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Abstract  
 

Occupies a significant financing problems Guaranting bank gives assurance to the 

activity of a contractor agreement procurement of goods and services. This study 

used a normative juridical research method. From research conducted a bank 

guarantee for procurement of goods and services used the principles of prudence 

and balance of the clause - clause agreements from bank guarantee in the form of 

contract standard in terms to have a balance in the agreement of guarantee bank is 
 

, the effort of protection only in the form of preventive measures through 

Consumer Law, which is reinforced by the Financial Services Authority 

Regulation and the Bank Indonesia Regulation. 
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Intisari  
 

Masalah pembiayaan menempati signifikan Bank garansi memberikan jaminan 

terhadap aktivitas dari perjanjian kontraktor pengadaan barang dan jasa .Metode 

yang digunakan dalam penelitian hukum ini ialah metode penelitian yuridis 

normatif. Dari penelitian dalam memberikan bank garansi untuk pengadaan 

barang dan jasa menggunakan prinsip kehati – hatian dan pekajian keseimbangan 

terhadap klausula – klausula perjanjian bank garansi yang bersifat kontrak baku 

cenderung tidak memiliki keseimbangan dalam perjanjian bank garansi Sehingga 

upaya perlindungan hanya upaya preventif melalui Undang – undang Konsumen, 

yang dipertegas oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Bank 

Indonesia. 

 
 

Kata Kunci : Bank Garansi,Pengadaan Barang dan Jasa,Asas Keseimbangan 
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A.Latar Belakang Masalah  garansi. Penerbitan bank  garansi 

Indonesia   merupakan  negara merupakan  salah  satu  jasa  layanan 

berkembang  yang mana sebagai yang ditawarkan perbankan untuk 

negara yang sedang   berkembang membantu kelancaran dunia usaha.  

Indonesia   berusaha   untuk Salah  satu  jasa  lembaga  perbankan 

mengoptimalkan   seluruh tersebut  adalah  bank  garansi  yang 

kemampuannya dibidang  ekonomi, mendorong aktifitas dunia usaha 

sebab proses  globalisasi ekonomi diamanatkan  dalam Undang - 

yang   terjadi   sekarang   ini   telah Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 

memberi   pengaruh  terhadap 1998  tentang  perubahan  Undang- 

pertumbuhan dan perkembangan Undang   Nomor   7   Tahun   1992 

usaha.          Tentang perbankan, Pasal 1, ayat 2 

Dalam suatu aktivitas pengadaan disebutkan bahwa  Bank   adalah 

barangdanjasa,masalah badan usaha yang menghimpun dana 

pembiayaan menempati signifikan. dari masyarakat  dalam   bentuk 

Tanpa kelancaran transaksi finansial, simpanan dan menyalurkan dalam 

kinerja  kontraktor  /supplier  akan bentuk  kredit  dan  atau  bentuk  – 

mengalami  hambatan.   Untuk bentuk lainnya  dalam   rangka 

mengantisipasi hal tersebut, para meningkatkan taraf  hidup rakyat 

pihak   yang   terlibat   dalam   satu banyak.
1 

          

transaksi pengadaan barang dan jasa Didalam kegiatan pemberian jasa  – 

kerap kali mengikutsertakan pihak jasa perbankan kepada nasabah, 

ketiga untuk menjamin  likuiditas tentunya bank dalam memberikan 

dana.  Guna mengakomodasi jasa – jasa pemberian bank garansi, 

kepentingan itulah, pelaku pegadaan mengacu   pada  ketentuan 

barang dan jasa memanfaatkan jasa perundangan  – undangan yang 

lembaga   keuangan  seperti berlaku termasuk ketentuan yang 

perbankan.Salah satu jasa lembaga 
            
 1

R.I.Undang-Undang Nomor 10 
 

perbankan 
  

dalam 
 

menunjang 
  

   Tahun 1998,Tentang “Perubahan Undang –  

aktivitas tersebut adalah bank 
Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang  

perbankan “,Bab I,Pasal I,Ayat 2.     
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dikeluarkan oleh Bank menerima garansi apabila pihak yang 

Indonesia.karena dalam  pemberian dijamin cidera janji ( wanprestasi).
2 

bank garansi, bank akan Maka  dengan  kata  pemberian 

mendapatkan keuntungan 
 

dalam 
bank garansi,  setidak - tidaknya 

 terdapat 3 ( Tiga ) pihak yaitu :           

jumlah tertentu dari jumlah yang 1. Bank sebagai penjamin 

digaransikan untuk jangka 
 

waktu 
2. Nasabah  sebagai  pihak 

  
terjamin 

     
                

yang dicantumkan dalam  bank 3. Pihak ketiga yang menerima 

garansi itu. Dan bank garansi 
 jasa penjamin dari bank

3 

Ketentuan – 
 

ketentuan 
 

yang             

merupakan salah satu sumber yang 
mengatur dalam pemberian  bank           

disebut fee based income, namun 
garansi  diatur  secara  umum  dalam           

demikian dalam pemberian bank 
Kitab  Undang  –  Undang  Hukum           

garansi berpedoman pada prinsip 
Perdata yaitu 

 
sebagaimana            

kehati – hatian (prudential banking ). 
disebutkan dalam Pasal 1820 sampai           

Sehubung dengan itu perbankan 
dengan   1850   Kitab   Undang   –           

dalam pemberian bank garansi 
Undang Hukum Perdata. 

  
            

kepada nasabahnya, tentunya harus 
Namun ketentuan ini 

 
dalam            

mematuhi ketentuan yang  ada  dan 
penerapannya belum memadai,           

berlaku  dalam hal  ini  akan 
sehingga pihak bank 

 
masih            

disampaikan mengenai ketentuan  – 
membutuhkan ketentuan 

 
lainnya            

ketentuan yang mengatur tentang 
dalam  hal  ini  pihak  mempunyai           

pengertian bank garansi yang diatur 
pedoman sebagaimana 

 
diatur            

dalam Surat Keputusan Direksi Bank 
berdasarkan Surat Keputusan Direksi           

Indonesia Nomor 23/88/KEP/DIR 
Bank 

 
Indonesia 

  
Nomor              

tanggal 18 maret 1991 tentang 
23/72/KEP/DIR tanggal 28 Febuari           

pemberian bank garansi oleh bank, 
1991  yang  telah  diedarkan  dengan           

disebutkan bahwa Garansi  dalam         

bentuk warkat yang diterbitkan oleh 
        

 2
Hermansyah, Hukum Perbankan            

bank mengakibatkan  kewajiban Nasional Indonesia,Jakarta,Kencana 

membayar terhadap pihak 
 

yang 
Prenada Media Group,2008,hal 88. 

