
SKRIPSI 

LELI YUNDRIYATI 

PERJANJIAN PENANGGUNGAN 

DALAM BENTUK BANK GARANSI 


DAN PENYELESAlANNYA 


FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SURABAYA 


1997 


ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI



8i1-l.}t-:" t:"" ..../ /J~ i-:; ,J. ',- '?.::.', .~-{..- / 0~-"';::/ -~ /-- ../' 

PERJANJIAN PENANGGUNGAN 

DALAM BENTUK BANK GARANSI 


DAN PENYELESAIANNYA 


1\1<-

Dell) '13 b /91

Juo/ 
p 

, 

'" 
y'1l--' .. 
",""-~--.> 

, " 

'~•.r...~ 

SKRIPSI 

Diajukan untuk MelengkapiThps dan Memenuhl 
SYaJ'at-syafllt untuk Mencapai Gelar 

Sarjana Hukum 

Penyusun. 

G 
 cf1?
,H.A. Oemar Wongsodiwirjo, S.u. Leli Y'undriyati 

NIM. 039313767 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI



---------

DIUJI PADA TANGGAL 10 JULI 1997 

e.~t!LLLtLe.[NO!,!,!l 

KETUA H. Sarnzal'l Soent.ol'O, s. H . 

SEKRETARIS L. Budi Kafi:l'amant.o, S.H. 

l)
ANOOOTA H.A. Oema1' Wongsodiwi1'jo, _LUI I •• on~on \ 

'-_'tV \ ___ 

S1'i Woelan Azis, S.H. ..rtJd 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI



BAB V 


PENUTUP 


1. Kesimpulan 

a. 	 Bank garansi dalam penerblt.annya harus melalui se

rangkaian kegiat.an penelit.ian dan penelaahan baik 

mengenai dir1 pihak yang diJamin (nasabah) t.ermasuk 

kemampuannya memberikan kont.ragaransi maupun siCat. dan 

nilai t.ransaksi yang dijamin. Selain it.u bank juga 

dikenai berbagal ket.ent.uan yang menyangkut. panerbit.an 

bank garansi baik yang berupa larangan maupun bat.asan 

dari Bank Indonesia sebagai bank sent.rai yang salah 

sat.u t.ugasnya adalah melakukan pengawasan sart.a 

penyehat.an t.at.a perbankan. Hal t.ersebut. adalah· wajar 

mengingat. dalam bank garansi selalu t.erkandung suat.u 

risiko sepert.i halnya dalam perist.iwa pember1an kre

dit.. Dengan ket.ent.uan t.ersebut. diharapkan kepent.lngan 

masyarakat. t.el'lindunci dan asas-asas pal'bankan yang 

sehat. dapat. t.erlaksana dengan baik. 

b. 	 Bank gar-ansi yang merupakan salah sat.u bent.uk penang

gungan memilild cil'i-cil'i sepel't.1 halnya penanggungan 

pada umumnya, ant.ar-a lain berslCat. accessoir, ada hak 

l'egres dan subrogasi (bila dipel'lukan). Namun demildan 

bank garans1 Juga memilild ka:rakt.e1'1st.ik khusus misai

nya adanya kont.ragar-ansi, yang apab!.la dicel'mat.i 

mel'upakan pencel'minan dar!. pl'ins!.p kehat.l-hat.ian yang 
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hax-us dijunjung t.inggi oleh bank. SeLain it.u bent.uk 

bank garansi adalah t.ert.ulls, sement.ara dalam penang

gungan t.ldak dlhax-uskan demikian meLainkan bisa ber

bent.uk lesan. Surat. Perjanjlan Bank Garans! juga ber

bent.uk t.ert.ulls dan umumnya Isinya juga st.andar dalam 

art.! pihak bank yang menent.ukan. Apablla pemohon pihak 

set.uju menandat.angani beraI't.! t.erbent.uk perjanjlan. 

c. 	 Dengan dicatrkannya bank garansi, unt.uk menjaga llkui

dit.asnya bank penerblt. hax-us mengambil langkah-langkah 

unt.uk memperoleh kembal1 dana yang dipergunakan 

mereal1sir bank garansi sebagat akibat. wanprest.asi 

pihak t.er jamin. Hal in! t.erut.ama bila n!Lai kont.ra

garansi lebih kedl dibanding niLai bank garansi. 

Selaln mendasarkan pada apa yang t.elah diperjanjikan 

dalam Surat. Perjanjian Bank GaI'ansi bank juga dapat. 

menggunakan hak-hak penanggung sebagaimana diat.ur da

lam KUH Perdat.a, yalt.u hak regres dan hak unt.uk meng

gant.lkan demi hukum segala hak kredit.or t.erhadap de

bi t.or. Umumnya t.erhadap sisa ut.ang t.erjamin yang t.!dak 

t.ert.ut.up oleh kont.ragaI'ansi in! direalisasikan dalam 

bent.uk kredit.. Jadi bank dengan t.er jamin akan menanda

t.anganl Akt.a Per janjian Kredit.. 

2. 	Saran. 

a. 	 Sekalipun t.indakan penellt.ian dan penelaahan dalam 

pener-bit.an bank gar-ansi merupakan suat.u keharusan, 
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diharapkan jangka wakt.unya t.idak t.el'lalu lama. Apa

lagi mengingat. sudah ada kont.l'agal'ansi yang mel'upa

kan bent.uk jaminan dal'i pihak pemohon. Den{,;an 

demikian salah sat.u t.ujuan pembel'ian bank garansi 

yait.u unt.uk menunjang kegiat.an usaha nasabah dapat. 

t.el'capai. 

b. 	 Mesklpun pel' janjian bank garansi bent.uknya st.andar 

dan isinya dibuat. secara seplhak oleh bank (dalam 

pl'akt.ek dewasa ini memang menghendaki demikian), 

sebaiknya dalam pembent.ukannya pihak pemohon juga 

dibel'i kesempat.an unt.uk mengakomodasikan kepent.i 

ngannya. 

c. 	 Memang dalam bank garansi dimungkinkan bahwa nilai 

kont.l'agaransi lebih kecU dadpada nilai bank ga

l'ansi. Namun mengingat. l'isiko yang mungldn t.imbul 

hendaknya nlIal kont.l'agaransi ini Udak t.el'lalu 

bel'beda jauh dibanding nilai bank gal'ansi. Apalagi 

jika nilai bank gal'ansi cukup basal' karena dikhawa

t.irkan akan mengganggu iikuidit.as bank yang ber

sangkut.an mengingat. sisa ut.ang akan diraaiisasikan 

dalam bent.uk kredit. yang kemungkinan basal' adatah 

t.anpa agunan. 
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