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ABSTRAK 

 

Jaminan perorangan (Borgtocht) dalam praktik dapat memberikan tambahan 

keyakinan kepada pihak kreditur (bank) untuk memberikan kredit kepada debitur. 

Apabila terjadi permasalahan kredit macet, maka orang yang menjadi penjamin 

(Borgtocht) ikut bertanggung jawab, yaitu penjamin  (Borgtocht) harus membayar 

hutang debitur jika debitur tidak memiliki kemampuan lagi atau debitur sama 

sekali tidak mempunyai harta benda yang dapat disita. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis: (1) keabsahan dan akibat hukum 

perjanjian borgtocht dalam kredit perbankan; (2) tanggung jawab penjamin 

perorangan (Borgtocht) apabila debitur mengalami kredit macet. 

Jenis penelitian ini adalah library research (studi pustaka). Tipe penelitian 

menggunakan yuridis normatif. Sifat penelitian adalah deskriptif analitis. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-

undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Teknik 

pengumpulan data menggunakan studi pustaka dengan mengumpulkan bahan 

hukum primer, dan sekunder. Teknik analisis data menggunakan deskriptif 

kualitatif. 

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: Pertama, Perjanjian borgtocht 

dalam kredit perbankan dianggap sah apabila perjanjian tersebut memenuhi 

persyaratan yang dinyatakan pada Pasal 1320 KHUPerdata, yaitu: (1) ada 

kesepakatan untuk membuat suatu perikatan; (2) para pihak memiliki kecakapan 

untuk membuat suatu perikatan; (3) Isi perjanjian memuat suatu pokok persoalan 

tertentu (borgtocht); (4) Suatu sebab yang tidak terlarang (perjanjian borgtocht 

tidak dilarang undang-undang). Perjanjian borgtocht tersebut memiliki akibat 

hukum mengikat para pihak yang membuatnya sebagai undang-undang (Pasal 

1338 ayat (1) KUHPerdata). Kedua, Penjamin (borgtocht) harus membayar 

hutang debitur kepada kreditur (bank) apabila debitur mengalami kredit macet. 

Namun, apabila debitur (yang diberi jaminan) dianggap bersalah (lalai), maka 

penjamin tidak diwajibkan membayarnya (Pasal 1831 KUHPerdata). Apabila 

penjamin (borgtocht) telah melepaskan hak istimewanya untuk menuntut agar 

harta benda debitur yang dijamin untuk melunasi hutangnya, maka mekanisme 

pelunasan hutang, yaitu: (a) harta benda dari debitur disita dan digunakan terlebih 

dahulu untuk melunasi hutang tersebut; (b) apabila harta benda tersebut tidak 

mencukupi untuk melunasi hutang, maka penjamin (borgtocht) ikut bertanggung 

jawab untuk melunasi hutang debitur tersebut. Apabila tidak ada klausul tentang 

pembagian besar-kecilnya jaminan dalam perjanjian borgtocht), maka penjamin 

pertama akan terlebih dahulu bertanggung jawab atas kredit yang harus dilunasi. 

Apabila harta benda penjamin pertama tidak mencukupi untuk melunasi kredit, 

selanjutnya penjamin kedua harus bertanggung jawab atas pelunasan kredit 

tersebut. 

 

Kata kunci: Tanggung jawab, Borgtocht, Perjanjian, Kredit macet 
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ABSTRACT 

Individual guarantees (Borgtocht) in practice can provide additional 

confidence to creditors (banks) to extend credit to debtors. If there is a bad credit 

problem, then the person who is the guarantor (Borgtocht) is also responsible, 

namely the guarantor (Borgtocht) must pay the debtor's debt if the debtor no 

longer has the ability or the debtor has absolutely no assets that can be 

confiscated. The purpose of this research is to describe and analyze: (1) the 

legality and legal consequences of the borgtocht agreement in bank credit; (2) the 

responsibility of the individual guarantor (Borgtocht) if the debtor experiences 

bad credit. 

This type of research is library research (literature study). This type of 

research uses normative juridical. The nature of the research is descriptive 

analytical. The approach used in this research is the statute approach and the case 

approach. Data collection techniques using literature study by collecting primary 

and secondary legal materials. The data analysis technique used descriptive 

qualitative. 

The results of the study concluded that: First, the borgtocht agreement in 

bank credit is considered valid if the agreement meets the requirements stated in 

Article 1320 of the Civil Registry, namely: (1) there is an agreement to make an 

engagement; (2) the parties have the ability to make an engagement; (3) The 

contents of the agreement contain a certain subject (borgtocht); (4) A cause which 

is not prohibited (the borgtocht agreement is not prohibited by law). The 

borgtocht agreement has legal consequences binding the parties that make it a law 

(Article 1338 paragraph (1) of the Civil Code). Second, the guarantor (borgtocht) 

must pay the debtor's debt to the creditor (bank) if the debtor experiences bad 

credit. However, if the debtor (who is given a guarantee) is deemed guilty 

(negligent), then the guarantor is not obliged to pay it (Article 1831 of the Civil 

Code). If the guarantor (borgtocht) has released its privileges to demand that the 

secured debtor's property be repaid, the debt settlement mechanism, namely: (a) 

the debtor's assets are confiscated and used first to pay off the debt; (b) if the 

property is not sufficient to pay off the debt, then the guarantor (borgtocht) is also 

responsible for paying off the debtor's debt. If there is no clause regarding the 

distribution of the size of the collateral in the borgtocht agreement), the first 

guarantor will first be responsible for the credit that must be repaid. If the assets 

of the first guarantor are not sufficient to pay off the credit, then the second 

guarantor is responsible for repayment of the credit. 

