Tidak ada izin atau persetujuan yang diperlukan

dari dan tidak ada pemberitahuan dan/atau ------

laporan kepada zuatu Instansi atau 1embaga lain 

yang berwenang atau pihak manapun juga baik di - 

dalam maupun diluar negeri yang harus diurus/- **

dipenuhi oleh DEBITUR untuk membuat dan — —— *---

me 1aksanakan Perjanjian, DOKUMEN J A M I N A N -------

dan/atau dokumen-dokumen lainnya sehubungan ----

dengan PERJANJIAN kecuali persetujuan dari Dewan 

Komi sari 5 dan Rapat Umum Para Pemegang S a h a m ---
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DEBITUR sesuai ketentuan pasal 10 Anggar-an Dasar

DEBITUR. , ------------------------------------'_______

Pelaksanaan PROYEK yang dibiayai d e n g a n --------

fasilitas Kredit Investasi berdasarkan -------- -

PERJANJIAN tidak mendapat pembiayaan dari pihak 

lainnya,lagi, kecuali hutang dagang yang lazim.-

15-10.Dalani, membuat dan me laksanakan PERJANJIAN,-----

DQKUMEN JAMINAN dan/atau dokumen-dokumen lainnya

sehubungan dengan PERJANJIAN, DEBITUR tidak ----

■dan/atau tidak akan melanggar atau bertentangan

dengan Undang-Undang, hukum dan peraturan— -----

peraturan serta kebijaksanaan Pemerintah maupun 

putusan. .Pengadi lan yang berlaku serta ketentuan- 

ketentuan pada peraturan pendirian perusahaan ■—  

DEBITUR beserta perubahan~-perubahar»nya ataupun -

mengakibatkan terganggunya pelaksanaan ----------

perjanjian Iain yang telah dibuat oleh DEBITUR.- 

1 _'. 11 .1 idak ada suatu perkara pidana maupun perdata, -

tuntutan pajak* atau sengketa yang sedang ------

bt’rlangsung yang mengancam atau yang mempunyai -

akibat terhadap DEBITUR atau harta kekayaan ----

D C BIT U R , 5 e h i n g g a fnempenga r- u hi k e a d a a n k f? u a n g a n 

atau usaha-usaha DEBITUR atau dapat mengganggu - 

kemampuan DEBITUR dalam melakukan kewajibannya -

ber dasarkan PERJANJIAN. ---------------------------

15.lx.Tidak terjadi dan/atau sedang berlangsung suatt

keadaan yang akan merupakan suatu KEJADIAN -----

KELALAIAN. — ,---------------------------------------

— ----  HAL-HAL YANG MAJIB DI LAKSANAfc'AN DEBITUR.
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DEBITUR berjanji dan menyetujui serta mengikat diri —

untuk selama berlakunya Perjanjian, DEBITUR wajib ----

kecuali bilamana BANK-BANK melepaskan ketentuan itu —  

secara tertulis, untuk : ---------------------------■------

16.1. hempergunakan KREDIT yang diberikan BANK-BANK —

untuk keperluan pembiayaan PROYEK sepe r t i------ ;

tersebut' dalam Pasal 2 PERJANJIAN. --------------

16.2. Segera' member!tahukan kepada BANK-BANK melalui — 

AGEN tentang : --------- ----------------------------

a.Semua perkara baik perdata maupun pidana dan/—

atau perkara yang terjadi antara DEBITUR -----

dengan Instansi Pemerintah yang.mempengaruhi — 

usaha maupun harta kekayaan DEBITUR sehubungan 

dengan PROYEK. --------------------------- *-------

b.Suatu KEJADIAN KELALAIAN atau suatu kejadian - 

yang dengan lewatnya waktu atau pemberitahuan

atau kedua-duanya akan menjadi KEJADIAN ------

KELALAIAN atau kejadian-kejadian lainnya yang 

dapat mempengaruhi jalannya perusahaan. ------

c.Adanya suatu kerusakan atau kerugian atas ----

PROYEK yang mencapai nilai R p . 500.000.000,- -

Oimaratus juta Rupiah) atau lebih s e r t a -----

kejadian-kejadian lainnya yang secara langsung 

atau tidak langsung dapat mempengaruhi jalan— 

nya perusahaan dan atau kemampuan DEBITUR —— —  

membayar HUTANG sesuai ketentuan Perjanjian. -

d.Perubahan dalam anggaran dasar atau peraturan

pendirian perusahaan baik yang menyangkut ----

struktur organisasi perusahaan, permodalan-- -

atau susunan Direksi dan Dewan Komisaris dan -

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI KERJA SAMA ANTAR ... EVY MARTHA ELVIERA



N O T A R I S  S O r D A R N O  S H
J A K A R T A

lainnya yang sebelumnya telah mendapat ------

persetujuan tertulis dari BANK-BANK melalui - 

AGEN. --------------------------------------------

16.3. Mempertahankan dan menjaga kedudukan DEBITUR —  

sebagai perseroan terbatas dan semua hak—hak —  

serta izin— izin yang sekarang dipunyai DEBITUR

'dan segera memohon izin-izin baru bilamana izin

izin tersebut diperlukan untuk melaksanakan ---

PROYEK dan/atau menjalankan usaha DEBITUR. ----

16.4. Membayar semua biaya yang timbul dan relevan —  

dengan pemberian KREDIT berdasarkan Perjanjian.

16.5. Mengizinkan setiap saat seorang atau lebih ----

petugas/pejabat BANK-BANK dan/atau badan ------

dan/atau Instansi yang ditunjuk oleh AGEN untu 

memasuki gedung—gedung serta tempat—tempat yan 

digunakan oleh DEBITUR guna memeriksa jalannya 

usaha, pembukuan dan catatan-catatan lainnya —  

yang dibuat oleh DEBITUR dalam rangka memenuhi 

seluruh kewajiban DEBITIJR berdasarkan PERJANJI£ 

dan seluruh biaya yang timbul atas pemeriksaan

tersebut menjadi tanggung jawab dan beban — --

DEBITUR- — ----------------------------------------

16.6. Secara terus menerus sejak MASA KONSTRUKSI dan 

selama HUTANG belum dinyatakan lunas oleh BANK 

BANK mengasuransikan JAMINAN yang bersangkutan 

yang dapat diasuransikan dengan banker’s Claus 

atas nama AGEN yang penutupannya dilakukan — —

melalui broker asuransi dengan nilai ----------

pertanggungan sesuai persetujuan BANK-BANK ----

dengan penutupan secara Construction All Risk -
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K A R T A KONSTRUKSI berakhir dan seluruh biaya yang

timbul menjadi tanggung jawab dan beban DEBITUR.

