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Editorial

Acta Diurnal, jurnal berkala yang diterbitkan oleh Magister Kenotariatan Universitas 
Padjadjaran pada Volume 1 Nomor 2 tahun 2018 ini menerbitkan beragam artikel yang merupakan 
hasil penelitian.  Terdapat 10 artikel dengan tema umum yang berkaitan dengan hukum keperdataan 
pada umumnya dan khususnya dalam bidang kenotariatan sebagaimana sasaran dan scope dari 
Acta Diurnal 

Diawali dengan artikel berjudul “Prinsip Kehati-Hatian dalam Menganalisis Jaminan 
Kebendaan Sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan”, yang ditulis oleh Etty Mulyati dan 
Fajrina Aprilianti Dwiputri menguraikan bahwa kredit bank diberikan dengan berbagai resiko yang 
dapat saja timbul sehingga dibutuhkan kehati-hatian dalam menganalisis jaminan kebendaan. 
Artikel selanjutnya dari Yanti Lasmini Pujiyanti dan Lastuti Abubakar berjudul “Perlindungan 
Hukum Bagi Investor Sehubungan dengan Adanya Pengalihan Kepemilikan Efek dalam Transaksi 
Repo di Pasar Modal” menuliskan tentang transaksi repo tumbuh dari asas kebebasan berkontrak 
dan semakin berkembang karena merupakan salah satu alternatif pembiayaan yang potensial bagi 
para investor. Perkembangan transaksi repo juga menimbulkan masalah-masalah baru terutama 
yang berhubungan dengan perlindungan investor. Muhamad Irfan dan Nia Kurniati menulis tentang 
perlunya kepastian hukum atas tanah dan eksistensi rechtverwerking dalam artikel berjudul” 
Kepastian Hukum Atas Tanah dan Eksisstensi Lembaga Rechtverwerking dalam Perspektif Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah”

Artikel selanjutnya tentang  “Status Hak Atas Tanah yang Dijadikan Modal Perseroan Terbatas 
Tanpa Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah” oleh Widya Harnis, Nyulistiowati Suryanti, dan Betty 
Rubiati mengkaji pemasukan tanah ke dalam perseroan terbatas dan status hak atas tanah yang 
dijadikan modal perseroan terbatas tanpa pendaftaran peralihan hak.  Artikel ke-empat disajikan 
oleh Revi Inayatillah, Sonny Dewi Judiasih, dan Anita Afriana tentang “Pertanggungjawaban Suami 
Isteri Dalam Perjanjian Kredit  Dengan Jaminan Harta Bersama Pada Perkawinan Dengan Perjanjian 
Kawin” berisikan pemikiran bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 69/
PUU-XIII/2015 dibolehkannya  membuat perjanjian kawin setelah perkawinan berlangsung tidak 
memberikan perlindungan pada pihak ketiga, begitu pula berkaitan dengan pertanggungjawaban 
suami istri terhadap perjanjian kredit dengan jaminan harta bersama. Selanjutnya Liauw Regina 
Mulia Wijaya, Susilowati Suparto, dan Agus Suwandono menulis tentang perbandingan hukum 
dalam hal pre project selling apartement dalam hubungan dengan perlindungan konsumen 
dalam sebuah karya tulisan berjudul “Perlindungan Konsumen dalam Pre Project Selling 
Apartement Melalui Iklan dalam Perspektif Perbandingan di Indonesia dan Tiongkok”. Selanjutnya 
permasalahan meluasnya penggunaan internet membawa konsekuensi tersendiri terhadap hak 
cipta ketika dilakukan cover song di media sosial sehingga dibutuhkan perlindungan karya cipta 
lagu atau musik ditulis oleh Ghaesany Fadhila dan Sudjana dengan judul “Perlindungan Karya Cipta 
dan/atau Musik yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) di Jejering Media Sosial Dikaitkan dengan 
Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”

Pembahasan tentang ”Konsistensi Pengukuhan Kedudukan Kekayaan Negara yang Dipisahkan 
pada Badan Usaha Milik Negara Menurut Pelaku Kekuasaan Kehakiman dalam Kaitannya dengan 



Doktrin Business Judgement Rule” oleh Rani Lestari,  Isis Ikhwansyah,  Pupung Faisal, membahas 
tentang keberadaan modal BUMN yang menjadi pertentangan sebagai kekayaan negara berdasarkan 
fatwa Mahkamah Agung dan putusan Mahkamah Konsitutusi yang selanjutnya dikaitkan dengan 
tanggung jawab direksi dilihat dari doktrin business judgement rule. “Implikasi Pelanggaran 
Koefisien Dasar Bangunan pada Ruang Terbuka Hijau Privat dalam Kawasan Industri Terhadap 
Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup” diketengahkan oleh Ellyna Dwiharyani, Imamulhadi, dan 
Maret Priyatna membahas tentang pelanggaran koefisien pada ruang terbuka hijau dihubungkan 
dengan pelestarian lingkungan hidup. Sebagai penutup dari edisi kali ini adalah artikel tentang 
hukum asuransi pada praktik subrogasi oleh Ananda Dara Prameswari, Man S Sastrawidjaja, dan R 
Kartikasari dalam tulisan berjudul  “Praktik Subrogasi oleh Perusahaan Asuransi di Kota Bandung 
Menurut Hukum Asuransi”

Apresiasi setinggi-tingginya  terhadap semua pihak, terutama kepada para kontributor artikel 
yang berkenan membagi dan memberikan sumbangsih pengetahuannya sehingga Acta Diurnal 
Volume 1 Nomor 2 ini dapat terbit pada waktunya. Kami berharap keberadaan Acta Diurnal ini 
dapat membawa sebesar-besarnya manfaat kepada para pembaca sekalian.