 

Keywords: Responsibility, Borgtocht, Agreement, Bad credit 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Bank merupakan aspek penting dalam pertumbuhan modal pengusaha 

dan investasi pada dunia usaha sebagai pelaku usaha. Dalam rangka 

mendorong kegiatan pengembangan usaha, pengusaha yang kekurangan dana 

akan menghubungi bank atau pihak non bank untuk mengajukan pinjaman / 

fasilitas kredit. Menurut Iswardono, hal ini karena bank memiliki fungsi 

sebagai berikut: (a) Mengumpulkan dana menganggur sementara untuk 

dipinjamkan kepada pihak lain atau membeli surat berharga (investasi 

finansial); (b) Memfasilitasi pembayaran transportasi; (c) Menjamin 

sementara keuangan masyarakat tidak digunakan; (d) Pembentukan kredit 

(simpanan kredit), yaitu pembentukan giro (simpanan yang dapat dicairkan 

dari cadangan berlebih kapan saja).1 

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang 

Perbankan, dinyatakan bahwa kredit adalah: ”Penyediaan uang atau tagihan 

yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau 

kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang 

mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu 

tertentu dengan pemberian bunga”. 

Sebelum memberikan kredit, bank harus memastikan bahwa kredit 

yang diberikan memang akan kembali. Keyakinan tersebut didapat dari hasil 

 
1 Iswardono, Uang dan Bank, edisi ke-4 (Yogyakarta: BPFE, 2001), hlm. 62. 
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evaluasi kredit sebelum penyaluran kredit. Bank dapat melakukan evaluasi 

kredit dengan berbagai cara, antara lain untuk mendapatkan kepercayaan 

nasabah melalui prosedur evaluasi yang benar dan tulus.2 

Sebelum bank menyetujui permintaan batas kredit calon debitur, 

pejabat bank akan menganalisis nasabah debitur untuk mengetahui kemauan 

dan kemampuan calon nasabah debitur untuk mengembalikan kredit 

maksimum yang mereka nikmati. Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang No 10 tahun 

1998 menyebutkan bahwa: “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan 

berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan 

berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta 

kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau 

mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”. 

Dalam hal pemberian kredit, Peraturan Bank Indonesia Nomor 

11/25/PBI/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia 

5/8/PBI/2003 tentang Perubahan Manajemen Risiko Bank Umum semakin 

ketat. Bank harus secara efektif dan efisien menerapkan Manajemen risiko 

untuk individu maupun secara umum. Meski tidak dijelaskan keadaan di 

mana pemberian kredit diberikan setiap kali, debitur harus memberikan 

jaminan (collateral) kepada kreditur, namun dalam Pasal 8 ayat (1) UU 

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan 

UU Nomor 10 Tahun 1998 dijelaskan untuk memperoleh keyakinan terhadap 

debitur, maka bank perlu memperhatikan Prinsip 5C, yaitu: Character 

 
2 Kasmir, Dasar Dasar Perbankan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.117. 
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(watak), Capacity (kemampuan), Capital (modal), Collateral (jaminan), dan 

Condition Of Economic (kondisi ekonomi).3 

Untuk mengurangi risiko kredit, bank selalu mementingkan jaminan 

sebagai dasar pemberian kredit kepada bank. Menurut Pasal 1131 

KUHPerdata, semua harta benda yang dapat dipindahkan dan tidak dapat 

dipindahkan dari seseorang, baik yang sudah ada maupun yang baru, akan ada 

di kemudian hari merupakan tanggungan untuk segala perikatan 

perseorangan. Artinya, seluruh aset debitur akan dijadikan jaminan untuk 

membayar utang debitur kepada seluruh kreditur. Namun jaminan ini 

biasanya sangat tidak aman karena kekayaan debitur bisa habis sekaligus dan 

jaminan berlaku untuk semua kreditur. Oleh karena itu, jika kreditor terlalu 

banyak, ada kemungkinan sebagian kreditor tidak akan mendapatkan bagian. 

Oleh karena itu, kreditor seringkali membutuhkan jaminan khusus berupa 

jaminan material atau jaminan pribadi (borgtocht).4 

Dalam prakteknya, pemberian kredit antar bank nasional masih 

diperlukan jaminan untuk: Pertama, kredit harus dibayarkan kepada 

perusahaan yang berbadan hukum dan badan usaha atas dasar kredit atas 

nama perusahaan. Para pemegang saham, direksi atau komisaris memberikan 

jaminan secara pribadi. Kedua, karena alasan tertentu, kredit yang dibayarkan 

kepada individu perlu diberikan jaminan tambahan berupa jaminan 

penanggungan. Alasan tersebut antara lain: (a) Jaminan fixed assets tidak 

 
3 Purwahid Patrik dan Kashadi, Hukum Jaminan edisi Revisi dengan UUHT (Semarang: 

Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2003), hlm. 92. 

4 Tutik Retnowati. “Pemberian Kredit Bank Dengan Jaminan Perorangan”, http:. 

ejournal.umm.ac.id/index.php/.../304/317_ umm_scientific_journal.doc.diunduh 5 Desember 2020. 
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cukup untuk menutupi kredit; (b) Kredibilitas debitur dalam mengelola 

bisnisnya masih diragukan; (c) Usaha debitur adalah usaha patungan dengan 

orang lain. Ketiga, jumlah kredit yang relatif besar (eksposur kredit yang 

besar). 