16.7. Dalam hal DEBITUR lalai tnengasuransikan JAMINAN 

yang dapat ditutup asuransinya, maka dengan ini

DEBITUR memberikan kuasa kepada AGEN untuk -----

mengasuransikan JAMINAN dimaksud atas tanggung - 

jawab dan beban DEBITUR. --------------------------

16.9. Memberikan segala . keterangan yang diminta oleh -

BANK-BANK melalui AGEN yang relevan dengan -----

pemberian KREDIT dan/atau penggunaan KREDIT ----

berdasarkan PERJANJIAN. ---------------------------

16.9. Selalu mentaati semua Undang-LJndang, peraturan-

peraturan, petunjuk-petunjuk dari pihak yang ---

berwenang yang berlaku terhadap DEBITUR. -------

16.10.Apabila terdapat kebutuhan PROYEK*yang harus ---

diimpor, maka pembukaan Letter of Credit harus - 

dibuka melalui AGEN dan/atau BANK-BANK dengan —

ketentuan apabila pembukaan Letter of Credit ----

dimaksud dilakukan melalui BANK-BANK diluar ----

AGEN, maka pe 1 aksanaannya oleh DEE<ITUR h a r u s ---

dilaporkan secara tertulis kepada AGEN. ---------

16. 11.a .Menyampaikan laporan keuangan tahunan (Neraca 

dan Perhitungan Rugi'Laba) yang diaudit oleh - 

Kantor Akuntan Publik Terdaftar dalam bentuk -

b,Interim financial report yang unaudited yang -

long form audit report yang harus disampaikan

kepada AGEN selambat-lambatnya 180 (seratus —

delapanpuluh) hari setelah penutupan tahun —

buku yang bersangkutan; dan
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u harus diserahkan selambat-lambatnya 60 (enam-
n

puluh) hari setelah akhir semester berjalan. - 

16.12. Apabi la terjadi cost over run atas pelaksanaan - 

PROYEK baik karena perubahan kurs, atau kenaikan 

har-ga dan lain-lain akan ditanggung sendiri oleh

DEBITUR yang bersumber dari equity dan/atau ----

subordinated loan dari pada pemegang saham. ----

16.13.Setelah PROYEK beroperasi memelihara tingkat

ra t i o : -------- ;------------------------------------

- Current Ratio minimal 120 % (seratus duapulul- 

persen). — ■------------------------------------- ----

- Debt to Equity Ratio tidak boleh melebihi ---

300 % (tigaratus persen) pada setiap posisi r* 

keuangan. ----------------■--------------------------

16.14.Setelah MASA KONSTRUKSI berakhir DEBITUR wajib

menyerahkan laporan realisasi usaha tiap 3 ----

(tiga) bulan sekali yang harus disampaikan ----

kepada BANK-BANK melalui AGEN selambat-lambatny 

30 (tigapuluh) hari setelah akhir periode setia

laporan. ------------ ---------- -----------•-----------

16.15.Seluruh administrasi keuangan harus terpisah —  

dari administrasi dan transaksi keuangan group

perusahaan DEBITUR. ------------------------------

16-16.Menyerahkan asli sertipikat Hak Guna Bangunan

atas Tanah dan Bangunan atas nama DEBITUR -----

selambat-lambatnya 9 (sembilan) bulan setelah -

tanggal penanda-tanganan perjanjian ini. ------

|l6.17-Melaksanakan pengikatan atas JAMINAN sesuai --

dengan ketentuan pasal 14 PERJANJIAN dan khusu‘ 

viya pemasangan hipotik pertama sebesar KREDIT •
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harus telah dilaksanakan selambat-lambatnya 1 —  

(satu) tahun setelah tanggal penanda-tanganan —  

perjanjian ini. ---- --------------------------------

------------------- :----Pasal 1 7 . ----- *--------------------

--- HAL-HAL VANG TIDAK BOLEH DILAKUKAN QLEH DEBITUR —

Tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari BANK-BAN*

melalui AGEN, DEBITUR tidak diperkenankan untuk : ---

17.1.'Mengadakan merger, akuisisi (acquisition), ----

penjualan atau memindah-tangankan atau dengan - 

cara apapun'me Iepaskan sebagian harta kekayaan

atau asset perusahaan selain untuk kegiatari---

usaha sehari-hari DEBITUR. ----------------------

17.2. Menyelenggarakan rapafc umum para pemegang saha 

yang acaranya merubah anggaran dasar perusahaan

permodalan serta susunan pengurus dan/atau ----

pemegang saham. -----------------------------------

17.3. Melaksanakan'pembagian deviden kepada para ----

pemegang saham kecuali deviden stock. ---------

17.d. Mendapatkan pinjaman baru, baik investasi maupt 

modal kerja,dari pihak lain kecuali subordinate 

loan dari para pemegang saham DEBITUR dan hutai 

dalam transaksi dagang yang lasim. ------------

17.5. Bertindak sebagai penjamin (company guarantee) 

untuk kepentingan pihak lain dan/atau menjamii 

kan harta kekayaannya kepada pihak lain. -----

17.6. Mengalihkan atau menyerahkan kepada pihak lain 

dengan cara apapun atas hak-hak DEBITUR yang — 

timbul berdasarkan perjanjian. -------------- -—

17.7. Mengajukan permohonan pailit atau permohonan - 

penundaan pembayaran kepada instans i y a n g ----
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berwenang (PengadiIan). ---------------- ■----------

