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ABSTRAK 

 

 

PENGGUNAAN BANK GARANSI YANG DITERBITKAN BANK 

LAMPUNG DALAM PENYELENGGARAAN PEKERJAAN 

KONSTRUKSI  

 

Oleh: 

LOVIA LISTIANE PUTRI 

 

 

Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi merupakan kegiatan yang penuh dengan 

risiko. Kemungkinan adanya wanprestasi oleh pihak kontraktor atau penyedia jasa 

dapat menimbulkan kerugian bagi pihak pemilik proyek atau pengguna jasa, 

sehingga dibutuhkan jaminan untuk menjamin penyelenggaraan pekerjaan 

konstruksi yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan bank yaitu Bank Garansi. 

Permohonan Bank Garansi yang diajukan oleh kontraktor sesuai dengan jenis dan 

besarnya Bank Garansi yang diminta atau yang dipersyaratkan oleh pemilik 

proyek. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai 

pertama, relevansi dan signifikansi Bank Garansi dalam pelaksanaan proyek jasa 

konstruksi, kedua, mekanisme pemberian Bank Garansi oleh Bank Lampung, dan 

ketiga, tanggung jawab nasabah sebagai terjamin apabila terjadi wanprestasi.   

 

Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan tipe penelitian deskriptif. 

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif. Data yang 

digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, yaitu 

bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan surat 

keputusan direksi bank yang berkaitan dengan penelitian ini, bahan hukum 

sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data melalui studi pustaka dan 

wawancara. Kemudian analisis data dilakukan secara kualitatif.  

 

Hasil penelitian menunjukan bahwa pertama, relevansi dan signifikansi Bank 

Garansi dalam dalam pelaksanaan proyek jasa konstruksi adalah sebagai jaminan 

bagi penyedia jasa kepada pengguna jasa untuk memperoleh pertanggungjawaban 

dan kepastian hukum terhadap pekerjaan konstruksi apabila terjadi wanprestasi 

dengan berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 13 UUJK dan Pasal 23 ayat (1) 

huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan 

Jasa Konstruksi. Kedua, mekanisme pemberian Bank Garansi oleh Bank 

Lampung melalui proses yaitu surat permohonan, penilaian atau analisis, 

persetujuan dan keputusan, dokumentasi dan pengikatan yang berdasarkan Surat 

Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Lampung Nomor 

118/DIR/KRD/XII/2009 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Perkreditan 



 
 

Lovia Listiane Putri 

Standar Operasional Dan Prosedur PT Bank Pembangunan Daerah Lampung pada 

BAB VI tentang Garansi Bank. Ketiga, tanggung jawab nasabah atau kontraktor 

sebagai terjamin apabila terjadi wanprestasi terhadap pemilik proyek sejak 

diterbitkan Bank Garansi sudah beralih kepada pihak bank. Setelah terjadi 

wanprestasi pihak pemilik proyek atau penerima jaminan dapat mengklaim untuk 

mencairkan Bank Garansi secara tertulis kepada pihak bank dengan dibuktikan 

dengan Berita Acara Pemutusan Kontrak. 

  

Kata kunci: Bank Garansi, Bank Lampung, Pekerjaan Konstruksi    
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I.  PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang  

Indonesia sebagai negara berkembang terus melakukan pembangunan di sektor 

fisik maupun non fisik. Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan 

kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, hasil-hasil pembangunan 

harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat sebagai peningkatan kesejahteraan lahir 

dan batin secara merata. Sebaliknya, berhasilnya pembangunan harus 

dilaksanakan secara merata oleh segenap lapisan masyarakat.  

Jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan bidang ekonomi yang mempunyai 

peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya 

pembangunan nasional.
1
 Peran industri konstruksi dalam ekonomi juga dapat 

dilihat dari segi potensi lapangan kerja, kebutuhan material dan dampaknya, 

peraturan publik yang mendukung ekonomi, dan termasuk dampak perluasan 

industri konstruksi terhadap ekonomi, distribusi pendapatan bagi masyarakat 

lapisan bawah.
2
 Dalam pembangunan nasional, jasa konstruksi mempunyai 

peranan penting dan strategis mengingat jasa konstruksi menghasilkan produk 

                                                           
1
Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, 

Bandung, 2010, hlm 585. 
2
https://trinela.wordpress.com/2009/03/14/industri-jasa-konstruksi/ diakses pada tanggal 

25 Oktober 2015 pukul, 8.38 WIB 

https://trinela.wordpress.com/2009/03/14/industri-jasa-konstruksi/
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akhir berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya mulai dari perumahan, konstruksi 

jalan raya, gedung bertingkat, jembatan, irigasi, dan lain sebagainya.  

Aspek jasa konstruksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 

tentang Jasa Konstruksi melingkupi tiga layanan jasa konstruki, yaitu perencanaan 

pekerjaan konstruksi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan pengawasan 

pekerjaan konstruksi. Jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi meliputi pekerjaan 

arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing 

beserta kelengkapannya yang hasil pekerjaannya dapat berupa bangunan atau 

bentuk fisik lain. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi lebih lanjut diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jasa 

Konstruksi. 

Proyek konstruksi di Indonesia terdiri dari proyek pemerintah ataupun non 

pemerintah (swasta). Proyek pemerintah maupun proyek non pemerintah (swasta) 

dapat diadakan melalui pelelangan umum, pelelangan terbatas, pemilihan 

langsung, maupun penunjukan langsung. Dalam pelaksanaanya para pihak dalam 

pekerjaan konstruksi terdiri atas pengguna jasa dan penyedia jasa. Pengguna jasa 

menurut Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Jasa Konstruksi adalah orang 

perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek 

yang memerlukan layanan jasa konstruksi. Sedangkan penyedia jasa menurut 

Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan 

atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi. 

Pengguna jasa dapat menunjuk wakil untuk melaksanakan kepentingannya dalam 

pekerjaan konstruksi. Pemilik proyek sebagai pengguna jasa menggunakan jasa 

kontraktor sebagai penyedia jasa untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. 
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Penyedia jasa yang dimaksud terdiri dari perencanaan pekerjaan konstruksi, 

pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan pengawas pekerjaan konstruksi.  

Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi merupakan kegiatan yang penuh dengan 

risiko dan biaya yang cukup besar. Kemungkinan adanya hal yang tidak dinginkan 

dalam suatu perencanaan proyek seperti kegagalan pelaksanaan, keterlambatan 

dan segala hal yang berbentuk wanprestasi terhadap kontrak nantinya akan 

menimbulkan kerugian bagi pihak pengguna jasa. Sehingga untuk menjamin 

pekerjaan tersebut untuk mendapatkan hasil pekerjaan yang sesuai dengan waktu 

dan kualitas yang dijanjikan oleh kontraktor maka dibutuhkan suatu jaminan.  

Pemilik proyek sebagai pengguna jasa mensyaratkan suatu jaminan pelaksanaan 

dalam pekerjaan konstruksi sesuai dengan ketentuan Pasal 3 angka (6) Peraturan 

Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan 

ketentuan Pasal 67 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pihak yang dapat memberikan jaminan disini 

adalah lembaga perbankan yaitu bank. Bank sebagai pihak penjamin akan 

menjamin pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Yang mana salah satu bentuk 

jaminan yang diberikan yaitu berbentuk Bank Garansi.  

Bank Garansi merupakan salah satu bentuk penjaminan utang dalam bisnis 

perbankan, yang merupakan salah satu bentuk layanan jasa bank kepada 

masyarakat yang menjadi nasabahnya. Dalam Bank Garansi, bank mengikatkan 

diri untuk kepentingan orang guna menjamin atau menjadi penjamin atau 
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penanggung bagi nasabahnya.
3
 Bank Garansi adalah perjanjian bentuk accessoir 

yang ditinjau dari segi hukum, merupakan perjanjian penanggungan hutang 

(borgtocht) sebagaimana diatur dalam Buku II Bab XVII, yakni Pasal 1820 

sampai dengan 1850 KUHPerdata di mana bank dalam hal ini bertindak sebagai 

penanggung. 

Bank mengeluarkan Bank Garansi sebagai suatu pengakuan tertulis yang isinya 

menyetujui mengikat diri kepada penerima jaminan dalam jangka waktu dan 

syarat tertentu, apabila di kemudian hari ternyata si terjamin tidak memenuhi 

kewajibannya kepada si penerima jaminan. Si penerima jaminan percaya kepada 

bank sebagai penjamin dengan berpegang kepada kepercayaan masyarakat 

terhadap bank yang merupakan modal utama bank. Apabila si terjamin melanggar 

janji pembayaran, maka si penerima jaminan percaya bahwa bank akan mengganti 

kedudukan si terjamin untuk memenuhi kewajiban.
4
 

Penerbitan Bank Garansi merupakan salah satu jasa layanan yang ditawarkan 

perbankan untuk membangun kelancaran dunia usaha khususnya usaha jasa 

konstruksi. Bank Lampung sebagai bank daerah milik Provinsi Lampung dapat 

menunjang aktivitas bisnis tersebut dalam penerbitan Bank Garansi. Bank Garansi 

yang diberikan oleh bank dapat berupa jaminan penawaran, jaminan uang muka, 

jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan untuk penjaminan terlaksananya 

suatu proyek.  

