
BAB I.   PENDAHULUAN

A.   Latar Belakang Masalah 

Kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi saat ini, khususnya dalam 

kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) berpengaruh bukan hanya pada tiap 

individu  manusia  yang  sulit  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup,  melainkan 

juga perkembangan sebuah perusahaan. Sebab banyak perusahaan yang dapat 

kegiatannya menggunakan BBM. Akibatnya keadaan perusahaan di ambang 

kebangkrutan dan untuk menghidupkan diperlukan suntikan dana.

Suntikan  dana  dapat  diperoleh  perusahaan  melalui  bank  dengan  cara 

meminjam uang atau kredit. Dalam kehidupan sehari-hari, kata kredit bukan 

merupakan perkataan yang asing bagi masyarakat kita. perkataan kredit tidak 

saja dikenal masyarakatdi kota-kota besar, tetapi sampai di desa-desa pun kata 

kredit tersebut sudah sangat populer. Manusia adalah  homo economicus dan 

manusia selalu berusaha memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan manusia yang 

beraneka ragam sesuai dengan harkatnya yang selalu meningkat, sedangkan 

kemampuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkannya itu terbatas. hal ini 

menyebabkan manusia memerlukan bantuan untuk memenuhi hasrat dan citi-

citanya.Dalam  hal  ini  berusaha,  maka  untuk  meningkatkan  usahanya  atau 

untuk meningkatkan daya guna suatu barang, ia memerlukan bantuan dalam 

bentuk permodalan. Bantuan dari bank dalam bentuk tambahan modal inilah 

yang  sering  disebut  dengan  kredit.  Manusia  adalah  homo economicus dan 

manusia selalu berusaha memenuhi kebutuhannya.  kebutuhan manusia yang 

beraneka ragam sesuai dengan harkatnya yang selalu meningkat, sedangkan 
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kemampuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkannya itu terbatas. hal ini 

menyebabkan manusia memerlukan bantuan untuk memenuhi hasrat dan citi-

citanya.Dalam  hal  ini  berusaha,  maka  untuk  meningkatkan  usahanya  atau 

untuk meningkatkan daya guna suatu barang, bantuan dari bank dalam bentuk 

tambahan modal inilah yang sering disebut dengan kredit.

Perjanjian  penanggungan  hutang  di  atur  dalam  Pasal  1820  sampai 

dengan  Pasal  1850  KUH  Perdata.  Pasal  1820  KUH  Perdata  mengartikan 

penanggungan  adalah  “Suatu  perjanjian,  di  mana  pihak  ketiga,  demi 

kepentingan kreditur, mengikatkan dirinya untuk memenuhi perikatan debitur, 

bila debitur tidak dapat memenuhi perikatannya”.5

Kutipan  di  atas  menerangkan  ada  tiga  yang  terkait  dalam perjanjian 

penanggungan hutang, yaitu debitur, kreditur,  dan pihak ketiga. Kreditur di 

sini  berkedudukan  sebagai  pemberi  kredit  atau  orang  yang  berpiutang, 

sedangkan  debitur  adalah  orang  yang  mendapat  pinjaman  uang  atau 

berhutang. Pihak ketiga adalah orang yang akan menjadi penanggung utang 

debitur kepada kreditur. Adanya jaminan yang disyaratkan dalam pemberian 

hutang, maka pihak ketiga di sini adalah orang yang dijadikan penanggung 

atau  borg.  Kegiatan  ketiga  pihak  yang  terlibat  tersebut  diawali  dengan 

perjanjian  kredit  atau  perjanjian  guna  memperoleh  kredit  dari  bank  antara 

kreditur  dan  debitur,  kemudian  dilanjutkan  lagi  dengan  perjanjian 

penanggungan (BORGTOCHT).  

5  H. Salim HS. Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia,  Jakarta, Raja Grafindo Persada, 
2004, hal. 219
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B.   Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah  isi  Perjanjian  Penanggungan  dalam  perjanjian  kredit 

antara  CV.  Agung  Rejeki  dengan  Bank  Pembangunan  Daerah  (BPD) 

Jateng Cabang Karanganyar?

2. Bagaimanakah  pelaksanaan  perjanjian  penanggungan  dalam  perjanjian 

kredit  antara  CV.  Agung  Rejeki  dengan  Bank  Pembangunan  Daerah 

(BPD) Jateng Cabang Karanganyar? 