17.8. Menyerahkan seluruh atau sebagian hak atau -----

kewajiban DEBITUR berdasarkan PERJANJIAN kepada 

pihak lain. -------------- --------------------------

17.9. Mengadakan transaksi dengan orang-orang atau ---

pihak-pihak termasuk, tetapi tidak terbatas pada 

perusahaan affiliasinya diluar praktek-praktek - 

dan kebiasaan dagang yang ada dan melakukan pem- 

belian lebih mahal dari harga pasar atau menjual
I

dibawah harga pasar (arm’s lenght transaction)

--------------------— .—  pasal i@. ----------- ---------------

------------------  KEJADIAN KELALAIAN. -------------------

18.1. Kejadian kelalaian timbul apabila terjadi salah 

satu atau lebih dari kejadian-kejadian berikut -

ini s -------------------- ----------------------------

a.Kelalaian DEBITUR untuk membayar setiap jumlah

baik JUMLAH POKOK, bunga, commitment fee, ----

management fee, Agency fee, denda dan/atau 

jumlah lain yang harus dibayar oleh DEBITUR —

kepada BANK-BANK dan/atau AGEN berdasarkan-- -

PERJANJIAN dan kelalaian ihi tetap berlangsunc 

tiingga waktu 14 (empatbelas) HARI KERJA BANK - 

setelah dilakukannya pemberitahuan oleh AGEN -

tentang adanya kelalaian tersebut? ------------

| b.Suatu persetujuan atau JAMINAN yang dibuat --

oleh DEBITUR dalam PERJANJIAN atau suatu -----

keterangan atau pernyataan yang disampaikan -* 

berdasarkan PERJANJIAN termasuk tetapi tidak -

terbatas pada pernyataan dalam pasal 15 ----- -

PERJANJIAN ter-bukti tidak ber.ar; --------------
— |-----
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berlaku dan mengikat atas jaminan-jaminan yang 

seharusnya diber-ikanoleh DEBITUR kepada BANK-

BANK berdasarkan pasal Id PERJANJIAN; ---------

|d.DEBITUR tidak mematuhi sesuatu peraturan -----

Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, yang ----

mehgakibatkan isin usaha DEBITUR dapat -------

dic a b u t .------------------------------------------

|e.Adariya suatu Keputusan Pengadilan yang telah - 

mernpunyai kekuatan hukum yang tetap,yang meng— 

akibatkan DEBITUR wajib membayar suatu ganti - 

rugi dan/atau kewajiban pembayaran lainnya ---

dalam jumlah yang menurut pendapat BANK-BANK - 

dapat mempengaruhi operasional PROYEK dan/atau 

mempengaruhi kemampuan DEBITUR dalam memenuhi

Ikewajibannya kepada BANK-BANK berdasarkan ----

PERJANJIAN. ---------------------------------------

f.DEBITUR tidak dapat membayar hutang kepada ---

kroditurnya dan sebagai akibatnya DEBITUR ----

dinyatakan wanprestasi oleh kreditur dimaksud.

g.DEBITUR menyatakan secara tertulis dan secara 

umum tidak bi&a membayar hutang-hutangnya pada 

tanggal jatuh waktunya atau mengajukan suatu -

|permohonan atau melakukan tindakan dalam -----

|rangka kepailitan dan/atau insolvensi. -------

h.Adanya permohonan dari pihak lain yang meminta

agar DEBITUR dinyatakan pail it atau a g a r -----

di tunj uk seseorang/suatu pihak untuk bertindak
i
sebagai pengampu dari DEBITUR dan hal tersebut

dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal
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perrnohonan atau penunjukari tersebut tidak —

dapat diselesaikan oleh DEBITUR; --------■---

i.Semua atau sebagian besar dari kekayaan ---

DEBITUR disita atau terkena s e s u a t u --------

perkara/sengketa5 -----------------------------

j.Pelaksanaan PROYEK tidak dapat diselesaikan 

sesuai rencaria pembangunan DEBITUR yang te!

disetujui oleh BANK-BANK$ —---- — *-------------

jk.DEBITUR tidak memenuhi salah satu atau lebit

ketentuan yang diatur dalam pasal 16 -------

PERJANJIAN dan melakukan salah satu atau let

ketentuan yang diatur dalam pasal 17 -------

PERJANJIAN atau ketentuan-ketentuan lainnya

yang tercantum dalam PERJANJIAN ataupun ----

perjanjian lain sehubungan dengan PERJANJIAh 

yang tidak tercantum dalam butir a di atas «j 

tidak juga mengakhiri keadaan tersebut, dal

waktu 30 (tigapuluh) hari meskipun telah ---

dilakukan pemberitahuan tertulis mengenai h 

tersebut oleh AGEN. ---------------------------

18.2. Dalam hal terjadi kelalaian sebagaimana diatur 

dalam ayat 18.1. pasal ini,maka AGEN berdasark 

permintaan dari BANK-BANK berhak secara sepiha

menyatakan mengakhiri PERJANJIAN sehingga ----

DEBITUR wajib melunasi semua kewajibannya kepa

BANK-BANK sekaligus sesuai ketentuan yang ----

ditetapkan oleh BANK-BANK. ---------------------

18.3. Dalam hal diakhirinya PERJANJIAN sebagaimana -

dimaksud dalam ayat 18.2 pasal ini, maka BANK-

BANK melalui AGEN berhak untuk melaksanakan ha: 
“1----
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haknya selaku kr-editur untuk memperoleh--------