                                                           
3
Djoni S. Gozali, Rachmadi Usman, Hukum Perbankan, Sinar Grafika, Jakarta, 2012 hlm 

404.  
4
 Thomas Suyatno, Djuhaepah T. Marala, Kelembagaan Perbankan, PT Gramedia 

Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm 66. 
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Permohonan Bank Garansi yang diajukan oleh nasabah sesuai dengan jenis dan 

besarnya Bank Garansi yang diminta atau yang dipersyaratkan oleh pemberi kerja 

sebagai pengguna jasa. Tidak semua nasabah yang mengajukan permintaan Bank 

Garansi akan diterbitkan. Mengingat bahwa setiap pemberian Bank Garansi dapat 

menimbulkan kewajiban yang mengandung risiko sebelumnya bank harus 

melakukan penelitian dan penelahaan faktor-faktor kreadibilitas, bonafiditas, dan 

past performance pihak yang dijamin maupun penerima jaminan.  

Untuk mengatasi risiko atas pengeluaran Bank Garansi, bank terlebih dahulu akan 

meminta jaminan lawan (Counter Guarantee) kepada nasabah sebagai calon si 

terjamin yang nilai tunainya sekurang-kurangnya sama dengan nilai nominal yang 

tercantum di dalam Bank Garansi. Counter Guarantee ini bisa berupa uang tunai 

atau simpanan giro, deposito, surat berharga, atau harta kekayaan (asset) milik si 

terjamin yang umumnya di perbankan biasa disebut Collateral.
5
 Apabila terjadi 

wanprestasi oleh nasabah sebagai pihak terjamin pihak bank sebagai pihak 

penjamin akan menggantikan kedudukan pihak terjamin untuk memenuhi 

kewajiban terjamin kepada pihak penerima jaminan.  

Berdasarkan latar belakang ini penulis tertarik membahas tentang pemberian Bank 

Garansi dalam pekerjaan konstruksi, dimana masih kurangnya informasi tentang 

mekanisme dan tanggung jawab Bank Garansi dalam bentuk skripsi yang berjudul 

Penggunaan Bank Garansi Yang Diterbitkan Bank Lampung Dalam 

Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi.  

 

                                                           
5
 https://mediatorinvestor.wordpress.com/artikel/mengenal-bank-garansi/ diakses pada 

tanggal 25 Oktober 2015 , 11.25 WIB 

https://mediatorinvestor.wordpress.com/artikel/mengenal-bank-garansi/
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka permasalahan 

yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah relevansi dan signifikansi Bank Garansi dalam pelaksanaan proyek 

jasa konstruksi ? 

2. Bagaimana mekanisme pemberian Bank Garansi oleh Bank Lampung ? 

3. Bagaimana tanggung jawab nasabah sebagai terjamin apabila terjadi 

wanprestasi ? 

C. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup bidang Ilmu penelitian ini adalah Ilmu Hukum Perdata pada 

umumnya, khususnya bidang Hukum Perbankan. Sedangkan ruang lingkup 

bidang kajian materi penelitian ini adalah ketentuan hukum mengenai Penggunaan 

Bank Garansi Yang Diterbitkan Bank Lampung Dalam Penyelenggaraan 

Pekerjaan Konstruksi dengan implementasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

1998 tentang Perbankan. 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis relevansi dan signifikansi 

Bank Garansi dalam pelaksanaan proyek jasa konstruksi. 

2. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis pemberian Bank Garansi oleh 

PT Bank Lampung. 

3. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis tanggung jawab hukum bagi 

nasabah sebagai terjamin apabila terjadi wanprestasi. 
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E. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dan perkembangan 

pengetahuan ilmu hukum yaitu mengenai Hukum Perbankan khususnya mengenai 

bagaimana Penggunaan Bank Garansi Yang Diterbitkan Bank Lampung Dalam 

Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi. 

b. Kegunaan Praktis 

1. Menambah pengetahuan bagi peneliti mengenai ilmu bidang hukum, 

khususnya Hukum Perbankan. 

2. Menambah bahan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan referensi 

yang dapat digunakan untuk penelitian lanjutan yang berkaitan dengan 

permasalahan dan pokok bahasan Hukum Perbankan khusunya Bank Garansi. 

3. Sebagai salah satu syarat akademik bagi peneliti untuk menyelesaikan studi 

pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 
 

 

 

 

II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Tinjauan tentang Jasa Konstruksi 

1. Jasa Konstruksi 

Industri jasa konstruksi bergerak di kegiatan atau usaha yang berkaitan dengan 

penyiapan lahan dan proses konstruksi, perubahan, perbaikan terhadap bangunan, 

struktur dan fasilitas terkait lainnya.
6
 Usaha jasa konstruksi dikembangkan untuk 

mewujudkan struktur usaha yang kokoh dan efisien melalui kemitraan yang 

sinergis antara usaha besar, menengah dan kecil serta antara usaha yang bersifat 

umum, spesialis, dan ketrampilan usaha. Proyek konstruksi sering kali merupakan 

proyek yang besar baik dilihat dari ukuran, lingkup, pembiayaannya, maupun 

pihak yang terlibat.  

Pengertian Jasa Kontruksi dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yaitu: jasa konstruksi adalah layanan jasa 

konsultasi perencanaan pekerja konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan 

konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Pihak-

pihak yang terlibat dalam jasa konstruksi menurut UUJK adalah : 

                                                           
6
 Seng Hasen, Manajemen Kontrak Konstruksi, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 

2015, hlm 3. 
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a. Pengguna jasa, adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas 

atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi. 

Pengguna jasa atau pemilik proyek memiliki kewajiban kontraktual untuk: 

1) Memberikan kepemilikan lapangan (serah terima lapangan); 

2) Kewajiban berkaitan dengan pengarahan (supervision), memberikan 

persetujuan (approval), memberikan instruksi kerja, menyediakan gambar. 

3) Kewajiban berkaitan dengan pembayaran: menilai pekerjaan, menerbitkan 

sertifikat pembayaran, dan membayar pekerjaan; 

4) Memberikan usulan nominated subcontractor (NSC) dan nominated 

supplier. 
7
 

b. Penyedia jasa, adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya 

menyediakan layanan jasa konstruksi. Penyedia jasa memiliki kewajiban 

kontraktual untuk: 

1) Melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan gambar dan spesifikasi 

yang diperoleh, menyediakan barang, material, dan dokumen kontraktor 

yang dibutuhkan, serta menyelesaikan proyek sesuai dengan waktu yang 

telah disepakati bersama (kewajiban umum); 

2) Memenuhi setiap keberterimaan mutu pekerjaan, pengadaan barang dan 

material serta tenaga kerja; 

3) Bertanggungjawab terhadap stabilitas dan keselamatan pelaksanaan 

pekerjaan; 

4) Menyerahkan detail dan metode pekerjaan apabila diminta oleh pemilik 

proyek atau konsultan pengawas; 

                                                           
7
Ibid, hlm 11. 
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5) Menyerahkan jaminan pelaksanaan pekerjaan dan jaminan lainnya sesuai 

dengan yang tertuang di dalam kontrak.
8
 

2. Pekerjaan Konstruksi  

Layanan jasa konstruksi merupakan jenis usaha jasa konstruksi yang 

diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu usaha jasa perencanaan pekerjaan konstruksi, 

yang dijalankan oleh perencana konstruksi; usaha jasa pelaksanaan pekerjaan 

konstruksi, yang dijalankan oleh pelaksana konstruksi; dan usaha jasa pengawasan 

pekerjaan konstruksi yang dijalankan oleh pengawas konstruksi. 