3. Bagaimanakah  pertanggungjawaban  pihak  penanggung  apabila  debitur 

ternyata benar-benar wanprestasi?

C.   Tujuan Penelitian

1. Ingin  mengetahui  isi  Perjanjian  Penanggungan  dalam perjanjian  kredit 

antara  CV.  Agung  Rejeki  dengan  Bank  Pembangunan  Daerah  (BPD) 

Jateng Cabang Karanganyar

2. Ingin mengetahui pelaksanaan perjanjian penanggungan dalam perjanjian 

kredit  antara  CV.  Agung  Rejeki  dengan  Bank  Pembangunan  Daerah 

(BPD) Jateng Cabang Karanganyar. 

3. Ingin  mengetahui  pertanggungjawaban  pihak  penanggung  aapabila 

debitur ternyata benar-benar wanprestasi.

D.   Manfaat Penelitian 

1.  Manfaat Teoritis

Penelitian  ini  dapat  memberikan  masukan  yang  positif  bagi 

perkembangan  dunia  hukum  dalam  pelaksanaan  proses  pelaksanaan 
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perjanjian penanggungan antara perusahaan dengan Bank dan agunan yang 

dipergunakan adalah benda bergerak dan tidak bergerak. 

2.  Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Bagi  bank  diharapkan  dapat  berguna  sebagai  bahan  masukan  dalam 

bidang  hukum  sehingga  bank  dapat  lebih  mengembangkan  dan 

memberikan solusi dalam proses pelaksanaan perjanjian penanggungan.

b. Bagi  masyarakat  diharapkan  akan  memperoleh  pengertian  dan 

pemahaman  dengan  tepat  tentang  proses  pelaksanaan  perjanjian 

penanggungan, khususnya proses pelaksanaan perjanjian penanggungan.

D.   Metode Penelitian

1.   Jenis Penelitian: deskriptif kualitatif.

2.   Metode  Pendekatan:  yuridis sosiologis. 

3.   Data dan Sumber Data

a. Data primer adalah data-data yang diperoleh secara langsung pada nara 

sumber atau responden, antara lain: Kepala Pimpinan atau karyawan 

Bank BPD Jateng.

b. Data  Sekunder:  data-data  lain  yang  berhubungan  dengan  peneliti, 

berupa bahan-bahan pustaka. 

4.   Metode Pengumpulan Data: Observasi, wawancara, dan studi pustaka.

5.  Metode  Analisis Data: menggunakan metode induktif, yaitu suatu metode 

dalam menganalisis data berawal dari fenomena-fenomena khusus menuju 

pada fenomena-fenomena umum. 
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BAB II.   LANDASAN TEORI

A.  Perjanjian Secara Umum

1. Pengertian Perjanjian

Pasal 1313 KUH Perdata perjanjian adalah “Suatu perbuatan dengan 

mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain 

atau lebih”. Perjanjian adalah persetujuan yang dirumuskan secara tertulis 

yang  melahirkan  bukti  tentang  adanya  hak  dan  kewajiban9.  Perjanjian 

adalah perbuatan yang dilakukan dua orang atau lebih yang isi perjanjian 

tersebut didasarkan atas kesepakatan atau persetujuan bersama10

2. Syarat-syarat Perjanjian 

Ada beberapa persyaratan untuk melakukan suatu sahnya perjanjian, 

dalam hal ini diatur oleh Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu :

a. Adanya kesepakatan dari kedua belah pihak.

b. Adanya kecakapan dari pihak-pihak untuk membuat perikatan.

c. Adanya suatu hal tertentu.

d. Adanya suatu sebab yang tidak dilarang oleh Undang-undang.

