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KATA FENG-ANT AR

Fuji dan syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang 
Maha 'Esa atas segala rahmat dan bimbinganNyA pada akhirnya 
saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini»

Skripsi ini saya ajukan sebagai salah satu syarat 
akademis untuk mencapai gelar sarjana hukum dari Fakultas 
.Hukum Universitas Airlangga Surabaya*

Materi yang dibahas dalam skripsi ini adalah menge- 
nai tinjauan hukum tentang Travelers Cheque yang merupakan 
alat untuk memperlancar lalu lintas pembayaran bagi orang- 
orang yang sedang dalam perjalanan atau bepergian diban- 
dingkan dengan Cheque biasa yang telah diatur dalam Kitab 
Undang-undang Hukum Dagang.

Penulisan skripsi ini berdasarkan atas pengetahuan 
yanfe diperoleh selsma kuliah dan didukung dengan buku-buku 
kepustakaan dibidang Hukum Dagang khususnya mengenai Hukiom*
Surat Berharga serta dipndukan dengan wawancara para pihak 
perbai^kan di Surabaya*

Salah satu ha 1 yang paling mengesankan dalam penu
lisan skripsi ini adalah adanya kesempatan untuk mengucap-
'kan terima kasih kepada mereka yang telah menyumbang dan

i

membantu. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan 
rasa terima kasih kepada:
1. Bapak Dr. Frans Limahelu, 3.H., LL.M,,. Dekan Fakultasi

' Hukum Universitas Airlangga Surabaya;
2. Bapak Dr. Soewoto, S.H., M.S., Pembantu Dekan I Fakul

tas Hukum Universitas Airlangga Surabaya;
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3. Bapak Prof. Dr. R. Soetojo Prawirohamidjojo, S.H..,
Ketua Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas
Airlangga Surabaya;

4* Bapak Djoko Slamet, S.H., selaku dosen pembimbing dan
penguji skripsi ini;

5* Bapak A. Oemar Wongsodiwirjo, S.H. dan bapak Samzari 
Boentoro, S.H., selaku dosen penguji;

6.. Ayah dan Ibu tercinta yang dengan kasih sayangnya 'telah 
membimbing dan raemberikan semangat belajar sehingga 
saya dapat menjadi sarjana;

7. Direktur dan ataf CITIBANK N.A. Kantor Cabang Surabaya, 
yang telah banyak membantu pada saat survei;

8. Direktur dan staf BATCK BUMI DAYA' Jembatan Merah Suraba
ya, yang telah banyak membantu pada aaat survei;

9. Sahabat Agus, SJI., Joedi, S.H., Herri dan Yudiarto;
10. Semua pihak dan rekan yang telah membantu sehingga pe-

nulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
Saya raenyadari keterbatasan saya dalam membahas ma- 

teri yang terdapat dalam skripsi ini, meskipun saya telah 
berusaha semaksima 1, mungkin. Akhlrnya saya berharap semoga 
skripsi ini dapat mendatangkan manfaat bagi khalayak pem- 
baca yang memerlukannya.

Surabaya, 21 Januari 1992 
Penulis,

I K&DS P1URMASUYASA TEGUH SANTOSA 
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BAB I' 
PENDAHIILITAN

1, Permasalahan: latar belakang dan rumuaannya
Seperti kita ketahui bahwa tahapan perkembangan 

ekonomi diawali dari fase perekonomian tertutup yang ke
mudian beranjak ketahapan perekonomian barter dan menuju 
ketahapan perekonomian modern seperti sekarang ini, Kebe- 
radaan uang kemudian memainkan perahan yang sangat pen- 
ting dalam,dunia perekonomian karena sifat uang yang se- 
demikian lancar, yang dapat dipergunakan untuk memenuhi
segala macam kebutuhan dan karena fungsinya sebagai alati
tukar, alat pengukur nilai, alat penimbun atau penyimpan 
kekayan dan sebagai standard pembayaran masa datang. Fung- 
si yang belakangan ini kemudian mendorong pembelian atau 
transaksi-transaksi secara non cash*i

Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknolo- 
gi yang sedemikian pesatnya memegang peranan yang sangat 
penting dalam perkembangan sektor perdagangan. Semakin ber- 
tambah majunya dunia perdagangan maka semakin bertambah e- 
rat 4an luas hubungan dagang diantara para pengusaha* Pe- 
hguaaha yang tidak dapat mengikuti dan menyesuaikan diri 

| dengan perkembangan tenologi tersebut biasanya akan raenga- 
lami kesulitan dalam operasi usahanya karena kehilangan se- 
bagian dari pasarnya dan beban biaya yang relatif tinggi. 
Pengusaha yang berusaha menyesuaikan diri dengan perkemba
ngan teknologi menginginkan supaya hubungan dagangnya da- 
,pat' berjalan lancar, aman dan dapat dipertanggungjawabkan,

1
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terutama dalam lalu lintas pembayaran. Dalam kegiatan per- 
da^angan yang menyelenggarakan transaksi-transaksi yang sa- 
ngat besar, cara pembayaran tidak lagi menggunakan uang tu- 
nai sebagai alat bayar karena dirasa kurang aman dan prak- 
tis membawa uang tunai dalam jumlah yang sangat besar teta- 
pi* sudah menggunakan alat bayar yang berupa sepucuk surat 
sebagai alat bayar, surat tersebut dinamakan surat berharga. 
Surat berharga yang dikenal saat ini, baik sebagai alat ba-; 
yar tunai maupun sebagai alat bayar kredit antara lain ia- 
lah Wesel, Bilyet Giro, Cheque dan sebagainya. Melakuk'an 
pembayaran dengan surat berharga dalam suatu pembelian atau 
transaksi-transaksi merupakan salah satu ciri utama di ma- 
s'yarakat’ negara-negara maju yang mengurangi pelaksanaan
transaksi-transaksi dengan memperguna,kan uang tunai*i ' i

Di Indonesia melakukan pembayaran tanpa uang tunai 
misalnya dengan Cheque, apabila dibandingkan dengan di luar 
Indonesia seperti di Amerika, Inggris dan negara-negara - 
Eropah lainnya nampaknya penggunaan Cheque masih terbatas 
pada kalangan tertentu saja sehingga transaksi-transaksi 
melalui sarana tersebut boleh dikatakan masih relatif kecil. 
Keterbatasan itu agaknya perlu diterobos sehingga masyara- 
kat Indonesia yang sebagian besar masih melakukan pembaya
ran dengan uang tunai secara perlahan-lahan: bisa diarahkan
untuk dapat menggunakan alat pembayaran seperti Cheque.

i
,Untuk memperkenalkan alat pembayaran seperti Cheque itu me- 
mang memerlukan waktu, karena itu sejak dini harus dimulai 
diperkenalkan sehingga cita-cita pemerintah untuk menuju 

masyarakat giral cepat terwujud.
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Penggunaan surat Cheque yang merupakan alat pemba- 
yaran tunai meakipun masih relatif kecil tetapi memainkan 
peranan yang cukup penting dalam lalu lintas pembayaran 
pada saat sekarang ini, terutama dikalangan orang-orang 
yang, berkecimpung dalam dunia perdagangan. Adapun keten-v- 
tuan-ketentuan mengenai surat Cheque ini diatur dalam Ki- 
‘tab Undang-undang Hukum Dagang Indonesia buku kesatu bab 
ketujuh mulai dari pasal 178 sampai dengan pasal 229d dan 
peraturan-peraturan lainnya yang berlaku. Dalam Kitab Un
dang-undang Hukum Dagang Disebutkan Cheque adalah perin-. 
tah tak bersyarat dari pemegang rekening (nasabah giro) 
kepada bank, untuk membayar sejumlah uang tertentu. Dengan 
demikian setiap orang yang akan menjadi penerbit surat 
Cheque dari suatu bank, sudah tentu orang itu harus mem- 
punyai simpanan uang dalam bentuk rekening giro dari bank 
tersebut.