Pengertian Pekerjaan Konstruksi diatur dalam Pasal 1 angka (2) UUJK adalah 

keseluruhan atau sebagian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta 

pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal 

dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan 

suatu bangunan atau fisik lain. Pekerjaan konstruksi yang berisiko besar dan/atau 

berteknologi tinggi dan/atau berbiaya besar hanya dapat dilakukan oleh badan 

usaha yang berbentuk perseroan terbatas atau badan usaha asing. Lingkup layanan 

jasa perencanaan pekerjaan konstruksi terdiri atas: 

1. Survei. 

2. Perencanaan umum, studi makro, dan studi mikro. 

3. Studi kelayakan proyek, industri, dan produksi. 

4. Perencanaan teknik, operasi, dan pemeliharaan. 

5. Penelitian.
9
 

                                                           
8
 Ibid, hlm 12. 

9
Abdulkadir Muhammad, Op.Cit, hlm.590. 
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Ruang lingkup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata 

lingkungan tersebut sebagai berikut: 

a. Bidang pekerjaan arsitektural mencakup antara lain pengolahan bentuk dan 

masa bangunan berdasarkan fungsi serta persyaratan yang diperlukan setiap 

pekerjaan konstruksi. Contohnya arsitektur bangunan berteknologi sederhana, 

arsitektur bangunan berteknologi menengah, arsitektur bangunan berteknologi 

tinggi, arsitektur ruang dalam bangunan (interior), serta arsitektur ruang dalam 

bangunan (landscape) termasuk perawatannya. 

b. Bidang pekerjaan sipil  mencakup antara lain pembangunan pelabuhan, bandar 

udara, jalan kereta api, pengamanan pantai, saluran irigasi/kanal, bendungan, 

terowongan, gedung, jalan dan jembatan, reklamasi rawa, pekerjaan 

pemasangan perpipaan, pekerjaan pemboran, dan pembukaan lahan. 

c. Pekerjaan mekanikal dan elektrikal merupakan pekerjaan pemasangan produk-

produk rekayasa industri. Pekerjaan mekanikal mencakup antara lain 

pemasangan turbin, pendirian dan pemasangan instalasi pabrik, kelengkapan 

instansi bangunan, pekerjaan pemasangan perpipaan air, minyak dan gas. 

Pekerjaan elektrikal mencakup antara lain pembanguannn jaringan transmisi 

dan distribusi kelistrikan, telekomunikasi beserta kelengkapannya. 

d. Pekerjaan tata lingkungan mencakup antara lain penataan perkotaan/ 

palanologi, analisis dampak lingkungan, pekerjaan pengolahan dan penataan 

akhir bangunan maupun lingkungannya.  
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3. Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi 

Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi wajib dimulai dengan tahap perencanaan 

yang selanjutnya diikuti dengan tahap pelaksanaan beserta pengawasannya. 

Lingkup tahap perencanaan pekerjaan konstruksi meliputi prastudi kelayakan, 

studi kelayakan, perencanaan umum, dan perencanaan teknik. Lingkup tahap 

pelaksanaan beserta pengawasan pekerjaan konstruksi meliputi pelaksanaan fisik, 

pengawasan uji coba dan penyerahan hasil akhir pekerjaan. Dalam Penjelasan 

Pasal 23 ayat (1) UUJK masing-masing tahap dilaksanakan melalui kegiatan 

sebagai berikut: 

a. Penyiapan, yaitu kegiatan awal penyelenggaraan pekerjaan konstruksi untuk 

memenuhi berbagai persyaratan yang diperlukan dalam memulai pekerjaan 

perencanaan atau pelaksanaan fisik dan pengawasan. 

b. Pengerjaan, yaitu: 1) dalam tahap perencanaan, merupakan serangkaian 

kegiatan yang menghasilkan berbagai laporan tentang tingkat kelayakan, 

rencana umum/induk dan rencana teknis; 2) dalam tahap pelaksanaan, 

merupakan serangkaian kegiatan yang menghasilkan bangunan.  

c. Pengakhiran, yaitu kegiatan untuk menyelesaikan penyelenggaraan pekerjaan 

konstruksi; 1) dalam tahap perencanaan, dengan disetujuinya laporan akhir dan 

dilaksanakannya pembayaran akhir, 2) dalam tahap pelaksanaan dan 

pengawasan dengan dilakukannya penyerahan akkhir bangunan dan 

dilaksanakannya pembayaran akhir.  

Berdasarkan Penjelasan Pasal 23 ayat (3) UUJK kewajiban para pihak dalam 

penyelenggaraan pekerjaan konstruksi adalah:  

a. Dalam kegiatan penyiapan:  
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1) Pengguna jasa, antara lain: 

a) Menyerahkan dokumen lapangan untuk pelaksanaan konstruksi dan 

fasilitas sebagaimana ditentukan dalam Kontrak Kerja Konstruksi. 

b) Membayar uang muka atas penyerahan jaminan uang muka dari 

penyedia jasa apabila diperjanjikan. 

2) Penyedia jasa, antara lain. 

a) Menyampaikan usul rencana kerja dan penanggung jawab pekerjaan 

untuk mendapatkan persetujuan pengguna jasa. 

b) Memberikan jaminan uang muka kepada pengguna jasa apabila 

diperjanjikan. 

c) Mengusulkan calon subpenyedia jasa dan pemasok untuk mendapatkan 

persetujuan pengguna jasa apabila diperjanjikan. 

b. Dalam kegiatan pengerjaan: 

1) Pengguna jasa antara lain memenuhi tanggungjawabnya sesuai dengan 

kontrak kerja dan menanggung semua risiko atas ketidakbenaran 

permintaan, ketetapan yang dimintanya/ditetapkannya yang tertuang 

dalam kontrak kerja. 

2) Penyedia jasa, antara lain mempelajari, meneliti kontrak kerja, dan 

melaksanakan sepenuhnya semua materi kontrak kerja baik teknik dan 

administrasi dan menanggung segala risiko akibat kelalaiannya. 

c. Dalam kegiatan pengakhiran: 

1) Pengguna jasa antara lain memenuhi tanggungjawabnya sesuai kontrak  

kerja kepada penyedia jasa yang telah berhasil mengakhiri dan 
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melaksanakan serah terima akhir secara teknis dan administratif kepada 

pengguna jasa sesuai kontrak kerja. 

2) Penyedia jasa antara lain meneliti secara seksama keseluruhan pekerjaan 

yang dillaksanakannya serta menyelesaikannya dengan baik sebelum 

mengajukan serah terima akhir kepada pengguna jasa. 

Pemilihan penyedia jasa dalam penyelenggaran pekerjaan konstruksi yang 

meliputi perencanaan konstruksi, pelaksanaan konstruksi, dan pengawasan 

konstruksi oleh pengguna jasa dapat dilakukan dengan cara : 

a) Pelelangan umum, adalah pelelangan yang dilakukan secara terbuka dan 

diumumkan secara luas melalui media elektronik dan/atau media cetak. 

b) Pelelangan terbatas, adalah pelelangan untuk pekerjaan tertentu yang diyakini 

jumlah penyedia jasanya terbatas dan dinyatakan telah lulus prakualifikasi, 

yang diumumkan secara luas melalui media elektronik dan/atau media cetak.  

c) Pemilihan langsung, adalah pengadaaan jasa konstruksi tanpa melalui 

pelelangan umum atau pelelangan terbatas, yang dilakukan dengan 

membandingkan sekurang-kurangnya tiga penawar dari penyedia jasa dan 

dapat dilakukan negoisasi, baik dari segi teknis maupun harga, sehingga 

diperoleh harga yang wajar dan secara teknis maupun harga, sehingga 

diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

d) Penunjukan langsung, adalah pengadaan jasa konstruksi yang dilakukan tanpa 

melalui pelelangan umum, pelelangan terbatas, atau pemilihan langsung yang 

dilakukan hanya terhadap satu penyedia jasa dengan cara melakukan negoisasi 
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baik dari segi teknis maupun harga sehingga diperoleh harga yang wajar dan 

secara teknis dapat diipertanggungjawabkan. 

B. Tinjauan tentang Kontrak Kerja Konstruksi 

1. Pengertian Kontrak Kerja Konstruksi 

Kontrak merupakan perjanjiaan noominat. Kontrak noominat sama artinya dengan 

perjanjian bernama atau benoemde dalam bahasa Belanda. Pengertian perjanjian 

menurut Pasal 1313 ayat (1) KUHPerdata disebutkan perjanjian adalah suatu 

perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu 

orang lain atau lebih. Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu perstiwa di mana 

seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji 

untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan 

antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan.
10

 Undang-undang membagi 

perjanjian untuk melakukan pekerjaan dalam tiga macam, yaitu: a. Perjanjian 

untuk melaksanakan jasa-jasa tertentu, b. Perjanjian kerja atau perburuhan, c. 

Perjanjian Jasa Konstruksi pekerjaan 
11

 

Perjanjian Jasa Konstruksi adalah suatu perjanjian antara seorang (pihak yang 

memborongkan pekerjaan) dengan seorang lain (pihak yang memborong 

pekerjaan), dimana pihak pertama menghendaki sesuatu hasil pekerjaan  yang 

disanggupi oleh pihak lawan, atas pembayaran suatu jumlah uang sebagai harga 

Jasa Konstruksi. Bagaimana cara pemborong mengerjakannya tidaklah penting 

bagi pihak  pertama tersebut, karena yang dikehendaki adalah hasilnya, yang akan 

                                                           
10

 Subekti, Hukum Perjanjian, PT Internasa, Jakarta, 2010, hlm 1. 
11

 Subekti, Aneka Perjanjian, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm 57. 
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diserahkan kepadanya dalam keadaan baik, dalam suatu jangka waktu yang telah 

diterapkan dalam perjanjian.
12

   

Hubungan kerja antara pengguna jasa dan penyedia jasa didasarkan atas hukum 

dan dituangkan dalam bentuk Kontrak Kerja Konstruksi. Istilah Kontrak Kerja 

Konstruksi merupakan terjemahan dari construction contract. Kontrak kerja 

konstruksi merupakan kontrak yang dikenal dalam pelaksanaan konstruski 

bangunan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun swasta. Kontrak 

Kerja Konstruksi termasuk perjanjian untuk melakukan pekerjaan disebut 

Perjanjian Pemborongan yang mana diatur dalam Pasal 1601b KUHPerdata:  

“Pemborongan pekerjaan adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu, si 

pemborong mengikatkan diri untuk menyelesaikan suatu pekerjaan bagi pihak 

lain, pihak yang memborongkan, dengan menerima suatu harga yang ditentukan”.  

