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I. PENDAHULUAN 

Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan bisnis serta 

meningkatnya kebutuhan masyarakat dalam bisnis dan investasi. Bank 

mempunyai peranan penting dalam memberikan dan menawarkan produk dan jasa  

pelayanan yang bervariasi kepada pelanggannya untuk meningkatkan mutu 

dengan pelanggan dan untuk kemudahan pelanggan dalam melakukan transaksi 

perbankan. Sehingga dapat menghimpun dana dari masyarakat serta 

memperlancar lalu lintas pembayaran. Disamping itu, persaingan antar bank 

dalam meningkatkan pelayanan kepada nasabahnya memaksa bank untuk 

senantiasa mengembangkan strategi dalam meningkatkan pelayanan kepada 

nasabahnya dalam memperlancar transaksi usahanya. Dengan menerbitkan produk 

jasa bank dalam mengimplementasikan rencana bisnis, yang mana berhubungan 

dengan suatu tender/proyek yaitu Bank Garansi.  

Untuk melaksanakan proyek pembangunan tersebut membutuhkan modal 

yang tidak sedikit, sehingga dibutuhkan jaminan bahwa pemborong yang 

melaksanakan proyek tersebut telah memenuhi syarat. Salah satu cara untuk 

meyakinkan bahwa pemborong tersebut benar-benar memiliki modal cukup dan 

dapat menyelesaikan proyek sesuai perjanjian/kontrak awal adalah dengan 

mengadakan Bank Garansi. Bank Garansi atau Jaminan Bank adalah Jaminan 

yang diterbitkan oleh bank berdasarkan keinginan pemohon yang ditujukan ke 

pihak ketiga, dengan tujuan memberikan jaminan berupa sejumlah uang tertentu 

ke pihak ketiga apabila ternyata pemohon melakukan wan prestasi (cedera janji). 



Bank Garansi merupakan salah satu tugas bank disamping memberikan 

jasa-jasa lainnya. Bank Garansi ini diberikan kepada nasabahnya dengan tujuan  

memberikan bantuan yang sifatnya menunjang nasabah yang akan melakukan 

suatu pembelian yang tidak membutuhkan kredit dari bank. Bank mengeluarkan 

bank garansi sebagai suatu pengakuan tertulis yang isinya menyutujui mengikat 

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

apabila dikemudian hari ternyata pihak terjamin tidak memenuhi kewajibannya 

kepada penerima jaminan. Penerima jaminan akan percaya kepada bank sebagai 

penjamin dengan berpegang kepada kepercayaan masyarakat terhadap bank yang 

merupakan modal utama Bank. Apabila pihak terjamin melanggar janji 

pembayaran, maka pihak yang menerima jaminan percaya bahwa bank akan 

mengganti kedudukan pihak terjamin untuk memenuhi kewajibannya. Maka pihak 

penerima jaminan akan terhindar dari resiko yang timbul sebagai akibat dari 

kelalaian pihak terjamin. Dengan mendapatkan Bank Garansi, pihak yang 

memberikan pekerjaan akan merasa aman dan pihak pemberi kerja tidak perlu 

menagihkan kepada pihak terjamin, tetapi bisa menagihkan kepada bank yang 

menerbitkan Bank Garansi, apabila terdapat wan prestasi dari pihak yang 

terjamin. Bank Garansi ini timbul karena adanya kebutuhan nasabah untuk 

memenuhi kewajiban yang diminta oleh pihak lain. Salah satu kewajiban yang 

diperlukan oleh pihak pemberi kerja adalah adanya penjamin (bank) kepada 

nasabah tersebut. 

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, penulis tertarik untuk menjadikan 

bahan Penulisan Tugas Akhir yang menjelaskan tentang “PROSEDUR 



PENERBITAN BANK GARANSI DI BANK ANTARDAERAH (ANDA) 

CABANG BONGKARAN SURABAYA”. 

II. TUJUAN PENELITIAN 

1. Mengetahui Jenis Bank Garansi yang ada di Bank ANDA cabang 

Bongkaran Surabaya. 

2. Mengetahui prosedur penerbitan Bank Garansi di Bank ANDA cabang 

Bongkaran Surabaya. 

3. Mengetahui syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah dalam 

mengajukan Bank Garansi di Bank ANDA cabang Bongkaran Surabaya. 

4. Mengetahui cara pengikatan Bank Garansi di Bank ANDA cabang 

Bongkaran Surabaya. 

5. Mengetahui pencairan claim Bank Garansi di Bank ANDA cabang 

Bongkaran Surabaya  

6. Mengetahui kendala yang ditemui dalam pelaksaan Bank Garansi dan cara 

mengatasinya di Bank ANDA cabang Bongkaran Surabaya. 

 

III. LANDASAN TEORI 

Secara sederhana, Bank diartikan sebagai Lembaga keuangan yang 

kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan 

menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk (giro, tabungan, 

deposito) serta memberikan jasa-jasa lainnya. 

Menurut Kasmir dalam bukunya yang berjudul manajemen Perbankan 

(2007:9) mendefinisikan arti Bank sebagai berikut : 



 

“lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana 

dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat 

serta memberikan jasa bank lainnya”. 

  Bank Garansi atau Jaminan Bank adalah jaminan yang diterbitkan oleh bank 

berdasarkan keinginan pemohon yang ditujukan ke pihak ketiga, dengan tujuan 

memberikan jaminan berupa sejumlah uang tertentu ke pihak ketiga apabila 

ternyata pemohon melakukan wan prestasi (cedera janji). 