Surat Cheque diterbitkan adalah mempunyai fungsi
sebagai alat pembayaran yang sama dengan uang tunai karena

i,
dana yang tersimpan pada bank itu dapat diambil sewaktu- 
wa&tu dengan jalan menunjukkan dan menyerahkan surat Che
que itu kepada bank* Dengan demikian setiap pemegang atau 
pembawa surat Cheque adalah sama juga dengan pemegang a-
t'au pembawa uang tunai, artinya jika ia mengadakan tran-

t
saksj. jual beli sesuatu, ia dapat membayar dengan surat 
Cheque kemudian ditukarkan dengan uang pada bank penyim- 
pah dana, setiap saat diperlukan. Sebagai alat pembayaran 
tunai atau giral, surat Cheque dapat dengan mudah dan se-
derhana dipindahtangankan kepada orang lain. Dengan kata

i
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.lain surat Cheque itu dapat dengan mudah sekali diperjual- 
belikan.

Keberadaan bank sangat penting artinya bagi pemerin
tah karena merupakan alat yang ampuh dalam menunjang kelan- 
caran pelaksanaan pembangunan negara dan bangsa. Kemajuan 
sektor perbankan disuatu negara sering dijadikan tolak ukur • 
bagi kemajuan ekonomi bangsa tersebut. Ungkapan tersebut
■ memang tidak bisa dibantah kalau kita menyimak kemajuan- 
kemajuan lembaga perbankan di negara-negara maju seperti 
Amerika dan negara-negara Eropah yang mampu menyerap, me- 
mikat dan menyedot dana-dana dari berbagai penjuru dunia.
Aneka'ragam alat yang telah dikeluarkan oleh dunia perbankan

*.
dalam menunjang kegiatan utamanya, demikian juga aktivitas 
lain dalam menunjang usaha untuk memperlancar lalu lintas 
pembayaran. Dunia perbankan tampil kedepan dengan pemikiran 
baru yaitu dengan menerbitkan alat pembayaran dalam bentuk 
Travelers Cheque. Keberadaan Travelers Cheque ini sangat 
bermanfaat bagi orang-orang yang'sedang melakukan perjala-
nan dinas ataupun perjalanan untuk tujuan wisata, baik tu-i :

, t
juan ke luar negeri atau di dalam negeri.

Travelers Cheque ini timbul dari pemikiran dalam ■ 
dunia perbankan untuk memberikan rasa aroan dan praktl,s a- 
tau setidak^tidaknya mengurangi kemungkinan terjadinya ke- 
rugian akibat memegang uang tunai dalam jumlah yang cukup 
besar. Bahkan keuntungan lain yang didapat ialah dengan *
■membawa Travelers Cheque sama artinya dengan mengantongi 
uang tunai karena dapat ditukarkan di berbagai tempat -yang 
tersebar hampir diseluruh dunia seperti di bank, hotel,
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travel biro, department store, restorant, supermarket dan
sebagainya yang telah ditunjuk oleh bank yang menerbitkan 
Travelers Cheque tersebut.

Penggunaan travelers cheque di Indonesia memang ma- 
sih relatif sedikt tetapi dengan adanya kemajuan dan per
kembangan di bidang- perdagangan, perbankan dan meningkat- 
nya hubungan -hubungan dengan negara lain serta kecenderu- 
ngan meningkatnya arus wisatawan pada saat .aekarang ini 
akan menjadikan semakin populernya penggunaan travelers 
cheque dalam lalu lintas pembayaran di Indonesia,

Atas dasar uraian tersebut diatas secara keseluru-. ■ 
han dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan dibahas 
dan dikaji dalam skripsi ini yaitu sebagaimana saya rumus- 
kan berikut ini:
1, Mengapa keberadaan travelers cheque diketakan sebagai

bentuk khusus dari cheque yang diatur dalam Kitab Un
dang-undang Hukum Dagang ?

2, Bagaimanakah penyediaan daha dan endosemen pada cheque 
dibandingkan dengan pada travelers cheque ?

3, Bagaimanakah penguangan travelers cheque oleh pemegang 
serta bagaimana prosedur refund pada travelers cheque 
dibandingkan dengan pada cheque hilang ?