pelunasan HUTANG DEBITUR dengan jalan -----------

pelaksanaan hak-haknya terhadap DEBITUR dan/atau 

harta kekayaannya termasuk tetapi tidak terbatas

pada pelaksanaan hak-hak BANK-BANK terhadap ----

JAMINAN berdasarkan DOKUMEN JAMINAN. ------------

----------:------------- . pasai i9, -------------------------

----------------- KEJADIAN TAK TERDUGA. ------------------

Dalam hal terjadi suatu perubahan dalam Undang-Undang

dan/atau peraturan yang berlaku yang mengakibatkan ---

tidak sahnya bagi BANK-BANK untuk mempertahankan dan/- 

atau melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditetapkan 

dalam PERJANJIAN serta adanya situasi politik, ekonomi

dan sosial yang menurut BANK-BANK dapat memberikan ---

pengaruh yang tidak menguntungkan dan dapat mengganggu 

pembayaran HUTANG oleh DEBITUR niaka kewajiban BANK- —  

BANK untuk memberikan KREDIT dengan segera berakhir —  

dan DEBITUR wajib membayar kembali sekaligus kepada —

BANK-BANK seluruh HUTANG berdasarkan PERJANJIAN. -----

------------------------ Pasal 20. ------- ------------------

----------------K E A G E N A N .  ------------------

20.1. BANK-BANK dengan ini menunjuk dan memberi kuasa- 

dengan hak substitusi kepada BANK

Cabang Jakarta untuk bertindak-----

sebagai AGEN sehubungan dengan pelaksanaan -----

pemberian KREDIT, pengikatan JAMINAN, PENGAWASAN

KREDIT dan PENAGIHAN KREDIT berdasarkan ---------

PERJANJIAN, guna bertindak untuk dan atas nama -

BANK-BANK sesuai dengan syarat-syarat dari------

ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam ---
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PERJANJIAN. — 7------------------------------------

-BANK DAGANG NEGARA Cabang Jakarta Gedung Jaya 

dengan ini menyatakan menerima dan menyetujui - 

penunjukan sebagai AGEN dengan syarat— syarat da 

ketentuan-ketentuan tersebut didalam PERJANJIAN

20.2. Kewajiban AGEN berdasarkan PERJANJIAN adalah —

sebagai berikut : ---------------------------------

a. Menatausahakan semua dokumen, keterangan yan 

berhubungan dengan PERJANJIAN, JAMINAN dan - 

DOKUMEN JAMINAN dan memberikan salinan atau

foto copynya kepada BANK-BANK ; — ------------

| b Melaksanakan pengikatan jaminan untuk dan —  

atas naroa BANK-BANK terhadap JAMINAN sesuai 

dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaki 

serta DOKUMEN JAMINAN. -----------------------

c. Menyimpan asli/salinan resmi DOKUMEN JAMINAf

d. Mengasuransikan secara terus menerus JAMIN/ 

yang dapat diasuransikan dengan syarat—syar* 

dan ketentuan-keterrfcuan yang disetujui oleh 

BANK-BANK apabila DEBITUR lalai mengasurans

kan berdasarkan ketentuan pasal 16.7. -----

PERJANJIAN ; ----------------------------------

| e. Menerima laporan berkala dari DEBITUR serta 

hal-hal lain yang dianggap perlu dan member 

tahukan hal-hal tersebut kepada BANK-BANK; 

j f. Melakukan pengawasan t(?rhadap penggunaan —

KREDIT, termasuk kewajiban melaksanakan ---

pemeriksaan/peninjauan setempat ketempat —

usaha/PROYEK DEBITUR; ------------------------

j g . Memberitahukan kepada BANK-BANK dan/atau
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m.

kepada DEBITUR tentang semua hal y a n g ------- 1

berkaitan dengan PERJANJIAN; -----■------------— j

Member!tahukan kepada BANK-BANK tentang — ---- 

rencana penarikan KREDIT oleh D E B I T U R ;--- ---’
1

Meneliti pemenuhan ketentuan-ketentuan dan —

syarat—syarat PERJANJIAN oleh DEBITUR dan ---

memberitahukan hasilnya kepada BANK-BANK. 

Member!tahukan kepada DEBITUR besarnya suku - 

bunga dan menghitung bunga serta denda sesuai

ketentuan PERJANJIAN.----- :-------------------- '

Melakukan penagihan bunga, commitment fee, —  

management fee, agency fee, angsuran JUMLAH - 

POKOK dan denda serta penagihan kewajiban- —

kewajiban lainnya sesuai ketentuan-------- -—

PERJANJIAN. -------------------------------------

Melaksanakan pembagian secara PARI PASSU atas

pembayaran-pembayaran yang diterima d a r i ----1

DEBITUR berupa JUMLAH POKOK, bunga, ----------

commitment fee, management fee dan denda — -—  

serta menyampaikan kepada BANK-BANK selambat- 

lambatnya 1 (satu) HARI KERJA BANK setelah -*■**

dana tersebut diterima efektif oleh AGEN. ---

Atas permintaan dari BANK-BANK, setelah BANK- 

BANK memutuskan telah terjadi suatu KEJADIAN 

KELALAIAN oleh DEBITUR, menjalankan tindakan" 

tindakan yang sah menurut hukum untuk melaku** 

kan penagihan, sekaligus melaksanakan hak-bak 

BANK-BANK atas JAMINAN berdasarkan PERJANJIAN 

dan/atau DOKUMEN JAMINAN dan biaya-biaya yar»0 

dikeluarkan oleh AGEN dalam menjalankan----“*
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tindakan tersebut yang sementara belum —----- |

h ;diiunasi oleh DEBITUR maka akan dibagi secara '

PARI PASSU kepada BANK-BANK.---- -------------- 1

j n . Melaksanakan pembagian provisi secara PARI —  ,

PASSU kepada BANK-BANK atas pembukaan L/C ---

import mesin-mesin dan peralatan P R O Y E K----- .
I

secara proporsiorial dari nilai L/C import — —  :

yang diiunasi setelah perjanjian ini ditanda- '

i
tangani. --------- *------------------------------- j

20.3. Dengan dilaksanakannya hak-hak BANK-BANK atas —  I

JAMINAN berdasarkan PERJANJIAN dan DOKUMEN -----

JAMINAN dan diperolehnya hasi1/pembayaran, maka 

AGEN harus seger-a membagi hasilnya kepada BANK- 

BANK selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 — —

tdua) HARI KERJA BANK setelah hasil tersebut ---

diterima oleh AGEN dengan urufcan prioritas dan - 

cara pembagian sebagai berikut : ------ -----------

Untuk membayar semua biaya-biaya yang telah ----

dikeluarkan atau dibayar oleh AGEN dan/atau ----

BANK-BANK : ----------- *-----------------------------

a. Dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana —  

diatur dalam ayat 20.2. pasal ini yang belur

diganti dan/atau dibayar oleh DEBITUR. — •---

| b. Dalam mengamankan , merigsmhil a l i h , ----------

memperbaiki , memulihkari, menyimpan,mengangku

penjualan dan/atau menjual JAMINAN atau ----

seba.gian dari padanya termasuk ongkos-ongko 

Pengadilan.----- —----- —---- *------------------
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Untuk pembayaran lunas dari seluruh bunga yang - 