3.   Macam-macam Perjanjian 

Perjanjian dalam kehidupan masyarakat banyak macamnya. Menurut 

Subekti  macam-macam  perjanjian  meliputi  perjanjian:  tukar-menukar, 

sewa-menyewa,  sewa-beli,  untuk  melakukan  suatu  pekerjaan, 

pengangkutan, persekutuan, perkumpulan, penghibahan, penitipan barang, 

9   Kusumohamidjojo,  Budiono,  Dasar-dasar  Merancang  Kontrak,  Gramedia  Widiasarana, 
Jakarta, 1998, hal.6.

1 0 Muhammad, Abdul Kadir, Hukum Perjanjian, Bandung, 1989, hal. 5.
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pinjam-pakai, pinjam-meminjam. Perjanjian untung-untungan, pemberian 

kuasa, dan penanggungan hutang16, dengan penjelasannya sebagai berikut:

a.  Perjanjian  tukar-menukar:  perjanjian  dua  belah  pihak  atau  lebih 

mengikatkan diri untuk saling memberikan suatu barang secara timbal-

balik sebagai gantinya suatu barang (Pasal 1541 KUH Perdata).

b.  Perjanjian sewa-menyewa: suatu perjanjian dengan mana pihak yang 

satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lain 

suatu kenikmatan dariu suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan 

dengan  pembayaran  suatu  harga  yang  oleh  pihak  tersebut  terakhir 

disanggupi pembayarannya (Pasal 1548 KUH Perdata). 

c.  Perjanjian sewa-beli: adalah suatu ciptaan praktek atau kebiasaan yang 

sudah diakui sah oleh yurisprudensi, dengan pengertiannya yaitu suatu 

macam  yang  mendekati  jual-beli  daripada  sewa-menyewa.  Dalam 

prakteknya salah satu pihak memperoleh barang dengan pembayaran 

secara diangsur. 

d.   Perjanjian untuk melakukan suatu pekerjaan: suatu pihak menghendaki 

dari  pihak  lawan  dilakukan  suatu  pekerjaan  untuk  mencapai  suatu 

tujuan, untuk itu pihak yang menghendaki sanggup memberi upah.  

e.  Perjanjian  pengangkutan:  suatu  perjanjian  di  mana  satu  pihak 

menyanggupi  untuk dengan aman membawa orang atau barang dari 

satu tempat ke tempat lain, dan pihak yang lain sanggup membayar 

ongkosnya. 

16 Salim, Op. Cit., hal. 19  
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f.   Perjanjian persekutuan:  suatu perjanjian antara dua orang atau lebih 

untuk bersama-sama mencari  keuntungan yang akan dicapai dengan 

jalan  masing-masing  memasukkan  dalam  suatu  kekayaan  bersama 

(Pasal 1618 KUH Perdata). 

g.  Perjanjian  perkumpulan:   suatu   kesepakatan  dalam   melakukan 

kerjasama untuk mencapai tujuan yang bersifat non-ekonomis, dengan 

bentuk dan cara meletakkan anggaran dasar.

h.   Perjanjian   penghibahan:   suatu   perjanjian   dengan  mana  pihak 

penghibah, di waktu hidupnya,  dengan Cuma-Cuma dan tidak dapat 

ditarik  kembali,  menyerahkan  suatu  barang  guna  keperluan  si 

penerima hibah. 

i.   Perjanjian penitipan barang: suatu perjanjian apabila seorang menerima 

sesuatu  barang  dari  orang  lain,  dengan  syarat  bahwa  ia  akan 

menyimpan  dan  mengembalikan  dalam  wujud  asalnya  (Pasal  1694 

(KUH Perdata).

j.     Perjanjian pinjam-pakai:  suatu perjanjian dengan mana pihak yang 

satu  memberikan  suatu  barang  kepada  pihak  yang  lainnya  untuk 

dipakai  dengan  Cuma-Cuma,  dengan  syarat  bahwa  yang  menerima 

barang  setelah  memakai  atau  setelah  lewat  waktu  tertentu 

mengembalikannya (Pasal 1740 KUH Perdata). 

k.  Perjanjian  pinjam-meminjam:  suatu  perjanjian  dengan mana pihak 

yang satu memberikan suatu barang kepada pihak yang lainnya suatu 

jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan 
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syarat pihak yang terakhir akam mengembalikan sejumlah yang sama 

dari jenis dan mutu yang sama pula (Pasal 1754).

l.  Perjanjian untung-untungan: suatu perbuatan yang hasilnya mengenai 

untung-ruginya, baik bagi semua pihak, maupun bagi sementara pihak, 

bergantung kepada suatu kejadian yang belum tentu (Pasal 1774KUH 

Perdata). 

