
 

 

 



110 
 

 
 

BORGTOCHT (JAMINAN PRIBADI) 

Nomor : 40. 

-Pada hari ini, Jumat, tanggal 11-05-2018 (sebelas Mei dua 

ribu delapan belas) --------------------------------- 

-Pukul 10.30 W.I.B (sepuluh lebih tiga puluh menit waktu 

Indonesia bagian Barat) --------------------------------- 

-Menghadap kepada saya, STEFANUS YUWONO TEDJOSAPUTRO, --- 

Sarjana Teknik, Sarjana Hukum, Master of Business ------- 

Administration, Magister of Science in Information ------ 

System, Magister Kenotariatan, Magister Hukum, ---------- 

Notaris di Semarang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi --- 

yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan  

pada bagian akhir akta ini : ---------------------------- 

I.  Nyonya MTI, lahir di Semarang, pada tanggal ----08-

02-1942 (delapan Pebruari seribu Sembilan ratus --

empat puluh dua), Warga Negara Indonesia (WNI), -----

Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Semarang, 

P…….., Rukun Tetangga 001, Rukun ----Warga 004, 

Kelurahan, Kecamatan Semarang ---Tengah; ------------

--------------------------------- 

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. ------------

-Penghadap menerangkan dengan ini mengikat diri ---------

sebagai penjamin dan bertanggung jawab dengan seluruh --- 

harta kekayaannya dan untuk lebih menjamin ketertiban --- 

pemberian fasilitas kredit yang wajib dibayar oleh ------

Tuan, lahir di Semarang, pada tanggal ---08-08-1963 

(delapan Agustus seribu sembilan ratus enam --puluh 

tiga), Warga Negara Indonesia (WNI), Wiraswasta, --

menurut keterangannya suami dari danuntuk melakukan ----

tindakan hukum dalam akta ini telah mendapat persetujuan-
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dari isterinya yang ikut menghadap kepada saya, Notaris -

dan saksi-saksi yaitu Nyonya R, lahir di-Semarang, pada 

tanggal 10-06-1963 (sepuluh Juni seribu --sembilan ratus 

enam puluh tiga), Warga Negara Indonesia -(WNI), Mengurus 

Rumah Tangga,kedua-duanya bertempat ----tinggal di 

Semarang, Jalan Selatan ---------\, Rukun Tetangga,Rukun 

Warga, ---------KelurahanSarirejo, Kecamatan Semarang 

Timur; ----------- 

-Untuk selanjutnya dalam akta ini disebut “penerima -----

Fasilitas Kredit”, kepada Perseroan Terbatas PT. BANK ---

, Tbk (Terbuka), berkedudukan ------di Bandung, Cabang 

Semarang, selanjutnya dalam akta ini -akan disebut “Bank”, 

baik berupa hutang pokok, bunga, ---provisi, denda, dan 

beaya-beaya lainnya/pembayaran ------apapun juga yang 

timbul dari : -------------------------- 

1. Perjanjian KreditRekening Koran tertanggal 11-05-2018 

(sebelas Mei dua ribu delapan belas) ----------------- 

Nomor: 37 ; ----------------------------------------- 

2. Perjanjian KreditTime Loan Angsur tertanggal -------11-

05-2018 (sebelas Mei dua ribu delapan belas) ------ 

Nomor: 38 ; ----------------------------------------- 

3. Perjanjian KreditKepemilikan Rumah tertanggal -------

11-05-2018 (sebelas Mei dua ribu delapan belas) ------ 

Nomor: 39 ; ----------------------------------------- 

Kesemuanya dibuat dihadapan saya, Notaris, berikut 

perubahan, penambahan dan perpanjangan-perpanjanganyang 

telah ataupun yang akan dibuat di kemudian hari antara 

Pemberi Fasilitas Kredit dan Penerima Fasilitas Kredit. - 

-Selanjutnya para penghadap menerangkan bahwa pengikatan- 

sebagai Penjamin tersebut dilakukan dengan melepaskan --- 
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segala hak-hak istimewa dan wewenang yang pada umumnya --

