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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

Sesuai dengan judul di atas, maka dalam bab ini Penulis melakukan suatu 

tinjauan atau studi kepustakaan. Adapun tujuan dari tinjauan kepustakaan dimaksud 

adalah untuk menjawab rumusan masalah Penelitian Hukum ini
1
. Uraian studi atau 

tinjauan kepustakaan dimaksud terdiri dari hakikat jaminan deposito dalam kredit 

berdokumen (documentary credit) sebagai suatu kontrak yang dapat dilihat dari 

struktur hubungan hukum yang di dalamnya. Selanjutnya dikemukakan pula, dasar 

hukum deposito, hak nasabah deposito, jenis deposito, cara peralihan deposito, jenis 

kebendaan deposito, tatacara pengikatan deposito, deposito sebagai jaminan kredit. 

Selain itu Bab ini juga berisi, sumber hukum jaminan gadai, kapan dimulainya 

gadai, akibat hukum yang ditimbulkan, hak dan kewajiban dalam gadai. Mengingat 

jaminan deposito dalam karya tulis ini tidak dapat dipisahkan dengan kredit 

berdokumen dalam perdagangan internasional maka selanjutnya dalam tinjauan 

kepustakaan ini juga dikemukakan pula suatu tinjauan mengenai hakikat kredit 

berdokumen sebagai suatu kontrak, perbandingan L/C dan contract of sale, hubungan 

                                                           

1
 Rumusan masalah Penelitian dan Penulisan karya tulis ini dapat dilihat dalam Bab I, Sub Judul: 

Perumusan Masalah, hal., 20, Supra. 
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hukum dalam letter of credit, pihak dalam documentary credit, prosedur transaksi 

letter of credit, kapan suatu documentary credit mulai berlaku,  hak dan kewajiban 

para pihak dalam suatu kredit berdokumen yang dikenal dengan istilah L/C, 

bagaimana penyelesaian sengketa dalam documentary credit. 

Penting pula dalam kaitan dengan semua uraian di atas, dalam tinjauan 

kepustakaan ini, Penulis juga akan membicarakan perbandingan antara B/L sebagai 

document of title yang dapat dilihat sebagai instrumen jaminan dalam perdagangan 

internasional dengan deposito dalam kredit berdokumen. Adapun tujuan dari kajian 

pustaka ini adalah menjawab rumusan permasalahan skripsi ini, sebagaimana telah 

dikemukakan dalam Bab I tentang rumusan permasalahan. Tinjauan kepustakaan ini 

juga akan dipergunakan sebagai alat untuk melakukan analisa terhadap hasil 

penelitian yang dilakukan di Bab III
2
. Sama halnya dengan maksud kedua di atas, 

analisa pustaka dalam bab ini, tujuannya adalah untuk menjawab rumusan masalah 

skripsi ini. 

 

A. Hakikat Jaminan Deposito dalam Kredit Berdokumen 

Deposito merupakan jenis simpanan yang dikeluarkan oleh bank yang berbeda 

dengan jenis simpanan giro dan tabungan, dimana simpanan deposito mengandung 

unsur jangka waktu (jatuh tempo) lebih panjang dan tidak dapat ditarik setiap saat 

                                                           

2
 Lihat hal itu dalam halaman 60 bab III tentang Hasil Penelitian dan Analisis. 
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/setiap hari.
3
 Simpanan dalam bentuk deposito pada hakikatnya adalah merupakan 

jalinan kerjasama
4
, atas dasar saling percaya-mempercayai antara deposan di satu 

pihak dengan depositoris di pihak yang lain. 

Jalinan kerjasama itu bersifat saling mempercayai karena pihak deposan yakin 

bahwa uang yang disimpan oleh pihak depositoris tersebut akan dapat diambil 

kembali dengan menghasilkan bunga setiap bulannya, untuk jangka waktu tertentu 

yang diinginkan oleh kedua belah pihak. Sedangkan pihak depositoris menerima uang 

simpanan yang akan dapat dia pergunakan untuk hal-hal yang bermanfaat dalam 

pembangunan untuk usaha-usaha yang produktif serta untuk meningkatkan usaha 

pokok perbankan
5
. 

 

B.      Dasar Hukum Deposito 

Apabila hakikat dari suatu hal dapat dipahami dengan memperhatikan definisi 

atau pengertian dari hal tersebut, maka pengertian deposito menurut Pasal 1 Angka 

(7) Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan adalah: 

„Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu 

tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan Bank‟. 

                                                           

3
 Huyasro dan Achmad Anwari, Garansi Bank Menjamin Berhasilnya Usaha Anda, Balai Aksara, 

Jakarta, 1981, hal., 8. 
4
 Secara lebih konsepsional, sebetulnya apa yang dimaksud dengan “jalinan kerjasama” tersebut adalah 

suatu kontrak (a contract) 

5
 Ibid. 
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Disamping pengertian deposito sebagaimana dikemukakan dalam 

legislasi di atas, ada pula yang mengartikan deposito sebagai: 

“nama yang diberikan pada simpanan deposan di bank yang lasim 

diletakkan pada persyaratan jangka waktu penyimpanan”.
6
 

Berdasarkan definisi undang-undang dan pengertian dalam kepustakaan 

tersebut di atas, menurut pendapat Penulis, deposito dikategorikan sebagai bentuk 

simpanan dana yang melibatkan pihak nasabah penyimpan (deposan) dan pihak bank, 

dimana berdasarkan perjanjian antara keduanya, dana itu dapat ditarik kembali oleh 

nasabah setelah jangka waktu tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. 

Deposito merupakan salah satu bentuk penyerahan dana atas dasar perjanjian 

(kontrak) oleh nasabah agar supaya dana nasabah tersebut disimpan pada bank. 

Dimana hal itu mengandung pengertian bahwa bank yang menerima simpanan berhak 

untuk memakai dana tersebut sekehendaknya untuk keperluan apapun juga dan 

nasabah penyimpan dana sementara tidak mempunyai hak apapun mengenai tujuan 

pemakaian dana tersebut oleh bank.
7
 

 

C.      Hak Nasabah Deposito 

Hak nasabah penyimpan dana semata-mata hanya berupa hak menagih dan 

mendapatkan kembali dana tersebut pada saat yang telah ditentukan, karena uang atau 

                                                           

6
 Ahmad Anwari, Praktek Perbankan (Deposito Berjangka), PT. Balai Aksara, Jakarta, 1979, hal., 12. 

7
 Ronny Sautma Hotma Bako, Hubungan Bank dan Nasabah terhadap Produk Tabungan dan 

Deposito, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal., 37. 
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dana yang telah diserahkan oleh nasabah penyimpan dana kepada bank adalah uang 

yang penguasaannya adalah milik bank selama dalam penyimpanan bank dalam 

waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
8
 Dalam praktek perbankan 

berlaku ketentuan bahwa nasabah penyimpan dana yang menyimpan atau 

meminjamkan uangnya kepada bank dilakukan bukan dengan cuma-cuma, artinya 

pihak bank harus memberikan bunga kepada nasabah penyimpan dana tersebut. 

Dalam hukum Indonesia diatur dalam Pasal 1765 KUHPerdata yang menyebutkan: 

“Adalah diperbolehkan memperjanjikan bunga atas peminjaman uang 

atau lain barang yang menghabis karena pemakaian”.
9
 

 

D.  Jenis Deposito 

Dalam praktek perbankan dikenal adanya “deposito berjangka” dan “sertifikat 

deposito“. Deposito berjangka adalah deposito yang dikeluarkan atas nama (op 

naam), sedangkan Sertifikat Deposito dikeluarkan secara atas bawa (aan toonder). 

Kata ”sertifikat”, seperti dapat dilihat dalam literatur yang ada
10

 diartikan 

sebagai surat keterangan atau surat bukti. Jadi sertifikat adalah suatu akta yang 

sengaja dibuat untuk bukti tentang adanya suatu peristiwa tertentu. Dalam kaitannya 

                                                           

8
 Ibid. 

9
 Malayu S.P.Hasibuan, Manajemen Perbankan Dasar dan Kunci Keberhasilan Perekonomian, PT. 

Gunung Agung, Jakarta, 1997, hal., 10. 

 
10

 Lihat, H.M.N Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Penerbit Djambatan, 

Jakarta, 1987, hal., 192-193. 



 28 

dengan kajian aspek hukum dari deposito dalam karya tulis kesarjanaan ini, dalam 

bidang surat berharga ada suatu jenis yang disebut ”sertifikat”, yaitu surat berharga 

kepada pembawa yang diterbitkan oleh bank atau suatu badan hukum tertentu. Ada 

beberapa jenis sertifikat dalam kepustakaan hukum Indonesia, yaitu sertifikat 

deposito, sertifikat saham dan sertifikat dana dan lain-lain. Khusus mengenai 

sertifikat deposito yang menjadi fokus kajian skripsi ini, yang juga dapat disebut 

dengan sertifikat bank adalah surat bukti penerimaan kepada pembawa yang 

diterbitkan oleh bank atas sejumlah uang yang diserahkan kepadanya untuk suatu 

jangka waktu tertentu dengan mendapat bunga sebagai imbalannya serta dapat 

diperjualbelikan dengan mudah. 