3. Subjek dan Objek Perjanjian 

Pengertian  perjanjian  menurut  M.  Yahya  Harahap,  perjanjian 

adalah suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang 

atau lebih yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh 

prestasi  sekaligus  mewajibkan  pihak  lain  untuk  menunaikan  prestasi.17 

Pengertian tersebut menegaskan bahwa perjanjian timbul karena adanya 

hubungan  hukum  kekayaan  antara  dua  orang  atau  lebih.  Pendukung 

hukum perjanjian sekurang-kurangnya dua orang, dimana masing-masing 

orang menduduki posisi yang berlainan, satu orang sebagai kreditur yaitu 

orang  yang  memperoleh  hak  atas  prestasi  dan  disisi  lain  debitur  yaitu 

orang yang berkewajiban memenuhi pelaksaan prestasi.18

4.   Pelaksanaan Perjanjian 

Suatu  perjanjian  merupakan  suatu  peristiwa  di  mana  seorang 

berjanji  kepada orang lain atau di mana dua orang saling berjanji  untuk 

melaksanakan  sesuatu.  Melihat  dari  macamnya  hal  yang  diperjanjikan 

untuk dilaksanakan,

17 M. Yahya Harahap, S.H, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1996, hal. 6.
18 Ibid, hal. 7
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5.   Prestasi dan Wanprestasi 

Prestasi  atau  performance dalam  bahasa  Inggris,  dalam  hukum 

perjanjian dimaksudkan sebagai suatu pelaksanaan hal-hal tertulis dalam 

perjanjian  oleh  para  pihak  yang  telah  mengikatkan  diri  untuk  itu, 

pelaksanaan  sesuai  dengan  “term”  dan  “condition”  sebagaimana  yang 

disebutkan dalam perjanjian yang bersangkutan.26

Adapun yang merupakan bentuk-bentuk prestasi adalah yang disebut 

dalam pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu berupa:

a. Memberikan sesuatu

b. Berbuat sesuatu

c. Tidak berbuat sesuatu

B.  Perjanjian Penanggungan (Jaminan) 

1.   Pengertian Perjanjian Penanggungan

Kata perjanjian dalam kehidupan sehari-hari sering dijumpai sebab 

perjanjian amat penting. Orang tidak dapat dikatakan berjanji akan suatu 

hal  apabila  suatu  kewajiban  dikenakan  kepadanya  oleh  undang-undang 

atau  dalam  hal  perbuatan  melanggar  hukum.  Kewajiban-kewajiban 

menurut  hukum melekat  pada  perbuatan seseorang,  seseorang dianggap 

tahu adanya hukum itu dan oleh karenanya dapat dianggap berjanji akan 

melaksanakan kewajiban yang ditentukan oleh hukum itu.28  

2 6 Munir Fuady,  Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Bisnis,  Citra Aditya Bakti, Bandung, 
2001, hal. 87.

28 Prodjodikoro, R. Wirjono, Azas-azas  Hukum Perjanjian, Mandar Maju, Jakarta, 2000, hal. 2.
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2.   Sifat Penanggungan Hutang 

Sifat  perjanjian  penanggungan  utang  adalah  bersifat  accesoir 

(tambahan), sedangkan perjanjian pokoknya adalah perjanjian kredit atau 

perjanjian  pinjam  uang  antara  debitur  dengan  kreditur.30 Sifat  accesoir 

accesoir dalam penanggungan  hutang  berhubungan  dengan  bunyi  Pasal 

1821 KUH Perdata yang menyatakan bahwa tiada jaminan pribadi,  jika 

tidak ada suatu perikatan pokok yang sah.

3.   Akibat Penanggungan antara Kreditur dan Penanggung

Telah dipahami bahwa hubungan hukum antara kreditur, debitur, 

dan  penanggung  dalam  perjanjian  penanggungan,  penanggung 

berkedudukan  sebagai  pihak  ketiga,  yang  telah  sukarela  mengikatkan 

dirinya  dalam  perjanjian  kredit  yang  dilakukan  oleh  debitur  dengan 

kreditur.33     

4.   Akibat-akibat  Penanggungan antara  Debitur  dan  Penanggung  dan 

antara Para Penanggung

Hubungan hukum antara penanggung dengan debitur utama adalah 

erat  kaitannya  dengan  telah  dilakukannya  pembayaran  hutang  debitur 

kepada kreditur. Untuk itu, pihak penanggung menuntut kepada debitur 

supaya  membayar  apa  yang  telah  dilakukan  oleh  penanggung  kepada 

kreditur.