  
3
Sentosa Sembiring,Hukum 

          Perbankan,Bandung,Mandar    

          Maju,2008,Hal.54.      
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Surat Edaran Bank Indonesia nomor garansi   akan   ada   atau   dapat 

: 23/5/UKU tanggal 28 febuari 1991 diterbitkan jika ada perjanjian pokok 

tentang bank garansi.      yang mendahuluinya.   

Surat  Keputusan Direksi Bank Dengan demikian maka bank garansi 

Indonesia tersebut mengikat bagi 

juga akan berakhir secara hukum jika 
seluruh perbankan yang beroperasi          

dan  di  bawah  Pengawasan  Bank perjanjian  induk  yang 

Indonesia dan bagi  pelanggarnya 
mendahuluinya tersebut berakhir. 

akan dikenakan sanksi dalam rangka          

pembinaan dan pengawasan bahkan Berdasarkan hal tersebut, maka 
untuk pelanggaran pada pasal – 

setiap penertiban bank garansi wajib 
pasaltertentu 

 
dapat dikenankan           

sanksi tambahan berupa denda 3 % didukung adanya dokumen yang 

dari nilai nominal pelanggaran.
4 

 
menjadi dasar diterbitkanya bank 

Dalam Surat Keputusan 
 

Direksi           

Bank Indonesia No. 23/88/KEP/DIR 
garansi dimaksud  seperti Undangan 

         

tanggal 18 maret 1991 pasal 2 dan 
Tender ( untuk  Tender Bond), 

         

atau Surat Edaran Bank Indonesia 
Kontrak/  Sales  Agreement/ 

         

No. 23/7/UKU tanggal 18 
 

maret 
Agreement  lainnya  (untuk 

          

1991 butir 4 disebutkan bahwa dalam 
Perfomance Bond ) dan dokumen – 

         

penerbitan Bank Garansi pihak 
dokumen  lain  sebagai dasar 

         

penerbit Bank Garansi ( Bank ) 
penerbitan bank garansi ( Underlying 

         

sekurang  – kurangnya memuat ( 
transaction ).      

         

Delapan ) 
         Permasalahan saat ini  format 
                  

Berdasarkan ketentuan tersebut di 
perjanjian bank  garansi telah 

         

atas dan adanya pemahaman bahwa 
disiapkan secara sepihak oleh pihak 

         

bank garansi merupakan  perjanjian 
bank berupa  syarat  –  syarat  baku 

         

tambahan ( accessoir) yang ditinjau 
yang dituangkan dalam formulir 

         

dari segi 
 

hukum merupakan 
yang sudah dicetak dan kemudian 

          

perjanjian (brogtocht),maka bank 
disodorkan kepada  calon nasabah 

         

            untuk disetujui dengan hampir tidak 

 
4
Lihat Surat Keputusan Direksi  memberikan kebebasan kepada calon 

Bank Indonesia No.23/88/KEP/DIR tanggal 
nasabah bernegoisasi. 

  

18 maret 1991 Pasal 5 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) dan   

Surat Edaran Bank Indonesia No.23/7/UKU          

tanggal 18 Maret 1991 butir 13.1 dan 13.2           
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Hal ini akibat adanya asas kebebasan B. Perumusan Masalah    

berkontrak   yang    apabila 
Dari uraian permasalahan latar 

dilaksanakan secara 
 

tak terbatas           

dapat menciptakan  ketidakadilan belakang di atas masalah yang diteliti 

bagi  para pihak yang mempunyai 
dalam penelitian  ini  adalah  prinsip 

kedudukan yang tidak seimbang,          

karena kontrak – kontrak yang kehati  – hatian  bank,kajian 
dihasilkan ialah kontrak yang berat 

keseimbangan 
 

dan 
  

upaya 
sebelah dan sering mengandung 

   
         

klausula   – klausula yang tidak perlindungan  hukum  terhadap 

sengaja memberatkan  salah satu 
kontraktor/supplier 

  
pengadaan 

pihak.
5              

                    

Berdasarkan alasan –  alasan diatas, 
barang dan  jasa  dalam  perjanjian 

bank garansi. 
      

bahwa dalam perjanjian bank garansi 
      

C. Metode Penelitian 
   

dalam hal ini  berhadapan 
 

dengan 
   

 

Penelitian mengenai prinsip kehati – 
kekuatan yang tidak seimbang, 

hatian,kajian keseimbangan dan 
antara pihak yang mempunyai posisi 

upaya perlindungan hukum dalam 
kuat dengan pihak yang mempunyai 

perjanjian bank garansi terhadap 
posisi lemah 

 
hanya 

 
sekedar   

pegadaan barang  dan  jasa.  Hasil 
menerima, sebab apabila ia mencoba 

pemisahan metode yuridis normatif. 
menawar dengan 

 
alternatif lain  

Penelitian 
 

yuridis 
 

normatif 
kemungkinan besar akan kehilangan 

  

merupakan penelitian yang mengkaji 
apa yang dibutuhkan. Jadi hanya ada 

aspek asas – asas hukum, kaedah – 
dua alternatif pilihan bagi pihak yang 

kaedah hukum serta sistematika 
lemah posisinya untuk menerima 

hukum.  Fungsi penelitian yuridis 
atau  menolak ( take it or leave  it 

normatif 
 

ditunjukan 
  

untuk 
).Perlunya 

 
upaya 

 
perlindungan 

   
  

mengetahui dan menganalisis seperti 
terhadap 

  
Kontraktor/supplier   

apa  dan bagaimana  suatu  hukum 
pengadaan 

 
barang 

 
dan 

  
jasa.     

positif diimplementasikan pada suatu             

            permasalahan tertentu.    
            