Selanjutnya menurut kepustakaan sebagaimana telah Penulis rujuk di atas, 

tiap-tiap bank yang telah mendapat izin dari Bank Indonesia dapat menerbitkan 

sertifikat dengan jumlah deposito tertentu bagi kepentingan pembelinya. Pemegang 

sertifikat deposito dalam jangka waktu tertentu mendapat bunga dari bank yang 

menerbitkan sertifikat deposito yang dapat diterima pada awal atau pada akhir jangka 

waktu deposito.
11

 

Kecuali sertifikat deposito, tiap bank yang telah mendapat izin dari Bank 

Indonesia tersebut dapat menerbitkan surat deposito berjangka, yang agak berbeda 

dengan sertifikat deposito tersebut. Kalau sertifikat deposito itu jenis surat berharga, 

                                                           

11
 Ibid, hal., 192. 
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tetapi surat deposito berjangka adalah surat yang berharga.
12

 Kedua-keduanya 

merupakan penyimpanan uang di bank dan kedua-duanya mendapat bunga atas uang 

yang disimpan dalam bank tersebut. Surat deposito berjangka diterbitkan atas nama, 

pengambilannya terikat pada suatu jangka waktu tertentu dan tidak dapat 

diperjualbelikan, sedangkan sertifikat deposito diterbitkan kepada pembawa dan 

sewaktu-waktu dapat diperjual-belikan kembali. 

Selanjutnya, kepustakaan juga mengetengahkan bahwa deposito berjangka 

adalah suatu piutang atas nama deposan (pemilik uang) kepada penerbit deposito 

(dalam hal ini adalah Bank). Karena deposito berjangka merupakan suatu piutang atas 

nama maka deposito tersebut tidak dapat dipindahtangankan/diperjualbelikan (non 

negotiable instrument). Bunga deposito berjangka berdasarkan prinsip hukum yang 

berlaku dibayar oleh pihak bank yang menyimpan dana setiap bulan pada hari 

bayarnya atau sekaligus pada saat jatuh tempo kepada pemilik dana yang menyimpan 

dananya dalam bentuk deposito pada pihak bank dan dapat dijadikan jaminan 

kredit
13

. 

                                                           

12
 Kurang jelas terlihat dalam Putusan 599, termasuk jenis apakah deposito yang dijadikan jaminan 

atas kredit berdokumen oleh para pihak berkepentingan dalam Putusan tersebut. 

13
 Johannes Ibrahim, Bank Sebagai Lembaga Intermediasi dalam Hukum Positif. CV.Utomo, Bandung,  

2004, hal., 87. Dalam Putusan 599 yang dianalisis pada Bab III, tidak terlalu jelas, apakah margin 20% 

yang dijadikan jaminan atas kredit berdokumen tersebut terdiri dari bunga serta pokok deposito atau 

hanya bunga depositonya saja yang dijaminkan. Namun dari tinjauan kepustakaan ini jelas bahwa 

obyek yang menjadi jaminan kredit tersebut adalah meliputi deposito serta bunga depositonya 

sekaligus. 
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Sertifikat deposito biasa juga disebut dengan sertifikat bank merupakan suatu 

tanda bukti penerimaan kepada pembawa yang diterbitkan oleh bank atas sejumlah 

uang yang telah diserahkan kepada bank untuk suatu jangka waktu dengan mendapat 

bunga sebagai imbalannya serta dapat diperjualbelikan (negotiable instrument)
14

 

dengan mudah
15

. Sertifikat deposito ini merupakan piutang atas bawa milik nasabah 

bank yang membeli sertifikat bank yang dapat diperjual-belikan dan merupakan 

instrument pasar uang. Bunga sertifikat deposito dibayar dimuka (diskonto). 

Sertifikat deposito atau sertifikat bank ini penyerahannya dilakukan secara fisik (dari 

tangan ke tangan)
16

, sehingga meningkatkan daya atau kekuatan sertifikat bank 

sebagai sesuatu yang mendekati uang tunai (cash).  

 

E.  Cara Peralihan Deposito 

Mengenai cara penyerahannya, seperti telah Penulis kemukakan di atas maka 

dilakukan menurut ketentuan Pasal 613 ayat (1) dan (2) KUH Perdata, yang berbunyi 

sebagai berikut: 

“Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak 

bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta 

otentik atau dibawah tangan, dengan mana hak-hak kebendaan itu 

dilimpahkan kepada orang lain”. “Penyerahan yang demikian bagi si 

                                                           

14
 Dalam literature hukum perdagangan internasional, istilah negotiable instrument sama dengan dapat 

diperjual-belikan selama jangka waktu deposito dimaksud.  

15
 Purwosutjipto, H.M.N, Pengertian Pokok Hukum Dagang di Indonesia (Hukum Surat Berharga), 

Djambatan: Jakarta, 1987, hal., 192. 

16
 Johannes Ibrahim, Op.Cit, hal., 88. 
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berutang tiada akibatnya, melainkan setelah penyerahan itu 

diberitahukan kepadanya, atau secara tertulis disetujui dan 

diakuinya”. 

 

Menurut Pasal 613 Ayat (1) dan (2) KUH Perdata ini, setiap piutang atas 

nama penyerahannya dilakukan dengan cessie yaitu dengan akta otentik atau akta di 

bawah tangan yang menyatakan bahwa piutang telah dipindahkan kepada seseorang. 

Deposito berjangka menurut undang-undang termasuk sebagai salah satu benda 

bergerak yang tidak berwujud karena dianggap surat yang berharga (negotiable 

instrument atau dalam bahas Inggris hukum Amerika dikenal dengan Commercial 

Paper).
17

 Deposito berjangka merupakan suatu piutang atas nama dilihat dari bukti 

kepemilikan bilyet deposito berjangka sehingga jika dijadikan jaminan kredit maka 

dilakukan dengan cara digadaikan.
18

 

 

F.  Jenis Kebendaan Deposito 

Berdasarkan Pasal 511 KUH Perdata, maka deposito sebagai suatu piutang 

dapatlah digolongkan ke dalam benda bergerak tidak berwujud. Sebagai piutang, baik 

itu piutang atas nama (deposito berjangka) maupun piutang atas bawa (sertifikat 

deposito), maka menurut undang-undang dapat dijadikan jaminan kredit dengan cara 

digadaikan
19

. 

                                                           

17
 Pasal 511 KUH Perdata. 

18
 Pasal 1151 dan Pasal 1152 KUH Perdata. Kaedah ini memperlihatkan baik deposito berjangka 

maupun sertifikat deposito dapat dipergunakan sebagai obyek benda jaminan jenis gadai. 

19
 Pasal 1152 dan Pasal 1153 KUH Perdata. Lihat lagi catatan kaki sebelum catatan kaki ini. 
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G. Tatacara Pengikatan Jaminan Deposito 

Untuk mengikat deposito sebagai jaminan kredit akan ditempuh dengan 

menggunakan tatacara pengikatan sebagai berikut
20

: Tahap pertama didahului dengan 

dibuatnya perjanjian pokok berupa perjanjian kredit atau perjanjian utang antara 

pihak kreditur dan pihak debitur. Undang-Undang tidak menentukkan bentuk format 

dari perjanjian kredit itu sehingga kreditur dan debitur bebas membuat perjanjian 

kredit apakah akta dibawah tangan atau dengan notaris. 

Dalam perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok tersebut harus dirumuskan 

bahwa utang yang diberikan oleh kreditur kepada debitur tersebut pelunasannya 

dijamin dengan gadai
21

. Pembebanan gadai dibuat dengan akta tersendiri yang disebut 

akta gadai. 

Tahap kedua ini berupa pembebanan benda gadai dalam hal ini deposito 

sebagai bentuk jaminan gadai yang ditandai dengan pembuatan akta gadai. Akta 

gadai tersebut kemudian ditandatangani kreditur sebagai penerima gadai, dengan 

debitur sebagai pemberi gadai. Undang-undang tidak menentukan formalitas atau 

bentuk tertentu dari akta gadai sehingga akta gadai dapat dibuat dengan akta dibawah 

tangan atau dengan akta otentik. Dalam akta gadai harus diuraikan mengenai benda 

yang menjadi obyek gadai secara rinci meliputi identifikasi benda tersebut. Kaedah 

                                                           

20
 Sutarno, Aspek-Aspek Hukum Kredit, Alfabeta: Bandung, 2005, hal., 232. 

21
 Kepustakaan yang ditinjau oleh Penulis sebagaimana dikemukakan di atas membuktikan dengan 

terang-benderang bahwa dari sudut yurisdis, deposito sebagai benda tidak berwujud tersebut apabila 

menjadi jaminan kredit maka bentuknya ádalah gadai/pand. 
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hukum atau asas yang paling penting dalam hal pengikatan jaminan melalui 

perjanjian bernama yang disebut dengan gadai adalah benda yang digadaikan harus 

ditarik dari kekuasaan pemberi gadai/debitur (Inbezzitstelling) dan kemudian benda 

yang digadaikan berada dalam kekuasaan kreditur
22

.  

 

H. Deposito Sebagai Jaminan Kredit 

Seperti diketahui mengenai benda yang dapat digadaikan adalah semua benda 

bergerak, yang dibagi menjadi dua (2) yaitu
23

: benda bergerak yang berwujud, dan 

benda bergerak tidak berwujud, yaitu yang berupa pelbagai hak untuk mendapatkan 

pembayaran uang, yang berwujud surat-surat piutang aan tonder (kepada pembawa), 

aan order (atas tunjuk) dan op naam (atas nama). Menggadaikan deposito artinya 

pemberi gadai deposito tersebut telah menggadaikan hak untuk memiliki piutang 

yang dimilikinya kepada penerima gadai, dalam konteks penulisan ini yaitu the 

issuing bank
24

. 