 

Pengertian Kontrak Kerja Konstruksi diatur dalam Pasal 1 angka (5) UUJK adalah 

keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan 

penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Dengan demikian 

dapat dikemukakan unsur-unsur yang harus ada dalam kontrak konstruksi yaitu :
13

 

1) Adanya subyek, yaitu pengguna jasa dan penyedia jasa. 

2) Adanya obyek, yaitu konstruksi. 

3) Adanya dokumen yang mengatur hubungan antara pengguna jasa dan penyedia 

jasa. 

                                                           
12

 Ibid, hlm 58. 
13

 Salim, H.S, Perkembangan Hukum Kontrak Inominat di Indonesia, PT Sinar Grafika, 

Jakarta 2010, hlm  91.   
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Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan 

Jasa Konstruksi, Kontrak Kerja Konstruksi sekurang-kurangnya harus memuat 

uraian mengenai: 

a. Para pihak, yang meliputi: 

1. Akta badan usaha orang perseorangan. 

2. Nama wakil/kuasa badan usaha sesuai kewenangan pada akta badan  usaha 

atau sertifikat keahlian kerja dan sertifikat keterampilan kerja bagi usaha 

orang perseorangan. 

3. Tempat kedudukan dan alamat badan usaha atau usaha perseorangan. 

b. Rumusan pekerjaan meliputi: 

1. Pokok-pokok pekerjaan yang diperjanjikan. 

2. Volume atau besaran pekerjaan yang harus dilaksanakan. 

3. Nilai pekerjan dan ketentuan mengenai penyesuaian nilai pekerjaan akibat 

fluktuasi  harga untuk Kontrak Kerja Konstruksi bertahun jamak. 

4. Tata cara penilaian hasil pekerjaan dan pembayaran. 

5. Jangka waktu pelaksanaan 

c. Pertanggungan dalam Kontrak Kerja Konstruksi meliputi: 

1. Jenis pertanggungan yang menjadi kewajiban penyedia jasa yang berkaitan 

dengan pembayaran uang muka, pelaksanaan pekerjaan, hasil pekerjaan, 

tenaga kerja, tuntutan pihak ketiga dan kegagalan bangunan. 

2. Pertanggungan sebagaimana dimaksud di atas memuat: 

a) Nilai jaminan. 

b) Jangka waktu pertanggungan. 

c) Prosedur pencairan. 
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d) Hak dan kewajiban masing-masing pihak. 

3. Dalam hal penyedia jasa tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan Kontrak 

Kerja Konstruksi, pengguna jasa dapat mencairkan dan selanjutnya 

menggunakan jaminan dari penyedia jasa sebagai kompensasi pemenuhan 

kewajiban penyedia jasa. 

d. Tenaga ahli, yang meliputi:  

1. Persyaratan klasifikasi dan kualifikasi tenaga ahli. 

2. Prosedur penerimaan dan atau pemberhentian tenaga ahli yang 

dipekerjakan. 

3. Jumlah tenaga ahli sesuai dengan jenis pekerjaan. 

e. Hak dan kewajiban para pihak dalam Kontrak Kerja Kontruksi meliputi: 

1. Hak dan kewajiban pengguna jasa. 

2. Hak dan kewajiban penyedia jasa. 

f. Cara pembayaran memuat : 

1. Volume/besaran fisik. 

2. Cara pembayaran hasil pekerjaan. 

3. Jangka waktu pembayaran 

4. Denda keterlambatan pembayaran. 

5. Jaminan pembayaran. 

g. Ketentuan mengenai cidera janji meliputi : 

1.  Bentuk cidera janji : 

a. Oleh penyedia jasa yang meliputi tidak menyelesaikan tugas, tidak 

memenuhi mutu, tidak memenuhi kuantitas, tidak menyerahkan hasil 

pekerjaan. 
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b. Oleh pengguna jasa yang meliputi terlambat membayar, tidak membayar, 

terlambat menyerahkan sarana pelaksanaan pekerjaan. 

2. Dalam hal terjadi cidera janji yang dilakukan oleh penyedia jasa atau 

pengguna jasa, pihak yang dirugikan berhak untuk memperoleh 

kompensasi, penggantian biaya dan atau perpanjangan waktu, perbaikan 

atau pelaksanaan ulang hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang 

diperjanjikan atau pemberian ganti rugi. 

h) Penyelesaian perselisihan yang memuat :  

1. Penyelesaian di luar pengadilan melalui alternatif penyelesaian sengketa 

atau arbitrase.   

2. Penyelesaian melalui pengadilan sesuai dengan Hukum Acara Perdata yang 

berlaku. 

i) Ketentuan pemutusan kontrak kerja konstruksi memuat :  

1. Bentuk pemutusan yang meliputi pemutusan yang disepakati para pihak atau 

pemutusan secara sepihak. 

2. Hak dan kewajiban pengguna jasa dan penyedia jasa sebagai konsekuensi 

dari pemutusan Kontrak Kerja Konstruksi. 

j) Keadaan memaksa (force majeur) mencakup kesepakatan mengenai : 

1. Risiko khusus. 

2. Macam keadaan memaksa lainnya. 

3. Hak dan kewajiban pengguna jasa dan penyedia jasa pada keadaan 

memaksa. 

k) Kewajiban para pihak dalam kegagalan bangunan meliputi :  

1. Jangka waktu pertanggungjawaban kegagalan bangunan. 
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2. Bentuk tanggung jawab terhadap kegagalan bangunan. 

l) Perlindungan pekerja memuat : 

1. Kewajiban terhadap pemenuhan ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku.  

2. Bentuk tanggung jawab dalam perlindungan pekerja.  

m) Aspek lingkungan, yang memuat kewajiban para pihak dalam pemenuhan 

ketentuan tentang lingkungan.  

1. Kewajiban terhadap pemenuhan  ketentuan undang-undang yang berlaku. 

2. Bentuk tanggung jawab mengenai gangguan terhadap lingkungan dari 

manusia.  

2. Macam-Macam Kontrak Kerja Konstruksi 

Berdasarkan Pasal 4 UUJK, Kontrak Kerja Konstruksi dapat dibagi menurut jenis 

usahanya yaitu : 

a. Kontrak perencanaan jasa konstruksi merupakan kontrak yang dibuat oleh 

masing-masing pihak. Salah satu pihak yaitu pihak perencana memberikan 

layanan jasa perencanaan dalam pekerjaan jasa konstruksi. Layanan tersebut 

meliputi rangkaian kegiatan atau bagain dari kegiatan mulai dari studi 

pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja jasa 

konstruksi. 

b. Kontrak pelaksanaan konstruksi, yaitu kontrak antara orang perorangan atau 

badan usaha dengan pihak lainnya dalam pelaksanaan konstruksi. 

c. Kontrak pengawasan, yaitu kontrak antara orang perorangan atau badan usaha 

dengan pihak lainnya dalam pengawasan konstruksi.  
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Sedangkan dilihat dari segi pembiayaanya, kontrak konstruksi dapat dibedakan 

sebagai berikut: 

1) Tipe Tradisional 

Dalam hal ini seluruh pembiayaan ditanggung oleh pemilik proyek sementara 

pihak pemborong hanya menyediakan tenaga dari peralatan. Biaya yang 

dibayar sebagai kontra prestasi bervariasi, antara lain sebagai berikut: 

2) Pembayaran secara lump sum 

Dalam hal ini harga borongan dibayar kepada pemboon dalam suatu total 

jumlah tertentu. Jumlah total ini tidak berubah sungguh pun ada perubahan 

terhadap harga bahan/ongkos-ongkos. Prakteknya sekarang total lump sum di 

pecahkan ke dalam beberapa tahap pembayaran menurut porsi kerja dari 

pemborong.  

3) Pergantian biaya dan fee 

Dengan metode pembayaran ini, harga borongan ditentukan oleh biaya aktual 

yang harus dikeluarkan untuk konstruksi ditambah fee untuk kontraktor yang 

dapat mengkover overhead dan profitnya. Dalam hal ini tentunya risiko 

kenaikan biaya ditanggung oleh pemilik proyek dan harga borongan tidak 

dapat diketahui dengan pasti sebelumnya. Dengan pergantian biaya dan fee 

harga di atur lebih detail. 