Penelitian ini penelitian kepustakaan.  5
Fauzie Yusuf, Keseimbangan dan  

Penelitian kepustakaan 
 

ditunjukan Keterbukaan Dalam Kontrak Anjak Piutang  
di Indonesia,Jakarta,Fauzie & Partners,2010, 

untuk memperoleh data sekunder Hal.79            
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untuk memperoleh bahan hukum Hukum Sekunder, yaitu  bahan 

primer,  bahan hukum sekunder  dan hukum yang memberikan penjelasan 

bahan hukum tertier.  Bahan hukum terhadap bahan hukum primer  yang 

primer  berasal  dari  bahan  –  bahan diperoleh dari hasil  studi 

hukum  yang berupa  peraturan kepustakaan  dengan  cara 

perundanng – undangan,antara lain : mendapatkan data  melalui 

Undang  - Undang Perbankan Nomor buku,literature,  hasil penelitian  dan 

10  Tahun  1998  tentang  perubahan makalah yang berkaitan  dengan 

Undang-  Undang  Nomor  7  Tahun masalah yang diteliti.Bahan Hukum 

1992  Tentang perbankan, Surat Tertier  yaitu  bahan  hukum  yang 

Keputusan  Direksi Bank Indonesia memberikan petunjuk  atau 

Nomor 23/88/KEP/DIR  tanggal 18 penjelasan terhadap bahan  hukum 

maret 1991 tentang pemberian bank primer  dan  bahan  hukum  sekunder 

garansi oleh  bank,Surat Keputusan seperti  kamus, jurnal  ilmiah, 

Direkasi Bank Indonesia Nomor majalah, surat kabar, dan bahan dari 

23/72/KEP/DIR tanggal 28 Febuari internet yang masih relevan berkaitan 

1991  yang  telah  diedarkan  dengan dengan penelitian ini.    

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor D. Hasil Penelitian  dan 

: 23/5/UKU  tentang bank Pembahasan     

garansi,Undang  –   Undang 1.Prinsip   kehati  –   hatian  dalam 

Perlindungan  Konsumen Nomor  8 pemberian bank garansi terhadap 

Tahun  1999  dan  Peraturan  Bank pengadaan barang dan jasa   

Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005, Prinsip kehati –  hatian (  Prudent  ) 

Peraturan Bank Indonesia Nomor adalah  salah  satu  konkretisasi  dari 

7/6/PBI/2005,Undang –  Undang prinsip  kepercayaan dalam suatu 

Otoritas Jasa Keuangan No.21 Tahun pemberian  bank  garansi,  hal  ini 

2011,Peraturan  Otoritas Jasa merupakan perwujudan  dari prinsip 

Keuangan  Nomor  1/  POJK/  2013 prudent  banking  (  prinsip  kehati  – 

tentang  Perlindungan  Konsumen hatian bank )  dari seluruh kegiatan 

Sektor  Jasa Keuangan. Bahan perbankan, untuk dapat berjalan 
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dengan  baik  atas  prinsip  tersebut No.7 Tahun  1992  Tentang 

bank melakukan berbagai  usaha Perbankan   di   atas   tidak   ada 

pegawasan baik internal maupun penjelasan  secara  resmi,  tetapi kita 

eksternal.
6 

      dapat mengemukakan bank terutama 

Tujuan  dilakukan  prinsip  kehati  – dalam membuat kebijaksanaan  dan 

hatian  ini  dalam  memberikan  bank menjalankan   tugas   dan 

garansi terhadap pegadaan  barang wewenangnya masing  –   masing 

dan  jasa  agar  bank  selalu  dalam secara teliti sehingga memperoleh 

keadaan sehat menjalankan usahanya kepercayaan masyarakat.     

dengan baik dan mematuhi ketentuan Menurut  penjelasan  resminya yang 

–  ketentuan  dan  norma  –  norma dimaksud dengan  demokrasi 

hukum yang berlaku   didunia ekonomi adalah demokrasi ekonomi 

perbankan.       berdasarkan Pancasila dan Undang – 

Prinsip kehati – hatian tertera dalam undang Dasar 1945.
7 

    

Pasal  2  Undang  -  Undang  No.10 Dan  penegasan  prinsip   kehati  - 

Tahun 1998 tentang perubahan  atas hatian Pasal 29 ayat 2 (2)Undang - 

Undang – Undang No.7 Tahun 1992 Undang No.10 Tahun 1998 tentang 

Tentang Perbankan yakni :Perbankan perubahan atas  Undang –  Undang 

Indonesia dalam  melakukan No.7 Tahun  1992  Tentang 

usahanya berasaskan demokrasi Perbankan   yakni   :   Bank   wajib 

ekonomi dengan menggunakan memelihara tingkat  kesehatan bank 

prinsip kehati-hatian.     sesuai dengan ketentuan kecukupan 

Yang dimaksud dengan  prinsip modal, kualitas aset, kualitas 

kehati – hatian sebagaimana manajemen, likuiditas, rentabilitas, 

disebutkan dalam Pasal 2 Undang - solvabilitas,  dan  aspek  lain  yang 

Undang No.10 Tahun 1998 tentang berhubungan dengan usaha bank, dan 

perubahan atas  Undang –  Undang wajib melakukan kegiatan usaha 
            

 6
Azharuddin,Bank Garansi Peran 

         
  

7
Hermansyah,Hukum Perbankan Dan Penerapanya Dalam Perjanjian  

Kredit,Pustaka Bangsa      Nasional        

Press,Medan,2012,hal.30.     Indonesia,Jakarta,Kencana,2011,Hal.18 
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sesuai  dengan  prinsip  kehati-hatian mengatur bank, Bank Indonesia 

Undang – undang Nomor 10 Tahun berwenang  menetapkan ketentuan- 

1998.”
8 

      ketentuan perbankan yang memuat 

Jadi prinsip kehati-hatian perbankan prinsip   kehati-hatian”.   Kemudian 

(prudent  banking principle) dalam  ayat  (2)  ditegaskan, 

merupakan  suatu  asas  atau  prinsip “Pelaksanaan   kewenangan 

yang menyatakan bahwa bank dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menjalankan fungsi dan kegiatan ditetapkan dengan  Peraturan  Bank 

usahanya wajib bersikap hati-hati Indonesia”.       