Demikisn rurausan masalah secara keseluruhan yang 
selanjutnya akan dibahas dan dikaji didalam skripsi ini.

2.', Pen.jelasan Judul
Di dalam penulisan skripsi ini saya menggunakan ju

dul "TINJAUAN HTJKUM TENTANG TRAVELERS CHEQUE DIBANDINGKAN

i
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DENGAN CHEQUE YANG DIATUR DALAM KITAB UNDANG UNDANG HUKUM 
DAGANG DALAM LALU LINTAS PEMBAYARAN1*. Judul ini terdiri 
dari beberapa kata yang mempunyai pengertian tertentu, a-
dapun yang dimaksud dengan pengertian tinjauan hukum ada-
i

lah pandangan atau pendapat setelah mempelajari, mengana^
lisa,'mengkaji dan sebagainya•dari aspek hukum.

i
Adapun yang dimaksud travelers cheque ialah suatu 

bentuk khusus dari cheque biasa yang telah diatur dalam 
Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Travelers cheque ini 
sangat bermanfaat bagi orang-orang yang sedang melakukan 
perjalanan atau bepergian baik untuk tujuan dinas ataupun 
pariwisata, karena dapat menimbulkan perasaan aman dan 
mempermudah selama dalam perjalanan.

Sedangkan yang dimaksud cheque yang diatur dalam 
Kitab Undang-undang Hukum Dagang adalah surat yang berisi 
perintah tak bersyarat dari pemegang rekening giro kepada 
bank untuk membayar sejumlah uang tertentu.

3. Alasan Pemilihan Judul
Pemilihan judul dalam skripsi ini dimaksudkan agar 

pembaca mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang tra
velers cheque dan peranannya dalam lalu lintas pembayaran. 
Suatu hal yang baik apabila kalangan perguruan tinggi ber- 
peran serta dengan mengemukakan pemikirannya tentang aspek 
hukum travelers cheque sekaligus membantu memasyarakatkan- , 
nya* Pada saat ini penggunaan jasa bank oleh masyarakat, 
khuauanya dalam lalu lintas pembayaran merupakan hal yang 
sudah umum. Apabila ditinjau dari segi sosiologi yuridis,

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI TINJAUAN HUKUM TENTANG ...I MADE DHARMASUYASA TEGUH SANTOSA



7

■bahwa penggunaan Cheque di Indonesia dewasa ini semakin 
meningkat sejalan dengan perkembangan bidang perdagangan 
sedangkan penggunaan Travelers Cheque mulai populer di ma- 
sy'arakat. Oleh karena itu penggunaannya memerlukan perha- 
tian yang sukup serius, khususnya penggunaan Travelers' 
Cheque, Sehingga keberadaannya dalam lalu lintas pembaya
ran s(erta praktek pelaksanaannya dapat berjalan dengan ba
lk1 tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ao- 
sial maupun kehidupan hukum di Indonesia. Hal ini karena 
berlakunya Travelers Cheque dalam lalu lintas pembayaran 
belum ada ketentuan yang mengaturnya secara khusus seperti 
halnya Cheque biasa yang telah diatur dalam Kitab Undang- 
undang Hukum Dagang.

4. Tu.iuan Penulisan
Tujuan penulisan skripsi ini selain untuk melengka-

pi tugas dan persyaratan guna mencapax gelar sarjana hukum
t

bertujuan pula untuk mengetahui dan selanjutnya memaparkan 
dan menjelaskan serta menganalisa tentang Travelers Cheque 
dengan hal-hal yang terkait didalamnya. Penganalisaan di- 
maksud terutama ditinjau dari aspek hukum tanpa menutup 
kemungkinan tinjauan atas dssar aspek yang lain. Selain 
itu juga bertujuan untuk membantu memasyarakatkan penggu
naan uang giral dan menyebarkan pengetahuan tentang Trave
lers Cheque mengingat skripsi ini mungki,n dibaca oleh ber-

/ t
bagai kaiangan.

i
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5 • Metodologi 
a* Pendokatan Masalah

