
Pertemuan VIII : 
 

Bank Garansi 

Salah satu bentuk layanan jasa bank adalah pemberian bank garansi untuk kepentingan 
nasabahnya. Bank garansi adalah jaminan yang diberikan oleh bank atas permintaan nasabah 
untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak lain apabila nasabah yang bersangkutan tidak 
memenuhi kewajibannya. Melalui bank garansi ini bank mengikatkan diri kepada penerima 
jaminan (pihak lain) apabila dikemudian hari pihak terjamin (nasabah) tidak memenuhi 
kewajibannya kepada peneriman jaminan (pihak lain) sesuai jangka waktu dan persyaratan 
yang telah ditentukan. 
 
Pihak yang terlibat dalam bank garansi: 

1. bank sebagai penjamin 
2. nasabah bank sebagai pihak terjamin 
3. pihak ketiga sebagai penerima jaminan 

 
Contoh transaksi bank garansi: 
Tuan Cecep nasabah Bank Permata berniat mengikuti lelang pembangunan gedung Pemda 
DKI. Pemda DKI mensyaratkan peserta lelang untuk menyerahkan Bank Garansi yang 
menjamin peserta lelang untuk melaksanakan proyek bila lelang dimenangkannya. Untuk itu 
Cecep mengajukan permohonan penerbitan Bank Garansi kepada Bank Permata. Bila Bank 
Permata menyetujui penerbitan Bank Garansi, maka Tuan Cecep diminta untuk menyetor 
jaminan senilai 10 – 30% dari nilai proyek dan membayar fee Bank Garansi 1% dari nilai 
proyek. Surat Bank Garansi akan diserahkan tuan Cecep kepada Pemda DKI sebagai 
pemenuhan syarat ikut lelang. 
 
Dalam hal tuan Cecep memenangkan lelang dan tidak melaksanakan proyek yang 
dimenangkannya maka Pemda DKI akan mengajukan klaim kepada Bank Permata atas wan 
prestasi yang dilakukan oleh Tuan Cecep. Sebaliknya bila Tuan Cecep ternyata melaksanakan 
proyek dengan benar maka Bank Garansi tersebut tidak jadi diklaim. Bank Permata akan 
menyerahkan kembali setoran jaminan yang sudah dibayarkan tuan Cecep. Dalam persoalan 
diatas, tuan Cecep nasabah Bank Permata bertindak selaku pihak terjamina, Bank Permata 
sebagai pihak penjamin dan Pemda DKI sebagai pihak penerima jaminan. 
 
Bank garansi menguntungkan Bank dalam hal penerimaan pendapatan fee penerbitan Bank 
Garansi. Risiko penerbitan Bank Garansi adalah wan prestasi nasabah. Oleh karena itu 
penerbitan bank garansi atas dasar analisis kredibilitas nasabah layaknya dalam analisis 
kredit. Biasanya penerbitan bank garansi terkait erat dengan fasilitas kredit yang diterima 
nasabah. Jadi bank sudah melakukan analisis kredit terlebih dahulu. Misalnya dalam kasus 
tuan Cecep, untuk melaksanakan proyek Pemda DKI tersebut tuan Cecep sebelumnya sudah 
mengajukan kredit pelaksanaan proyek. Itu sebabnya bank bersedia menerbitkan bank garansi 
bagi tuan Cecep. Secara skematis dapat digambarkan seperti diagram dibawah ini: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