(prudent)  dalam rangka  melindungi Pengaturan dan pengawasan terhadap 

dana masyarakat yang dipercayakan bank oleh  Bank Indonesia 

padanya.       dimaksudkan untuk meningkatkan 

Selain  itu  sebagai  badan  hukum kepercayaan dari setiap orang  yang 

publik  Bank Indonesia  berwenang mempunyai kepentingan  dengan 

menetapkan  peraturan-peraturan bank agar dikelola dengan baik dan 

hukum yang merupakan pelaksanaan profesional, serta memerhatikan 

dari  undang-undang  yang  mengikat faktor risiko-risiko yang berdampak 

seluruh masyarakat luas  sesuai pada kerugian finansial.
9 

   

dengan tugas   dan wewenangnya Dalam hal mengatur dan melakukan 

yang  dalam  hal  ini  menetapkan pengawasan   terhadap   bank-bank, 

Peraturan Bank Indonesia   yang Bank Indonesia berwenang  dalam 

menyangkut tentang pelaksanaan menetapkan ketentuan-ketentuan 

prinsip kehati-hatian    perbankan yang mewajibkan  untuk 

Berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat melaksanakan  prinsip   kehati- 

(1)    Undang    –   undang   Bank hatian.
10 

       

Indonesia, ditentukan  bahwa,          

“Dalam rangka  melaksanakan tugas          

           
8
Neni sri Imaniyati,Pengantar 

         
 9

Hermansyah,Op.Cit,Hal.176 Hukum Perbankan Indonesia,Pt.Refika  

Aditama,Bandung,2010,hal.17.    
10

Hernansyah,Ibid     
 
 
 

 

35 



Jurnal Ilmu Hukum Prima  
 
 
 
 
 

 

2. Kajian keseimbangan perjanjian (Muatan  Isi)  kontrak  atau  maksud 

pemberian bank garansi terhadap dan tujuan kontrak.
11 

  

pengadaan barang dan jasa  Perjanjian baku  diperlukan  untuk 

Asas kebebasan berkontrak yang memenuhi kebutuhan yang sifatnya 

diatur oleh Kitab Undang – undang praktis dan kolektif.  Sehingga pada 

Hukum Perdata Indonesia pada tahap ini posisi calon nasabah sangat 

hakekatnya dibatasi oleh Kitab lemah yang  menimbulkan 

Undang  – undang Hukum Perdata ketidakseimbangan, yang dimana 

itu sendiri,  sehingga dalam dalam   hal   ini   calon   nasabah 

implementasinya batasan tersebut menerima syarat – syarat yang 

selalu menimbulkan  ketimpangan  – disodorkan pihak  bank,  karena  jika 

ketimpangan  dan ketidakadilan bila tidak demikian calon nasabah tidak 

para  pihak  yang  membuat  kontrak mendapatkan  bank  garansi  yang  di 

tidak mempunyai kedudukan yang inginkan.     

seimbang.  Sedangkan  asas Dimana perjanjian bank garansi 

keseimbangan dilandaskan pada pada  umunya  memenuhi ciri  –  ciri 

upaya  mencapai suatu keadaan dalam kontrak baku,yaitu :  

seimbang sebagai akibat harus 1.  Bentuk Tertulisnya   

memunculkan pengalihan  kekayaan Kata – kata atau kalimat pernyataan 

secara  absah. Tidak terpenuhinya kehendak yang termuat dalam 

suatu keseimbangan, dalam konteks perjanjian bank garansi tersebut 

keseimbangan,  bukan semata dibuat  secara  tertulis  berupa  akta 

menegaskan  fakta dan keadaan otentik  atau  akta  dibawah  tangan. 

melainkan lebih dari itu berpengaruh Karena dibuat  secara tertulis,  maka 

terhadap kekuatan yuridikal kontrak perjanjian bank garansi tersebut 

dimaksud. Dalam kontrak yang tidak menggunakan  kalimat yang teratur 

seimbang bisa muncul sebagai akibat dan rapi.     

perilaku pihak sendiri ataupun      

sebagai konsekuensi dari subtansi       
 

11
Fauzi Yusuf,Op.Cit,Hal.35 
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2. Format Yang Dibakukan   4. Nasabah Hanya Menerima  atau 

Format perjanjian bank garansi pada  tidak       

umunya  dibakukan, artinya telah Jika   nasabah  atau 

ditentukan hal – hal yang diperlukan kontraktor/Supplier  pengadaan 

untuk perjanjian bank garansi, barang dan jasa  menerima syarat  – 

sehingga tidak dapat diganti,diubah, syarat dalam perjanjian bank garansi, 

atau dibuat dengan cara lain karena maka nasabah dapat menandatangani 

telah dicetak dalam jumlah banyak. perjanjian bank garansi tersebut. 

Dimana  model   perjanjian bank Dimana  penandatanganan ini 

garansi dapat berupa naskah kontrak menunjukkan bahwa nasabah 

lengkap  atau  blanko  formulir  yang menerima segala tanggung jawab 

dilampirkan dengan naskah  syarat- yang ada sekarang atau dikemudian 

syarat kontrak.      hari. Apabila nasabah menolak syarat 

3. Syarat  – Syarat  Kontrak – syarat baku dalam perjanjian bank 

 ditentukan oleh bank    garansi maka nasabah dalam hal ini 

Syarat  –  syarat  dalam  perjanjian dalam posisi dilema dimana nasabah 

bank garansi yang merupakan harus memenuhi jaminan untuk 

pernyataan kehendak ditentukan pengadaan  barang dan jasa 

sendiri  secara  sepihak  oleh  bank. sedangkan  disisi  lain  apabila 

Karena   syarat   –   syarat   dalam ditandatangani posisi nasabah sangat 

perjanjian  bank  garansi  dari  pihak lemah.        

bank maka cenderung  lebih 5. Penyelesaian Sengketa   

menguntungkan pihak bank. Hal ini Dalam  syarat  –  syarat  perjanjian 

terlihat dari klausula – klasula yang bank garansi terdapat klausula yang 

dimana nasabah tidak dapat menawar mengatur mengenai hal penyelesaian 

yang   telah  dibakukan  tersebut. sengketa. Dimana bila terjadi 

Menawar perjanjian tersebut berarti sengketa antara bank dengan nasabah 

menolak perjanjian bank garansi , maka penyelasaianya  berdasarkan 

tersebut  sebab  prinsip  dari  kontrak penentuan pihak bank.   

baku ialah Take it or Leave it.           
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6.  Kontrak Baku Hanya Melindungi   klausula  dalam dokumen 