       Bandung,      Juni 2018

       REDAKSI
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ABSTRAK
Kredit yang disalurkan bank mengandung resiko sehingga 
dalam pelaksanaannya setiap pemberian kredit bank harus 
memperhatikan prinsip kehati-hatian dan asas perbankan 
yang sehat. Aspek  yang paling penting bagi bank dalam 
menyalurkan kredit adanya suatu jaminan, khususnya jaminan 
kebendaan. Kredit macet akan merupakan kerugian bagi 
bank, jika hasil eksekusi jaminan kredit tidak mencukupi atau 

jaminan cukup tetapi tidak dapat dieksekusi, yang pada akhirnya bank akan mengalami kerugian. 
Permasalahannya bagaimana prinsip kehati-hatian bank dalam menganalisis jaminan kebendaan. 
Fungsi jaminan kebendaan dalam perjanjian kredit perbankan merupakan alat yang paling ampuh 
untuk pengamanan kredit yang diberikan kepada nasabah debitur apabila  terjadi kredit macet, 
sehingga dapat memberikan kepastian kepada bank sebagai kreditur, bahwa kredit yang diberikan 
benar-benar terjamin pengembaliannya. Prinsip kehati-hatian bank dalam menganalisis jaminan 
sebagai pengaman perjanjian kredit perbankan, adalah dengan memperhatikan secara cermat dan 
teliti, terhadap objek jaminan kebendaan baik syarat ekonomis maupun syarat yuridis harus di 
penuhi dengan baik. Sehingga memberikan kepastian bahwa benda jaminan dapat memberikan 
hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dari hasil lelang benda yang 
dijaminkan.

Kata kunci: bank, jaminan kebendaan, kredit, prinsip kehati-hatian.

ABSTRACT
Loans disbursed by banks carry risks so that in the implementation of each bank lending must pay 
attention to the principles of prudence and sound banking principles. The most important aspect 
for banks in lending the existence of a guarantee, especially collateral material. Bad credit will be a 
loss for the bank, if the execution result of credit guarantee is inadequate or enough guarantee but 
not executable, which in the end bank will incur losses. The problem is how the prudential principle 
of the bank in analyzing the guarantee of material. The function of material security in the banking 
credit agreement is the most powerful tool for securing loans provided to debtor customers in the 
event of bad credit, so as to provide assurance to the bank as a creditor, that the credit provided is 



guaranteed return. The prudential principle of banks in analyzing the guarantee as a safeguard of 
the credit agreement of the bank, is to pay close attention to the objects of material security, both 
economic and juridical conditions must be met well. So as to provide certainty that the collateral 
goods can give the right and power to the bank to get repayment from the auction of the collateral 
object.

Keywords: bank, collateral material, credit, prudential principles.

PENDAHULUAN
Pemberdayaan masyarakat dan seluruh 

kekuatan ekonomi nasional dalam pembangunan 
di bidang ekonomi merupakan suatu 
langkah yang baik, mengingat pembangunan 
memerlukan adanya ketersediaan dana dalam 
jumlah besar yang menuntut adanya peran 
serta segenap komponen bangsa untuk ikut 
berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan, 
sehingga memunculkan suatu mekanisme 
perputaran dana dari dan untuk masyarakat 
yang dikelola oleh suatu lembaga keuangan 
dalam hal ini lembaga keuangan bank.
Bank sebagai salah satu lembaga keuangan, 
memiliki peran penting dan besar dalam 
kehidupan masyarakat, dalam hal ini bertindak 
sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan 
yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-
jasa keuangan lainnya, sehingga bank berfungsi 
sebagai:1

1. Pedagang dana yaitu wahana yang 
dapat  menghimpun, menyalurkan 
dana masyarakat secara efektif dan efisien. 
Bank menjadi tempat untuk penitipan atau 
penyimpanan uang dan sebagai penyalur 
dana maka bank memberikan kredit atau 
membelikannya kedalam bentuk surat-
surat berharga.

2. Lembaga yang melancarkan transaksi 
perdagangan dan pembayaran uang, dimana 
bank bertindak sebagai penghubung antara 

nasabah yang satu dengan yang lainnya jika 
keduanya melakukan transaksi.

Di Indonesia bank disamping mempunyai 
fungsi  umum tersebut juga mempunyai 
fungsi khusus yaitu diarahkan sebagai agen 
pembangunan (agent of development), yaitu 
sebagai lembaga yang bertujuan mendukung 
pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasilnya, 
pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional 
kearah peningkatan taraf hidup rakyat 
banyak.2  Bank merupakan bagian dari lembaga 
keuangan yang memiliki fungsi intermediasi 
yang menjembatani kepentingan pihak yang 
kelebihan dana (kreditur) dan pihak yang 
membutuhkan dana (debitur). Berdasarkan 
fungsinya ini bank disebut sebagai lembaga 
intermediasi atau lembaga perantara.

Bank dalam menyalurkan dananya 
antara lain melalui pemberian kredit adalah 
merupakan salah satu sumber dana bagi 
pembangunan, karena berputarnya roda dunia 
usaha sangat tergantung kepada kredit yang 
dikeluarkan oleh bank yang akan dipergunakan 
sebagai modal untuk berusaha, hal ini terbukti 
ketika beberapa tahun belakangan ini dunia 
perbankan dilanda keterpurukan sehingga 
menimbulkan dampak banyaknya pengusaha 
yang mengalami kesulitan ekonomi. Kredit 
perbankan memiliki peran penting dalam 
pembiayaan perekonomian nasional dan 
merupakan motor penggerak pertumbuhan 
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1 Muhamad Djuhamna, Hukum Perbankan di Indonesia, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung,: 2000, hlm.83.
2  Ibid. hlm. 86.