timbul tetapi belum dibayar sehubungan dengan —  

PERJANJIAN, dengan ketentuan bahwa bila hasil —  

tersebut ternyata kurang untuk membayar seluruh

jumlah bunga maka hasil tersebut akan dibagi --

secara PARI PASSU- --------------------------------

(iii) K e t i g a : -------------------------------

Untuk pembayaran lunas dari JUMLAH POKOK yang —  

jatuh waktu dan harus dibayar kepada BANK-BANK - 

berdasarkan PERJANJIAN dengan ketentuan bahwa —

bila hasil tersebut ternyata kurang untuk ------

membayar Kredit secara lunas,maka hasil tersebul 

akan dibagi secara PARI PASSU. -------------------

(iv) K e e m p a t  : ------------------------ ------

Apabila setelah semua kewajiban yang menjadi --

bebari DEBITUR dibayar lunas dan tidak terdapat • 

tagihan lagi ternyata masih terdapat kelebihan - 

uang, maka dalam jangka waktu 10 (sepuluh) HAR! 

KERJA BANK setelah tagihan/rekening tersebut —  

diselesaikan, AGEN harus menyerahkan kelebihan ■ 

tersebut kepada DEBITUR atau orang atau badan —  

yang secara sah berhak atas kelebihan tersebu- 

tanpa adanya kewajiban untuk membayar bunga ata< 

kelebihan uang dimaksud. -------------------------

20.4. Dalam hal diterapkan pembagian hasil secara PAR: 

PASSU, maka jumlah uang yang dibagi oleh AGEN —  

kepada masing-masing BANK secara PARI PASSU it» 

adalah mengikat dan tidak dapat ditawar lagi —

oleh BANK-BANK, kecuali bilamana terbukti ---- —

terdapat kesalahan perhitungan. ------------------
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5- AGEN harus selalu berkonsultasi dari me n d a p a t---

persetujuan atas tindakan untuk dan atas nama —

BANK-BANK berdasarkan PERJANJIAN dan/atau ------

DOKUMEN JAMINAN. -----------------------------------

20.6. AGEN tidak bertanggung jawab atas kerugian- ----

kerugian yang timbul sehubungan dengan ----------

pelaksanaan kewajiban AGEN sebagaimana -tersebut 

dalam ayat 20.2 pasal ini, terkecuali terbukti - 

bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh karena -

hal-hal yang terbukti sebagai kesengajaan, -----

kelalaian dan mismanagement AGEN. ---------------

20.7. Apabila AGEN lalai untuk mengambil suatu tindak- 

ari berdasarkan PERJANJIAN dan DOKUMEN JAMINAN —

dalam waktu 15 (limabelas) HARI KERJA BANK -----

setelah adanya pemberitahuan kelalaian tersebut 

oleh BANK-BANK, maka BANK-BANK dapat menunjuk —  

AGEN baru. ------------------------------------------

20.S. Penunjukan AGEN berdasarkan ayat 20.1 pasal ini

mulai berlaku pada saat perjanjian ditanda- ----

tangani dan akan tetap berlaku selama PERJANJIAl'

dan DOKUMEN JAMINAN masih berlaku, termasuk ----

pula jika diadakan reschedu1ing/perpanjangan --

dan/atau per ubahan PERJANJIAN, dengan mengingal

ketentuan ayat 20.5 pasal ini. -------------------

------------------------  Pasal 21. ------------------------

-------- KONSULTAN PENGAUAS PEMBANGUNAN PROYEK. -------

Untuk pengawasan pembangunan PROYEK di tunj uk Perseroar

KONSULTAN PENGAUAS PROYEK yang diajukan oleh DEBITUR * 

dan disetujui oleh BANK-BANK dan dengan biaya atas —
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bebari DEBITUR dengan tugas/kewaj iban minimal y a n g ----

disetujui oleh BANK-BANK akan tetapi tidak terbatas —

pada hal-hal sebagai berikut s — ■------- -— --------------

a. Membuat Bart Chart dan Cash Flow Projection yang —

| dibuat berdasarkan rencana kerja; ----- --------------

lb. Menganalisa secara periodik (minimal satu bulan ---

sekali) perkembangan PROYEK dibandingkan dengan ---

rencana PROYEK (baik fisik maupun finansial) dan —  

selanjutnya membuat dan menanda-t-angan i laporan -—

hasil analisa perkembangan PROYEK tersebut dan ----

harus disampaikan kepada BANK-BANK melalui AGEN ---

setiap bulan; ------------------------------------------

c. Hemeriksa dan melaporkan pengeluaran pembiayaan ---

PROYEK sesuai atau tidak dengan syarat—syarat -----

pembayaran dalam kontrak Kerja pelaksanaan PROYEK - 

serta dengan realisasi perkembangan phisik atas -—  

PROYEK; ------------------------------------ .---------------------

d. Melakukan pangawasan serta evaluasi atas : ---------

j -Perkembangan kemajuan pelaksanaan.PROYEK------ :---

dibandingkan dengan rencana kerja yang t e l a h ---- -—

d i s e t u j u i  oleh B A N K - B A N K .  ----------------- --------------■—

-Perkembangan pembiayaan PROYEK yang meliputi biaya

yang telah dikeluarkan, biaya yang masih harus ----

dikeluarkan untuk penyelesaian PROYEK dibandingkan

dengan anggaran pembiayaan PROYEK yang telah ------

ditetapkan. -------------- -------------------------------

-Hambatan-hambatan dan atau penyimpangan-------- *—

penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan PROYEK.