 

I.  Sumber Hukum Jaminan Gadai 

Pengaturan mengenai lembaga gadai terdapat di dalam Pasal 1150 sampai 

dengan Pasal 1160 Buku II Bab XX KUH Perdata Mengenai Gadai ditegaskan di 

dalam Pasal 1150 KUHPerdata bahwa:  

                                                           

22
 Pasal 1152 KUHPerdata. 

23
 Srie Soedewi Masjchoen Sofyan, Hukum Perdata : Hukum Benda, Yogyakarta, 1981, hal., 98. 

24
 Keuntungan bagi pemegang sertifikat deposito sebagaimana dikemukakan oleh H.M.N 

Purwosutjipto, ádalah antara lain, dapat dijadikan jaminan untuk kredit bank. Lihat Purwosutjipto,  

Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Buku VII, Hukum Surat Berharga, Penerbit Djambatan, 

Cetakan kedua, 1987, hal., 196. Lihat pula kepustakaan yang sama pada hal., 194-198; dan 223-227. 
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“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas 

suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang 

berutang atau oleh seorang lain atas namanya dan yang memberikan 

kekuasaan kepada si berpiutang itu,untuk memberikan kepada si 

berpiutang itu, untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut 

secara didahulukan daripadanya orang-orang berpiutang lainnya.” 

 

Berdasarkan rumusan pengertian gadai dalam Pasal-Pasal KUH Perdata 

tersebut di atas maka dapat diketahui penerima gadai berhak untuk didahulukan 

pembayaran piutangnya atas benda yang digadaikan padanya, daripada kreditur-

kreditur lainnya. Dengan perkataan lain, penerima gadai menjadi kreditur preferen. 

 

J.  Kapan Dimulainya Gadai 

Hak gadai terjadi dengan penyerahan benda gadai secara nyata sehingga 

benda tersebut berada di bawah kekuasaan kreditur. Hak kebendaan (jaminan) atas 

benda bergerak itu ada pada pemegang gadai. 

Hal tersebut tercantum dalam Pasal 1152 Ayat (1) KUHPerdata: 

“Hak gadai atas benda-benda bergerak dan atas  piutang-piutang 

bawa diletakkan dengan membawa barang gadainya dibawah 

kekuasaan si berpiutang atau seorang pihak ketiga, tentang siapa 

telah disetujui oleh kedua belah pihak.” 

 

 Hal ini memperlihatkan bahwa apabila deposito berjangka dijadikan 

jaminan gadai untuk pelunasan kredit berdokumen maka ada kesulitan, sebab 

deposito berjangka bukanlah surat berharga dan dengan demikian terlebih 

dahulu harus dibaliknamakan. Sedangkan untuk sertifikat deposito, apabila 
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dijadikan jaminan gadai atas kerdit berdokumen untuk menambah rasa aman 

bagi pihak bank penerbit, maka hal ini akan lebih mudah. 

 

K.  Akibat Hukum 

Akibat hukum di dalam Pasal 1154 KUH Perdata dikatakan apabila si 

berutang atau si pemberi gadai tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya, maka tidak 

diperkenankanlah si berpiutang memiliki barang yang digadaikan. Pasal ini 

merupakan pasal yang mengikat dalam perjanjian gadai. 

Jadi dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi 

hutangnya (wanprestasi), maka kreditur berhak menuntut debitur agar memenuhi 

kewajibannya melalui jaminan gadainya. Pemenuhan piutang kreditur tersebut 

dilakukan melakui eksekusi gadai, yang sudah barang tentu, apabila obyek gadai itu 

adalah sertifikat deposito, menjadi mudah, dibandingkan dengan gadai deposito 

berjangka. 

 

L.  Hak dan Kewajiban dalam Gadai 

Namun, akibat hukum sebagaimana telah Penulis kemukakan di atas sedikit 

berbeda apabila dilihat hak-hak dan kewajiban kreditur/pemegang gadai yang 

diuraikan sebagai berikut, yaitu hak-hak kreditur pemegang gadai: Pertama, parate 

eksekusi, kreditur berhak menjual atas kekuasan sendiri, setelah lewat jangka waktu 

yang telah diperjanjikan. Parate eksekusi sendiri adalah kewenangan kreditur untuk 
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mengambil pelunasan piutang darikekayaan debitur dengan tanpa melalui proses 

pengadilan, dan untuk melaksanakan parate eksekusi ini kreditur harus telah 

melakukan somasikepada pemberi gadai supaya hutangnya dibayar, sesuai dengan 

pasal 1155 KUH Perdata. 

Kedua, hak menjual barang gadai dengan perantaraan hakim, ini sesuai 

dengan pasal 1156 KUH Perdata
25

. Yaitu menurut pasal ini apabila si berutang atau si 

pemberi gadai cidera janji maka kreditur sebagai penerima gadai dapat menuntut di 

sidang pengadilan/pada hakim agar barang gadai dijual menurut cara yang ditentukan 

oleh hakim untuk melunasi hutang beserta bunga dan biaya yang telah dikeluarkan. 

Ketiga, hak menahan benda sampai segala macam hutang debitur dibayar 

lunas (hak retensi), sesuai dengan pasal 1159 KUH Perdata. Keempat, berhak untuk 

didahulukan dari pembayaran-pembayaran debitur terhadap kreditur lainnya (hak 

preferen), sesuai dengan pasal 1150 KUH Perdata. Kelima, berhak meminta 

penggantian biaya yang telah dikeluarkannya dalam rangka menjaga agar nilai barang 

gadai tidak merosot, sesuai dengan pasal 1157 KUH Perdata. 

Sedangkan kewajiban dari pihak kreditur pemegang gadai, yaitu, pertama, 

tidak dapat atau tidak wenang untuk memiliki benda jaminan secara otomatis, sesuai 

dengan pasal 1154 KUH Perdata. Kedua, bertanggung jawab atas hilangnya atau 

                                                           

25
 Kaedah ini memperlihatkan bahwa eksekusi terhadap benda jaminan berupa surat deposito 

berjangka bersifat conditional dan rumit, masih menunggu Putusan hakim atau arbiter. Padahal 

eksekusi terhadap B/L sebagai jaminan sangat mudah dan bersifat sepihak/unconditional. 
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merosotnya nilai barang objek gadai jika hilang atau merosotnya barang gadai 

tersebut atas kelalaiannya, sesuai dengan pasal 1157 KUH Perdata. 

Ketiga, kreditur tidak dapat memakai, menggunakan, mengeksploitasi 

barang jaminan untuk kepentingan diri sendiri kecuali ada perjanjian secara 

tegasyang memungkinkan untuk itu, sesuai dengan pasal 1159 KUH Perdata. 

Keempat, kreditur wajib memberitahukan kepada pemberi gadai jika barang gadaiitu 

dijual atas kekuasan sendiri, sesuai pasal 1155 dan 1156 KUH Perdata. Kelima, 

bertanggung jawab atas hasil penjualan barang gadai, yaitu digunakanuntuk 

pelunasan jumlah piutangnya, sesuai pasal 1155 KUH Perdata. 

Sedangkan hak dan kewajiban debitur/penjamin selaku pemberi gadai adalah 

sebagai berikut: Pertama, hak-hak debitur/penjamin sebagai pemberi gadai yaitu, 

meminta agar pemegang gadai memperhitungkan hasil bunga yang didapatkan dari 

barang gadai (jika barang gadai berupa piutang atautagihan yang menghasilkan 

bunga) dengan kewajiban bunga kredit yangharus dibayarkannya, sesuai dengan pasal 

1158 KUH Perdata. 

Kedua, debitur berhak menuntut pemegang gadai jika atas penjualan barang 

gadai telah tidak digunakan oleh penerima gadai guna pelunasan hutang pemberi 

gadai, sesuai dengan pasal 1155 KUH Perdata. Ketiga, berhak menuntut penerima 

gadai sehubungan dengan hilang atau merosotnya nilai barang gadai yang disebabkan 

karena kelalaian penerima gadai, sesuai dengan pasal 1157 KUH Perdata. Keempat, 
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berhak menuntut penerima gadai untuk mengembalikan barang gadai jika penerima 

gadai menyalahgunakan barang gadai tersebut, sesuai dengan pasal 1159 KUH 

Perdata. 

Sedangkan kewajiban debitur/penjamin sebagai pemberi gadai adalah, 

pertama, wajib mengganti segala biaya yang telah dikeluarkan oleh pemegang gadai 

ketika pemegang gadai berupaya mempertahankan keselamatan barang gadai, sesuai 

dengan pasal 1157 KUH Perdata. Kedua, wajib menyerahkan barang gadai ke dalam 

penguasaan penerima gadai, sesuai dengan pasal 1152 KUH Perdata. Ketiga, wajib 

menerima pemberitahuan atas penjualan barang gadai guna pelunasan hutang yang 

tidak dapat diselesaikan, sesuai pasal 1155 KUH Perdata. 

