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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang Masalah   

          Pemberian jaminan pada umumnya berkaitan dengan pemberian utang,  

Pemberian utang dalam dunia perbankan, dalam bentuk fasilitas kredit, sudah lazim, 

bahwa pihak bank akan meminta jaminan. Dalam pemberian fasilitas kredit, 

keberadaan jaminan kredit akan menambah keyakinan bank atas pembayaran utang 

debitur pada bank. Dalam penjelasan Pasal 8 ayat (1)  Undang-Undang Nomor  7 

Tahun 1992  tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 

10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 

tentang Perbankan (diumumkan dalam, Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472, untuk selanjutnya dalam disebut UU 

Perbankan), dijelaskan bahwa yang dimaksud jaminan kredit adalah keyakinan atas 

kemampuan dan kesanggupan  debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai yang 

diperjanjikan. Sebenarnya, ketika berhutang, bentuk penjaminan debitur atas hutang 

yang diberikan, telah muncul berdasarkan ketentuan undang-undang, yaitu dalam 

bentuk jaminan umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 Burgerlijk Wetboek 

(untuk selanjutnya disebut BW). Dalam Pasal 1131 BW dinyatakan bahwa:“Semua 
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kebendaan si berutang, baik bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan 

ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan1”. 

           Namun bentuk jaminan umum ini, masih dirasakan kurang oleh bank. Bank 

seringkali juga meminta jaminan khusus, dalam bentuk penyerahan suatu kebendaan 

dari debitur yang diikat dengan suatu bentuk pengikatan jaminan tertentu. Bahkan, 

jika perlu, bank seringkali juga meminta jaminan dari pihak ketiga. Seperti halnya 

debitur, pihak ketiga ini oleh bank juga seringkali diminta untuk menyerahkan suatu 

bentuk kebendaan tertentu, yang dipisahkan dari harta kekayaannya, dan diikat 

dengan suatu pengikatan jaminan tertentu, ini yang disebut jaminan khusus yang 

menimbulkan hak kebendaan, atau bank tidak meminta dari pihak ketiga suatu 

kebendaan tertentu yang dipisahkan dari harta kekayaannya namun  hanya meminta 

agar pihak ketiga tersebut membuat suatu perjanjian dengan pihak bank yang pada 

intinya menyatakan bahwa pihak ketiga tersebut, mengikatkan diri untuk memenuhi 

perikatan debitur pada bank, manakala debitur tidak bisa memenuhinya. Perjanjian 

jaminan semacam inilah yang kemudian disebut dengan penanggungan hutang. Jika 

penanggungan hutang tersebut dilakukan oleh perseorangan, maka disebut personal 

guarantee. Namun jika dilakukan oleh suatu perusahaan, maka lazim disebut 

corporate guarantee. Sebagai suatu bentuk penanggungan hutang, suatu perjanjian 

jaminan berupa corporate guarantee, tunduk pada ketentuan penanggungan utang 

                                                           
1 Terjemahan BW dalam Bahasa Indonesia merujuk pada hasil terjemahan Subekti dan Tjitrosudibio, 

Kitab Undang –Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980  
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pada Pasal 1820 BW yang menyatakan:“Penanggungan adalah suatu perjanjian 

dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri 

untuk memenuhi perikatannya si berutang, manakala orang ini sendiri tidak 

memenuhinya.“  

Penanggungan hutang  merupakan  jaminan perorangan. Jaminan pada dasarnya dapat 

dibedakan :  

1. Jaminan perorangan   

2. Jaminan kebendaan 2 

Pemberian jaminan kebendaan selalu berupa menyendirikan suatu bagian dari 

kekayaan seseorang, si pemberi jaminan, dan menyediakan guna pemenuhan 

(pembayaran) kewajiban (utang) seorang debitur3. Kekayaan tersebut dapat berupa 

kekayaan si debitur atau kekayaan seorang pihak ketiga. Berbeda dengan jaminan 

kebendaan, pada jaminan perorangan tidak menyendirikan suatu bagian dari 

kekayaan seseorang si pemberi jaminan, namun meliputi seluruh harta kekayaan 

pemberi jaminan secara umum. Jaminan yang bersifat perorangan memberikan hak 

verhaal kepada kreditur, terhadap benda keseluruhan dari debitur untuk memperoleh 

pemenuhan dari piutangnya 4. 