Dalam proses perkembangannya, perusahaan atau badan hukum 

memberikan jaminan kepada kreditur berupa jaminan perusahaan atau 

jaminan pribadi. Jaminan immateriil meliputi jaminan perusahaan (company 

guarantee) atau jaminan pribadi (personal guarantee), yang bertindak sebagai 

penjamin penanggung untuk melunasi hutang debitur kepada kreditur. 

Sutarno menjelaskan penjamin adalah cadangan, artinya penjamin 

hanya akan melunasi utang debitur jika debitur sudah tidak mampu lagi atau 

aset yang disita oleh debitur sudah tidak ada. Jika hasil lelang yang disita dari 

harta milik debitur tidak cukup untuk melunasi hutang, maka gilirannya 

menyita aset penjamin. Tegasnya, jika penjamin wajib melunasi utang debitur 

(utang tersebut ditanggung debitur), ia berhak menuntut agar aset debitur 

disita dan dilelang terlebih dahulu.5 

Pasal 1831 KUHPerdata, menentukan: “Penanggung tidak wajib 

membayar kepada kreditur kecuali debitur lalai membayar utangnya, dalam 

hal itu pun barang kepunyaan debitur harus disita dan dijual terlebih dahulu 

untuk melunasi utangnya”. Pasal 1832 KUHPerdata, menentukan: 

“Penanggung tidak dapat menuntut supaya barang milik debitur lebih dulu 

disita dan dijual untuk melunasi utangnya: (1) bila ia telah melepaskan hak 

istimewanya untuk menuntut barang-barang debitur lebih dahulu disita dan 

dijual; (2)  bila ia telah mengikatkan dirinya bersama-sama dengan debitur 

terutama secara tanggung-menanggung, dalam hal itu, akibat-akibat 

perikatannya diatur menurut asas-asas yang ditetapkan untuk utang-utang 

tanggung menanggung; (3) jika debitur dapat mengajukan suatu tangkisan 

yang hanya mengenai dirinya sendiri secara pribadi; (4)  jika debitur berada 

 
5 Sutarno, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 

239. 
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keadaan pailit; (5) dalam hal penanggungan yang diperintahkan oleh 

Hakim”. 

Jaminan perorangan (borgtocht) dalam praktik dapat memberikan 

tambahan keyakinan kepada pihak debitur (bank) untuk memberikan kredit 

kepada kreditur. Apabila terjadi permasalahan kredit, maka orang yang 

menjadi penjamin (Borgtocht) ikut bertanggung jawab, yaitu penjamin  

(Borgtocht) harus membayar hutang debitur jika debitur tidak mempunyai 

kemampuan lagi atau sama sekali tidak mempunyai harta benda yang dapat 

disita. Jika pendapatan lelang sita atas harta benda debitur tidak mencukupi 

untuk melunasi hutangnya, maka tiba gilirannya untuk menyita harta benda 

penjamin. Namun, apabila penjamin mengingkari dan tidak bersedia 

bertanggung jawab atas kredit yang dijaminnya, maka hal ini akan menjadi 

permasalahan yang semakin rumit. 

Beberapa contoh permasalahan penggunaan jaminan perorangan 

(Borgtocht), yang terpaksa harus berurusan dengan hukum antara lain: (1) 

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 225/PDT/2020/ PT. DKI 

antara PT Bank Mega dengan nasabahnya (Wiranata Halim, Hosea Sanjaya, 

PT. Mandiri Finance Indonesia); (2) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta 

Timur Nomor: 497/Pdt.G/2018/PN.JktTim antara PT. Bank Victoria (Persero) 

Tbk. dengan nasabahnya (PT. Tiara Aditya Makmur); (3) Putusan Mahkamah 

Agung Republik Indonesia Nomor 141 PK/Pdt.Sus/Pailit/2016 antara PT 

Bank Mayapada Internasional, Tbk. dengan nasabahnya (Arifin). 

 

B. Rumusan Masalah 
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Permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana keabsahan dan akibat hukum perjanjian borgtocht dalam 

kredit perbankan? 

2. Bagaimana tanggung jawab penjamin perorangan (Borgtocht) apabila 

debitur mengalami kredit macet? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis: 

1. Keabsahan dan akibat hukum perjanjian borgtocht dalam kredit 

perbankan. 

2. Tanggung jawab penjamin perorangan (Borgtocht) apabila debitur 

mengalami kredit macet. 

Sedangkan kegunaan dari hasil penelitian diharapkan dapat 

bermanfaat secara teoritis dan praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya tentang akibat 

hukum perjanjian penjaminan pribadi, dan tanggung jawab penjamin 

dalam perjanjian penanggungan (Borgtocht) pada kredit perbankan, 

sekaligus sebagai bahan kepustakaan bagi penelitian yang berkaitan 

dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas. Di samping itu 

diharapkan bermanfaat pula bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada 

umumnya, khusus dalam bidang hukum perdata. 



 
 

7 
 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini dimaksudkan dapat dipakai sebagai masukan 

kepada penjamin (borgtocht) dan bank, sehingga dapat dipakai sebagai 

bahan pertimbangan untuk menghindarkan hal-hal yang dapat merugikan 

diri sendiri (borgtocht) dan dapat dipakai bank pemberi kredit sebagai 

masukan untuk senantiasa mengendepankan prinsip kehati-hatian dalam 

memberikan kredit kepada pihak lain. 