 

M. Hakikat Kredit Berdokumen sebagai Suatu Kontrak 

Seperti telah Penulis kemukakan di atas
26

 bahwa mengingat jaminan deposito 

dalam karya tulis ini tidak dapat dipisahkan dengan kredit berdokumen dalam 

perdagangan internasional maka berikut di bawah ini gambaran tentang tinjauan 

pustaka tentang hakikat kredit berdokumen. Namun demikian, dalam rangka Penulis 

memperjelas apa yang dimaksud dengan kontrak (a contract) maka berikut ini 

definisi kontrak sebagai nama ilmu hukum: 

                                                           

26
 Lihat Bab II hal., 22, Supra. 
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“Segenap kewajiban bagi setiap orang berjanji atau bersepakat 

dengan orang lain untuk memberikan, atau berbuat sesuatu terhadap 

atau untuk orang lain tersebut, atau berkenaan dengan segenap 

kewajiban yang dituntut oleh hokum kepada setiap oang untuk 

meberikan atau berbuat atau tidak berbuat sesuatu terhadap atau 

untuk orang lain apabila keadilan menghendaki meskipun tidak 

diperjanjikan sebelumnya.”
27

 

 

Mengenai hakikat documentary credit sebagai suatu kontrak dalam transaksi 

perdagangan internasional dapat ditilik dengan melihat pengertian dan aspek-aspek 

hukum yang ada dalam pola hubungan hukum antar para pihak yang ada dalam letter 

of credit (L/C). Kaitan dengan hal itu, dalam rangka memahami hakikat kredit 

berdokumen maka berikut ini perlu Penulis kemukakan terlebih dahulu mengenai 

pengertian L/C. 

Definisi atau pengertian dari L/C sebagai berikut: 

"L/C adalah janji membayar dari bank penerbit kepada penerima 

yang pembayarannya hanya dapat dilakukan oleh bank penerbit jika 

penerima menyerahkan kepada bank penerbit dokumen-dokumen yang 

sesuai dengan persyaratan L/C.”
28

 

 

Beberapa hal penting dari definisi tentang letter of credit di atas perlu Penulis 

elaborasi/analisis lebih lanjut di bawah ini yaitu: Pertama, pihak bank yang 

memberikan jaminan pembayaran kepada pihak eksportir tersebut adalah bank 

sebagai pihak dalam perikatan (the party to contract) yang menerbitkan Kredit 

Dokumenter (L/C) tersebut. Bank tersebut dikenal dengan bank penerbit atau issuing 

Bank. 

                                                           

27
 Jeferson Kameo, Kontrak Sebagai Nama Ilmu Hukum, Op.Cit., hal., 2. 

28
 Pasal 2 UCP 500. 
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Kedua, dokumen-dokumen yang disyaratkan dapat berupa dokumen 

perdagangan ataupun dokumen yang diterbitkan instansi-instansi pemerintah, 

perusahaan asuransi maupun perusahaan pengangkutan. Ketiga, karena Kredit 

Dokumenter (L/C) mengandung suatu jaminan pembayaran, maka pembayaran sudah 

tentu dilakukan oleh buyer (pembeli), dan pembayaran itu dilaksanakan bila 

dokumen-dokumen yang disyaratkan telah diserahkan atau dibeli oleh bank yang 

menerbitkan L/C tersebut. 

Keempat, dalam kaitan dengan analisis ketiga di atas, karena dokumen-

dokumen tersebut terutama B/L
29

 mewakili bukti kepemilikan atas barang, maka 

penyerahan dokumen itu berarti memberikan hak kepada buyer (pembeli) atas 

kepemilikan barang-barang yang dikapalkan tersebut. Dalam hal ini perlu Penulis 

tambahkan di sini bahwa status B/L sebagai bukti kepemilikan barang ini, dalam 

hukum perdagangan internasional sama dengan surat berharga (negotiable 

instrument/commercial paper). 

Dengan menguasai B/L maka pihak yang menguasai tersebut adalah pemilik 

dokumen atau pemilik atas barang-barang yang ditulis dalam dokumen atau B/L 

tersebut. Di sinilah nilai jaminan (security) yang bersifat tanpa syarat (unconditional) 

sebagaimana telah Penulis kemukakan terdahulu.  

Kelima, karena Kredit Dokumenter (L/C) di dalamnya mengandung dokumen 

B/L sebagai jaminan bank, maka segera setelah pengapalan barang, seller (penjual) 

                                                           

29
 Uraian kepustakaan yang lebih jauh dari B/L dapat dilihat pada Sub Judul 2.18, hal., 48, Infra. 
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yang telah menyerahkan/menunjukkan semua dokumen lengkap kepada bank 

koresponden maka ia/seller akan meminta pembayaran dari Bank. Artinya jaminan si 

Penjual mendapatkan pembayaran bukan mengandalkan kemampuan dan kesediaan 

Buyer (pembeli) untuk membayar yang masih harus menunggu pernyataan 

pengadilan/arbitrase. Berhubung jaminan tersebut adalah jaminan tanpa syarat, maka 

seller (penjual) berhak meminta pembayaran seketika setelah si penjual menyerahkan 

semua dokumen dalam Kredit berdokumen tersebut. 

Memperhatikan analisis pengertian L/C di atas, maka dapat dikemukakan 

bahwa pada hakikatnya L/C menurut UCP “janji pembayaran” tanpa syarat. Bank 

Penerbit melakukan pembayaran kepada penerima baik langsung ataupun melalui 

bank lain adalah atas instruksi pemohon atau importir yang berjanji selain tanpa 

syarat juga untuk membeli kredit berdokumen yang terdiri dari L/C dan B/L itu 

kepada Bank Penerbit. 

 

N.  Perbandingan L/C dan Contract of Sale 

L/C sendiri pada hakekatnya adalah suatu dokumen atau kontrak (a contract). 

Namun demikian, kedudukan L/C sebagai suatu kontrak apabila dihadapkan dalam 

perbandingan dengan kontrak jual belinya, maka sifat L/C adalah terpisah atau 

independen. Sifat independen L/C tampak pada aplikasi L/C dan realisasi 

pembayaran L/C. Dalam aplikasi L/C, bank penerbit (issuing bank) tidak meminta 

atau mensyaratkan diperlihatkannya kontrak penjualan dari pemohon (buyer atau 
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pembeli). Dalam realisasi pembayaran L/C, bank hanya memeriksa apakah dokumen-

dokumen yang dipersyaratkan L/C telah terpenuhi. Hal inilah yang disebut juga 

sebagai prinsip otonomi dari L/C. Sifat independen L/C ditegaskan sebagai berikut: 

"Credits, by their nature, are separate transactions from the sales or 

other contract(s) on which they may be based and banks are in no way 

concerned with or bound by such contract(s), even if any reference 

whatsoever to such contract(s) is included in the Credit. Consequently, 

the undertaking of a bank to pay, accept and pay Draft(s) or negotiate 

and/or to fulfill any other obligation under the Credit, is not subject to 

claims or defences by the Applicant resulting from his relationships 

with the issuing bank or the beneficiary."
30

 

 

Masih dalam konteks sub judul perbandingan antara L/C dan conract of sale, 

Penulis perlu menambahkan bahwa perjanjian jual beli perusahaan yang dibuat oleh 

importir/pembeli dan penjual/eksportir, memang tampak seolah-olah merupakan 

dasar dari importir/pembeli untuk mengajukan permohonan penerbitan L/C pada 

issuing bank. Namun demikian UCP mengatakan bahwa kontrak jual-beli perusahaan 

itu harus terpisah dari transaksi atau kontrak L/C-nya. Kewajiban pembayaran L/C 

oleh issuing bank semata-mata dikaitkan dengan pemenuhan dokumen-dokumen 

yang dipersyaratkan dalam L/C. Perlu ditambahkan bahwa issuing bank dalam hal ini 

hanya berhubungan dengan dokumen, tidak dengan barang. Sebagaimana dijelaskan 

dalam kepustakaan yang ditinjau oleh Penulis: 

“In Credit operations all parties concerned deal with documents, and 

not with goods, services and/or other performances to which the 

documents may relate.”
31

 

                                                           

30
 Pasal 3 UCP 500. 

31
 Pasal 4 UCP 500. 
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Dari rumusan Pasal 3 dan 4 UCP tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa 

pembayaran L/C dilakukan bersamaan dengan pemenuhan dokumen-dokumen yang 

dipersyaratkan dalam L/C, tidak oleh barang, jasa atau pelaksanaannya. Hambatan 

pelaksanaan kontrak jual-beli tidak boleh menghalangi pelaksanaan L/C. Artinya, 

sepanjang semua dokumen yang disyaratkan dipenuhi, L/C wajib dibayar terlepas 

dari kenyataan bahwa barang impor tidak sesuai dengan perjanjian jual-beli. Realisasi 

dari Pasal 3 UCP tersebut di atas mencerminkan prinsip independensi dari L/C dan 

realisasi dari Pasal 4 UCP mencerminkan prinsip bahwa bank  hanya berurusan 

dengan dokumen
32

. 

 

O. Pola Hubungan Hukum dalam L/C 

Dalam transaksi L/C terdapat hubungan-hubungan hukum yang utama sebagai 

berikut. Hubungan hukum yang pertama, yaitu pola hubungan hukum yang terjadi 

antara pihak pembeli (pemohon atau importir) dan penjual (eksportir atau penerima) 

berdasarkan kontrak penjualan yang dinamakan dengan pola perhubungan hukum 

yang bernama perjanjian jual-beli.
33

 

Pola hubungan hukum yang kedua, adalah suatu rangkaian berbagai perikatan 

atau perhubungan hukum yang muncul sebagai suatu konfigurasi yang bernama 

                                                           

32
 Legal Banking, Letter of Credit (L/C), http://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/letter-od-

credit-lc/, diakses 2 Desember 2012, jam 12:39 WIB. 