-Hal-hal yang menyangkut aspek hukum dari ----------

pelaksanaan PROYEK dan atau fasilitas Kredit yang —
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diberikan oleh BANK-BANK untuk pembiayaan PROYEK. -

e. Memberikan pendapat dan langkah-langkah guna ------

mengatasi permasalahan yang timbul sebagai akibat - 

adanya hambatan dan atau penyimpangan-penyimpangan

yang terjadi' "dalam pelaksanaan PROYEK. -------------

Memberikan pendapat atas kemungkinan pencapaian ---

sa&aran penyelesaian PROYEK secara keseluruhan. ---

|g. Memberikan rekomendasi kepada pihak BANK-BANK -----

mengenai besarnya dana yang masih diperlukan untuk 

penyelesaian PROYEK, baik secara keseluruhan maupun

untuk setiap periods pengawasan berikutnya. -------

----- „■--------'---:-----  Pasal 22. -------------------------

----------- ■---KUASA - KUASA. ------------------------------

22.1» Disamping kuasa-kuasa yang dalam PERJANJIAN ----

secara tegas telah diherikan oleh DEBITUR kepada

AGEN dan BANK-BANK, maka untuk keperluan -------

pelaksanaan PERJANJIAN dengan ini DEEHTUR ------

memberi kuasa kepada AGEN dan BANK-BANK untuk —  

melaksanakan pendebetan atas rekening DEBITUR. -

22.2. Semua kuasa yang termaktub dalam akta ini ------

meruipakan bagian yang terpenting dari dan tidak 

dapat dipisahkan dari PERJANJIAN dan oleh karena

itu maka kuasa-kuasa tersebut tidak dapat ------

ditarik kembali dan/atau dibatalkan dengan cara

apap’un juga atau karena sebab-sebab y a n g -------

termaktub dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang - 

Hukum Perdata selama HUTANG belum dibayar lunas

oleh DEBITUR. ---------------------------------------

------------------------ Pasal 23. -------------------------

---------------- PELAKSANAAN PERJANJIAN. -----------------
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Pe 1 aksanaan PERJANJIAN dan perjanj ian-perjanj ian lair

sehubungan dengan KREDIT dilakukan oleh para pihak --

melalui. dan dengan alamat sebagai berikut : ---------—

AGEN ; ----------- ------------------------------------------

-BANK Cabang Jakarta ----

Jalan li.H. Thamrin Nomor 12 Jakarta 10250. ---------

Telpon : 335272, 326629, -----------------------------

Telex : 61861 bdngj ia; ---------------- ------------

Fac : 325 316.,-------------------------------------

BANK-BANK : -----------------------------------------------

1. BANK ^MHRHHIh^Cabang Khusus Jakarta Imam Bonjol, - 

Jalan Imam Bonjol 61 Jakarta Pusat - Kode Pos 10002

PO BOX --- : 106; --------------------------------------

Telpon --- : 330516, 330761, 330396, ----------------

-------------  333721, 325712; -------------------------

Telex ----  : 61805 BDIMBIA, 61608 BDIMBIA. ---------

2. BANK ’ Cantor Cabang Khusus Jakarta

Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 44-46, ------ -----

Jakarta - Pusat. ---------------------------------------

Telpon --- : 588418, 5703344 - 5703374 -------------

— -... .....  Ext. 8212, 8209, 8 2 0 0 . ---■---------■----

Telex ----  : 44729, 44782, 45229, -------------------

--------- .--- 45234, 45249. --------------- ------------

Fac ------  : 588535. ----------------------------------

3. BANK Cabang Jakarta Gedung J a y a , ----

Jalan [i.H. 12 Jakarta 10250. — ■— ----

Telpon : 335272, 326629, 335229, 328043; ----------

Telex : 61861 bdngj ia; --------------- --------------

Fac : 325 316. -----------------------------------------
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%

Jakarta — 10310 ; ----------

Telpon : 3107455, 3107456,

------ ---  3101369, ------------------------------------

---------■ 3103295. -----------------------------------

Telex - : CLAP 61304. --------------------------------

Fac ---3107457; 328140. ------------------------------

---------- ------------- Pasal 24. -------------------------

-------- L- PERUBAHAN KETENTUAN PERJANJIAN, -----------

Dalam hal dilakukari perubahan atas ketentuan-ketentua

dan /atau syarat-syarat dalam perjanjian ini akan ---

diatur dalam suatu perjanjian yang merupakan bagian - 

dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dar

PERJANJIAN;----------------------------------------------

-----------------------  Pasal 25. -----------------------

---------------- ; ------ L A I N  - L A I N .  -------------------------------

25.1. Apabila DEBITUR berkewajiban untuk meiakukan —  

r>uatu kewajiban berdasarkan PEF,‘JANJIAN dalam —  

suatu waktu yang ditetapkan dan DEBITUR lalai - 

me 1aksanakannya, maka dengan lewatnya waktu sa, 

sudah merupakan suatu bukti yang sah dan cukup 

untuk kelalaian DEBITUR sehingga pemberitahuai 

keterangan atau bukti dalam bentuk khusus apap* 

juga tidak diperlukan lagi. --------------------

25.2. Catatan-catatan dan/atau pembukuan BANK-BANK — 

dan/atau AGEN merupakan bukti yang mengikat ba 

DEBITUR mengenai HUTANG DEBITUR kepada BANK—BA 

dan AGEN dan DEBITUR tidak akan mengajukan ---
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BANK atau AGEN sebelum HUTANG DEBITUR dibayar -

lunas seluruhnya. -------------------------- -------

. Kegagalan dan/atau keterlambatan BANK-BANK atau 

AGEN untuk menggunakan sesuatu hak, kekuasaan - 

atau hak istimewanya berdasarkan PERJANJIAN, —  

tidak berarti bahwa BANK-BANK atau AGEN telah - 

melepaskan hak-hak tersebut di atas, demikian - 

juga.pelaksanaan satu persatu atau sebagian dar

hak, kekuasaan atau hak istimewa menurut ------

PERJANJIAN tidak akan menghalangi pelaksanaan - 

selanjutnya dari hak-hak tersebut diatas, atau. 