Bank          tersebut justru dibuat oleh 

Dalam  perjanjian bank  garansi,   ahli sedangkan debitur tidak 

syarat – syarat baku biasanya dimuat   banyak  kesempatan untuk 

lengkap dalam perjanjian bank   memahami dokumen tersebut 

garansi. Dengan demikian, dapat   dan seringkali tidak familiar 

diketahui bahwa  perjanjian  yang  di   dengan klausula tersebut. 

rancang  secara  sepihak  oleh  bank  3. Pihak  yang  kepadanya 

akan menguntungkan bank.       disodorkan perjanjian baku 

Munir Fuady mengemukakan faktor   menempati kedudukan yang 

–  faktor  penyebab  perjanjian  baku   sangat  tertekan, sehingga 

menjadi tidak seimbang 
12

:       hanya dapat bersika take it or 

1. Kurang adanya  atau  bahkan   leave it.       

 tidak adanya kesempatan bagi  Sehingga apabila ditinjau dari 

 salah satu   pihak  untuk hukum kontrak, terdapat dilihat 3 ( 

 melakukan tawar menawar, tiga  )  jenis  masalah  hukum  yang 

 sehingga pihak    yang sangat melemahkan daya berlakunya 

 kepadanya disodorkan perjanjian bank garansi  yang 

 perjanjian tidak   banyak tersamar tersebut :      

 kesempatan    untuk a. Perjanjian  bank garansi yang 

 mengetahui isi perjanjian  sudah dicetak oleh pihak bank, 

 tersebut.       sedangkan pihak nasabah dalam 

2. Karena  penyusunan  hal  ini  kontraktor/supplier 

 perjanjian yang  sepihak,  pengadaan barang dan jasa tidak 

 pihak penyedia dokumen  mempunyai    kesempatan 

 biasanya memilki  cukup  negoisasi.        

 banyak  waktu   untuk b. Kontrak tersamar, dalam arti 

 memikirkan klausula –  pihak nasabah      

          
( kontraktor/supplier ) tidak  12

Sutan Remy Sjahdeini,Op.Cit,hal 
 

  

menyadari bahwa pihak nasabah 79          
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menyetujui kontrak yang isinya 3. Upaya   perlindungan 

seringkali tidak di baca.   kontraktor/supplier  pengadaan 

c.   Kontrak berat sebelah, dalam hal barang  dan  jasa terhadap 

ini klausula – klausulanya hanya perjanjian bank garansi   

melindungi pihak bank.   Dasar adanya perlindungan terhadap 

Dalam  hal ini  posisi pihak  yang  dijamin  sudah  diawali 

nasabah/kontraktor pegadaan barang dengan asas keseimbangan dan 

dan jasa ini lah yang memiliki posisi keselarasan yang tercantum dalam 

yang sangat lemah sebab disatu sisi Dasar Negara  Indonesia  yakni 

pihak  kontraktor/Supplier pegadaan Pancasila khususnya  sila kelima 

barang  dan  jasa  harus  memenuhi yaitu “Keadilan Sosial Bagi Seluruh 

jaminan kontrak  kerjanya kepada Rakyat Indonesia”. Berdasarkan asas 

pihak ketiga di satu sisi pihak dapat keseimbangan ini maka  tidak 

memberikan namun  dalam dikehendaki adanya suatu hubungan 

pemberian jaminan   bank garansi yang timpang  diantara sesama 

tersebut pihak nasabah harus manusia.        

mengikuti standart kontrak yang Asas ini kemudian dituangkan dalam 

diberikan bank tanpa ada kesempatan Undang – Undang Dasar 1945 yang 

untuk tawar – menawar.Yang dalam terdapat  dalam Pasal 27  ayat  (1)  “ 

hal  ini  jika  dikaji  menurut  penulis Segala warga negara bersamaan 

pihak kontraktor/Supplier Pengadaan kedudukannya dalam  hukum dan 

barang dan jasa untuk tidak memiliki pemerintahan, dan wajib menjunjung 

keuntungan dalam pemakaian  bank tinggi hukum dan pemerintahan  itu 

garansi.  Sebab  hasil  yang  diterima dengan tidak ada kecualinya”.   

dalam  para  pihak  dalam  perjanjian Undang   –   Undang   Dasar   1945 

tersebut tidak sama.    merupakan landasan yuridis bagi 

      seluruh produk hukum yang ada di 

      Indonesia. Arah kebijakan  yang 

      ditentukan  oleh  Undang  –  Undang 

      Dasar  1945  dalam  bidang  ekonomi 
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tertuang  dalam Pasal 33  Undang  – tidak adanya keseimbangan sehingga 

Undang Dasar 1945.   Dapat diperlukan upaya  perlindungan 

dikemukan bahwa Pasal 33 Undang mengingat pentingnya bank  garansi 

– Undang 1945 memberikan dalam  hal  pengadaaan  barang  dan 

perlindungan hukum bagi   mereka jasa.         

yang mempunyai modal lemah, agar 1). Undang –   Undang 

tetap diberlakukan  sama   dengan Perlindungan Konsumen    

kedudukan orang yang memiliki Sehubungan dengan diundangkannya 

modal yang kuat dalam menjalankan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 

kegiatan ekonomi.       1999 Tentang  Perlindungan 

Kemudian ketentuan dalam Pasal Konsumen.   Subtansi  undang – 

1338   Kitab   Undang   –   undang undang tersebut sangat kuat nuansa 

Hukum  Perdata  yang  menekankan campur tangan negara  dalam 

asas kebebasan berkontrak dan harus menyeimbangkan posisi para pihak ( 

adanya itikad baik semakin konsumen – produsen pelaku usaha ) 

menekankan harus  adanya suatu tegas dinyatakan  dalam penjelasan 

keseimbangan diantara para pihak di umumnya menyatakan bahwa, “ 

dalam  perjanjian.
13

Sedangkan Disisi  lain,  kondisi  dan  fenomena 

perjanjian bank garansi antara bank tersebut di atas dapat mengakibatkan 

dan nasabah hanya dibuat oleh pihak kedudukan pelaku usaha menjadi 

bank secara sepihak       tidak seimbang dan konsumen berada 

Klausula – klausula perjanjian bank pada posisi yang lemah. Konsumen 

garansi  banyak  mengandung  hal  – menjadi objek aktivitas bisnis untuk 

hal  yang  memberatkan  pihak  yang meraup  keuntungan  yang  sebesar  – 

dijamin ( kontraktor/supplier besarnya oleh pelaku usaha melalui 

pengadaan barang dan jasa ) karena kiat  promosi,  cara  penjualan,  serta 

           penerapan perjanjian standar  yang 

  
13

Wibowo Turandy, Asas-asas merugikan konsumen.
14 

    
 Perjanjian (online),                
 http://www.jurnalhukum.com/asas-asas-          
            

 perjanjian diakses pada tanggal 14 Agustus          

  