33
 Dalam bahasa Inggris hukum perikatan seperti ini disebut dengan the contract of sale. Lihat uraian 

mengenai hal ini dalam, Jeferson Kameo, Op.Cit., hal., 63. 

http://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/letter-od-credit-lc/
http://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/letter-od-credit-lc/
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penerbitan kredit (L/C). L/C tidak dapat ditarik kembali atau tidak dapat dicabut 

sebab L/C telah memperoleh perintah konfirmasi dari bank penerbit dan telah 

diberitahukan kepada pihak yang menerima manfaat dari penerbitan L/C itu 

(irrevocable and confirmed letter of credit to the beneficiary) untuk segera 

dibayarkan kepadanya. L/C melibatkan  kontrak antara pemohon dan bank penerbit 

(Issuing Bank) berdasarkan permintaan penerbitan L/C. Hubungan hukum atau 

kontrak antara pihak bank penerbit dengan si Pembeli adalah hubungan hukum antara 

bankir dengan nasabahnya. 

Formulir baku untuk permohonan kredit atau penerbitan L/C biasanya 

disediakan oleh pihak bank penerbit untuk diisi dan ditandatangani oleh pembeli. 

Supaya menjadi perjanjian baku, di dalamnya si pembeli setuju bersama-sama dengan 

bank penerbit untuk tunduk kepada ketentuan UCP yang terbaru. 

Dalam persprektif kontrak sebagai nama ilmu hukum, perjanjian yang terjadi 

antara si Pembeli dengan banknya itu pada hakikatnya adalah merupakan suatu 

perjanjian voluntir
34

, atau perikatan yang bersifat unilateral
35

. Artinya bahwa 

penyerahan permohonan yang telah diisi dan ditandatangani oleh si Pembeli 

                                                           

34
 Hal ini dapat dilihat dalam Buku Jeferson Kameo, Kontrak Sebagai Nama Ilmu Hukum, Fakultas 

Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, Bab II. Kepustakaan hukum dagang di Indonesia 

menyebut hal ini dengan jual-beli perusahaan. 

35
 Penjelasan yang lebih rinci tentang makna dan hakikat kontrak unilateral atau perikatan voluntir ini 

dapat dilihat dalam Jeferson Kameo, Kontrak Sebagai Nama Ilmu Hukum, Bab II tentang Perikatan 

Voluntir. 
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kemudian diikuti oleh penerimaan yang jelas terlihat dari tindakan si Bank penerbit 

menerbitkan L/C. 

Hal ini jelas memperlihatkan bahwa si bank penerbit, dalam  perspektif 

unilateral, tidak dapat dikatakan mengikatkan diri dalam suatu hubungan hukum 

kepada si Pembeli untuk menerbitkan suatu L/C. Sebaliknya yang dilakukan oleh si 

bank penerbit adalah atas inisiatifnya sendiri (voluntir) mau menerbitkan L/C itu 

untuk membayar harga barangnya si Penjual atau justru sebaliknya si bank penerbit 

itu sama sekali tidak mau menerbitkan L/C itu
36

. 

Pola hubungan hukum yang ketiga, yaitu pola hubungan hukum yang terjadi 

pihak-pihak yang murni perbankan. Dalam pola hubungan hukum ini pihak yang 

mengikatkan diri yaitu bank penerbit dan bank pengadvis berdasarkan kontrak 

keagenan yang merupakan perjanjian pembiayaan perdagangan internasional dalam 

dunia perbankan
37

. 

Pola hubungan hukum yang keempat yaitu perikatan antara Bank Penerbit dan 

pihak Penjual. Dalam hal ini, adalah si beneficiary atau orang yang akan menerima 

manfaat dari kredit yang diterbitkan oleh Bank Penerbit berdasarkan L/C sebagai 

kontrak.
38

 

                                                           

36
 Ibid, hal., 69-70. 

37
 Ibid, hal., 78. 

38
 Ibid, hal .,79. 
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Pola hubungan hukum yang kelima yaitu perikatan antara pihak Bank 

Pengadvis dan pihak Penjual. Akibat dari si bank Pengadvis menambahkan 

komitmennya atau menambahkan konfirmasi bahwa Bank itu akan melakukan 

pembayaran kepada pihak penjual, maka Bank pengadvis seketika itu sesungguhnya 

telah memberikan janji
39

 yang dibuatnya sendiri bahwa kredit yang telah diterbitkan 

oleh si bank penerbit itu akan dibayarkan pada saat dilakukan pengunjukan 

sebagaimana mestinya.
40

 

 

P. Pihak-Pihak dalam Kredit Berdokumen 

Ada beberapa pihak yang secara langsung terlibat dalam transaksi 

menggunakan letter of credit. Pihak-pihak tersebut dielaborasi lebih jauh di bawah 

ini: Pihak yang pertama, yaitu pihak opener atau applicant. Pihak yang pertama ini 

yaitu importir yang meminta bantuan bank devisanya untuk membuka L/C guna 

keperluan membayar barang penjual atau eksportir yang dibeli oleh Pembeli. 

Pihak kedua yaitu opening bank atau issuing bank. Pihak yang kedua ini yaitu 

bank devisa yang dimintai bantuan oleh importir untuk membuka suatu L/C untuk 

keperluan eksportir. Bank devisa inilah yang memberikan jaminan kepada eksportir. 

                                                           

39
 Atau melakukan apa yang disebut sebagai perikatan voluntir. 

40
 Ibid, hal., 86. 
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Oleh karena itu nilai L/C sangat tergantung pada nama bank dan reputasi dari bank 

devisa yang membuka L/C tersebut. 

Dalam penawaran biasanya disebutkan syarat pembayaran sebagai berikut: 

Payment: by opening an irrevocable confirmed Letter of Credit 

through of first class bank or other reputable banks in our favour. 

Pihak selanjutnya dalam kredit berdokumen yaitu pihak Advising bank. Pihak 

advising bank adalah bank koresponden atau bank penyampai amanat. Dalam hal ini 

opening bank membuka L/C untuk eksportir melalui bank lain di negara eksportir 

yang menjadi koresponden dari opening bank tersebut. Bank koresponden ini 

berkewajiban untuk menyampaikan amanat yang terkandung dalam L/C kepada 

eksportir yang berhak. Pihak keempat adalah beneficiary yaitu eksportir yang 

menerima pembukaan L/C dan menerima hak untuk menarik uang dari dana L/C 

yang tersedia itu. 

Akhirnya, dalam kredit berdokumen ini juga ada pihak yang disebut dengan 

Negotiating bank. Didalam L/C biasanya disebutkan bahwa beneficiary boleh 

menguangkan (menegosiasikan shipping document) melalui Bank mana saja yang 

disukainya asalkan memenuhi syarat L/C. Bank yang membayar dokumen itu disebut 

sebagai negotiating bank. Di dalam L/C adakalanya disebutkan bahwa negosiasi L/C 

itu hanya boleh dilakukan melalui bank tertentu saja; maka L/C semacam itu disebut 

Restricted L/C. Bila L/C menyebutkan bahwa negosiasi dokumen boleh dilakukan di 
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bank mana saja, maka disebut Open L/C. Oleh karena itu advising bank tidak selalu 

menjadi negotiating bank.
41

 

 

Q.  Prosedur Transaksi Letter of Credit 

Pihak penjual dan pembeli mengadakan negosiasi jual beli barang hingga 

terjadi kesepakatan jual-beli perusahaan. Pihak pembeli diharuskan membuka L/C 

dalam negeri pada suatu bank (bank pembuka L/C). Lalu Setelah L/C dalam negeri 

dibuka, bank pembuka L/C segera memberitahukan kepada bank pembayar bahwa 

L/C dalam negeri telah dibuka. Bank pembayar menyampaikan hal itu kepada si 

penjual barang. Setelah itu penjual barang akan mendapat pemberitahuan dari bank 

pembayar bahwa pembeli telah membuka L/C. Barang dagangan sudah dapat segera 

dikirim. Disini penjual barang meneliti apakah L/C terjadi perubahan dari syarat yang 

telah disetujui semula. Kemudian pihak penjual menghubungi maskapai pelayaran 

atau perusahaan angkutan untuk mengirimkan barang-barang ke tempat tujuan. 

Pada waktu pembeli menerima kabar dari perusahaan pengangkutan bahwa 

barang telah datang, maka pihak pembeli harus membuatkan certificate of receipts 

atau konosemen yang harus diserahkan kepada bank pembayar dan penjual. Hal ini 

dilakukan setelah memeriksa kebenaran L/C dengan faktur atau barang yang dikirim 

oleh si pembeli. Atas dasar konosemen penjual segera menghubungi bank pembayar 

                                                           

41
 Amir M.S., Letter of Credit (Dengan Pembahasan Khusus Standby L/C dalam Bisnis Ekspor Impor), 

PPM, Jakarta, 2005, hal., 3. 
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dengan menunjukan dokumen L/C dan surat pengantar dokumen disertai dengan 

wesel yang berfungsi sebagai penyerahan dokumen dan penagihan pembayaran 

kepada bank pembayar. Setelah itu, bank pembayar setelah menerima dokumen dari 

penjual segera menghubungi bank pembuka L/C. 