 

D. Telaah Pustaka 

Untuk mengetahui originalitas penulisan skripsi ini, maka penulis 

membandingkannya dengan hasil penelitian  yang telah dilakukan terdahulu 

yang dipandang relevan. Sepanjang pengetahuan penulis, hasil penelitian 

terdahulu yang dipandang relevan dengan judul penelitian sekarang antara 

lain sebagai berikut ini. 

Penelitian I Gusti Ngurah Bagus Denny Hariwijaya, I Nyoman Putu 

Budiartha, I Ketut Widia6 (2020) dengan judul “Perjanjian Kredit Bank 

Dengan Jaminan Borgtocht (Perorangan)”. Fokus penelitian adalah 

mendeskripsikan  akibat hukum yang timbul dari perjanjian kredit yang 

melibatkan pihak ketiga sebagai penjamin. Perbedaannya, penelitian sekarang 

adalah penelitian sekarang mendeskripsikan: keabsahan, akibat hukum, 

tanggung jawab borgtocht dalam perjanjian kredit perbankan yang 

 
6 I Gusti Ngurah Bagus Denny Hariwijaya, I Nyoman Putu Budiartha, I Ketut Widia, 

“Perjanjian Kredit Bank Dengan Jaminan Borgtocht (Perorangan)”, Jurnal Konstruksi Hukum, 

(ISSN: XXXX, E-ISSN: XXXX , Vol. 1, No. 2, Oktober 2020), hlm. 340-345. 
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mengalami macet, dan menggunakan beberapa kasus putusan pengadilan 

maupun Mahkamah Agung Republik Indonesia. 

Penelitian Sarah D. L. Roeroe7(2017) dengan judul “Kewenangan 

Pihak Ketiga Sebagai Penjamin Dalam Perjanjian Kredit”. Fokus penelitian 

adalah mendekripsikan kewenangan pihak ketiga dalam perjanjian kredit, dan 

perjanjian antara pihak bank dengan pihak ketiga sebagai penjamin. 

Perbedaanya, penelitian sekarang mendeskripsikan: keabsahan, akibat hukum, 

tanggung jawab borgtocht dalam perjanjian kredit perbankan yang 

mengalami macet, dan menggunakan beberapa kasus putusan pengadilan 

maupun Mahkamah Agung Republik Indonesia. 

Penelitian Kusumo Nindito, Diana Tantri Cahyaningsih, dan Albertus 

Sentot Sudarwanto8 (2017) dengan judul “Kedudukan Penjamin Dalam Akta 

Personal Garansi (Borgtocht) Ketika Debitur Dinyatakan Pailit”. Fokus 

penelitian adalah mengkaji tanggung jawab seorang Guarantor / personal 

garansi yang debitur utamanya telah dinyatakan pailit. Perbedaannya, 

penelitian sekarang mendeskripsikan: keabsahan, akibat hukum, tanggung 

jawab borgtocht dalam perjanjian kredit perbankan yang mengalami macet, 

dan menggunakan beberapa kasus putusan pengadilan maupun Mahkamah 

Agung Republik Indonesia. 

 
7 Sarah D. L. Roeroe, “Kewenangan Pihak Ketiga Sebagai Penjamin Dalam Perjanjian 

Kredit”, Lex Privatum (Vol. V, No. 1,  Jan-Feb 2017), hlm. 5-14. 

8 Kusumo Nindito, Diana Tantri Cahyaningsih, dan Albertus Sentot Sudarwanto, 

“Kedudukan Penjamin Dalam Akta Personal Garansi (Borgtocht) Ketika Debitur Dinyatakan 

Pailit”, Jurnal Repertorium, (Volume IV No. 1 Januari-Juni 2017), hlm. 130-139. 
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Penelitian Meiska Veranita9 (2015) dengan judul “Kedudukan Hukum 

Penjamin Perorangan (Personal Guarantor) Dalam Hal Debitur Pailit 

Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”. Fokus penelitian adalah mengkaji 

kedudukan hukum penjamin perorangan (personal guarantor) dalam hal 

debitur pailit menurut Undang-Undang Kepailitan. Perbedaannya, penelitian 

sekarang mendeskripsikan: keabsahan, akibat hukum, tanggung jawab 

borgtocht dalam perjanjian kredit perbankan yang mengalami macet, dan 

menggunakan beberapa kasus putusan pengadilan maupun Mahkamah Agung 

Republik Indonesia. 

 

E. Kerangka Teoritik 

1. Tanggung Jawab 

Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum 

menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas 

suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, 

subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal 

perbuatan yang bertentangan”.10 

 
9 Meiska Veranita, “Kedudukan Hukum Penjamin Perorangan (Personal Guarantor) 

Dalam Hal Debitur Pailit Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan 

Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, Jurnal Repertorium, (ISSN:2355-2646, Volume 

II No. 2 Juli - Desember 2015), hlm. 136-144. 

10 Hans Kelsen, General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-

dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik, Penerjemah Somardi 

(Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007), hlm. 81. 
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Tanggung jawab secara etimologi adalah kewajiban terhadap 

segalasesuatunya atau fungsi menerima pembenaran sebagai akibat 

tindakan sendiriatau pihak lain. Sedangkan pengertian tanggung jawab 

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan wajib 

menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu dapat dituntut, 

dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya).11 

Tanggung jawab (Responsibility) dapat didefinisikan sebagai suatu 

tanggung jawab secara hukum dari orang/badan yang menghasilkan suatu 

produk (producer, manufacturer), dari orang/badan yang bergerak dalam 

suatu proses untuk menghasilkan suatu produk (processor, assembler) atau 

mendistribusikan (seller, distributor) produk tersebut.12 

Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat 

dibedakan, yaitu : 

1) Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (liability based on fault), 

yaitu prinsip yang menyatakan bahwa seseorang baru dapat diminta 

pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang 

dilakukannya;  

2) Prinsip praduga untuk selalu bertanggungjawab (Presumption of 

liability), yaitu prinsip yang menyatakan Tergugat selalu dianggap 

bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan, bahwa ia tidak 

bersalah, jadi beban pembuktian ada pada Tergugat.  