oleh Undang-Undang diberikan kepada Penjamin, -----------

teristimewa yang diatur dalam Kitab Undang-Undang -------

diberikan kepada Penjamin, teristimewa yang diatur ------ 

dalam Kitab Undang-Undang Hukum perdata Indonesia; ------ 

a. Pasal 1831 dan Pasal 1833, yakni hak untuk minta -----

kepada Pemberi Fasilitas Kredit supaya harta benda ---

Penerima Fasilitas Kredit tersebut disita dan dijual -

terlebih dahulu untuk membayar semua apa yang wajib --

dibayar oleh Penerima Fasilitas Kredit; -------------- 

b. Pasal 1837, yakni untuk meminta kepada Pemberi -------

Fasilitas Kredit supaya membagi hutang tersebut ------

diantara Penjamin; ----------------------------------- 

c. Pasal-pasal 1430, 1847, 1848 dan 1849, yakni hak-hak -

lain yang dapat membatalkan kewajiban Penjamin; ------ 

-Kemudian menghadap pula kepada saya, Notaris, dengan ---

dihadiri saksi-saksi : ---------------------------------- 

II. A. Tuan ROY, Lending Manager Kantor Cabang 

di Semarang dari Perseroan Terbatas PT. BANK ------ 

, Tbk (Terbuka) Kantor Pusat -Bandung, bertempat 

tinggal di Semarang, dengan ----alamat Kantor Ruko 

Nomor -----1-1A, Jalan MT. Nomor 427-429, pemegang- 

Kartu Tanda Penduduk Nomor : 337830005;---- 

B. Nyonya SIT, Legal Officer Kantor Cabang----- 

di Semarang dariPerseroan Terbatas PT. BANK ------, 

Tbk (Terbuka) Kantor Pusat -Bandung, bertempat 

tinggal di Semarang, dengan ----alamat Kantor Ruko 

Mat A Nomor -----14-14 A, Jalan MT. Haryono Nomor 

427-429, pemegang- Kartu Tanda Penduduk Nomor : 

3327066210900004; ---- 



110 
 

 
 

- Kedua-duanya Warga Negara Indonesia (WNI); ------ 

-Menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak ---

dalam jabatan mereka tersebut diatas, berdasarkan ----

Akta Surat Kuasa tertanggal 06-06-2017 (enam Juni dua- 

ribu tujuh belas) nomor : 08, yang dibuat dihadapan --

JE, Sarjana Hukum, Magister Hukum, --------Notaris di 

Bandung, sebagai kuasa dari dan selaku ----demikian 

untuk dan atas nama : ----------------------- 

1. Tuan HI, Presiden Direktur Perseroan – 

Terbatas PT. BANK, Tbk ------(Terbuka); -----------

----------------------------- 

2. Tuan KUS, Direktur Perseroan Terbatas --PT. BANK, 

Tbk (Terbuka), ----beralamat Kantor Jalan Insinyur 

Haji Juanda -------Nomor 95, yang dalam hal ini 

diwakili dalam -------jabatan mereka tersebut 

diatas dan dengan ---------demikian sah mewakili 

Direksi dan oleh karenanya --untuk dan atas nama 

Perseroan Terbatas PT. BANK --- 

, Tbk (Terbuka) berkedudukan – 

di Bandung; --------------------------------------- 

Dan menjalani selaku demikian menerangkan telah ----------  

mengetahui benar dan dengan ini menerima pengikatan ------ 

jaminan tersebut diatas. --------------------------------- 

-Akhirnya para penghadap menerangkan bahwa untuk akta --- 

ini dan segala akibatnya yang mungkin timbul, memilih ---

tempat kediaman hukum yang umum dan tetap di kantor ----- 

Panitera Pengadilan Negeri di Semarang. ----------------- 

----------------- DEMIKIANLAH AKTA INI ------------------ 

-Dibuat dan diresmikan di Semarang, pada hari, tanggal, - 

bulan dan tahun tersebut dalam kepala akta ini dengan --- 
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dihadiri oleh NyonyaEKO, lahir di,- pada tanggal 10-05-

1988 (sepuluh Mei seribu Sembilan ----ratus delapan puluh 

delapan), Warga Negara Indonesia, ---Karyawati Kantor 

Notaris, bertempat tinggal di Semarang,- Ngemplak, 

Tandangdan Nona NOKA, lahir -di Semarang, pada tanggal 09-

11-1991 (sembilan Nopember -seribu sembilan ratus sembilan 

puluh satu), Warga -------Negara Indonesia, Karyawati 

Kantor Notaris, bertempat ---tinggal di Semarang, Jalan 

nomor 363, sebagai --saksi-saksi. -----------------------

--------------------- 

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris --- 

kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ---- 

ditanda-tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan ---- 

saya, Notaris. ------------------------------------------ 

-Dilangsungkan dengan empat pengubahan yaitu karena tiga 

coretan dengan penggantian, satu coretan, tanpa tambahan. 

-Minit akta ini telah ditanda ------- 

tangani sebagaimana mestinya. ------- 

-Diberikan sebagai S A L I N A N. --- 
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