Oleh bank pembuka L/C segera memberitahukan penerimaan dokumen 

dilampiri dengan perhitungan-perhitungannya kepada pembeli. Lalu setelah pembeli 

menerima dokumen dari bank pembuka L/C. Pembeli segera melunasi seluruh 

kewajibannya atas jual beli tersebut kepada bank pembuka L/C. Bank pembuka L/C 

memberi konfirmasi penerimaan dokumen dan sekaligus memberitahukan bahwa si 

pembeli telah membayar. Dengan demikian memberi ijin kepada bank pembayar 

untuk melakukan pembayaran kepada si penjual. Kemudian semua arsip disimpan. 

Oleh bank pembayar akan dilakukan pembayaran dengan memperhatikan diskonto 

atau perhitungan wesel.
42

 

Segera setelah penjual dan pembeli menandatangani kontrak penjualan, dalam 

kontrak penjualan tersebut memuat kesepakatan bahwa transaksi akan diselesaikan 

dengan Letter of Credit (L/C). Pembeli kemudian meminta kepada banknya untuk 

membuka L/C. Dalam pola hubungan hukum antara Penjual dan Pembeli, maka 

prinsip yang juga penting untuk diperhatikan adalah mengenai jangka waktu kredit 

atau L/C. 

                                                           

42
 Nindy Chairunnisa, Letter of Credit (L/C), http://indydolphin.blogspot.com/2012/03/tugas-2-

akuntansi-internasional.html, diakses 5 Maret 2013, jam 7:46 WIB. 

http://indydolphin.blogspot.com/2012/03/tugas-2-akuntansi-internasional.html
http://indydolphin.blogspot.com/2012/03/tugas-2-akuntansi-internasional.html
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R. Jangka Waktu Berlakunya Kredit Berdokumen  

Tanggal yang menyatakan batas waktu berlakunya suatu L/C atau kredit 

adalah merupakan hal yang sangat penting dinyatakan di dalam L/C. Apabila 

pernyataan seperti itu tidak ada, maka hal itu dapat disimpulkan melalui kebiasaan 

yang berlaku, yaitu bahwa kredit tersebut akan tetap berlaku sampai dengan waktu 

tertentu yang patut (reasonable time). 

Sudah barang tentu apabila rujukan tentang jangka waktu berlakunya kredit 

itu mengacu kepada praktek, maka ketidakjelasan konsep “dalam jangka waktu yang 

patut” itu akan membuat si Penjual mengalami kerugian, setidak-tidaknya berada 

dalam ketidakpastian. Ketidakpastian tersebut berhubungan dengan soal apakah si 

Penjual dilindungi dalam jangka waktu sejak barang itu dikapalkan sampai dengan 

hari dimana dokumen-dokumen itu diunjukkan dan diakseptasi. 

Oleh sebab itu dalam UCP telah diatur bahwa semua kredit (L/C) harus 

menyatakan batas waktu pengunjukkan dokumen-dokumen. Apabila kredit atau L/C 

yang bersangkutan tidak mencantumkan batas waktu berlakunya L/C, maka si Penjual 

berhak untuk menolak L/C tersebut. 

Berkali-kali dalam UCP dibuat pernyataan yang bertujuan untuk menguatkan 

bahwa setiap L/C yang berisi syarat untuk pengunjukkan B/L harus menyatakan 

tanggal tertentu setelah tanggal pengapalan dilakukan. Penempatan tanggal itu akan 

menentukan rentang waktu bagi pengunjukkan dokumen-dokumen kepada pihak 

Bank yang akan melakukan pembayaran. Apabila tenggang waktu seperti itu tidak 
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ada, maka pihak Bank akan menolak dokumen yang diunjukkan kepada mereka 

apabila telah melampaui dua puluh lima hari sejak tanggap pengapalan barang.
43

 

Hukum menghendaki bahwa dengan tetap tunduk kepada ketentuan dalam 

perjanjian jual beli, Penjual dalam tenggang waktu yang diperbolehkan untuk itu, 

mempunyai hak untuk memegang L/C itu dalam tangan atau penguasaannya, 

sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian jual-beli. Dalam hal ini, si Penjual 

dapat menguasai L/C itu selama penguasaan yang ada tidak melampaui waktu 

pengapalan yang telah ditentukan di dalam perjanjian jual beli. 

Penjual juga dapat menguasai L/C itu dalam tangannya sesuai dengan 

perjanjian jual beli yang ada. Atau kemungkinan pula dalam waktu yang masih tersisa 

sebelum waktu yang ditentukan dalam perjanjian jual-beli untuk melakukan 

pengapalan, waktu mana ia dapat mengurus segala sesuatu dalam rangka melakukan 

pengapalan. 

Perlu dikemukakan di sini bahwa tanggal yang pasti bagi si Penjual harus 

melakukan pengapalan barang untuk Pembeli tidak relevan. Sepanjang pengapalan itu 

dilakukan dalam batas waktu yang telah ditentukan di dalam perjanjian jual beli. Si 

Penjual juga tidak dipersyaratkan untuk memberitahukan kepada si Pembeli sebelum 

ia melakukan pengapalan dalam batas waktu yang ditentukan dalam perjanjian jual-

                                                           

43
 Konsep “tanggal pengapalan” bukanlah tanggal penerbitan dokumen pengangkutan. Namun yang 

dimaksud adalah tanggal yang tertera pada dokumen pengapalan, hal ini harus dibedakan dengan 

tanggal yang tertera dalam dokumen-dokumen yang diterbitkan dalam pengangkutan dengan 

menggunakan mekanisme multimoda transport. 
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beli, sebagai syarat tambahan yang diberikan oleh Pembeli sebelum Penjual 

menerima L/C.
44

 

 

S. Hak-Hak dan Kewajiban dalam Suatu Kredit Berdokumen 

Pada hakikatnya L/C adalah alat pembayaran dan oleh karena itu 

keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak dalam L/C harus dipertahankan 

secara adil dan terbuka. Keadilan dan keterbukaan dalam pelaksanaan L/C merupakan 

suatu keharusan karena nilai inti L/C adalah perwujudan pembayaran sejumlah uang 

senilai L/C. 

Hak penjual untuk meminta suatu L/C dan jenis kredit seperti apakah yang 

menjadi hak si Penjual, sangat bergantung kepada syarat dan ketentuan yang telah 

dirumuskan terlebih dahulu di dalam perjanjian pokok, dalam hal ini perjanjian jual-

beli. Sedangkan bagi pihak Pembeli mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa 

L/C yang diterbitkan oleh pihak bank penerbit kepada si penjual adalah jenis L/C 

yang memang sudah ditentukan terlebih dahulu oleh kedua belah pihak. 

Pihak Penjual juga harus melaksanakan kewajibannya yaitu melakukan 

penyerahan barang yang dijual kepada Pembeli. Si Penjual berhak untuk menolak 

L/C yang berjenis unconfirmed atau yang tidak dikonfirmasi oleh si bank penerbit. 

Bila terjadi wanprestasi oleh si Pembeli maka akan melahirkan hak bagi si Penjual 

                                                           

44
 Jeferson Kameo, Pembiayaan dalam Perdagangan Internasional (Suatu Kapita Selekta untuk 

Hukum dan Transaksi Bisnis Internasional), Op.Cit., hal., 67-68. 
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untuk menganggap bahwa perjanjian jual beli antara dia dengan si Pembeli telah 

dibatalkan secara sepihak dan Penjual berhak memperoleh ganti rugi. Sedangkan 

apabila si Penjual tidak mempergunakan hak untuk menuntut ganti rugi seperti itu 

dan kemudian malah menerima L/C yang syarat dan ketentuannya tidak sejalan 

dengan jual-beli, maka si Penjual menjadi kehilangan hak untuk mengajukan gugatan 

wanprestasi seperti di atas
45

. 

Bank penerbit berhak dan sekaligus berkewajiban untuk mengabaikan semua 

instruksi yang diberikan oleh si Pembeli sepanjang dokumen yang dipersyaratkan 

dalam L/C tersebut diunjukkan dalam jangka waktu kredit yang bersangkutan sesuai 

dengan syarat dan ketentuan yang dinyatakan dalam kredit tersebut, misalnya 

perintah untuk tidak melakukan pembayaran kepada si Penjual atau untuk 

menyimpang dari syarat atau ketentuan yang ada. Apabila kredit atau L/C yang 

bersangkutan tidak terbayarkan atau tidak mau dibayarkan oleh Bank maka si bank 

penerbit berkewajiban untuk menebus kepada si pembeli. Tebusan itu dilakukan 

terhadap kewajiban-kewajiban apa saja yang telah dilakukan oleh si Pembeli kepada 

Penjual. 

Sementara itu, di lain pihak, apabila ada pembayaran, akseptasi, dan juga 

negosiasi kredit yang dilakukan oleh bank penerbit atau bank pengadvis pada saat 

dokumen-dokumen itu diunjukkan kepadanya namun tidak sesuai dengan syarat dan 

                                                           

45
 Ibid, hal., 63-65. 
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ketentuan dalam L/C (nonconforming documents
46

), maka si Pembeli meskipun tidak 

punya hak untuk menolak barang-barang yang sesuai
47

 dengan perjanjian jual beli 

terhadap Penjual, dimungkinkan untuk sama seperti dalam pola hubungan hukum 

antara dirinya dengan si bank penerbit menolak untuk menerima transaksi itu. Dasar 

penolakan itu adalah bahwa si bank penerbit telah melakukan pelanggaran atas 

mandat (breach of mandate). 