Di dalam penulisan ini, pendekatan masalah dilakukan 
secara yuridis sosiologis, Pendekatan sosiologis dilakukan 
dengan memperhatikan penggunaan Travelers Cheque dalam ma- 
syarakat khususnya .proses Travelers Cheque tersebut sampai 
berakibat hukum bagi para pihsk. Akibat hukum yang timbul 
tersebut berupa kewenangan dan kewajiban yang timbul bagi 
para pihsik,

Pendekatan yuridis dilakukan dengan meneliti penggu-i 1 ,
naan Travelers Cheque dari aspek hukum, yaitu dibandingkan
dengan Cheque biasa yang telah diatur dalam Kitab Undang-i |
undang Hukum Dagang dan peraturan lainnya yang berlaku.

Berdasarkan aspek pendekatan tersebut selanjutnya 
saya melakukan studi pendahuluan, setelah saya mempelajari- 
nya akhirnya saya berpandangan bahwa masalah tersebut me- 
munkinkan untuk dibahas dan dikaji dalam rangka penulisan 
ilmiah yang berbentuk skripsi ini, 
b, Somber Data

Sumber data yang digunakan didalam penulisan ini 
adalah data primer dan data skunder, Data primer diperoleh 
melalui pengalaman sendiri yaitu dengan mengadakan peneli- 
tian' secara langsung di bank.

Sedangkan data skunder diperoleh toelalui bahan ke- 
pustakaan yaitu berupa buku-buku literatur, bahan perku- 
liahan, dan p^rundang-undangan yang berlaku. Ke dua data 
tersebut diatas merupakan data sepanjang yang bersangkutan 

dengan masalah didalam penulisan ini.
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c*.Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data
t

Data skunder yang diperlukan untuk digunakan di da
lam penulisan ini dikumpulkan melalui teknik perpustakaan 
yang merupakan salah satu bentuk riset yang disebut penye- 
lidikan kepustakaan yaitu sebuah teknik pengumpulan data 
melalui perpustakaan. Penyelidikan kepustakaan yaitu suatu 
cara yang dilakukan dengan membaca dan mempelajari buku- 
buku .literatur dan peraturan perundang-undangan yang ber- 
laku yang .berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam 
skripsi ini.

,Untuk mengumpulkan data primer yang tidak bersifat 
klspustakaan digunakanlah teknik penyelidikan lapangan. Pe
ngumpulan data primer melalui teknik ini dilakukan dengan 
jalan yaitu pengumpulan data yang dilakukan pada obyek pe- 
hyelidikan di lapangan, yaitu di bank guna memperoleh data 
yang senyatanya ada, sehingga lebih tepat dan paling men- 
dekati kebenaran yang terpusat pada masa kini yang sesuai 
dengan keadaan serta dapat dipertanggungjawabkan. 
d. Analisa Data

Semua data yang telah dikumpulkan selanjutnya saya 
pelajari dan saya olah sedemikian rupa sehingga menjadi 
informasi yang siap disajikan, Kemudian saya memaparkannya 
dalam skripsi ini sekaligus menganalisanya sehingga tuli- 
san ini bersifat deskriptif analisis yang sistematis fak- 

tual dan akurat*

6 4 Pertanggung.iawaban Sistematika
Berdasarkan dari kebiasaan pada umumnya dalam kai-
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dah penulisan ilmiah, pada BAB I saya mengpemukakan Penda- •' 
.huluan. Pendahuluan ini merupakan wahana yang memaparkan 
arah' penulisan dan hal-hal poko yang berhubungan erat de
ngan penulisan skripsi ini. Di dalamnya terdapat uraian
I ‘
dan penjelasan yang menyangkut latar belakang masalah dan 
rumusannya, hal-hal yang berkaitan dengan judul serta me- 
todologi dan pertanggungjawaban sistematika.

Pada BAB II saya memaparkan dan menguraikan hal- 
hal yang berkaitan dengan travelers cheque dan cheque bi
asa yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang. 
Dalam bab ini saya bagi dalam beberapa sub bab antara lar..
i
in menerangkan mengenai syarat-syarat formal cheque di
bandingkan dengan travelers cheque, kemudian menjelaskan 
tentang travelers cheque sebagai surat berharga, serta 
berikytnya menjelaskan tentang prosedur penjualan trave-* 
lers, cheque oleh penerbit.