14
Agus Yudha Hernoko Ibid 

 

 2015,pada pukul 15.00.        
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Bentuk intervesi yang  bertujuan  menolak  penyerahan 

untuk memberikan perlindungan 
 kembali uang  yang 
 dibayarkan atas barang             

konsumen dengan cara membatasi  dan/atau jasa yang dibeli 

sekaligus menyeimbangkan posisi 
 konsumen;     

d. Menyatakan  pemberian             

tawar para pihak, sebagaimana diatur  kuasa dari  konsumen 

dalam  Pasal  18  Undang –  Undang 
 kepada pelaku usaha baik 
 secara langsung  maupun             

Nomor 8 Tahun 1999  tentang  tidak langsung untuk 

Perlindungan Konsumen.  Substansi 
 melakukan   segala 
 tindakan sepihak  yang              

pasal  tersebut    mengatur  berkaitan dengan barang 

pencantuman klausula 
 

baku yang 
 yang  dibeli  oleh 

  konsumen    secara                

harus  diperhatikan  oleh  produsen  (  angsuran;      

pelaku usaha ) agar tidak merugikan 
e. Mengatur    perihal 

 pembuktian    atas                

konsumen, bahkan di  dalamnya  hilangnya   kegunaan 

memberi  sanksi kebatalan terhadap 
 barang atau pemanfaatan 
 jasa yang dibeli oleh             

kontrak  konsumen    yang  konsumen ;     

bersangkutan sebagai berikut :
15 f. Memberi hak kepada 

 usaha untuk mengurangi 
            

1. Usaha dalam menawarkan  manfaat  jasa  atau 
 barang dan/atau jasa yang  mengurangi    harta 

 ditujukan       untuk  kekayaan konsumen yang 
 diperdagangkan   dilarang  menjadi  objek jual beli 

 membuat atau mencantumkan  jasa;       

 klausula baku pada setiap g. Menyatakan  tunduknya 

 dokumen dan/atau perjanjian  konsumen    kepada 
 apabila :         peraturan yang berupa 

 a. Menyatakan  pengalihan  aturan baru, tambahan, 
  tanggung jawab pelaku  lanjutan   dan/atau 

  usaha;         pengubahan lanjutan yang 
 b. Menyatakan     bahwa  dibuat  sepihak  oleh 

  pelaku  usaha   berhak  pelaku usaha dalam masa 
  menolak   penyerahan  konsumen memanfaatkan 

  kembali barang yang  jasa yang dibelinya;  

  dibeli konsumen;  h. Menyatakan   bahwa 

 c. Menyatakan     bahwa  konsumen memberi kuasa 
  pelaku  usaha   berhak  kepada  pelaku usaha 

            untuk pembebanan hak 
            

tanggungan, hak gadai,  
15

Agus Yudha Hernoko Ibid,hal.81 
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 atau hak jaminan terhadap 2). Peraturan Otoritas Jasa 

 barang yang dibeli oleh 
Keuangan 

     
 konsumen  secara      
          

 angsuran.      Hal-hal yang berkenaan dengan 

2. Pelaku  usaha  dilarang 
perlindungan  nasabah  bank, diluar  

mencantumkan kalusula baku          

 yang letak atau bentuknya ketentuan tentang klausula baku, 
 sulit terlihat atau tidak dapat 

pengaturan lebih jelas terdapat dalam  
dibaca secara jelas, atau yang          

 pengungkapannya   sulit Otoritas  Jasa Keuanganmenurut 

 dimengerti.     

ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang – 
3.  Setiap  klausula  baku  yang         

 telah ditetapkan oleh  pelaku Undang No. 21 Tahun 2011 
 usaha pada dokumen atau 

merupakan : 
 

lembaga yang  
perjanjian yang memenuhi 

 
         

 ketentuan  sebagaimana independen dan bebas  dari campur 

 dimaksud pada ayat ( 1) dan 
tangan pihak lain,kecuali untuk hal –  ayat  (  2  )  dinyatakan  batal          

 demi hukum.     hal yang  secara  tegas  diatur  dalam 
Pelaku usaha  wajib  wajib 

Undang – Undang ini 
  

           

menyesuaikan klasula baku yang  
Perlindungan  konsumen sektor           

bertentangan dengan undang   – 
jasa keuangan merupakan salah satu          

undang ini Beranjak  dari  rumusan 
bidang baru  yang  menjadi  pintu          

Pasal 18 di atas, pada dasarnya asas 
masuk Otoritas Jasa Keuangan untuk          

keseimbangan mempunyai daya 
meminimalisir terjadinya sengketa          

kerja, baik pada proses pembentukan 
antara pelaku jasa keuangan dengan          

maupun pelaksanaan  kontrak. 
nasabah atau konsumen. Oleh karena          

Namun unsur kebebasan  kehendak 
itu Otoritas  Jasa  Keuangan  telah          

para pihak,  khususnya  bagi 
menerbitkan  aturan yaitu Peraturan          

konsumen, baik  dalam proses 
Otoritas Jasa  Keuangan  Nomor  1/          

pembentukan kehendak maupun 
POJK/ 2013  tentang  Perlindungan          

pelaksanaan kontrak dianggap lemah 
Konsumen Sektor Jasa Keuangan.          

sehingga diberdayakan melalui 
peraturan tersebut ditandatangani          

pencantuman norma larangan. 
pada 26 juli 2013.  