 
11 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2002), hlm. 1139. 

12  Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 57. 
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3) Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (Presumption of 

nonliability), yaitu prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip praduga 

untuk selalu bertanggung jawab, dimana Tergugat selalu dianggap tidak 

bertanggung jawab sampai dibuktikan, bahwa ia bersalah.  

4) Prinsip tanggung jawab mutlak (Strict liability), dalam prinsip ini 

menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan, nemun 

ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan 

dari tanggung jawab.  

5) Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (limitation of liability), 

dengan adanya prinsip tanggung jawab ini, pelaku usaha tidak boleh 

secara sepihak menentukan klausula yang merugikan konsumen, 

termasuk membatasi maksimal tanggung jawabnya. Jika ada 

pembatasan, maka harus berdasarkan pada perundang-undangan yang 

berlaku.13 

2. Kredit Macet 

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu “Credere “ yang 

berarti percaya (truth atau faith), dan perkataan kredit berarti kepercayaan 

karena dasar dari adanya suatu kredit adalah kepercayaan bahwa seseorang 

atau penerima kreditakan memenuhi segala sesuatu yang telah 

diperjanjikan sebelumnya.14 

Menurut Pasal 1754 KUH Perdata: 

 
13Ibid, hlm. 58. 

14 Thomas Suyatno,  Dasar-dasar perkreditan (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 

2015), hlm.12. 
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Pinjam meminjam ialah suatu perjanjian 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. 

 

Pengertian kredit menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 10 Tahun 1998 

tentang Perbankan adalah sebagai berikut: 

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau 

kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang 

mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah 

jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga. 

 

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia (BI) No. 

32/268/KEP/DIR tanggal 27 Pebruari 1998, kredit macet adalah kredit 

yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya terdapat 

tunggakan telah melampaui 270 hari. Kredit macet mempunyai kriteria 

sebagai berikut  ini. 

1)  Terdapat tunggakan angsuran pokok yang telah melampaui 270 hari. 

2)  Kerugian operasional dituntut dengan pinjaman baru. 

3) Jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar, baik dari segi hukum 

maupun dari segi kondisi pasar. 

3. Jaminan Kredit  

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda, yaitu 

zekerheid atau cautie. Zekerheid atau cautie mencakup secara umum cara-

cara kreditor menjamin dipenuhinya tagihannya, disamping pertanggung 

jawaban umum debitor terhadap barang-barangnya atau dapat dikatakan 

pengertian jaminan adalah menjamin dipenuhinya kewajiban yang dapat 
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dinilai dengan uang yang tinbul dari suatu perikatan hukum.15 menurut 

Mariam Darus Badrulzaman adalah suatu tanggungan yang diberikan oleh 

seorang debitor dan atau pihak ketiga kepada kreditor untuk menjamin 

kewajibannya dalam suatu perikatan.16 

Menurut Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang 

Perbankan ( UUP ) yang dimaksud agunan, adalah jaminan tambahan yang 

diserahkan nasabah debitur kepada bank, dalam rangka pemberian fasilitas 

kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. 

Fungsi jaminan utang adalah untuk :17 

1) Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank (kreditur) untuk 

mendapatkan pelunasan dari hasil penjualan barang-barang jaminan 

tersebut, apabila nasabah (debitur) melakukan cidera janji, yaitu tidak 

membayar kembali utangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam 

perjanjian. 

2) Menjamin agar nasabah atau debitur berperan serta di dalam transaksi 

untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk 

meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan sendiri atau 

 
15Salim, H.S, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2014), hlm 21.   

16 Mariam Darus Badrulzaman, Permasalahan Hukum Hak Jaminan dalam Hukum Bisnis 

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm 12.   

17 Thomas Suyatno, Dasar-dasar perkreditan (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), 

hlm. 88. 
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perusahaannya, dapat dicegah atau sekurang-kurangnya kemungkinan 

untuk berbuat demikian diperkecil terjadinya. 

3) Memberi dorongan kepada debitur untuk memenuhi perjanjian kredit. 

Khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-

syarat yang telah disetujui agar ia tidak kehilangan kekayaan yang 

telah dijaminkan kepada bank. 

4. Jaminan Perorangan (Borgtocht) 

Istilah jaminan perorangan berasal dari kata borgtocht. Ada juga 

yang menyebutkan dengan istilah jaminan imateriil. Pengertian jaminan 

perorangan dapat dilihat dari berbagai pandangan dan pendapat para ahli. 

Soebekti berpendapat, jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antara 

seorang berpiutang (kreditor) dengan seorang ketiga, yang menjamin 

dipenuhinya kewajiban si berhutang (debitor). Ia bahkan dapat diadakan di 

luar (tanpa) si berhutang tersebut. 

Jaminan perseorangan adalah jaminan yang menimbulkan 

hubungan langsung pada perseorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan 

terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur umumnya 

(contoh: borgtocht).18 

Jaminan perorangan dan garansi, diatur dalam Buku III KUH 

Perdata, dalam bentuk: 

 
18Zulkarnain Sitompul, “Jaminan Kredit, Kendala dan Masalah”, Makalah, Disampaikan 

pada Pelatihan Aspek Hukum Perkreditan bagi Staf PT Bank NISP Tbk, diselenggarakan oleh 

HKGM & Partner Law Firm, Jakarta, 16 September 2004, hlm. 3. 
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1) Penanggungan hutang (Borgtoght) Pasal 1820 KUH Perdata, yaitu suatu 

perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga guna kepentingan si 

berhutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berhutang 

mana hak orang tersebut tidak memenuhinya. 

