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-----------------------------------------------------------------------------------------Abstrak
Skripsi ini membahas mengenai penjaminan atas objek rekening bank. Pada skripsi ini akan dibahas
mengenai tiga hal. Pertama, pembahasan mengenai objek rekening bank beserta jenisnya dengan
keterkaitannya dengan hukum kebendaan. Kedua, pembahasan mengenai penjaminan apakah jenis jaminan
yang paling tepat dalam penjaminan rekening bank dilihat dari hukum jaminan Indonesia. Ketiga,
membahas mengenai perbandingannya atas penjaminan pada Negara Singapura. Penelitian ini menggunakan
metode penelitian yuridis normatif dimana data penelitian ini sebagian besar dari studi kepustakaan yang
diperoleh serta beberapa wawancara dengan beberapa narasumber.
Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa rekening bank termasuk pada klasifikasi benda bergerak yang
tidak bertubuh menurut hukum kebendaan. Maka dengan adanya klasifikasi benda bergerak atas rekening
bank, penjaminan yang dapat dilakukan atasnya antara lain adalah fidusia serta gadai. Cessie juga
merupakan salah satu bentuk dari penjaminan atas rekening bank pada prakteknya di Indonesia. Dari tiga
bentuk penjaminan yang ada pada praktiknya di Indonesia, maka yang paling tepat digunakan sebagai
penjaminan rekening bank adalah lembaga jaminan fidusia.
Lembaga jaminan fidusia merupakan penjaminan yang paling sesuai digunakan dilihat daripada klasifikasi
dan karakteristik rekening bank. Perbandingannya dengan Negara Singapura, dengan penjaminan gadai serta
fidusia adalah pledge dan charge. Keduanya mempunyai ciri yang hampir sama dengan gadai di Indonesia.
Atas kedua perbandingan antara Indonesia dengan Singapura, atas penjaminan terhadap rekening bank
digunakan lembaga jaminan yang mencirikan persamaan sifat yaitu fidusia dengan charge. Maka dapat
disimpulkan bahwa atas penjaminan rekening bank.
......This thesis is concerning the securities over bank account. This thesis mainly focusing about three
problems. First one, the object of the securities also with the characteristic relating to the Law of Property.
Second, explaining about which form of securities which suits best for bank account regarding the securities
law in Indonesia. Third, comparing the securities over bank account in Indonesia with Singapore. This
research is a doctrinal research, which some of the data are based on the related literatures.
The result regarding the research stipulate that bank account is qualified as the form of intangible movable
goods according to Law of Property in Indonesia. According to the practical of this transaction, securities
over bank account applied inform of pledge, fiduciary and cessie. In the analysis, fiduciary is suits best for
secured bank accounts relating the characteristic of the form of goods itself. Comparing to Singapore, charge
and pledge is basically nearly the same as in Indonesia.