 Menurut Peraturan Otoritas Jasa 

 Keuangan  Nomor  1/  POJK  /  2013 
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tentang Perlindungan Konsumen digunakan oleh Pelaku Usaha 

Sektor Jasa Keuangan Pasal 21 yaitu 
Jasa Keuangan dilarang: 

a. Menyatakan pengalihan          

: Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib tanggung jawab  atau 

memenuhi  keseimbangan,  keadilan, 
kewajiban Pelaku  Usaha 
Jasa Keuangan  kepada           

dan kewajaran  dalam pembuatan Konsumen;     

perjanjian dengan Konsumen. 
b. Menyatakan bahwa Pelaku 

Usaha Jasa Keuangan          

Dalam hal 
 

ini menegaskan 
berhak   menolak 

 pengembalian uang  yang 
         

bahwa pelaku  usaha jasa  keuangan telah dibayar  oleh 

yang dalam hal ini ialah pihak bank 
Konsumen atas  produk 

dan/atau layanan  yang 
          

harus   wajib  memenuhi dibeli;      

keseimbangan,keadilan 
 

dalam 
c. Menyatakan pemberian 

 kuasa dari Konsumen 
         

pembuatan perjanjian dalam hal ini kepada Pelaku Usaha Jasa 

salah satunya ialah bank garansi. 
Keuangan, baik  secara 
langsung maupun tidak 

         

         langsung,    untuk 

Berdasarkan  Peraturan Otoritas melakukan segala tindakan 

Jasa Keuangan Nomor 1/ POJK  / 
sepihak  atas barang  yang 
diagunkan 

   

oleh 

2013 
 

tentang 
 

Perlindungan 
   

  Konsumen,    kecuali 

Konsumen Sektor  Jasa Keuangan 
tindakan  sepihak tersebut 

dilakukan 
 

berdasarkan           

Pasal 22  yaitu :      peraturan  perundang- 

         undangan;     

a.  Dalam hal Pelaku Usaha Jasa d. Mengatur    tentang 

kewajiban 
 

pembuktian   Keuangan  menggunakan  
   

oleh Konsumen, jika   perjanjian baku, perjanjian 
  

Pelaku 
 

Usaha 
 

Jasa   baku tersebut wajib disusun   
  

Keuangan 
 

menyatakan   sesuai dengan peraturan  
  

bahwa hilangnya kegunaan   perundang-undangan.  
   

produk dan/atau layanan b.  Perjanjian baku sebagaimana 
 

yang dibeli 
 

oleh   dimaksud pada ayat (1) dapat  
  

Konsumen, 
   

bukan   berbentuk digital atau    
  

merupakan 
 

tanggung   elektronik untuk ditawarkan  
  

jawab Pelaku Usaha  Jasa   oleh Pelaku Usaha   Jasa 
  

Keuangan; 
    

  Keuangan melalui media     
  

e. Memberi hak 
 

kepada   elektronik.      
      

Pelaku 
 

Usaha 
 

Jasa c.  Perjanjian baku sebagaimana   
 

Keuangan 
   

untuk   dimaksud pada ayat (2) yang    
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 mengurangi   kegunaan Undang Nomor 10  Tahun  1998 

 produk dan/atau layanan 
tentang 

 
Perubahan Atas Undang-  atau mengurangi harta  

            

 kekayaan Konsumen yang Undang Nomor 7  Tahun  1992 

 menjadi obyek perjanjian 
tentang 

  
Perbankan. Hal ini  produk dan layanan;    

             

f.  Menyatakan   bahwa berhubungan dengan tanggung jawab 
 Konsumen tunduk pada 

bank terhadap nasabah. Dimana  peraturan baru, tambahan,             

 lanjutan     dan/atau diatur dalam Pasal 8, Pasal 11, Pasal 

 perubahan  yang dibuat 
29 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 37 B,  secara sepihak oleh Pelaku             

 Usaha  Jasa Keuangan dan  Pasal 40, Undang- Undang 
 dalam  masa Konsumen 

Nomor 10 Tahun 1998. 
    

 memanfaatkan  produk     
             

 dan/atau layanan yang 3). Peraturan Bank Indonesia 

 dibelinya; dan/atau  
Peraturan Bank Indonesia Nomor 

g. Menyatakan   bahwa              

 Konsumen memberi kuasa 7/7/PBI/2005 yang mengatur tentang 
 kepada Pelaku Usaha Jasa 

Penyelesaian Pengaduan Nasabah  Keuangan     untuk                 

 pembebanan   hak merupakan salah satu   bentuk 

 tanggungan, hak gadai, 
peningkatan  perlindungan nasabah  atau hak  jaminan atas              

 produk dan/atau layanan dalam  rangka menjamin hak-hak 
 yang   dibeli  oleh 

nasabah dalam berhubungan dengan  Konsumen    secara                

 angsuran.      bank.  Bahwa apabila   pengaduan 

Dalam  Pasal  30  Undang-Undang nasabah  yang  tidak  segera  ditindak 

OJK dinyatakan, untuk perlindungan lanjuti  berpotensi  meningkatan 

konsumen dan  masyarakat, OJK rusaknya  reputasi  bagi  Bank  dan 

berwenang   melakukan pembelaan dalam jangka panjang dan  dapat 

hukum yang    meliputi, menurunkan kepercayaan masyarakat 

memerintahkan  atau melakukan terhadap      lembaga 

tindakan tertentu kepada lembaga perbankan.sehingga    adanya 

jasa keuangan untuk menyelesaikan perlindungan terhadap nasabah yang 

pengaduan konsumen yang dirugikan ingin menyampaikan keluhannya 

lembaga jasa  keuangan.Undang- Untuk memastikan bahwa bank telah 

         melaksanakan     ketentuan 
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penyelesaian pengaduan nasabah. tersebut akan dapat meningkatkan 

Melalui ini pula Bank Indonesia akan pemahaman nasabah mengenai suatu 

dapat memantau permasalahan yang produk sehingga  nasabah akan 

kemungkinan dapat berkembang memiliki  bekal  yang  cukup  untuk 

menjadi permasalahan yang bersifat memutuskan apakah produk bank 

sistemik sehingga  dapat segera yang akan  dimanfaatkannya sesuai 

dilakukan langkah-langkah preventif dengan kebutuhan dan kemampuan 

untuk  mencegah  ekskalasi keuangannya.  Agar informasi yang 

permasalahan  yang  dapat diterima oleh nasabah tidak simpang 

mempengaruhi   kepercayaan siur dan terdapat kejelasan mengenai 

masyarakat pada lembaga perbankan. karakteristik produk  bank yang 

Dari penerbitan Peraturan Bank sebenarnya, maka  pemberian 

Indonesia Penyelesaian  Pengaduan informasi  tersebut  diarahkan untuk 

Nasabah  ini  memiliki  dua  tujuan memenuhi kriteria  tertentu dan ter- 

utama  yaitu  untuk  memelihara  dan standarisasi.        