2) Perjanjian Garansi/indemnity (Surety Ship) Pasal 1316 KUH Perdata, 

yang berbunyi meskipun demikian adalah diperbolehkan untuk 

menanggung atau menjamin seorang pihak ketiga, dengan menjanjikan 

bahwa orang ini akan berbuat sesuatu, dengan tidak mengurangi 

tuntutan pembayaran ganti rugi terhadap siapa yang telah menanggung 

pihak ketiga itu atau yang telah berjanji, untuk menyuruh pihak ketiga 

tersebut menguatkan sesuatu jika pihak ini menolak memenuhi 

perikatannya. 

Sesuai dengan namanya, kredit diberikan kepada debitur 

berdasarkan kepercayaan si kreditur terhadap kesanggupan pihak debitur 

untuk membayar kembali utang-utangnya kelak. Sementara jaminan-

jaminan lainnya yang bersifat kontraktual, seperti hak tanggungan atas 

tanah, gadai, hipotik, fiducia, dan sebagainya hanya dianggap sebagai 

“jaminan tambahan” semata-mata, yakni tambahan atas jaminan utamanya 

berupa jaminan atas barang yang dibiayai dengan kredit tersebut.19 

Tahapan perjanjian penjaminan, antara lain:  

 
19Munir Fuady, Hukum Perbankan Modern (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2016), hlm. 

69-70. 
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1. Pertama, yakni melakukan penandatanganan perjanjian kredit. Tahap ini 

didahului dengan dibuatnya perjanjian pokok yaitu perjanjian kredit 

antara kreditor dan debitor;  

2. Kedua, yakni penandatanganan akta borgtocht yang memuat ketentuan 

seperti identitas para pihak, data-data dari perjanjian pokok, nilai 

penjaminan dan lainnya. Pada tahap ini merupakan tahap lanjutan 

setelah dibuatnya perjanjian pokok yaitu tahap pembuatan akta 

borgtocht antara kreditor dan pihak ketiga yang mengikatkan diri 

sebagai penjamin atau penanggung utang.20 

Adapun hal-hal yang mengakibatkan hapusnya kewajiban penjamin 

antara lain adalah sebagai berikut:  

1.  Hapusnya perjanjian penjaminan/penanggung (borgtocht) tergantung 

dari perjanjian kredit atau perjanjian utang lainnya sebagai perjanjian 

pokok. Dalam artian bilamana perjanjian kredit hapus maka perjanjian 

penjaminan juga turut hapus;  

2. Hapusnya penjaminan disebabkan karena penjamin dibebaskan atau 

diberhentikan dari kewajiban sebagai penjamin;  

3.  Hapusnya penjaminan dalam hal kreditor dengan sukarela telah 

menerima pembayaran dari penjamin berupa benda-benda bergerak 

atau tidak bergerak sebagai pembayaran atas utang debitor. 21 

 

 
20 http://www.tanyahukum.com/perjanjian/228/borgtocht/ Borgtocht, diunduh 5 Desember 

2020. 

21Ibid. 
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F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah library research (studi pustaka). Tipe 

penelitian menggunakan yuridis normatif, yaitu menelaah hukum sebagai 

kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian hukum tertulis atau 

penelitian hukum yang doktrinal, yang bekerja untuk menemukan 

jawaban-jawaban yang benar dengan pembuktian kebenaran yang dicari 

dari preskripsi-preskripsi hukum yang tertulis di kitab-kitab undang-

undang. Penelitian yuridis-normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-

asas dalam ilmu hukum.22 Salim dan Nurbani berpendapat bahwa objek 

kajian penelitian hukum normatif adalah pada hukum yang dikonsepsikan 

sebagai norma atau kaidah. Norma yang menjadi objek kajiannya, meliputi 

undang-undang, peraturan pemerintah serta peraturan-peraturan yang 

mengatur masyarakat.23. 

2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian adalah deskriptif analitis. Menurut M. Syamsudin24 

analisis deskriptif adalah kegiatan pengkajian hasil olah data yang hanya 

sampai pada taraf deskripsi, yaitu menyajikan dan menafsirkan fakta-fakta 

secara sistematik sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan. 

 
22 H. Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 25. 

23Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori hukum pada Penelitian Tesis 

dan Disertasi. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 12. 

24 M. Syamsudin, Operasionalisasi Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grasindo Persada, 

2007), hlm. 127-133. 
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Pada analisis ini kesimpulan yang diberikan selalu jelas dasar faktualnya 

sehingga semuanya selalu dapat dikembalikan langsung pada data yang 

diperoleh.  

Analisis deskriptif yang dimaksud dalam  penelitian ini adalah 

untuk menggambarkan dan mendeskripsikan secara rinci, sistematis dan 

menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan tanggung 

jawab jaminan perorangan (Borgtocht) dalam perjanjian kredit bermasalah. 