30 Ibid Salim HS, hal. 219. 
33 Ibid, hal. 42
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5.   Hapusnya Penanggungan Hutang  

Hapusnya  penanggungan utang diatur  dalam Pasal  1845 sampai 

dengan  Pasal  1850  KUH  Perdata.  Di  dalam  Pasal  1845  KUH  Perdata 

disebutkan  bahwa  perikatan  yang  timbul  karena  penaggungan,  hapus 

karena  sebab-sebab yang  sama dengan  yang  menyebabkan  berakhirnya 

perikatan  lainnya.  Pasal  ini  menunjuk  kepada  Pasal  1381,  Pasal  1408, 

Pasal 1420, Pasal 1424, Pasal 1437, Pasal 1442, Pasal 1574, Pasal 1846, 

Pasal 1938 dan Pasal 1984 KUH Perdata.40 

C.  Bank Perkreditan

1. Pengertian Kredit 

Istilah  kredit  berasal  dari  bahasa  Yunani  (credere)  yang  berarti 

kepercayaan  (truth  atau  faith).  Oleh  karena  itu  dasar  dari  kredit  ialah 

kepercayaan.  Raymond  P.  Kent  dalam  buku  karangannya  Money  and 

Banking mengatakan  bahwa  “Kredit  adalah  hak  untuk  menerima 

pembayaran  atau  kewajiban  untuk  melakukan  pembayaran  pada  waktu 

diminta, atau pada waktu yang akan datang, karena penyerahan barang-

barang sekarang.”36

2.  Unsur Kredit

a. Kepercayaan, yaitu keyakinan si pemberi kredit bahwa prestasi yang 

diberikan  baik  dalam  bentuk  uang,  barang,  atau  jasa,  akan 

diterimanya  benar-benar  kembali  dalam  jangka  waktu  tertentu 

40 Salim HS, Op. Cit., hal. 221.
36 Thomas Suyatno, Op. Cit. hal. 16.
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 b.

 c.

 d.

diwaktu yang akan datang.

Waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi 

dengan kontraprestasi yang akan diterima dimasa yang akan datang. 

Dalam unsur waktu ini,  terkandung pengertian nilai agio dari uang 

yaitu  uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya  dari  uang yang 

akan diterima pada masa yang akan datang.

Degre of Risk, yaitu suatu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai 

akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian 

prestasi  dan  kontraprestasi  yang  akan  diterima  kemudian  haru. 

Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat resikonya, 

karena sejauh kemampuan manusia untuk menerobos hari depan itu, 

maka  masih  selalu  terdapat  unsur  ketidaktaun  yang  tidak  dapat 

diperhitungkan.  Inilah  yang  menyebabkan  timbulnya  unsur  resiko 

inilah maka timbulah jaminan dalam pemberian kredit.

Prestasi atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentu uang, 

tetapi  juga  dapat  dalam  bentuk  barang  atau  jasa.  Namun  karena 

kehidupan modern sekarang ini didasar kepada uang, maka transaksi-

transaksi kredit yang menyangkut uangalah yang sering kita jumpai 

dalam praktek perkreditan.

BAB III.   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.  Deskripsi Singkat Bank Pemerintah Daerah (BPD)
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Deskripsi singkat tentang Bank Pemerintah Daerah (BPD) diperoleh dari 

data  sekunder  milik  BPD  Cabang  Karanganyar,  dengan  uriannya  sebagai 

berikut:1

Bank Pemerintah  Daerah (BPD) adalah bank sebagai  telah ditetapkan 

dalam akte Pendirian Nomor 1 tanggal 1 Mei 1999 dan telah disahkan oleh 

Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C – 8223 HT 01.01. TH’99 

Tanggal 5 Mei 1999, diumumkan dalam Berita Negera RI Nomor 15 Tahun 

1999.  Tambahan  berita  negara  RI  Nomor  3762  tanggal  22  Juni  1999., 

didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan Nomor TDP 11011903665.  

B.   Isi Perjanjian Penanggungan dalam Perjanjian Kredit 

1.   Judul kontrak atau perjanjian

Pasal 1319 KUH Perdata membedakan kontrak atau perjanjian yang 

oleh undang-undang diberi nama dan kontrak tidak bernama. Perjanjian 

Penanggungan  termasuk  perjanjian  bernama.  Dilanjutkan  oleh  Hardijan 

Rusli  (dalam Rahman,  2003:  94)  bahwa  judul  perjanjian  harus  selaras 

dengan isi  perjanjian   dan judul  perjanjian  akan menentukan ketentuan 

peraturan hukum mana yang berlaku dalam perjanjian tersebut. Perjanjian 

penanggungan tunduk dan diatur oleh peraturan hukum penanggungan.     