Adapun tujuan pemberian Bank Garansi oleh pihak bank ditinjau dari sisi 

kegunaannya, dapat dipergunakan untuk :  

1. Melaksanakan pembangunan proyek, perjanjian antar kontraktor 

denganpemberi pekerjaan pembangunan proyek untuk memperkecil dan 

mengurangi risiko bila pihak kontraktor wanprestasi. Yang mana seperti telah 

dijelaskan sebelumnya. 

2. Untuk meringankan cash flow nasabah. 

3. Perdagangan, bank garansi diberikan kepada pabrikan untuk kepentingan 

penyaluran produk-produk hasil pemilik tersebut. 

4. Tender dalam ataupun luar negeri. 

5. Penanggungan bea cukai, baik garansi diterbitkan untuk menjamin 

pembayaran bea masuk atau bea keluar suatu barang. 

6. Uang muka kerja, bank garansi diberikan untuk ikut ambil bagian dalam suatu 

kontrak yang diberikan oleh pemilik proyek. 



7. Untuk mendapat keterangan pemasukan pabean (KPP) atas barang-barang 

yang L/C nya telah dibayar importer. 

8. Untuk mengeluarkan barang-barang yang L/C nya belum dibayar oleh 

importer. 

9. Pelaksanaan pembelian aktiva tetap, bank garansi digunakan untuk 

memberikan jaminan angsuran pelayanan pembelian. 

 

IV. GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN 

Bank Antar Daerah merupakan Cabang yang terletak di jalan Bongkaran 

nomer 28-30 Surabaya.Bank Antardaerah memperoleh ijin operasi sebagai Bank 

Umum pada tanggal 28 Oktober 1958 melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan 

No. 191546/U.M.II Ijin sebagai Bank Devisa diperoleh pada tahun 1992 sebagai 

upaya agar bisa berperan lebih banyak dalam mendorong pertumbuhan sekaligus 

membantu program pemerintah untuk memperlancar perdagangan luar negeri. 

 

V. PEMBAHASAN MASALAH 

Bank Garansi adalah jaminan yang diterbitkan oleh bank berdasarkan 

keinginan pemohon yang ditujukan ke pihak ketiga, dengan tujuan memberikan 

jaminan berupa sejumlah uang tertentu ke pihak ketiga apabila ternyata pemohon 

melakukan wan prestasi (cedera janji). 

 Untuk nasabah Bank Antardaerah (ANDA) cabang Bongkaran Surabaya 

yang ingin menerbitkan Bank Garansi di Bank Antardaerah cabang Bongkaran 



Surabaya harus menaati prosedur-prodedur dalam penerbitan Bank Garansi serta 

melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Bank ANDA cabang 

Bongkaran Surabaya. Nasabah juga diwajibkan menyerahkan dan/atau 

memberikan kontra jaminan kepada Bank ANDA cabang Bongkaran Surabaya 

untuk mengantisipasi apabila terjadi hal yang tidak diharapkan oleh Bank ANDA 

cabang Bongkaran Surabaya dikemudian hari.  

Apabila terjadi suatu claim Bank Garansi, Bank wajib membayar kepada 

penerima jaminan setelah adanya claim. Dan pihak terjamin atau nasabah menjadi 

berhutang kepada Bank dan harus segera melunasi hutangnya dalam jangka waktu 

8 hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan resmi oleh Bank ANDA cabang 

Bongkaran Surabaya. 

 

VI. KESIMPULAN 

  Dalam perjanjian Bank Garansi, tidak menutup kemungkinan bahwa 

hambatan/kendala kemungkinan dapat terjadi dan dapat menghambat jalannya 

pelaksanaan pemberian Bank Garansi. Karna Bank Garansi adalah jasa pelayanan 

yang diberikan oleh Bank Antardaerah (ANDA) cabang Bongkaran Surabaya 

dengan tingkat resiko yang sangat tinggi. Dimana resiko tersebut dapat merugikan 

pihak-pihak yang terlibat didalam perjanjian Bank Garansi tersebut. 

  Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dalam penulisan Tugas 

Akhir ini, penulis dapat memberikan saran-saran antara lain sebagai berikut : 



1. Bank ANDA cabang Bongkaran Surabaya hendaknya meningkatkan 

sosialisasi terhadap pelayanan jasa bank garansi. Agar pelayanan jasa 

Bank Garansi dapat meningkat, karena pelayanan jasa bank garansi ini 

belum banyak diketahui orang sehingga tidak banyak nasabah yang 

mengajukan Bank Garansi di Bank ANDA cabang Bongkaran Surabaya. 

2. Bank ANDA cabang Bongkaran Surabaya diharapkan lebih 

meningkatkan penanganan setoran jaminan dan fleksibilitasnya agar 

kelancara dalam penanganan setoran jaminan Bank Garansi di Bank 

ANDA cabang Bongkaran Surabaya dapat lebih efektif dan efisien. 

3. Bank ANDA cabang Bongkaran Surabaya hendaknya dapat melepas hak 

istimewa yang telah diberikan UU dengan tunduk pada pasal 1832 KUH 

Perdata agar setoran jaminan dapat langsung diberikan setelah adanya 

claim tanpa harus dijual dan dilelang terlebih dahulu karna akan 

memakan waktu yang cukup lama. 
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