pelaksanaan hak, kekuasaan atau hak istimewa —

lainnya.------- *------ ;---•-------------------------

. PERJANJIAN berlaku bagi para pihak dan para ---

pengganti hak dari masing-masing BANK dengan —  

ketentuan bahwa DEBITUR tidak dapat memindahkai

dan/atau menyerahkan suatu hak dan/atau --------

kewajiban DEBITUR berdasarkan PERJANJIAN tanpa -

persetujuan tertulis terlebih dahulu dari ------

BANK-BANK. -----------------------------------------

Apabila BANK-BANK akan mengalihkan hak dan -----

kewajibannya berdasarkan PERJANJIAN kepada pihal 

lain, maka masing-masing BANK tanpa perlu adanye 

persetujuan dari pihak siapapun berhak mengalih

kan hak dan kewaj ibannya berdasarkan PERJANJIAIn 

dengan ketentuan dan syarat-syarat yang ditetap-

kan sendiri oleh masing-masing BANK dan atas ---

pelaksanaan hal tersebut cukup diberitahukan --

secara tertulis kepada BANK-BANK dan DEBITUR. —
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I D A R N O  SH Pasal 26

R T A B E R L A K U N Y A  K E T E N T U A N  U M U M  P E R K R E D I T A N .

A t a s  P E R J A N J I A N  b e r l a k u  p u l a  k e t e n t u a n - k e t e n t u a n  umum, 

p e m b u k a a n  r e k e n i n g  p a d a  m a s i n g - m a s i n g  B A N K  dan AG E N  —  

d a n  s u r a t  A G E N  k e p a d a  D E B I T U R  N o m o r  t K P . 3 1 / 9 6 2 / U P K ,  -

p u l u h  ( 1 5 - 6 - 1 9 9 0 )  y a n g  ph o t o  G o p y n y a  d i l e k a t k a n  p a d a  -

m i n u t a  a k t a  ini b e s e r t a  s e g a l a  p e r u b a h a n  d a n / a t a u  -----

p e n a m b a h a n n y a  yang; t e l a h  d i t e t a p k a n  s e c a r a  t e r t u l i s  --

o l e h  B A N K - B A N K  m e l a l u i  AGEN. ----------------------------------

,---------------------------- Pa s a l  27 • -------------------------------

------------------------  D O M I S I L l ,  --------------------- --

B a g i  p e n a f s i r a n  d a n  p e l a k s a n a a n  P E R J A N J I A N  s e r t a  ------

s e t i a p  DOKUMEN, s u r a t  at a u  P E R J A N J I A N  y a n g  d i m a k s u d  —  

d i s i n i  d a n  s e m u a  h a k f u p a y a  hukum, kuasa, ha k  utama, -

tugas, k e w a j i b a n  d a n  t a n g g u n g  ja w a b  b e r d a s a r k a n  --------

P E R J A N J I A N  b e r l a k u  h u k u m  N e g a r a  R e p u b l i k  Indonesia. —  

D e n g a n  m e n g e n y a m p i n g k a n  k e t e n t u a n  p a s a l  118 ayat ll H I R

( H e r n i e n e  l n d o n e s i s e h  R e g l e m e n t / R e g l e m e n  I n d o n e s i a  ---

y a n g  d i p e r b a h a r u i ). u n t u k  P E RJANJIAN, D O K U M E N  J A M I N A N  

d a n  s e m u a  p e l a k s a n a a n n y a  s e r t a  a k i b a t n y a ,  B A N K - B A N K  -- 

t e r m a s u k  A G E N  s e r t a  D E B I T U R  m e m i l i h  d o m i s i l i  h u k u m  —

y a n g  t e t a p  dan s e u m u m n y a  p a d a  K a n t o r  K e p a n i t e r a a n  -----

P e n g a d i l a n  N e g e r i  J a k a r t a  Pu e a t  di J a k a r t a  dan P a n i t i a  

U r u s a n  P i u t a n g  N e g a r a  (PUPN). ----------------------------- --

D i b u a t  s e b a g a i  m i n u t a  dan d i s e l e s a i k a n  di Jakarta, ---

p a d a  h a r i  da n  t a n g g a l  t e r s e b u t  p a d a  a w a l  a k t a  ini, ---

d e n g a n  d i h a d i r i  o l e h  t u a n - t u a n  W I D O D O  BU D I  D A R M O  ------

DIONO. k e d u a - d u a n y a  p e g a w a i  K a n t o r  N o t a r i s  d a n ---

t a n g g a l  l i m a b e l a s  J u n i  s e r i b u  s e m b i l a n r a t u s  s e m b i l a n -

D EM IK IA N AKTA INI t
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b e r t e m p a t  t l n g g a l  dl Jakarta, s e b a g a i  p a r a  saksi. —  

S e t e l a h  a k t a  ini d i b a c a k a n  ol e h  saya, N o t a r i e  k e p a d a  

p a r a  p e n g h a d a p  d a n  p a r a  saksi, m a k a  s e g e r a  a k t a  ini 

d i t a n d a t a n g a n i  o l e h  p a r a  p e n g h a d a p ,  p a r a  s a k s i  d a n

saya, N o t a r i s . -------------------------------- ---------- ---------

D i b u a t  d e n g a n  m e m a k a i  e n a m  tam b a h a n ,  s e p u l u h  c o r e t a n

s e r t a  g a n t i a n n y a  t a n p a  c o r e t a n  apapun. -----------------■

M i n u t a  a k t a  ini t e l a h  d i t a n d a t a n g a n i  d e n g a n  s e m p u r n a
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BURGTUCH'T < J AM I N A N  P R  I ft AD I >