4) Pembayaran harga per unit 

Pembayaran pada metode ini dilakukan dengan melihat kerja per unit 

pekerjaan. Jadi, pekerjaan dibagi ke dalam beberapa unit. Harga per yang harus 

dibayar meliputi juga profit yang diharapkan oleh pemborong. 

 



22 

 
 

5) Tipe BOT, BOO, atau BLT 

Pada tipe Built Operate Transfer (BOT), pemilik proyek tidak akan 

mengeluarkan biaya, tetapi pemboronglah yang mengeluarkan seluruh atau 

sebagian biaya, dan pengembalian biaya tersebut akan dikompensasikan 

dengan hak pemborong untuk mengoperasikan proyek tersebut dan mengambil 

pendapatannya setelah selesai dibangun untuk usaha tertentu. Berbeda dengan 

BOT, maka Built Operate Owned (BOO), setelah masa operasi atau bahkan 

setelah dibangun, proyek menjadi miliknya pihak kontraktor. Dalam hal ini 

pihak pemilik proyek  hanya berhak atas sejumlah pembayaran berkala 

tertentu. 

Apabila pemilik proyek menyediakan sesuatu untuk proyek tersebut, misalnya 

tanah, kemudian proyek dibangun di atas tanah yang bersangkutan, maka Built 

Operate Owned (BOO) mirip dengan sistem konvensional/tentang sewa tanah 

untuk bangunan. Disamping itu ada lagi versi lain disebut Built Lease and 

Transfer (BLT). Kontraktor membangun dengan biaya ditanggung oleh 

pihaknya, dan setelah pembangunan, kontraktor berhak untuk menyewakan 

proyek tersebut kepada pemilik proyek dalam jangka waktu tertentu.
14

   

3. Jaminan dalam Kontrak Kerja Konstruksi 

Proyek konstruksi secara umum dianggap sebagai sebuah sektor yang sarat 

dengan risiko, karena nilai konstruksi dan banyaknya pihak yang terlibat. Risiko 

tersebut antara lain mencakup risiko terhadap waktu (terjadi keterlambatan 

pekerjaan), biaya (perubahan pekerjaan sehingga nilai konstruksi membengkak) 

dan performa pekerjaan (metode dan pemakaian material yang tidak sesuai 
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 Munir Fuady, Hukum Bisnis, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2002, hlm  201-203.  
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dengan spesifikasi karena beberapa faktor).
15

 Oleh karena itu dibutuhkan jaminan 

agar risiko-risiko tersebut nantinya dapat terminimalisir akibatnya. Jaminan dalam 

perjanjian pemborongan merupakan salah satu persyaratan yang diminta oleh 

pemimpin proyek terhadap para rekanan dengan maksud agar proyek yang 

dilaksanakan berjalan lancar.
16

  

Jaminan  dalam Kontrak Kerja Konstruksi dapat berupa Bank Garansi yang 

diterbitkan oleh pihak bank dan berupa Surety Bond yang diterbitkan oleh pihak 

asuransi. Di industri konstruksi terdapat beberapa jenis jaminan yang harus 

disediakan oleh salah satu pihak sesuai dengan tahapan proses konstruksi, yaitu: 

a. Jaminan Penawaran, yaitu jaminan yang diterbitkan oleh bank atau lembaga 

keuangan lainnya yang menjamin bahwa ketika proyek menerima penawaran 

dari kontraktor, maka kontraktor akan bersedia melakukan kontrak dengan 

pemilik proyek. Jaminan ini timbul karena selama proses tender, kontraktor 

bisa saja mengundurkan diri  dari penyeleksian sedangkan pemilik proyek 

telah menerima penawaran dari kontraktor. 

b. Jaminan uang muka, yaitu jaminan yang diterbitkan oleh bank atau lembaga 

keuangan lainnya atas uang muka yang telah diberikan oleh pihak pemilik 

proyek kepada kontraktor. Atas uang muka yang diberikan oleh pemilik 

proyek, maka kontraktor harus memberikan jaminan uang muka kepada 

pemilik proyek. Jaminan ini digunakan untuk memastikan bahwa uang muka 

yang telah diberikan oleh pemilik proyek dapat diterima kembali manakala 

kontraktor tidak dapat memenuhi kewajiban dan tanggung jawab 

kontraktualnya. 

                                                           
15 Seng Hasen, Op.Cit , hlm 5. 
16

 F.X. Djumialdji, Perjanjian Pemborongan, Rineka Cipta, Jakarta, 1995, hlm 29. 
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c. Jaminan pelaksanaan, yaitu jaminan yang diterbitkan oleh bank atau lembaga 

keuangan lainnya untuk menjamin pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan 

oleh kontraktor. Besarnya nilai jaminan ini 5-10% dari nilai kontrak. 

d. Jaminan retensi/pemeliharaan, yaitu jaminan yang diterbitkan oleh bank atau 

lembaga keuangan lainnya untuk menjamin bahwa kontraktor akan 

melaksanakan kewajiban pemeliharaannya setelah pekerjaan dinyatakan 

selesai. Jaminan ini digunakan untuk menjamin bahwa kontraktor akan tetap 

memenuhi kewajibannya untuk memperbaiki struktur atau cacat pekerjaan 

selama masa pemeliharaan.
17

 

C. Tinjauan tentang Bank Garansi   

1. Pengertian dan Dasar Hukum Bank Garansi 

Bank di samping melakukan kegiatan usaha menghimpun dana dari masyarakat 

dan kemudian menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat, bank melakukan 

kegiatan pelayanan jasa bank lainnya, yang salah satunya yaitu Bank Garansi. 

Tujuan pemberian jasa-jasa bank ini adalah untuk mendukung dan memperlancar 

kedua kegiatan utama, yaitu kegiatan usaha menghimpun dana dan menyalurkan 

dana dari dan kepada masyarakat.  

Kata garansi berasal dari bahasa Inggris Guarantee atau Guaranty, yang berarti 

“menjamin” atau “jaminan”. Dalam bahasa Belanda disebut dengan borgtocht, 

yang artinya “penjaminan” atau “penanggungan” utang. Bank Garansi merupakan 

salah satu bentuk penjaminan utang dalam bisnis perbankan, yang merupakan 

salah satu bentuk layanan jasa bank kepada masyarakat yang menjadi nasabahnya. 

                                                           
17

 Seng Hasen, Op.Cit , hlm 188-189. 
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Dalam Bank Garansi ini, bank mengikatkan diri untuk kepentingan orang guna 

menjamin atau menjadi penjamin atau penanggung bagi nasabahnya.
18

  

Menurut Kamus Hukum Ekonomi yang diterbitkan ELIPS Project, yang dimaksud 

Bank Guarantee atau Jaminan Bank adalah kesanggupan tertulis yang diberikan 

sebuah bank kepada seseorang yang menerima jaminan dari orang lain yang 

disebut pihak terjamin, bahwa bank akan membayar sejumlah uang tertentu 

kepadanya pada waktu yang telah ditentukan jika pihak terjamin tidak dapat 

memenuhi kewajibannya.
19

 

Sedangkan Muhammad Djumhana memberikan pengertian Bank Garansi atau 

garansi bank adalah jaminan yang diberikan oleh bank maksudnya bank 

menyatakan suatu pengakuan tertulis yang isinya menyetujui mengikat diri 

kepada penerima jaminan dalam jangka waktu dan syarat-syarat tertentu, apabila 

di kemudian hari ternyata si terjamin tidak memenuhi kewajibannya kepada si 

penerima jaminan.
20

  

Ada dua landasan hukum yang dipakai dalam Bank Garansi yaitu : 

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Bab XVII Pasal 1820 sampai 

dengan Pasal 1850 yang mengatur mengenai perjanjian penanggungan hutang 

(borgtoch) dimana bank dalam hal ini bertindak sebagai penanggung. 

Penanggungan utang merupakan jaminan utang yang bersifat perorangan. Akan 

tetapi, dalam hal ini diartikan pula dapat diberikan oleh suatu badan di samping 

                                                           
18

 Ibid, hlm 403-404. 
19

 Djoni S. Gozali, Rachmadi Usman, Op.Cit, hlm 404. 
20

Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan Indonesia, PT Citra Aditya Bakti Bandung, 

2003, hlm 357. 
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oleh perorangan sebagaimana yang terdapat dalam praktik sehari-hari dan 

lazim disebut dengan borgtocht. 
21

 Sifat dasar Bank Garansi adalah suatu 

perjanjian tambahan/accesoir yaitu adanya tergantung pada perjanjian pokok. 