Pada BAB III saya mengkaji dan membahas tentang 
kapan saat penyediaan dana pada cheque dibandingkan de:-- 
ngaji pada travelers cheque, kemudian juga membahas dan
menjelaskan tentang endosemen pada cheque dibandingkan
idengan pada travelers cheque.

Pada BAB IV saya memaparkan dan menguraikan ten-
i

ta^g pelaksanaan penggunaan travelers cheque dalam lalu 
lintas pembayaran. Dalam bab ini saya bagi dalam beberapa 
,sub bab, antara lain meninjau dari aspek hukum tentang 
penguangan travelers oleh pemegang, selanjutnya menjelasr 

kan mengenai prosedur refund pada travelers cheque dibari- 
dingkan dengan cheque hilang.

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI TINJAUAN HUKUM TENTANG ...I MADE DHARMASUYASA TEGUH SANTOSA



Pada BAB V saya mengakhiri seluruh rangkaian penu- 
lisan skripsi ini. Pada bab ini saya mengemukakan beberapa 
kesimpulan dari penjelasan-penjelasan dan uraian-uraian 
bab-bab sebelumnya. Dengan mengetahui kesimpulan tersebut
diatas saya kemudian memberikan saran yang raungkin dapat
i
dipertimbangkan oleh pembaca.
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M i L l K  
PERPUSTAKAAls 

-UN IVERSITAS AlRLANOGA’* 
i S U R A B A Y A

BAB ±1
TRAVELERS CHEQUE MERTJPAKAN BENTUK KHUSUS DARI CHEQUE 
YANG DIATUR DALAM KITAB UNDATO UNDANG HUKUM DAGANG .

i
1• Syarat-syarat Formal Cheque Dibandingkan Dengan Trave-

t
' Cheque

Cheque itu pada hakekatnya adalah suatu surat yang 
mengan&ung perintah tanpa ayarat dari pemegang rekening 
giro kepada bank untuk membayar sejumlah uang tertentu, 
kepada sesorang atau pihak tertentu* Dengan demikian se- 
tiap orang yang akan menjadi penerbit surat cheque dari 
suatu bank, sudah tentu orang itu harus mempunyai simpa- 
nan uang dalam bentuk rekening giro darJ: bank tersebut. 
Sedangkan travelers cheque itu pada hakekatnya adalah su*- 
rat cheque yang dipergunakan didalam keperluan suatu per- 
jalanan oleh seorang yang bepergian untuk memberikan kea- 
manan dan raemudahkan dalam memperoleh uang guna transaksi 
pembayaran pada eetiap tampit; yejig werijadi tujuannya.

Uiituk menarik sepucuk surat cheque haruslah dipenu- 
hi syarat-syarat formil seperti yan^ telah digtur dalam 
pasal 178 KUHD, yaitu ada enam persyaratan. Sedangkan un
tuk menarik travelers cheque mengenai persyaratan formal- 
nya belum diatur oleh KUHD maupun peraturan lainnya. Prin- 

3ip yang' tercantum dalam pasal 178 KUHD tersebut pada da-' 
sarnya dapat dipergunakan untuk bermacam-macam surat yang 
berfungsi sebagai alat pembayaran tunai secara giral. Pa
da hakekatnya syarat-syarat formal yang terdapat didalam 
pasal 178 KUHD itu juga terdapat dalam travelers cheque,

12
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walaupun syarat-syarat formal' .daripada travelers cheque 
bank yang satu dengan yang lain mungkin terdapat sedikit 
perbedaan, naraun perbedaan yang ada tersebut tidak prin- 
sip sifatnya.
' Pada pasal 178 sub 1 KUHD disyaratkan adanya isti-

i
lah cheque yang dicantumkan dalam teks surat cheque, ini
disebu't klausula cheque* Penyebutan klausula cheque ini