3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case 

approach). Abu Yasid menjelaskan bahwa suatu penelitian normatif tentu 

harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang kaan 

diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema 

sentral suatu penelitian25, sedangkan pendekatan kasus dalam penelitian 

normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau 

kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.26 

Pada penelitian ini pendekatan perundangan-undangan digunakan 

karena analisis data menggunakan KUHP dan UU Perbankan, sedangkan 

pendekatan kasus digunakan karena penelitian ini menggunakan referensi 

hasil putusan Mahakamah Agung RI yang berkaitan dengan borgtocht. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

 
25 Abu Yasid, Aspek-asek Penelitian Hukum: Hukum Islam-Hukum Barat (Yogyakarta, 

Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 85. 

26 Ibid, hlm.75. 
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Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka dengan 

mengumpulkan bahan hukum rimer, dan sekunder. 

1) Bahan hukum primer 

a)  Kitab Undang-undang Hukum Perdata; 

b) Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. 

c) Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 225/PDT/2020/ 

PT.DKI antara PT Bank Mega dengan nasabahnya (Wiranata Halim, 

Hosea Sanjaya, PT. Mandiri Finance Indonesia). 

d) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 

497/Pdt.G/2018/PN.JktTim antara PT. Bank Victoria (Persero) Tbk. 

dengan nasabahnya (PT. Tiara Aditya Makmur). 

e) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 141 

PK/Pdt.Sus/Pailit/2016 antara PT Bank Mayapada Internasional, 

Tbk. dengan nasabahnya (Arifin). 

2) Bahan hukum sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh melalui 

kepustakaan, dengan menelaah buku-buku literatur, brosur/tulisan 

yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.27 Pada penelitian 

ini data sekunder yang digunakan adalah buku-buku literatur, hasil 

penelitian dan jurnal yang berkaitan dengan judul penelitian. 

5. Analisis Data 

 
27Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015, 

hlm. 11. 
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Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu 

setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis 

dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan 

penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan. 

Menurut M. Syamsudin28 analisis deskriptif adalah kegiatan 

pengkajian hasil olah data yang hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu 

menyajikan dan menafsirkan fakta-fakta secara sistematik sehingga dapat 

lebih mudah dipahami dan disimpulkan. Pada analisis ini kesimpulan yang 

diberikan sealu jelas dasar faktualnya sehingga semuanya selalu dapat 

dikembalikan langsung pada data yang diperoleh.  Pengolahan dan analisis 

data kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan  

induktif serta pada dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, 

dengan menggunakan logika ilmiah. Ini bukan berarti bahwa analisis 

kualitatif sama sekali tidak menggunakan dukungan data kuantitatif, tetapi 

penekanannya tidak pada pengujian hipotesis melainkan pada usaha 

menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian melalui cara-cara berpikir 

formal dan argumentatif. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika penulisan skripsi ini disajikan menjadi lima bab, yaitu: 

 
28Ibid, hlm. 127-133. 
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Bab Pertama yaitu Pendahuluan, berisi: latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka 

teoritis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab Kedua yaitu Tinjuan Umum Tanggung Jawab Borgtocht, berisi: 

tanggung jawab, bank, perjanjian, kredit, kredit macet, jaminan kredit, dan 

jaminan perorangan (borgtocht). 

Bab Ketiga yaitu  Kasus-kasus Borgtocht dalam Perjanjian Kredit 

Macet, berisi beberapa putusan pengadilan maupun putusan Mahkamah 

Agung RI yang terkait dengan perjanjian kredit dengan menggunakan 

Borgtocht. 

Bab Empat yaitu Analisis Tanggung Jawab Borgtocht dalam 

Perjanjian Kredit Macet, berisi: tanggung jawab Borgtocht apabila kredit 

mengalami macet dan mekanisme pelunasan kredit macet dengan 

menggunakan Borgtocht . 

Bab Lima yaitu Penutup, berisi simpulan dan saran dari hasil 

penelitian ini. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis tentang tanggung jawab borgtocht dalam 

perjanjian kredit macet seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, 

maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: 

1. Keabsahan dan akibat hukum perjanjian borgtocht dalam kredit 

perbankan, yaitu: 

a. Perjanjian borgtocht dalam kredit perbankan dianggap sah apabila 

perjanjian tersebut memenuhi persyaratan yang dinyatakan pada Pasal 

1320 KHUPerdata, yaitu: (1) ada kesepakatan untuk membuat suatu 

perikatan; (2) para pihak memiliki kecakapan untuk membuat suatu 

perikatan; (3) Isi perjanjian memuat suatu pokok persoalan tertentu 

(borgtocht); (4) Suatu sebab yang tidak terlarang (perjanjian borgtocht 

titdak dilarang undang-undang). 

b. Perjanjian borgtocht yang telah dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 

1320 KHUPerdata dan dinyatakan sah, maka perjanjian tersebut 

mengikat para pihak yang membuatnya sebagai undang-undang (Pasal 

1338 ayat (1) KUHPerdata). Selanjutnya, perjanjian tersebut memiliki 

akibat hukum, yaitu: 

1) Akibat hukum antara penjamin dengan kreditur (bank), yaitu 

penjamin memberikan jaminan pembayaran kembali hutang debitur 
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(yang dijamin) manakala debitur sendiri tidak memenuhinya 

(wanprestasi/cidera janji). Namun kewajiban penjamin untuk 

melunasi hutang debitur tersebut baru dilakukan setelah kreditur 

mengeksekusi harta kekayaan milik debitur yang hasilnya tidak 

mencukupi untuk melunasi hutangnya (Pasal 1831 KUHPerdata). 