Dengan demikian Bank Garansi akan berakhir kalau perjanjian pokok berakhir. 

b. Peraturan Bank Indonesia dalam bentuk Surat Keputusan Direksi Bank 

Indonesia No. 23/88/KEP/DIR tanggal 18 Maret 1991 tentang Pemberian 

Garansi oleh Bank yang diedarkan melalui Surat Edaran Direksi Bank 

Indonesia No. 23/7/UKU tanggal 18 Maret 1991 tentang Pemberian Garansi 

oleh Bank.  

Kemudian, pada Pasal 1 ayat (3) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 

23/88/KEP/DIR tanggal 18 Maret 1991 tentang Pemberian Garansi oleh Bank, 

memberikan pengertian tentang garansi sebagai berikut: 

1) Garansi dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank yang mengakibatkan 

kewajiban membayar terhadap yang menerima garansi apabila pihak yang 

dijamin cedera janji (wanprestasi). 

2) Garansi dalam bentuk penandatanganan kedua dan seterusnya atas surat 

berharga seperti awal dan endosemen dengan hak regres yang dapat 

menimbulkan kewajiban membayar bagi bank apabila yang dijamin cedera 

janji (wanprestasi). 

3) Garansi lainnya yang terjadi karena perjanjian bersyarat sehingga dapat 

menimbulkan kewajiban finansial bagi bank atau lembaga keuangan bukan 

bank. Contohnya, pemberian jaminan dalam bentuk warkat yang diterbitkan 
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M. Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, PT 

RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 18. 
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sendiri maupun dalam bentuk penanda tangan kedua dan seterusnya atas 

warkat pihak lain yang menimbulkan kewajiban berupa pemberian jaminan, 

seperti letter of comittment dan jaminan dalam rangka pengeluaran surat-surat 

berharga oleh under-writer (underwriting business). 

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Lampung 

Nomor 118/DIR/KRD/XII/2009 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang 

Perkreditan Standar Operasional Dan Prosedur PT Bank Pembangunan Daerah 

Lampung yang dimaksud Bank Garansi adalah kesanggupan tertulis yang 

diberikan oleh bank kepada pihak penerima jaminan bahwa bank akan membayar 

sejumlah uang kepadanya pada waktu tertentu jika pihak terjamin tidak dapat 

memenuhi kewajibannya (wanprestasi). 

Garansi dalam bentuk warkat yang diuraikan di atas disebut Bank Garansi. Dari 

pengertian tersebut di atas lebih lanjut disampaikan beberapa hal berikut bahwa:
22

 

a. Dalam suatu pemberian fasilitas Bank Garansi, setidaknya terdapat 3 (tiga) 

pihak, yaitu: 

1) Pihak pemberi garansi dalam hal ini bank. 

2) Pihak yang digaransi dalam hal ini nasabah bank. 

3) Pihak penerima garansi dalam hal ini adalah pihak ketiga atau pihak 

pemilik proyek. 

b. Pihak yang dijamin (nasabah bank) memiliki kewajiban (pekerjaan atau 

hutang) kepada pihak ketiga atau pihak pemilik proyek. 
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c. Timbulnya garansi, biasanya karena diminta oleh pihak pemilik proyek kepada 

nasabah bank, dan menerbitkannya dengan pertimbangan bisnis (terdapat 

opportunity income). 

Berdasarkan Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/88/KEP/DIR tanggal 18 

Maret 1991 pasal 2 dan atau Surat Edaran Direksi Bank Indonesia No. 23/7/UKU 

tanggal 18 Maret 1991 butir 4, syarat-syarat minimum yang harus dipenuhi dalam 

suatu Bank Garansi dalam yaitu sekurang-kurangnya memuat hal berikut: 

1) Judul “Bank Garansi” atau “Garansi Bank” 

Dalam hal bank mengeluarkan Bank Garansi dalam bahasa asing, maka di 

bawah judul dalam bahasa asing yang dikehendaki tersebut diberi judul dalam 

kurung “Bank Garansi” atau “Garansi Bank”. 

2) Nama dan alamat bank pemberi Bank Garansi. 

3) Tanggal penerbitan Bank Garansi. 

4) Transaksi antara pihak yang dijamin dengan penerima jaminan. 

5) Jumlah uang yang dijamin oleh bank. 

6) Tanggal mulai berlaku dan berakhirnya Bank Garansi. 

Mengingat Bank Garansi merupakan perjanjian buntut/tambahan (accesoire) 

maka jangka waktunya akan berakhir selain karena berakhirnya Bank Garansi 

sebagaimana ditetapkan dalam Bank Garansi yang bersangkutan. 

7) Penegasan batas waktu pengajuan klaim 

Dalam hubungan ini untuk memperoleh keseragaman hendaknya dengan jelas 

mencantumkan dalam Bank Garansi bahwa klaim dapat diajukan segera setelah 

timbul wanprestasi dengan batas waktu pengajuan terakhir sekurang-kurangnya 

14 (empat belas) hari dan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah 

berakhirnya bank garansi tersebut. 

8) Menurut Pasal 1831 KUHPerdata, apabila timbul cidera janji (wanprestasi), 

sebelum melakukan pembayaran si penjamin (bank) dapat meminta agar 

benda-benda si berhutang disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi 

hutangnya. Menurut Pasal 1832 KUHPerdata, dapat diperjanjikan bank 

melepaskan hak istimewanya untuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 

KUHPerdata, yaitu meminta terlebih dahulu agar benda-benda si berhutang 

disita dan dijual untuk melunasi hutangnya, sehingga berarti dalam hal dipilih 

ketentuan Pasal 1832 KUHPerdata, maka bank wajib membayar Bank Garansi 

yang bersangkutan segera timbul cidera janji (wanprestasi) dan menerima 

tuntutan pemenuhan kewajban (claim). Agar pihak yang dijamin maupun pihak 

yang menerima garansi dapat mengetahui dengan jelas ketentuan pasal 1831 

atau Pasal 1832 KUHPerdata yang akan dipergunakan, maka bank diwajibkan 

memperjanjikan dan mencantumkan ketentuan yang dipilihnya dalam Bank 

Garansi yang bersangkutan. 
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2. Tujuan Bank Garansi 

Tujuan pemberian Bank Garansi oleh pihak bank kepada penerima jaminan atau 

yang dijaminkan adalah:  

a. Memberikan bantuan fasilitas dan kemudahan dalam memperlancar transaksi 

nasabah. 

b. Bagi pemegang jaminan Bank Garansi untuk memberikan keyakinan bahwa 

pemegang jaminan tidak akan menderita kerugian bila pihak yang dijaminkan 

melalaikan kewajibannya, karena pemegang akan mendapat ganti rugi dari 

pihak perbankan. 

c. Menumbuhkan rasa saling percaya antara pemberian jaminan, yang dijaminkan 

dan yang menerima jaminan. 

d. Memberikan rasa aman dan ketentraman dalam berusaha, baik bagi bank 

maupun bagi pihak lainnya. 

e. Bagi bank disamping keuntungan yang di atas, juga akan memperoleh 

keuntungan dari biaya-biaya yang harus dibayar nasabah serta jaminan lawan 

yang diberikan.
23

  

f. Untuk melaksanakan pembangunan proyek diadakan perjanjian antara 

pemborong dan pemberi pekerjaan pembangunan proyek. Pihak pemberi 

pekerjaan menginginkan adanya Bank Garansi untuk menutupi pekerjaan 

pembangunan proyek. Hal ini dilakukan untuk mencegah kemungkinan 

timbulnya risiko, yang terjadi akibat pemborong melakukan wanprestasi 

sebelum pembangunan proyek diselesaikannya.
24

 

                                                           
23

 Djoni S. Gozali, Rachmadi Usman , Op.Cit, hlm 406. 
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3. Jenis-Jenis Bank Garansi 

Untuk jenis Bank Garansi yang diterbitkan dalam bentuk warkat, maka setidaknya 

ada 4 (empat) jenis Bank Garansi yang dapat dan sering diberikan oleh bank 

kepada nasabahnya, yaitu:
25

 

a. Big Bond/Jaminan Penawaran 

Big Bond, yaitu Bank Garansi yang diterbitkan oleh bank bagi nasabahnya agar 

dapat  mengikuti tender/penawaran atas suatu proyek. Bank Garansi jenis ini 

diberikan kepada nasabah bank yang akan mengikuti penawaran atau tender 

untuk pengerjaan suatu proyek yang disyaratkan adanya suatu jaminan 

penawaran yang dikeluarkan oleh bank. Terjadi cidera janji (wanprestasi) 

apabila pihak yang dijamin (nasabah bank) tidak menerima penunjukan untuk 

melaksanakan proyek, padahal ia sudah dinyatakan sebagai pemenangnya oleh 

pemilik proyek atau pihak yang dijamin atau pemberi proyek.  

b. Performance Bond/Jaminan Pelaksanaan 

Performance Bond, yaitu Bank Garansi yang diterbitkan oleh bank untuk 

menjamin kepastian (mutu dan ketepatan) pengerjaan suatu proyek atau untuk 

menjamin performance salah satu pihak dalam suatu transaksi. Terjadi cidera 

janji (wanprestasi) apabila pihak yang dijamin (nasabah bank) tidak melakukan 

pekerjaannya sesuai dengan mutu yang telah diperjanjikan atau mengalami 

keterlambatan dalam penyelesaiannya 

c. (Advance) Payment Bond/Jaminan Uang Muka 

(Advance) Payment Bond, yaitu Bank Garansi yang diterbitkan oleh bank 

untuk menjamin pembayaran yang (terlebih dahulu) telah diterima oleh 
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pemohon Bank Garansi dari pemilik proyek atau pemberi order, baik dalam 

bentuk uang muka, pembayaran termin, maupun keseluruhan nilai proyek. 