                                                           
2 Subekti, Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia,  Citra Aditya Bakti, 

Bandung,199, h.15 (selanjutnya disebut Subekti-I)  
3 Ibid, h.17  
4 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Jaminan di Indonesia Pokok –Pokok Hukum Jaminan dan 

Jaminan Perorangan, Liberty Offset, Yogyakarta, 2011, h.38   
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          Pengertian terhadap harta kekayaan debitur pada umumnya atau benda 

keseluruhan ini, mengandung pengertian seluruh harta kekayaan pemberi jaminan, 

tidak terdapat harta kekayaan tertentu yang disendirikan untuk diserahkan sebagai 

jaminan, seperti halnya jaminan kebendaan. Dengan demikian, jika pemberi jaminan, 

berupa perusahaan dalam bentuk Perseroan Terbatas, maka seluruh harta kekayaan 

Perseroan tersebut menjadi jaminan hutang ketika Perseroan tersebut mengikatkan 

diri sebagai penanggung dalam perjanjian corporate guarantee.  

          Konsekuensi dari hal ini adalah, berlakunya ketentuan Pasal 102 ayat (1)  

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (diumumkan 

dalam Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4756, untuk selanjutnya disebut UUPT 2007) yang menyatakan:  

    Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:  

a. Mengalihkan harta kekayaan Perseroan ; atau  

b. Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan;  

yang merupakan lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih 

Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain 

maupun maupun tidak. Transaksi tersebut adalah transaksi pengalihan kekayaan 

bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun buku atau 

jangka waktu yang lebih lama sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar 

Perseroan.     

 

 

          Dari rumusan Pasal 102 ayat (1) UUPT 2007 di atas tindakan menjaminkan 

harta kekayaan Perseroan yang melebihi 50% (lima puluh persen) harta kekayaan 

Perseroan harus memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (untuk 

selanjutnya disebut RUPS). Dengan demikian untuk tindakan pemberian jaminan 
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berupa corporate guarantee, Direksi suatu Perseroan Terbatas harus meminta 

persetujuan RUPS, karena tindakan tersebut berarti menjaminkan seluruh harta 

kekayaan Perseroan.  

          Namun, dalam praktik, tidaklah selalu demikian. corporate guarantee yang 

diterbitkan tidak selalu disertai persetujuan dari RUPS. Terutama untuk corporate 

guarantee yang diberikan dengan nilai penjaminan terbatas yang dikenal dengan 

limited corporate guarantee, dimana nilai penjaminan tersebut tidak melebihi dari 

50% (lima puluh persen) harta kekayaan perseroan dan corporate guarantee yang 

menjamin nilai hutang, dimana nilai hutang yang dijamin tidak melebihi dari 50% 

(lima puluh persen) dari harta kekayaan perseroan. Jadi yang dijadikan acuan disini 

adalah nilai penjaminan dan nilai hutang yang dijamin. Sepanjang nilai penjaminan 

dan nilai hutang yang dijamin tidak melebihi 50% (lima puluh persen), maka tidak 

perlu dimintakan persetujuan RUPS. Jadi dalam praktik saat ini terdapat 3 (tiga) jenis 

Corporate Guarantee dalam kaitannya dengan persetujuan RUPS:  

No 

. 

Acuan  Persetujuan RUPS  

1. Harta yang 

dijaminkan  

Mutlak dengan persetujuan RUPS, karena 

berpendapat harta yang dijaminkan meliputi seluruh 

harta kekayaan Perseroan, jadi dianggap selalu 

melebihi 50% (lima puluh persen) dari harta 
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kekayaan Perseroan  

2. Nilai penjaminan  Persetujuan RUPS tidak mutlak, tergantung pada 

nilai penjaminannya. Jika nilai penjaminan melebihi 

50% ( lima puluh persen) dari harta kekayaan 

Perseroan maka dimintakan persetujuan RUPS, 

namun jika tidak melebihi maka tidak diperlukan 

persetujuan RUPS  

3. Nilai hutang yang 

dijamin  

Persetujuan RUPS tidak mutlak, tergantung pada 

nilai hutang yang dijamin. Jika nilai hutang yang 

dijamin tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari 

harta kekayaan Perseroan, maka dimintakan 

persetujuan RUPS, namun jika tidak melebihi maka 

tidak diperlukan persetujuan RUPS 

 

2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar  belakang diatas, maka rumusan masalah yang dapat 

disampaikan adalah:  

a. Apa hakikat persetujuan RUPS dalam perjanjian corporate guarantee ? 

b. Apa akibat hukum dari penerbitan  corporate guarantee tanpa didahului 

dengan persetujuan RUPS?  
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1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah :  

a. Menganalisis hakikat persetujuan RUPS dalam perjanjian corporate 

guarantee  

b. Menganalisis akibat hukum yang ditimbulkan pada penerbitan corporate 

guarantee tanpa didahului  persetujuan RUPS  

 

4. Manfaat Penelitian 

          Manfaat penelitian adalah, bahwa dengan meneliti permasalahan ini maka 

diharapkan dapat memberikan kontribusi:  

4.1 Akademis 

a) Memberikan masukan mengenai hakikat persetujuan RUPS dalam 

perjanjian corporate guarantee. 

b) Memberikan masukan  mengenai akibat hukum yang ditimbulkan jika 

penerbitan  corporate guarantee tanpa didahului persetujuan RUPS. 