, i

dipersyaratkan dengan bahasa dimana cheque itu ditulishya* 
Jadi jika surat cheque ditulis di Indonesia, maka klausula 
cheque itu .harus dalam bahasa Indonesia pula* Dalam praki'” 
tek pe.rbankan baik istilah tersebut ditulis dalam bentuk 
aslinya cheque maupun ditulis dalam bahasa Indonesia cek, 
kedua-duanya dipakai* Sedangkan apabila kita lihat pada 
travelers cheque terdapat pula nama travelers cheque seca
ra tersendiri. Jadi istilah travelers cheque atau klausula1 
travelers cheque disyaratkan untuk dicantumkan dalam surat 
travelers cheque. Adapun istilah yang dipakai untuk trave
lers cheque itu bermacam-macam tergantung dari bank pener- 
bitnya, misalnya BANK BUMI DAYA menerbitkannya dengan is
tilah Rupiah Travelers Cheque, CITIBANK N.A. menerbitkan

nya dengan istilah Citicorp Travelers Checks. Menurut be
berapa penulis penyebutan kata-kata klausula baik pada 
cheque, travelers cheque, "«$»el, maupun promes itu perlu- 
nya supaya sipembawa yang memiliki aurat-surat itu segera 
dapat mengetahui tergolong jenis sura,t apa surat-^urat 
yang dimilikinya itu.

Pada pasal 178 sub 2 KUHD menyebutkan bahwa cheque 
itu mengandung perintah tanpa syarat untuk membayar se~
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jumlah uang tertentu. Dengan demikian pemberian perintah 
kepada bank tertarik untuk membayar tidak boleh dikaitkan 
atau digantungkan pada syarat tertentu yang sifatnya me- 
rintangi atau menghambat pembayaran surat cheque itu. Mi- 
salnya digantungkan pada syarat harus dibayar pada waktu
*
yang telah ditentukan. Syarat yang demikian itu harus dil- 
anggap tidak tertulis atau tidak ada. Perintah tanpa sya-

*
ra% disini adalah untuk membayar sejumlah uang tertentu 
yang banyaknya sesuai dengan yang tertera dalam surat

I
.cheque itu. Penulisan sejumlah uang tertentu tersebut ti
dak hanya dengan huruf selengkap-Jengkapnya, tetapi juga 
harus ditulis dengan angka. Dalam hal terdapat adanya se
lisih antara jumlah yang ditulis dengan huruf berbeda de
ngan jumlah yang ditulis dengan angka, maka yang berlaku 
adalah jumlah yang ditulis dengan huruf selengkap-leng- 
kapnya. Dan apabila dalam suatu surat cheque terdapat pe
nulisan huruf maupun angka berulang-ulang dan terdapat 
selisih satu dengan lainnya, maka yang berlaku adalah 
jumlah uang yang terkecil, demikianlah disebutkan dalam 
pasal 186 KUHD. Akan tetapi dalam praktek sehari-hari, bi- 
asanya apabila terdapat selisih atau perbedaan dalam penu- 
lisannya antara huruf dengan angka, maka bank pembayar 
akan menolak cheque tersebut dengan alasan huruf dan angka 

berbeda. Demikian pula apabila terdapat penulisan angka 
berulang-ulang maka bank pembayar juga akan menolak pem
bayaran cheque tersebut dengan alasan perubahan atau pe- 
nambahan harus ada tanda tangan sipenarik. Pada travelers 
cheque juga mengandung perintah tanpa bersyarat untuk

i
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membayar sejumlah uang tertentu* Jadi misalnya kalau si- 
pembawa travelers cheque itu pergi ke tempat penukaran 
uang yang ada hubungannya dengan bank penerbit dan menu- 
karkan surat travelers cheque tersebut, setelah dibubuhi 
tanda tangan kedua (countersigned^) pada travelers cheque, 
maka sipembawa akan menerima sejumlah uang yang nilai no- 
nalnya telah tercetak pada surat travelers cheque itu, mi- 
aalnya pada Citicorp Travelers Checks terdiri dari peca- 
han (coupure) yang bernilai US$ 20, US$ 50, US$ 100, .

us$ 500-;, us$ iooo.