Terjadi cidera janji (wanprestasi) apabila pihak yang dijamin (nasabah bank) 

tidak melaksanakan kewajibannya untuk melaksanakan atau mengerjakan 

proyek yang telah diberkannya, padahal ia telah menerima pembayaran di 

muka atas proyek tersebut dari pihak yang dijamin pemberi kerja (proyek). 

d. Maintenance Bond/ Jaminan Pemeliharaan 

Pada waktu penyerahan pertama atau pekerjaan telah mencapai 100% rekanan 

baru menerima pembayaran 95% dari nilai kontrak, sedangkan sisanya sebesar 

5% masih ditahan pimpinan proyek dengan maksud agar rekaman dalam masa 

pemeliharaan wajib melaksanakan perbaikan-perbaikan terhadap kekurangan 

dari pekerjaan. Yang dimaksud dengan pemeliharaan adalah masa penyerahan 

pertama sampai dengan penyerahan kedua. Apabila rekanan menginginkan 

100% pembayaran harga borongan pada waktu penyerahan pertama, maka 

rekanan harus menyerahkan surat jaminan pemeliharaan yang besarnya 5% 

dari harga kontrak atau borongan.  

Terdapat satu jenis garansi yang diterbitkan oleh bank untuk menjamin 

pengembalian atas Bill of Lading kepada maskapai pelayaran yang disebut dengan 

Shipping Guarantee. Untuk pengeluaran Shipping Guarantee bagi maskapai 

pelayaran, berlaku pula ketentuan-ketentuan mengenai bank garansi sebagaimana 

yang disebutkan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 
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23/88/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 23/7/UKU masing-masing 

tertanggal 18 Maret 1991 perihal Pemberian Garansi oleh Bank.
26

 

Selain itu, terdapat Bank Garansi guna penangguhan bea masuk, yaitu yang 

diterbitkan oleh bank untuk pihak bea cukai, guna menjamin pembayaran bea 

masuk atas barang-barang impor yang dimohonkan penangguhan pembayarannya. 

Untuk garansi dalam bentuk penandatanganan kedua dan seterusnya atas surat-

surat berharga seperti aval dan endosemen dengan hak regres yang dapat 

menimbulkan kewajiban membayar bagi bank apabila pihak yang dijamin cidera 

janji (wanprestasi). 

4. Penyelesaian Bank Garansi 

Penyelesaian Bank Garansi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: 

a. Tanpa Klaim, Bank Garansi berakhir apabila:
27

 

1) Batas tanggal berakhirnya Bank Garansi telah dilampaui tanpa ada klaim 

sampai dengan batas yang ditetapkan dalam Bank Garansi. 

2) Berakhirnya/selesainya perjanjian pokok, yakni perjanjian/kontrak yang 

dijamin oleh Bank Garansi tersebut. 

Dalam hal Bank Garansi berakhir tanpa klaim, ditetapkan ketentuan-ketentuan 

sebagai berikut: 

Satu hari setelah batas waktu pengajuan klaim, bank penerbit Bank Garansi harus 

segera membuat surat pemberitahuan tentang berakhirnya Bank Garansi dan batas 

waktu pengajuan klaim kepada: 

                                                           
26

 Ibid, hlm 164. 
27

 Neni Sri Imaniyati, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, PT Refika Aditama, 

Bandung, 2010, hlm 130-133. 
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a) Pemegang surat asli Bank Garansi (pihak penerima Bank Garansi) 

b) Nasabah pemohon Bank Garansi (pihak yang dijamin) 

Dalam surat tersebut, kepada nasabah yang diberi jaminan bank sekaligus 

diberitahukan agar menyelesaikan setoran jaminan bank sekaligus 

diberitahukan agar menyelesaikan setoran jaminan (bila ada) dan pengambilan 

kembali berkas-berkas jaminan garansi. 

Meskipun secara yuridis keharusan pengembalian surat asli Bank Garansi bukan 

merupakan syarat mutlak bagi penyelesaian Bank Garansi, surat asli Bank Garansi 

tersebut harus dikembalikan kepada bank penerbit, hal ini untuk mencegah 

penyalahgunaan Bank Garansi tersebut oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung 

jawab. Dalam hal ada permohonan perpanjangan Bank Garansi, sesuai dengan 

ketentuan harus diberikan atau dibuatkan Bank Garansi baru, tidak boleh memuat 

kata-kata yang dapat diartikan sebagai perubahan tanggal berakhirnya Bank 

Garansi, artinya warkat Bank Garansi yang jatuh tempo tidak dapat diperpanjang. 

Dalam rangka perpanjangan Bank Garansi, ditentukan hal-hal sebagai berikut: 

1. Penerbitan kembali garansi dengan nominal sama seperti Bank Garansi lama, 

karena kontrak/kerja sama belum selesai sepenuhnya. 

2. Penerbitan Bank Garansi kembali dengan nilai nominal lebih kecil daripada 

Bank Garansi lama karena kontrak/kerja sama sudah diselesaikan sebagian.  

b. Dengan Klaim, dalam pihak yang dijamin oleh bank melakukan wanprestasi, 

akan timbul klaim dari pihak penerima jaminan bank dan berakibat harus 

dicairkannya Bank Garansi oleh bank penerbit Bank Garansi selaku bank 

penjaminan. Dalam kasus ini harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut: 
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1) Klaim pembayaran jaminan bank hanya dapat diajukan oleh pihak 

pemegang warkat jaminan bank apabila tidak melebihi jangka waktu sesuai 

dengan klausul yang tercantum dalam surat Bank Garansi (yakni 14 (empat 

belas) hari atau 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya Bank Garansi). 

2) Penerima Bank Garansi harus menyerahkan dokumen asli surat jaminan 

bank kepada bank penerbit Bank Garansi. 

D. Tinjauan tentang Relevansi dan Signifikansi 

1. Pengertian Relevansi 

Secara umum, arti dari relevansi adalah kecocokan atau mempunyai hubungan. 

Relevan adalah bersangkut paut, berguna secara langsung. Menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia relevansi hubungan; kaitan.
28

 Dalam konsep Bank Garansi, 

relevansi disini adalah adanya hubungan hukum antara jaminan yang dimintakan 

oleh pengguna jasa atau pemilik proyek kepada penyedia jasa atau kontraktor 

dalam pekerjaan kosntruksi. 

2. Pengertian Signifikansi  

Kata dasar signifikansi adalah signifikan, yang mana signifikan sendiri berasal 

dari kata serapan yang di ambil dari Bahasa Inggris “significant” yang memiliki 

arti penting. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata signifikansi adalah 

keadaan signifikan; pentingnya.
29

 Dalam konsep Bank Garansi, signifikansi 

adalah pentingnya suatu jaminan untuk menjamin penyelenggaraan pekerjaan 

konstruksi. Apakah suatu jaminan tersebut memang mutlak harus ada atau tidak. 

 

                                                           
28

 http://kbbi.web.id/relevansi  
29

 http://kbbi.web.id/signifikansi 
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E. Kerangka Pikir 

 

                                                                         5 

                                    

                                                               

  1                                                 2 

                                      KKK                                       Perjanjian 

                                                                                      BG 

                                   (Perjanjian                                (Perjanjian 

                                     Pokok)                Tambahan) 

                                                            

                          

               4                                                                         3 

 

Berdasarkan skema tersebut dapat dijelaskan bahwa: 

Bank Lampung merupakan bank daerah Lampung yang menyediakan salah satu 

jasa perbankan berupa Bank Garansi. Bank Garansi adalah suatu jaminan yang 

disyaratkan dari pemilik proyek kepada kontraktor untuk pelaksanaan pekerjaan 

konstruksi. Kontraktor mengajukan permohonan Bank Garansi kepada pihak 

bank. Sertifikat Bank Garansi yang telah diterbitkan oleh pihak bank lalu 

diserahkan kepada pemilik proyek. Dalam hal penerbitan Bank Garansi oleh Bank 

Lampung ini haruslah sesuai dengan prinsip kehati-hatian serta berdasar Undang-

Undang No 10 tahun 1998 tentang Perbankan, Surat Keputusan Direksi Bank 

Indonesia No. 23/88/KEP/DIR tentang Pemberian Bank Garansi dan Surat 

Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Lampung Nomor 

Pemilik 

Proyek/Pengguna 

Jasa (Penerima 

Jaminan) 

 

Nasabah/ 

Kontraktor/ 

Penyedia Jasa 

(Terjamin) 

Bank 

Lampung 

(Penjamin) 

   Wanprestasi 

 Sertifikat 

Bank Garansi 
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118/DIR/KRD/XII/2009 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Perkreditan 

Standar Operasional Dan Prosedur PT Bank Pembangunan Daerah Lampung.   