meningkatkan   kepercayaan E. Kesimpulan       

masyarakat pada lembaga perbankan 1. Bahwa dalam  pelaksanaan 

dan untuk  menurunkan publikasi Pengadaan barang  dan  jasa 

negative  terhadap  bank  yang  dapat kontraktor/supplier  membutuhkan 

mempengaruhi reputasi  bank Bank  garansi   sebagai jaminan 

tersebut.       dimana dalam pemberian  Bank 

Dari penerbitan Peraturan Bank garansi pihak bank melaksanakan 

Indonesia tersebut  memiliki   dua prinsip kehati – hatian.     

tujuan,  yaitu  untuk  melindungi dan 2.  Ketidakseimbangan para pihak 

memberdayakan nasabah serta untuk dalam perjanjian pemberian Bank 

meningkatkan     aspek garansi dengan benturan kontrak 

goodgovernance pada bank. Dari sisi baku yang ada mengakibatkan tidak 

perlindungan dan  pemberdayaan terwujudnya keseimbangan  antara 

nasabah, penerapan secara efektif para pihak.        

dari Peraturan   Bank Indonesia           
 
 
 
 

 

45 



Jurnal Ilmu Hukum Prima  
 
 
 
 
 

 

3.   Upaya perlindungan terhadap Perbankan, Fakultas Hukum 

kontraktor/supplier 
 

pengadaan 
USU,Medan,1997   

        

barang  dan jasa sebagai  nasabah Fauzie Yusuf,Keseimbangan   dan 

Keterbukaan Dalam 
 

Kontrak 

dalam perjanjian Bank garansi, perlu 
 

Anjak  Piutang  di 

diberikan  perlindungan hukum Indonesia,Fauzie  & 
 

Partness,Jakarta,2010. 
  

karena adanya kontrak baku 
  

Hermansyah, Hukum   Perbankan 
menurut Undang – Undang 

Nasional  Indonesia,Kencana        

Perlindungan Konsumen  Nomor  8 Prenada  Media ,Jakarta,2008 

Tahun 1999 , Peraturan Otoritas Jasa Herlien Budiono,Azas Keseimbangan 

Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Bagi Hukum Perjanjian 

Indonesia,Pt.Citra 
  

dan Peraturan Bank Indonesia. 
  

Aditya,Bandung,2006   

      H.R.DaengNaja,Hukum Kreditdan 

      Bank  Garansi,Pt.Aditya 

      Bakti,Bandung,2005   

 DAFTAR PUSTAKA Jhon   Rawls,   Theory   of   Justice,       

A.  BUKU :     Belknap Press, Harvard, 1971 

Azharuddin, Bank  Garansi Lukman SantosoAz    ,Hak    dan 
 

Kewajiban 
 

Hukum 
 

Nasabah PerandanPenerapanya Dalam   

Bank,Pustaka Yustitia,2011 Perjanjian Kredit,Pustaka 
       

Bangsa Press,Medan,2012 Mariam Darus Badrulzaman,Aneka       

Alwi  Hasan  ,dkk  ,Kamus  Besar Hukum Bisnis,Bandung,1994 
       

Bahasa Indonesia ,Departemen 
M.Solly Lubis,Filsafat   Ilmu   dan 

Pendidikan Nasional Balai Penelitian,Mandar   

Pustaka,Jakarta,2005 
   

 Maju,Bandung,1994   
        

Budiono,Kamus Besar Bahasa Mukti Fajar  Nurdewantaetal 
Indonesia,Karya 

   

  ,Dualisme  Penelitian Hukum 
Agung,Surabaya,2005 

  

 Normatif Dan Empiris,Pustaka       

Bahder Johan Nasution,Metode Pelajar,Yogyakarta,2010 
       

Penelitian Hukum,Mandar Muhammad   Syaifudin,Hukum 
Maju,Bandung,2008 

   

 Kontrak,Mandar   
        

Cut Rina Meutia,Aspek Hukum Bank Maju,Bandung,2012   
       

Garansi dalam  Praktek        
 
 
 
 
 
 
 
 

46 



Jurnal Ilmu Hukum Prima  
 
 
 
 
 

 

Neni Sri Imayanti,Pengantar Hukum R.I.SK.Direksi B.I Nomor 

Perbankan   Indonesia,Pt.Refika 23/72/KEP/Dir, tanggal 28 

Aditama,Bandung,2010  Febuari 1991,Tentang 

P.N.H.Simanjuntak, Pokok 
“Pemberian Garansi  Oleh 

Bank”,    

Indonesia,Djambata,Jakarta,200 
   

    

9      
 

Rocky Marbun.dkk,Kamus Hukum 

Lengkap,Jakarta,Visi  
Media,2012. 

 

Sutrisno Hadi. Metodologi 
research.Andi.yogyakarta, 2004 

 

Soerjono Soekanto,Pengantar  
Peneltian Hukum,Universitas  
Indonesia, Jakarta,2007 

 

Salim Hs,Perkembangan Hukum 

Jaminan Di Indonesia,  
Pt.RajaGrafindo 

Persada,Jakarta,2005 
 

Sentosa      Sembiring      ,Hukum 
Perbankan,MandarMaju,Bandun 

g 2012 
 

B. PERATURAN  PERUNDANG 
– UNDANGAN :  

Kitab Undang – undang 
HukumPerdata 

 

No. 10 Tahun 1998 Tentang  
perubahan atas Undang–Undang 

Perbankan No. 7 Tahun 1992  
Tentang Perbankan 

 

Otoritas Jasa Keuangan No. 21 
Tahun 2011 

 

C. ARTIKEL /MAKALAH  
DesyNurkristia       Tejawati 

,Penyelesaian  Perjanjian  Bank 

GaransiDalamHukum  
Perbankan, PERSPEKTIF 
Volume XVII No. 2,2012 

 
D. SITUS WEB : 

http://www.kamusbesar.com/ 

 
https://ramaputra.wordpress.com/200 

9/07/31/pengertian-pengadaan-

barangjasa. 

 

Undang – undang Nomor 8 

Tahun1999 Tentang  
Perlindungan Konsumen 

 

Peraturan Bank Indonesia 
 
 
 
 
 
 

 

47 

http://www.kamusbesar.com/