2.   Bagian Pembukaan

a.   Komparasi

1 Sumber Data Sekunder: Milik BPD Cabang Karanganyar. 
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Pada prinsipnya komparasi memuat identifikasi dari para pihak 

atau  orang  yang  melibatkan  dan  mengikatkan  diri  dalam  suatu 

perjanjian.  Para  pihak yang  terlibat  dalam Perjanjian  Penanggungan 

adalah pihak CV. Agung Rejeki dengan Bank Pembangunan Daerah 

(BPD)  Jateng  Cabang  Karanganyar.  Bagian  pembukaan  untuk 

komparasi ini dibuktikan dengan kata-kata: “Yang bertanda tangan di 

bawah ini” 

Jadi,  dalam  komparsi  dalam  Perjanjian  Penanggungan  berupa 

penuangan tentang: (1) uraian terperinci tentang identitas yang meliput 

nama, pekerjaan dan alamatnnya para pihak, dan (2) kedudukan para 

pihak yang ditulis:  “Selanjutnya kedua belah pihak disebut sebagai 

pihak …….(pihak pertama Bank Pembangunan Daerah (BPD), pihak 

kedua CV Agung Rejeki, dan pihak ketiga disebut penanngung).

b.   Tempat dan waktu pembuatan perjanjian  

“Selanjutnya  pada  hari  ini  Kamis,  15  Januari  2004  telah  terjadi 

kesepakatan  antara  pihak  Pertama dengan  Pihak  kedua,  serta  pihak 

ketiga untuk mengadakan perjanjian penanggungan”.

Kalimat  tersebut  di  atas  merupakan  kalimat  pernyataan  dalam 

perjanjian  yang  membuktikan  bahwa  tempat  dan  waktu  pembuatan 

perjanjian  ada  dalam  Perjanjian  Penanggungan  yang  diletakkan  di 

bagian pembukaan. Tempat dan waktu pembuatan perjanjian tersebut 

di  atas  menandai  lahirnya  perjanjian  berdasarkan  pada  kesepakatan 
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dalam kesesuaian kehendak, kesepakatan yang menjadi syarat lahirnya 

sebuah Perjanjian Penanggungan.

3.   Bagian Isi atau Pasal-pasal

Bagian isi dalam Perjanjian Penanggungan memuat 3 Bab dan 5 

Pasal. Penjelasan dari masing-masing pasal tersebut sebagai berikut:3

Bab I : Ketentuan Umum
Pasal 1

Bab II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Bab III

Pasal 5

:

:

:

:

:

:

:

Memberlakukan  Peraturan  Umum  perjanjian 

penanggungan.

Plafon dan Penggunaan Kredit

Besar maksimum pinjaman uang

Keperluan pinjaman

Kesanggupan penanggung mengembalikan uang apabila 

peminjam melakukan wanprestasi

Lain-lain 

Ada perubahan perjanjian atas kesepakatan bersama
C.   Pelaksanaan  Perjanjian Penanggungan 

Pelaksanaan  perjanjian  penanggungan  dilaksanakan  hanya  apabila 

kreditor melakukan wanprestasi. Hal ini termuat pada Pasal 4 dalam perjanjian 

penanggungan, yang isinya:

PENANGGUNG  bersedia  sanggup  untuk  melaksanakan  semua 

kewajiban  yang  dilakukan  oleh  PEMINJAM  apabila  PEMINJAM  tidak 

melaksanakan kewajibannya kepada BANK   

Berdasarkan  bunyi  Pasal  4  tersebut  di  atas  dapat  diketahui  bahwa 

penanggung  bersedia  sanggup  untuk  melaksanakan  semua  kewajiban  yang 
3 Data Sekunder Milik BPD Cabang Karangnayar.

15



dilakukan oleh peminjam apabila peminjam tidak melaksanakan kewajibannya 

kepada bank.