Nofflov t J.4 3 . ~

—  Pada hari. ini, Selasa tanggal dua puluh lima —  

April seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan

—  menghadap kepada saya, LUKITO Sarjana Hukum, —

Notar ire di Surabaya, dengan dihadiri p a r a ---------

saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut —  

pada bahagian akhir akta ini : ----------------------

1. tuan M M M M M M i .  N H H |  swaata, bertempat - 

tinggal di Surabaya, Jalan

- menurut keterangannya dalam melakukan --------

tindakan tersebut dibawah ini telah mendapat —  

persetu.juan lisan (yang di.janjikan a k a n --------

' di lengkapi dengan persetujuan tertulis) --------

dari ittterinya, ---------------- -------------------

------------ ( pi|iak pertama ) — •— -— ------ ----- —

2. tuan Doktorandus (■■■■■ MM, ----------------—

Pemimpin Cabang DANK RAKYAT INDONESIA di Bur a—

' l)̂ y<̂  M R M A  bertempat tinggal di Surabaya, -

- menurut keterangannya di dalam hal in.i ber

tindak berdasarkan Surat Kuasa tanyaal tujuh — r

,bv?las Juli sier ibu-sembi 1 an ratus delapan puluh 

lima nomor *74r dibuat di hadapan James Herman -

Rahardjo Sav jnna Hukum, pada waktu i t u ---------

penggantl dari K-artipi Mul.jadi Sarjana Hukum, — 

Mot ar its di Jakarta (dari akta tersebut turunan- 

nya yang sah dan bermeterai cukup, diperlihat-

.kan kepada saya, Notaris) r mewaki 1 i D i r e k s i ---
\

dari, dan oleh karena itu bertindak untuk dan —

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI KERJA SAMA ANTAR ... EVY MARTHA ELVIERA



atas nama HANK RAKYAT INDONESIA berkedudukan di

Jakarta, --------------------------------------------

------ ------ ( pihak kedua / BANK. ) — ------------

—  Para penghadap saya, Notaris kenal« ------------

—  Penghadap tuan M M N H H H M H H M H H M H i -----------

tersebut (untuk selanjutnya disebut juga pihak ---

pertama), dengan ini menerangkan bahwa guna men- ~ * 

jainin terhadap di 1 aksanakannya pembayaran dan / -—  

atau pembayaran kembali oleh P.T. f B H B B M I V H H B I  *“

berkedudukan di SJurabaya, 

(untuk selanjutnya disebut juga yang berhutang /

DEBITUR) -----------------------------------------------

secara».-tertib dan sebagaimana mestinya dari segala

uang yang oleh yang berhutang tersebut,. b a i k -----

sekarang ini meungkin sudah maupun yang kemudian - 

hari akan berhutanu kepada BANK RAKYAT INDONESIA - 

Kantor Pusat di Jakarta dan / atau cabangnya di

(untuk selanjutnya disebut juga BANK / KREDITIJR) - 

baik hutang yang timbul berdasarkan persetujuan —  

membuka krerJit, surat hutang, realisasi jaminan —  

Bank dan / atau yang timbul karena sebab apapun —

juga, berikut per panjangannyaf perubahan, ---------

pembaharuan dan tambahan hutangnya yang mungkin —  
%

masl’h akan iJJbuat di kemudian hari, ----------------

juqa,■yang meliputi hutang pokok, bunga dan segala 

biaya lainnya yang wajib dibayar oleh yang ber- —  

hutang kepada Bank, maka pihak pertama dengan ini

menaikat diri swndiri ----------;-------- ------------

sebagai perijamin (borg) dari DEBITUR untuk d a n ---
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atas penagihan yang pertama yang oleh KREDIT UR ..-

membayar semua yang harus dibayar oleh D E B ITUR---

kepada KREDITUR sebagaimana tersebut di a t a s , ----

Juga untuk selama waktu pembayaran yang dengan ---

ayarat-syarat apapun juga mungkin dlperpanJang. —

f—  Pengikatan sebagai penjamin ini menurut ke- ■---

terangan pihak pertama dilakukan dengan m«?l«?paskan 

hak-hak dari hak-hak istimewa , yang diberikan ----

oleh Undang-undang kepada para penjamin, ----- ----

terutamaj------------------- ----- -------- ------------

1. Hak untuk mint a kepada KREDITIJR supaya harta —  

DEBITUR diperaunakan lebih dahulu untuk mem- 

bayar hutang tersebut <voorrecht van eerdere -- 

ui twinning) . --------------------- ---------------- ~

2. Hak untuk minta kepada KREDITUR supaya bilamana

terdapat lebih dari satu penjamin, nutmboyi ----

hutang.tersebut diantara para penjamin --------

(voorrecht van schuldsplitsing). ----------------

3. Hak-hak yang dapat mt?mb<sbaakan kewajiban para -
4

penjamin seperti antara lain tersebut dalam ---

pasal-pacal 1430, 1B47, 1840, 1849 Kitab Undang

undang Hukum Perdata Indonesia. ----------------

KREDITUR menerangkan dengan ini menerima peng- ---

lkatan pihak pertama sebagai penjamin sebagaimana 

ter n£but. ----*----------------- ■----- -----------------

—  Akhirnya para penghadap masing-masing b e r - ----

tindak sebagalmana tersebut menerangkan bahwa ----

tentang akta ini dan segala akibatnya para pihak -

memilih tempat kedudukan hukum yang umum dan -----

tetap di Kantor Panltera Pengadilan Negeri dl ----
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S urabaya d a n / a t a u  Badan Urusan Pihiitang Negar a --- 

(B.U.P.N.). -------------------- -----------------------

 —  -— ~-------Demikian akta ini, -»------------ *-----

dibuat dan diselesaikan di Surabaya pada hari dan 

tanggal ter-sebut pada bag!an aw a 3 akta ini dengan 

dihadiri .oleh tuan Doktorandus i

M M i  Credit Administration Officer Bank Rakyat

Indonesia Kantor Cabang Surabaya m m  d a n ----

pegawai kantor N o t a r i s ,---- ------------

keduanya bertempat tinggal di Surabaya, — ----------

sebagai saksi-sakfiii. ----- -̂--- *-----------------*---- -

—  Sotelah saya, Notaris, membacakan akta ini —  

kepada para penghadap dan para saksi, maka segera

para penghadap, para saksi dan saya, Notaris, ---~

menandatangani akta ini. — *-------- •----■------------

— Dibuat dengan satu gantian, tanpa tambahan, ---

tanpa coretan. ------------------- ---------------------

—  Minuta akta ini telah di tandatangani — ----- ~---

dengan sempurna. ----------------------- ----- *---------

DlDERIKAN SEBAGAI TURUNAN
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