Dalam prakteknya apabila pihak nasabah atau pihak terjamin melakukan 

wanprestasi atau ingkar janji dalam melaksanakan pekerjaannya maka sertifikat 

Bank Garansi tersebut dicairkan oleh pemilik proyek kepada Bank Lampung yang 

mengeluarkan sertifikat tersebut sesuai dengan perjanjian antara  pihak kontraktor 

yang telah menjadi nasabah bank dengan bank.  
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III.  METODE PENELITIAN 

 

 

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, 

sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau 

beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu, juga 

diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk 

kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam 

gejala yang bersangkutan.
30

 

 

A. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah normatif. Penelitian hukum normatif 

mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku 

dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.
31

 Penelitian hukum 

normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, 

penemuan hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum 

dan sejarah hukum. Sehingga penelitian ini dapat menghasilkan bagaimana 

Penggunaan Bank Garansi Yang Diterbitkan Bank Lampung dalam 

Peyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi.  

 

                                                           
30

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , Universitas Indonesia, Jakarta, 2008, 

hlm 43. 
31

Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, PT Citra Aditya Bakti, 

Bandung, 2004, hlm 52. 
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B. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah tipe deskriptif, yaitu 

penelitian yang  bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran 

(deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan 

pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum 

tertentu yang terjadi dalam mayarakat.
32

 Penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan informasi secara jelas dan rinci tentang Penggunaan Bank Garansi 

Yang Diterbitkan Bank Lampung dalam Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi. 

C. Pendekatan Masalah  

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah 

melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.
33

 

Pendekatan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini bersifat normatif. 

Apabila peneliti menggunakan pendekatan normatif analitis substansi hukum 

(approach of legal content analysis), ada 3 (tiga) gradasi pendekatan normatif 

analisis yang dapat digunakan oleh peneliti, yaitu: 
34

 

1.  Penjelajahan hukum (legal exploration. 

2. Tinjauan hukum (legal review). 

3. Analisis hukum (legal analysis). 

Substansi hukum dalam hal ini substansi Penggunaan Bank Garansi Yang 

Diterbitkan Bank Lampung dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Konstruksi. 

 

 

                                                           
32

 Ibid, hlm 50. 
33

 Ibid, hlm 112. 

 
34

Ibid, hlm 113. 
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D. Data dan Sumber Data  

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah pengumpulan 

data yang dilakukan dengan studi pustaka yang meliputi perundang-undangan, 

yurisprudensi, dan buku literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya. Data 

sekunder terdiri dari : 

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan yang bersumber dari ketentuan perundang-

undangan dan dokumen hukum. Bahan hukum primer yang digunakan dalam 

penelitian ini bersumber dari: 

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt); 

b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan; 

c) Undang-Undang Nomor 18 Tahun1999 tentang Jasa Konstruksi; 

d) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 Penyelenggaraan Jasa 

Konstruksi; 

e) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/88/KEP/DIR tentang 

Pemberian Bank Garansi dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 23/7/UKU 

tentang Pemberian Garansi oleh Bank tanggal 18 Maret 1991; 

f) Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Lampung Nomor 

118/DIR/KRD/XII/2009 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang 

Perkreditan Standar Operasional Dan Prosedur PT Bank Pembangunan 

Daerah Lampung. 

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan 

terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam 

penelitian ini bersumber dari bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku ilmu 
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hukum, jurnal hukum, maupun literatur-literatur yang berkaitan dengan 

penelitian atau masalah yang dibahas. 

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti 

internet. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan diperoleh dengan menggunakan metode pengumpulan 

data: 

1) Studi Pustaka, dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara 

membaca, menelaah dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku, 

dan literatur yang berkaitan dengan  masalah Bank Garansi yang akan dibahas. 

2) Wawancara, dilakukan dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dengan 

permasalahan yang sedang diteliti yaitu dengan Pimpinan Cabang (Bapak 

Sarkawi) dan Legal Staff atau Legal Officer (Bapak Dwi Eka) sebagai 

instruktur di Bank Lampung KCP Natar di Lampung Selatan. Hal ini dilakukan 

sebagai pendukung data sekunder dalam penelitian mengenai pemberian Bank 

Garansi oleh PT Bank Lampung  pada pelaksanaan pekerjaan konstruksi. 

F. Metode Pengolahan Data 

Tahap-tahap pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Pemeriksaan data (editing) 

Pembenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, dan 

wawancara sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, tanpa 

kesalahan. 
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2) Penandaan Data (coding) 

Pemberian tanda pada data yang sudah diperoleh, baik berupa penomoran 

ataupun pengunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan 

golongan/kelompok/klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya, dengan 

tujuan untuk menyajikan data secara sempurna, memudahkan rekonstruksi 

serta analisis data. 

3) Penyusunan/Sistematisasi Data (constructing/systematizing)  

Kegiatan menabulasi secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda 

itu dalam bentuk tabel-tabel yang berisi angka-angka dan presentase bila data 

itu kuantitatif, mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan 

diberi tanda itu menurut klasifikasi data dan urutan masalah bila data itu 

kualitatif.
35

 

G. Analisis Data 

Setelah dilakukan pengolahan data, maka selanjutnya dilakukan analisis data. 

Analisis data adalah penafsiran hukum terhadap data yang diperoleh yang 

dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan data secara bermutu 

dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, 

sehingga memudahkan interprestasi data dan pemahaman hasil analisis yang dapat 

diuraikan dan dijelaskan kedalam bentuk kalimat yang jelas, teratur, logis, dan 

efektif agar memperoleh gambaran yang jelas dan dapat ditarik kesimpulan.  

 

 

                                                           
35

Ibid, hlm 91. 
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V. PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis menarik 

kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Relevansi dan signifikansi Bank Garansi dalam proyek jasa konstruksi adalah 

sebagai jaminan bagi penyedia jasa kepada pengguna jasa untuk memperoleh 

kepastian hukum dan pertanggungjawaban terhadap pekerjaan konstruksi 

apabila terjadi wanprestasi dengan berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 13 

UUJK dan Pasal 23 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 

2010 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.  

2. Mekanisme Penerbitan Bank Garansi akan dilakukan setelah terpenuhinya 

syarat oleh pemohon Bank Garansi kepada Bank Lampung terpenuhi yaitu 

pemohon telah menjadi nasabah dan menyerahkan jaminan. Mekanisme dan 

proses pemberian Bank Garansi diatur di dalam Surat Keputusan Direksi PT  

Bank Pembangunan Daerah Lampung Nomor 118/DIR/KRD/XII/2009 

tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Perkreditan Standar Operasional 

Dan Prosedur PT Bank Pembangunan Daerah Lampung pada BAB VI 

tentang Garansi Bank yang mana prinsipnya sama dengan prosedur kredit, 

yaitu melalui proses-proses sebagai berikut yaitu surat permohonan, penilaian 
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atau analisis, persetujuan dan keputusan, dokumentasi dan pengikatan, 

pencairan yaitu apabila terjadi cidera janji (wanprestasi) pihak dijamin. 

3. Tanggung jawab nasabah sebagai terjamin apabila terjadi wanprestasi 

terhadap pihak pemilik proyek sejak diterbitkan Bank Garansi sudah beralih 

kepada pihak bank. Bank akan bertanggung jawab sesuai dengan perjanjian 

Bank Garansi yang telah dibuat. Setelah terjadi wanprestasi pihak penerima 

jaminan mempunyai hak untuk melakukan klaim untuk mencairkan jaminan 

sesuai nominal atas Bank Garansi secara tertulis kepada pihak bank dengan 

dibuktikan dengan Berita Acara Pemutusan Kontrak untuk menyelesaikan 

pekerjaan tersebut.  

B. Saran 

Menurut penulis karena kebutuhan adanya Bank Garansi semakin meningkat 

dibutuhkan perlindungan dari pemerintah bagi bank sebagai pihak penjamin 

mengenai pelaksanaan Bank Garansi dan bank sebelum menerbitkan Bank 

Garansi hendaknya meneliti secara benar perilaku nasabah yang akan mengajukan 

permohonan Bank Garansi supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan saat 

terjadi wanprestasi sehingga menimbulkan kerugian bagi bank.   
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