 

4.2 Praktis  

          Memberikan masukan pada dunia perbankan, notaris maupun 

para pihak lainnya yang sering terlibat dalam pembuatan akta 

perjanjian kredit maupun perjanjian penjaminan, mengenai hakikat 
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persetujuan RUPS dalam perjanjian corporate guarantee beserta 

akibat hukumnya jika penerbitan corporate guarantee tidak didahului 

dengan persetujuan RUPS, sehingga diharapkan dapat meningkatkan 

kesadaran akan pentingnya persetujuan RUPS dalam pemberian 

jaminan berupa corporate guarantee dan ditemukan cara untuk 

mitigasi resiko yang mungkin terjadi.    

 

5. Metode  Penelitian  

5.1 Pendekatan  

                Metode penelitian yang dipergunakan  dalam  penelitian  ini adalah 

yuridis normatif, oleh karena itu pendekatan yang dilakukan adalah 

pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan 

konsep (conceptual approach).  

a. Pendekatan perundang–undangan (statute approach) dilakukan 

dengan meneliti  peraturan perundang-undangan yang mempunyai 

relevansi dengan isu hukum yang diteliti.    

b. Pendekatan konseptual (conseptual approach) yaitu pendekatan yang 

merujuk pada pandangan dan doktrin-doktrin yang ada  dalam ilmu 

hukum. Diharapkan dengan pendekatan ini penelitian akan melahirkan 

pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas 

hukum yang relevan dengan isu hukum.  
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5.2 Bahan Hukum  

                          Didalam melakukan penelitian ini, dilakukan melalui studi pustaka 

terhadap sumber-sumber bahan hukum:  

a. Bahan hukum primer, bahan hukum ini bersifat autoritatif, artinya 

mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari 

perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan 

perundang-undangan dan putusan hakim-putusan hakim.5    

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang dipergunakan 

untuk menganalisan permasalahan ini: BW, UU Perbankan, UUPT 

2007, Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan 

Terbatas (diumumkan dalam Lembaran Negara Nomor 13 Tahun 

1995, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587, untuk 

selanjutnya disebut UUPT  1995) 

b. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum 

yang merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang 

hukum   meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum jurnal-

jurnal hukum dan komentar atas putusan pengadilan6.  

 

 

 

                                                           
5 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, h.181 
6 Ibid 
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6. Sistimatika  Penulisan  

          Sistematika penulisan tesis ini akan dibuat dalam empat Bab 

dengan sistematika sebagai berikut: 

             Bab I  berjudul Pendahuluan. Dalam pendahuluan tersebut akan 

disampaikan dalam sub bab, perihal latar belakang masalah dan rumusan 

masalah kemudian secara berturut-turut akan diikuti dengan tujuan 

penelitian, manfaat  penelitian,  metode dan sistimatika penelitian.  

            Bab II berjudul Hakikat Persetujuan Rapat Umum Pemegang 

Saham Dalam Perjanjian Corporate Guarantee. Bab II ini akan 

membahas hakikat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dalam 

kaitannya dengan penerbitan corporate guarantee. Pembahasan 

disampaikan dalam beberapa Sub Bab yaitu Hakikat Perjanjian 

Corporate Guarantee dan Hakikat Persetujuan Rapat Umum Pemegang 

Saham 

          Bab III berjudul Akibat Hukum Penerbitan Corporate Guarantee 

Tanpa Didahului Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. 

Pembahasan Bab III ini dilakukan dengan beberapa Sub Bab yaitu 

Syarat-Syarat Sah Perjanjian, Akibat Hukum Tidak Dipenuhinya Salah 

Satu Syarat Sah Perjanjian dan Akibat Hukum Perbuatan Ultra Vires .   
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            Bab IV dalam tesis ini berjudul Penutup yang berisi Kesimpulan 

dan Saran. Pada bab ini akan disampaikan kesimpulan dari pembahasan 

masalah pada BAB II dan Bab III, dan selanjutnya akan diberikan saran 

berkaitan dari hasil pembahasan masalah pada BAB II dan BAB III. 
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