Berdasarkan  bunyi  draf  Surat  Perjanjian  Penanggungan  di  atas  dan 

setelah dilakukan penandatanganan surat perjanjian tersebut,  maka tindakan 

selanjutnya  dari  kedua  belah  pihak  adalah  melaksanakan  hak  dan 

kewajibannya masing-masing sesuai dengan isi perjanjian.

1) Apabila debitur telah melaksanakan kewajibannya untuk melunasi kredit 

sebelum jatuh tempo maka:

a. Kreditur berhak menerima dan debitur berkewajiban membayar.

b. Kreditur berhak menerima dan debitur berkewajiban membayar 50 % 

(lima puluh persen ) dari sisa bunga yang belum terbayar apabila lama 

angsuran kredit sampai dengan dua pertiga dari jangka waktu.

c. Atau  apabila  debitur  terlambat  dalam  melaksanakan  kewajibannya 

untuk membayar angsuran, maka kreditur berhak memberikan denda 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

d. Kreditur  berhak  menghentikan  atau  membatalkan  perjanjian  kredit 

yang  telah  disetujui  dan  disepakati  bersama  secara  sepihak  apabila 

ternyata debitur tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah disetujui 

dan disepakati bersama. 

Perjanjian ini berakhir apabila:9

1. Berakhir dengan sendirinya, apabila jangka waktu perjanjian ini habis. 

Berakhir sebelum jangka waktu berakhir

D.   Tanggung Jawab Pihak Penanggung Apabila Debitur Wanprestasi
9 Joko Widodo, Petugas BPD Bagian Kredit, Wawancara 14 Desember 2006.
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Tanggung jawab dilakukan setelah salah satu pihak dalam perjanjian 

melakukan  wanprestasi  karena  kelalaian.  Sesuai  model  wanprestasi  bagi 

pihak yang tidak memenuhi prestasinya dikatakan sebagai wanprestasi tidak 

sempurna memenuhi prestasi. Sebab pihak buruh telah memenuhi sebagian 

prestasi  yang  dilakukan  yaitu  melaksanakan  pekerjaan,  prestasi  yang  lain 

belum  dilaksanakan  yaitu  tidak  tidak  bekerja  dengan  baik.  Bentuk 

wanprestasi yang dilakukan oleh pihak buruh sebagai wanprestasi. Dikatakan 

wanprestasi tidak sempurna memenuhi prestasi, bentuk wanprestasi

BAB IV.   KESIMPULAN (HASIL PENELITIAN) 

A.   Isi Perjanjian Penanggungan dalam perjanjian kredit 

1.   Judul kontrak: termasuk perjanjian bernama Perjanjian Penanggungan.

2.   Bagian pembukaan: (1)  komparasi, memuat identifikasi dari para pihak 

atau orang yang melibatkan dan mengikatkan diri dalam suatu perjanjian 

dan (2) memuat tempat dan waktu pembuatan perjanjian  

3. Bagian isi atau Pasal-pasal terdiri dari tiga Bab dan 5 Pasal yang memmuat 

tentang ketentuan isi perjanjian penangungan dalam perjanjian kredit.

4.   Bagian penutup: adanya penekanan bahwa perjanjian sebagai alat bukti 

secara hukum dan penandatanganan ketiga belah pihak yang terlibat 

(kreditur, debitur, dan penanggung).

B.  Pelaksanaan  perjanjian penanggungan dalam perjanjian kredit 

Pelaksanaan  Perjanjian  Penanggungan  dilaksanakan  ditandatangani 

setelah  perjanjian  kredit  ditandatangani.  Adapun  Pelaksanaan  perjanjian 
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penanggungan  dalam  perjanjian  kredit  dilaksanakan  apabila  kreditur 

melakukan  wanprestasi.  Hal  ini  sesuai  dengan  Pasal  4  dalam  Perjanjian 

Penangunggan dalam Perjanjian Kredit.  

C.  Pertanggungjawaban pihak penanggung apabila debitur ternyata benar-

benar wanprestasi

Pertanggungjawaban  dilakukan  setelah  salah  satu  pihak  dalam 

perjanjian melakukan wanprestasi karena kelalaian. Kelalaian yang dilakukan 

oleh  pihak  debitor  berdampak  atau  membawa  akibat  pada  penanggung 

perjanjian. Dalam hal ini pihak penanggung wajib membayar ganti rugi yang 

dilakukan oleh debitor kepada kreditor sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
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