Apabila pembayaran, akseptasi atau negosiasi itu dilakukan oleh bank 

pengadvis, maka hal itu berarti bahwa bank penerbit memiliki hak untuk melepas 

(abandonment) atau penelantaran barang-barang yang dibeli oleh si Pembeli dari si 

Penjual terhadap bank pengadvis. Pembeli juga dapat menuntut ganti rugi atas setiap 

kerugian yang oleh bank penerbit sebetulnya telah dapat diketahui sebelumnya akan 

terjadi sebagai akibat dari pelanggaran atas mandat yang dipegang oleh si bank 

penerbit tersebut.
48

 

Apabila bank pengadvis mematuhi apa yang sudah diterbitkan di dalam L/C 

atau kredit yang bersangkutan maka bank pengadvis itu berhak atas pembayaran yang 

harus dilakukan oleh bank penerbit, atau bank-bank lainnya yang menjadi tujuan dari 

mana tebusan atas kredit yang telah dibayarkan kepada si Penjual itu dapat 

                                                           

46
 Apabila si Pembeli bertindak cepat dalam waktu yang ditentukan dalam L/C maka si Pembeli dapat 

memperoleh hak interdict dari pihak pengadilan, supaya bank penerbit atau bank pengadvis tidak 

melakukan pembayaran tersebut. 

47
 Artinya, si Pembeli dapat menolak barang-barang yang tidak sesuai dengan apa yang diatur di dalam 

perjanjian jual-beli.  

48
 Ibid., hal., 72-73. 
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diperoleh
49

 sesuai dengan kredit atau L/C yang diterbitkan serta sudah barang tentu 

berhak atas biaya-biaya di dalam melakukan jasa pembayaran L/C sesuai dengan 

yang telah diatur di dalam UCP.
50

 Apabila bank yang pertama-tama kali mempunyai 

kewajiban untuk membayar tidak dapat melakukan pembayaran, maka si Penjual 

tidak punya kewajiban untuk menuntut pembayaran dari bank yang lain sebelum si 

Penjual menggugat si Pembei ke pengadilan.
51

 Bank pengadvis yang dapat 

merupakan suatu bank yang menjadi bank pengonfirmasi berkewajiban untuk 

membayar kredit yang telah diterbitkan oleh bank penerbit apabila dokumen-

dokumen itu isinya bersesuaian dengan yang telah dipersyaratkan, tidak perduli 

apakah ada pelanggaran atau tidak ada pelanggaran terhadap perjanjian jual-beli. 

Hak-hak dan kewajiban bank pengadvis apabila bank itu melakukan akseptasi 

terhadap wesel atau drafts begitu dokumen-dokumen itu diunjukkan dan belakangan 

nanti ternyata ditemukkan tidak cocok dengan kredit yang telah diterbitkan adalah 

sama dengan ketika si bank penerbit melakukan akseptasi yang sama.
52

 

 

                                                           

49
 Tebusan yang dilakukan dari bank yang satu kepada bank yang lain (bank to bank reimbursemen) 

diatur, dan itu berarti dikenal, oleh UCP. Apabila bank yang seharusnya melakukan penebusan (the 

reimbursing bank), yang pada umumnya adalah bank lain selain bank penerbit, tidak dapat memenuhi 

pembayaran itu, maka bank penerbit harus memenuhi pembeyaran penebusan tersebut kepada bank 

pengadvis. Menurut UCP, bank pengadvis itu adalah bank yang berhak untuk minta penebusan 

tersebut, dan dalam hal ini bank pengadvis yang meminta penebusan itu disebut sebagai bank yang 

berhak menuntut pembayaran penebusan (the claiming bank). 

50
Ibid., hal., 78-79. 

51
 Ibid., hal., 80. 

52
 Ibid., hal., 88. 
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T. Penyelesaian Sengketa dalam Kredit berdokumen 

UCP tidak mengatur pilihan hukum untuk menyelesaikan kasus L/C. Dengan 

menundukkan diri pada UCP para pihak hanya menundukkan diri pada ketentuan 

yang terdapat pada UCP yang pada umumnya hanya terkait dengan prosedur 

pelaksanaan L/C. 

Mengenai penyelesaian sengketa dalam kaitan dengan pembayaran melaui 

kredit ini, dalam kepustakaan ditemukan bahwa berbagai pihak yang merasa didikte 

oleh hukum telah berpikir untuk merujuk suatu keputusan pengadilan yang telah 

menjadi landmark apabila menghadapi kasus-kasus yang sama. Misalnya, manakala 

seorang nasabah seperti si Pembeli akan mengabaikan (bypass) pembatasan atau 

ketentuan yang berkaitan dengan adanya pembebasan apabila telah ditemukan suatu 

pemalsuan. 

Apabila kesulitan seperti itu yang dihadapi, maka yang dapat dilakukan adalah 

megajukan permohonan melalui gugatan kepada pihak pengadilan untuk memerintah 

tidak melakukan perbuatan tertentu seperti yang pernah diterapkan oleh pengadilan 

dalam suatu kasus. Dalam perkara tersebut pihak Penjual dapat diminta pengadilan 

untuk tidak melakukan hal-hal yang berkaitan dengan manfaat berupa pembayaran 

melalui kredit atau uang yang diperoleh dari penjualan kredit yang bersangkutan 

sampai adanya putusan berkekuatan hukum tetap.
53
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 Ibid, hal., 188. 
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Berkenaan dengan hal-hal yang tidak diatur dalam L/C, para pihak dapat 

menentukan pilihan hukum nasional suatu negara tertentu
54

. Hal demikian 

sebagaimana dinyatakan ICC: 

“Because of its incorporation into the Documentary Credit, the UCP 

governs Documentary Credit primarily, but not solely. Courts and 

arbitrations tribunals often apply the UCP because it is the most 

universally followed set of customary Documentary Credit rules and 

because it is perceived as being quite close to the level of perfection 

permitted by the „laws‟ of international compromise. However, it must 

be recognized that incorporation of the UCP into the Documentary 

Credit does not prevent a court from applying its country national 

law.” 

 

Aspek penyelesaian sengketa yang menurut Penulis, signifikan untuk 

dikemukakan disini adalah soal hukum dan yurisdiksi dalam penyelesaian sengketa 

kredit berdokumen. Dalam hal tidak ditentukan hukum nasional yang berlaku, maka 

hakim akan menerapkan prinsip-prinsip hukum perdata international
55

 dalam 

menetapkan hukum yang berlaku. Dengan demikian, pilihan hukum, baik 

menyangkut governing law (hukum negara yang berlaku) ataupun jurisdiction (badan 

peradilan yang berwenang) dapat ditentukan di awal atau disepakati dalam kontrak; 

atau setelah ditetapkanya kontrak atau setelah terjadi dispute, melalui putusan hakim 

atau arbitrator, dengan memperhatikan asas ketertiban umum, asas hukum perdata 

internasional dan hukum kebiasaan internasional. 

                                                           

54
 Ramlan Ginting, Letter of Credit: Tinjauan Aspek Hukum dan Bisnis, Salemba Empat, Jakarta, 2000, 

hal., 118. 
55

 Perlu Penulis tegaskan di sini bahwa yang dimaksud dengan HPI atau private international law 

adalah bukan hukum perdagangan internasional, namun hukum positif yang berlaku dalam suatu 

negara. Hal ini berbeda dengan hukum perdagangan internasional (lex mercatoria). 
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Pilihan governing law dari suatu negara yang akan ditetapkan para pihak yang 

dituangkan dalam suatu kontrak akan mengacu pada asas kebebasan berkontrak, 

sebagai asas dasar yang mengatur hubungan keperdataan dari para pihak yang 

melakukan hubungan hukum yang bersifat perdata. Asas kebebasan berkontrak 

sendiri di Indonesia diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yang mana ditetapkan 

bahwasanya segala bentuk perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak akan 

berlaku sebagai undang-undang. 

Pilihan hukum hendaknya ditetapkan sejak awal dalam kontrak untuk 

memudahkan dan memberi kepastian hukum bagi para pihak, dalam hal terjadi 

dispute. Apabila pilihan hukum tidak dinyatakan secara tegas, maka hakim yang akan 

menetapkan governing law berdasarkan beberapa asas dalam hukum perdata 

internasional, yaitu: Lex loci contractus: Berdasarkan asas ini pilihan hukum 

didasarkan pada tempat L/C dibuat, yang dengan demikian akan diberlakukan hukum 

negara dari issuing bank; Lex loci solutionis: Berdasarkan asas ini pilihan hukum 

didasarkan pada tempat kontrak dilaksanakan, yang dalam hal ini   meliputi 

penerbitan dan pembayaran L/C yang semuanya dilaksanakan di negara issuing bank. 