Namun Pasal 1832 KUHPerdata memberikan pengecualian 

terhadap ketentuan Pasal 1831 KUHPerdata, yaitu bagi penjamin 

yang telah melepaskan hak istimewanya yang dinyatakan secara 

tegas dalam akta penjaminan (akta borgtocht), maka kreditur dapat 

melakukan sita lelang harta kekayaan Penjamin tanpa harus 

menunggu sita-lelang harta kekayaan debitur terlebih dahulu. 

2) Akibat hukum antara penjamin dan debitur (yang diberi jaminan), 

yaitu seorang penjamin yang telah membayar (hutang debitur) 

kepada kreditur mempunyai kewajiban untuk memberitahukan 

kepada debitur bahwa penjamin telah melakukan pembayaran 

hutang debitur dengan merinci jumlah-jumlah hutang yang 

dibayarkan, dan memiliki hak untuk meminta kembali uangnya 

kepada kreditur agar mengembalikan apa yang sudah dibayarkan 

berdasarkan pembayaran yang tidak diwajibkannya (Pasal 1359 

KUHPerdata), apabila debitur dinyatakan bersalah atas 

wanprestasi/cidera janjinya. 

3) Akibat hukum antar penjamin, yaitu apabila ada beberapa penjamin 

yang telah mengikatkan diri untuk menjamin debitur yang sama 
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dan untuk hutang yang sama, maka bagi penjamin yang telah 

melunasi hutang debitur tersebut mempunyai hak menuntut kepada 

penjamin lainnya untuk masing-masing sesuai bagiannya sesuai 

prinsip jamin menjamin, kecuali mereka menggunakan hak 

istimewa untuk meminta pemecahan hutangnya (Pasal 1831 dan 

1844 KUHPerdata). 

2. Tanggung jawab penjamin perorangan (Borgtocht) apabila debitur 

mengalami kredit macet, yaitu: 

a. Penjamin harus membayar hutang debitur kepada kreditur (bank) 

apabila debitur mengalami kredit macet. Namun, apabila debitur (yang 

diberi jaminan) dianggap bersalah (lalai), maka penjamin tidak 

diwajibkan membayarnya (Pasal 1831 KUHPerdata). Apabila debitur 

dinyatakan bersalah (lalai) yang dapat menyebabkan perusahaan 

dinyatakan pailit, maka direksi secara tanggung renteng bertanggung 

jawab atas seluruh kewajiban (melunasi hutang) yang tidak terlunasi 

dari harta pailit tersebut (Pasal 104 ayat (2) Undang Undang Nomor 

40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas). 

b. Apabila penjamin telah melepaskan hak istimewanya (menuntut 

supaya benda-benda siberutang lebih dahulu disita dan dijual dalam 

perjanjian borgtocht) sesuai Pasal 1832 ayat 1 KUHPerdata, maka 

berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI nomor 

010/K/N/2000 tanggal 05 April 2000, maka kreditor (bank) dapat 
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memilih apakah yang akan menagih hutangnya kepada debitur asli 

atau kepada penjamin. 

c. Apabila penjamin (borgtocht) telah melepaskan hak istimewanya 

untuk menuntut agar harta benda debitur yang dijamin untuk melunasi 

hutangnya, maka mekanisme pelunasan hutang, yaitu: (1) harta benda 

dari debitur disita dan digunakan terlebih dahulu untuk melunasi 

hutang tersebut; (2) apabila harta benda tersebut tidak mencukupi 

untuk melunasi hutang, maka penjamin (borgtocht) ikut bertanggung 

jawab untuk melunasi hutang debitur tersebut. 

d. Apabila tidak ada klausul tentang pembagian besar-kecilnya jaminan 

dalam perjanjian borgtocht), maka penjamin pertama akan terlebih 

dahulu bertanggung jawab atas kredit yang harus dilunasi. Apabila 

harta benda penjamin pertama tidak mencukupi untuk melunasi kredit, 

selanjutnya penjamin kedua harus bertanggung jawab atas pelunasan 

kredit tersebut. 

 

B. Saran 

1. Bank dalam memberikan kredit kepada nasabah harus menerapkan prinsip 

kehati-hatian secara teliti, yaitu melakukan analisis 5C seperti:  Character 

(watak nasabah), Capital (pemodalan yang dimiliki nasabah), Capacity 

(kemampuan nasabah mengembalikan kredit), Collateral (agunan yang dimiliki 

nasabah), dan Condition of economi (kondisi perekonomian). 

2. Apabila pemberian kredit menggunakan perjanjian penjaminan pribadi 

(borgtocht), maka bank harus benar-benar memahami keterkaitan atau 
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hubungan antara debitur (nasabah) dengan penjamin, dan dalam membuat 

perjanjian borgtocht harus mencantumkan beberapa hal seperti: (1) 

borgtocht adalah pendiri atau pemilik perusahaan maupun keluarga dekat 

yang memiliki harta benda yang dipandang cukup untuk melunasi kredit; 

(2) ada-tidaknya ketentuan debitur ditagih terlebih dahulu, (3) ketentuan 

ada-tidaknya pemecahan penjaminan hutang; (4) ada-tidaknya pelepasan 

hak istimewa oleh penjamin 

3.   Nasabah (debitur) diharapkan menggunakan fasilitas kredit yang diberikan 

oleh bank agar benar-benar sesuai peruntukkannya, sehingga dapat 

dihindari terjadinya kredit macet ataupun pailit. 

4. Borgtocht benar-benar memahami kedudukan dan tanggung jawabnya 

sebagai penjamin kredit, dan memahami akibat hukum yang timbul apabila 

kredit yang diberikan kepada perusahaan yang telah diberikan jaminannya 

mengalami kredit macet ataupun perusahaan mengalami pailit. 
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