Dengan demikian hukum negara yang dipilih adalah hukum negara dari issuing bank; 

The closest and most real connection atau  The most characteristic connection: 

Berdasarkan asas ini pilihan hukum didasarkan pada keterkaitan yang paling dekat 

dan nyata dengan transaksi atau pada prestasi yang paling karakteristik. Berdasarkan 

asas ini, keterkaitan yang paling nyata dan paling dekat ditemukan di negara issuing 

bank, yaitu berupa tempat diterbitkannya L/C, tempat dilakukannya perubahan L/C, 
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tempat dilaksanakannya pemeriksaan dokumen dan tempat dilaksanakannya 

pembayaran L/C. Namun, pemberlakuan hukum negara beneficiary juga 

dimungkinkan apabila penerusan L/C, pemeriksaan dokumen, pembayaran L/C 

dilakukan di negara beneficiary.
56

 

 

U. Bill of Lading (Konosemen) sebagai Jaminan 

Bill of lading atau konosemen adalah dokumen
57

 pengangkutan yang 

ditandatangani oleh pengangkut atau agennya yang menyatakan bahwa barang telah 

dikapalkan dengan kapal tertentu dengan suatu tujuan yang khusus serta 

mencantumkan syarat-syarat pengangkutan. Pasal 506 KUHD
58

 memberikan definisi 

konosemen atau bill of lading sebagai berikut: 

“Konosemen adalah sepucuk surat yang ditanggali, dimana 

pengangkut menyatakan, bahwa ia telah menerima barang-barang 

tertentu untuk diangkutnya ke suatu tempat tujuan yang ditunjuk dan 

di sana menyerahkannya kepada orang yang ditunjuk beserta dengan 

klausula-klausula apa penyerahan akan terjadi.” 

 

                                                           

56
 Legal Banking, Letter of Credit (L/C), http://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/letter-od-

credit-lc/, diakses 2 Desember 2012, jam 12:39 WIB. 

57
 Dokumen sebagai suatu konsep dalam ilmu hukum kadang kala dipersamakan dengan kontrak. 

Sehingga, pada titik ini Penulis berpendapat bahwa bill of lading (B/L) juga pada hakikatnya adalah 

suatu kontrak (a contract). Mengenai penggunaan istilah dokumen yang menunjuk kepada kontrak 

dapat dilihat dalam: Jeferson Kameo, Kontrak Sebagai Nama Ilmu Hukum, Fakultas Hukum 

Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, hal., 6. Penulis kutip: ”Sering pula ditemui istilah seperti 

dokumen atau surat, untuk kontrak”. 

58
 Hal ini menunjukkan bahwa konosemen juga diadopsi dari hukum perdagangan Internasional (lex 

mercatoria). 

http://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/letter-od-credit-lc/
http://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/letter-od-credit-lc/
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Bill of lading memiliki 3 fungsi yaitu: tanda terima barang oleh pemilik kapal; 

kontrak pengangkutan barang antara pengirim dan pengangkut; dokumen 

kepemilikan (document of title)
59

. Ketika B/L termasuk di dalamnya dokumen-

dokumen pengapalan barang yang dijual/diekspor oleh eksportir diserahkan kepada 

bank koresponden yang menjadi penerima L/C di negara eksportir untuk diambil alih, 

maka B/L telah berfungsi sebagai bukti kepemilikan atas barang ekspor milik 

importir yang diangkut oleh pengangkut. Karena pembayaran atas dasar L/C ini 

dilakukan berdasarkan dokumen pengapalan barang, maka dana L/C tersebut tidak 

akan dicairkan tanpa penyerahan dokumen pengapalan yang di dalamnya termasuk 

B/L. 

B/L dapat dikatakan sebagai bentuk jaminan (security) atas pembayaran dari 

L/C tersebut, mengingat dengan dikuasainya B/L oleh bank koresponden dan 

kemudian diteruskan kepada bank penerbit L/C, maka bank penerbit secara otomatis 

telah menguasai secara constitutum possesorium atas barang yang dibeli oleh importir 

namun pembayarannya dilakukan oleh bank penerbit L/C. Apabila pemahaman di 

atas dihubungkan dengan pengertian dari jaminan menurut UU No. 7 tahun 1992 

yang diubah dengan UU No. 10 tahun 1998 bahwa jaminan adalah keyakinan atas 

kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang 

diperjanjikan, maka menjadi jelas bahwa dengan dikuasainya B/L oleh bank penerbit 

                                                           

59
 Lihat arti penting document of title dalam hal., 62, infra. 
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maka ada keyakinan dari bank penerbit bahwa uangnya yang telah dipergunakan 

untuk membayar barang eksportir akan diganti atau dilunasi oleh importir  

Dengan melihat arti jaminan di atas, maka pengertian jaminan menurut UU 

No. 7 tahun 1992 berbeda dengan pengertian berikut: 

”segala kekayaan debitur baik yang bergerak maupun yang tidak 

bergerak, baik yang sudah ada, maupun yang baru akan ada di 

kemudian hari, menjadi tanggungan bagi segala perikatannya.”
60

 

 

Dalam hal ini barang yang dijadikan jaminan (security) dalam transaksi itu 

adalah konosemen (bill of lading), serta berbagai dokumen atau surat lainnya yang 

berkaitan dengan penggunaan jasa pengangkutan untuk mengangkut barang yang 

diimpor oleh si Pembeli. Hal ini bisa terjadi, mengingat dokumen yang bernama B/L 

tersebut adalah bukti kepemilikan atas barang.
61

 

Hukum memberlakukan jaminan berupa gadai yang menggunakan konosemen 

dan dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan sebagaimana dikemukakan di atas 

itu sama dengan menerima barang jaminan gadai berupa barang-barang impornya si 

Pembeli yang diekspor oleh si Penjual. Syarat yang dibutuhkan hanyalah 

pencantuman jenis dan jumlah serta detail barang-barang impor tersebut dalam 

konosemen. Dengan pencantuman barang-barang impor tersebut dalam konosemen 

dan konosemen itu dikuasai oleh banknya si Pembeli sebagai penerima gadai, maka 

                                                           

60
 Pasal 1131 KUH Perdata. 

61
 Hal ini dapat dianalogikan misalnya dalam hal jaminan benda tetap seperti tanah. Dalam praktek, 

yang ”ditahan” oleh kreditur sebagai jaminan dari pihak debitur bahwa uang yang dipinjam akan 

kembali adalah sertifikat hak milik atas tanah milik si debitur. 
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lahirlah penguasaan secara legal oleh banknya si Pembeli, atau si banknya Pembeli 

mempunyai kepentingan berupa hak untuk menguasai dalam benda-benda tersebut. 

”Gadai”
62

 atas konosemen itu mulai berlaku sejak penyerahan konosemen 

beserta dokumen pengangkutan yang berkaitan dengan barang impor tersebut kepada 

pihak banknya si Pembeli. Penyerahan itu bisa dilakukan dengan andosemen atau 

tanpa andosemen (in blank). Atau cara lain yang mungkin ditempuh untuk maksud itu 

adalah banknya si Pembeli dapat meminta kepada si Pembeli supaya mengusahakan 

bersama-sama si Penjual agar barng-barang itu dikirim kepada banknya si Pembeli 

secara langsung dan oleh sebab itu banknya si Pembeli menjadi consignee, atau pihak 

yang dituju dalam pengiriman barang tersebut.
63

. 

 

V. Arti Penting Tinjauan Pustaka 

Dengan melihat studi kepustakaan yang ada di atas yaitu melihat prinsip-

prinsip atau asas-asas hukum yang mengatur mengenai jaminan dalam bentuk 

deposito terhadap documentary credit dalam perdagangan Internasional sesuai 

dengan rumusan masalah yang telah Penulis jabarkan dalam Bab I, studi kepustakaan 

ini sudah cukup memperlihatkan bagaimana jaminan deposito atas kredit berdokumen 

yang sebenarnya. Seharusnya tidaklah perlu adanya sebuah jaminan deposito atas 
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 Penulis sengaja memberi tanda kutip pada kata gadai, mengingat B/L pada prinsipnya adalah 

berfungsi sebagai surat tanda bukti jaminan, sama seperti sertifikat deposito. Uraian mengenai 

sertifikat deposito ini dapat dilihat dalam Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, 

Penerbit Djambatan, Jakarta, Cetakan kedua, hal., 192. 

63
 Jeferson Kameo, Op.Cit., hal 133-134. 
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kredit berdokumen tersebut karena sudah ada bill of lading yang sebagaimana 

fungsinya sebagai document of title
64

 juga dapat ”digadaikan”, dan pelaksanaannya 

sudah mulai berlaku sejak penyerahan konosemen beserta dokumen pengangkutan 

yang berkaitan dengan barang impor tersebut kepada pihak banknya si Pembeli. 

Bahkan bisa jadi nilai dari bill of lading tersebut lebih tinggi dari jaminan deposito 

yang digadaikan tersebut. Demikian pula perlu dikemukakan di sini bahwa sifat dari 

perikatan pengikatan jaminan dengan obyek perjanjian berupa B/L tersebut bersifat 

voluntir dan unconditional. Maksudnya adalah bahwa dengan dikuasainya B/L, 

otomatis seketika itu juga bank penerbit menjadi pemilik barang yang ada dalam B/L 

tersebut dan seperti sudah dikemukakan sebelumnya yaitu bahwa nilai barang di 

dalam B/L adalah jauh lebih tinggi dari uang yang dibayarkan oleh bank penerbit 

yang hanya sebatas nilai kontrak jual beli. 

Hal yang perlu dikemukakan dalam arti penting studi kepustakaan mengenai 

B/L, terutama perbandingannya dengan deposito sebagai jaminan kredit adalah 

bahwa sifat B/L sebagai jaminan yang unilateral dan unconditional sudah barang 

tentu akan memberi rasa aman kepada kreditur bahwa uangnya akan dikembalikan. 

Sedangkan sifat deposito sebagai jaminan kredit yang bilateral dan conditional akan 

sangat merepotkan pelunasan kredit kepada kreditur sebab masih menunggu 

pernyataan ketidaksanggupan membayar dari pihak yang berwenang sebelum kreditur 

menjual atau melelang obyek jaminan. 
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