, Pada,pasal 178 sub 3 KUHD mensyaratkan adanya pen- 
dantumari nama orang yang harus membayarnya (tertarik). Un
tuk cheque pihak yang berkedudukan sebagai tertarik yang 
harus melakukan pembayaran ialah bank, seperti yang dia
tur dalam pasal 180 KUHD, Nama bank tertarik biasanya su- 
dah tercantum dalam formulir- cheque.yang'^lkeluark«h oleh 
bank yang bersangkutan. Dengan demikian jelaslah bank yang 
mengeluarkan formulir itulah yang berkedudukan sebagai 
tertarik. Sedangkan pada travelers cheque terdapat nama 
bank1 yang mengeluarkannya (bank penerbit)', yang tercetak 
diatas surat travelers cheque tersebut, Se.lain tercetak 
nama bank penerbit diatas travelers cheque tersebut juga
terdapat nama bank agen penjual apabila travelers cheque>

i
,tersebutdibeli pada bank agen penjual. Misalnya pada Ci
ticorp Travelers Checks selain tercetak nama bank pener
bit Citicorp juga terdapat nama bank agen penjual BANK 
umum nasional. Travelers cheque dapat diuangkan pada bank 
penerbit serta cabang-cabangyaa, pada bank agen penjual
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dan tempat-tempat penukaran yang tersebar lainnya seperti 
di hotel, restaurant, department store dan travel biro, 
Pada tempat-tempat penukaran travelers cheque seperti di 
hotel,restaurant, department store dan travel biro tidak 
tercantum atau tercetak diatas travelers cheque tersebut* 
Jadi pada travelers cheque dapat diketahui dengan jelas 
bank penerbit yang mengeluarkannya dan bank agen penjual- 
nya,,karena tercetak diatas travelers cheque*

Fada pasal 178 sub 4: KUHD disyaratkan adanya pene- 
tapan tempat pembayaran harus dilakukan* Dalam hal tidak 
disebufckan tempat pembayaran, berlakulah ketentuan pasal 
1*79 ayat' 2 KUHD yang menyatakan "Dalam hal tak adanya pe-*- 
netapan khusus, maka tempat yang tert(ulis disamping nartia 
tertarik dianggap sebagai tempat pembayaran, jika disam
ping nama tertarik lebih dari satu tempat yang disebut, 
maka cheque itu harus dibayar ditempat yang tersebut per- 
jfcama”, Dalam prcktek sehari-hari jarang sekali seseorang 
penarik menuliskan secara khusus tempat pembayaran dalam 
teks surat cheque# Dengan demikian tempat atau alamat da
ri bank tertarik yang tercetak dalam formulir surat cheque' 
dianggap sebagai alamat bank tertarik dan menjadi tempat 
pembayaran* Sedangkan pada travelers cheque tempat pemba
yaran dapat dilakukan di berbagai tempat yang tersebar, 
.seperti telah diuraikan diatas penukaran atau penguangan 
travelers cheque dapat dilakukan di bank penerbit serta1 
cabang-cabangnya, bank agen penjual, hotel,;, reatauraiit# 
department store dan travel biro* Nama tempat pembayaran 
yang dicantumkan diatas travelers cheque hanya nama bank
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penerbit dan nama bank agen penjual, sedangkan tempat-tera-
i

pat1 penukaran lainnya tidak dicantumkan. Pada umumnya pe- 
meg6ng travelers cheque telah mengetahui sendlri tempat- 
tempat penukaran travelers cheque seperti di hotel, resto- 
rant, department store dan travel biro, karena pada umum- 
nya pemegang travelers cheque adalah golongan ekonomi me- 
nengah keatas.

Pasal 178 sub 5 KUHD mensyaratkan adanya tanggal 
dan tempat cheque ditariknya. Fencantuman tanggal penari- 
kan cheque (tersebut sangat penting sekali untuk menghituhg 
masa tenggang waktu berlakunya sepucuk cheque seperti yang
ditentukan dalam pasal 206 KUHD* Tanggal penerbitah itu< ,
adalah tanggal mulai berjalan tenggang waktu pembayaran 
surat cheque yaitu tujuh puluh hari,' selain itu juga perlu • 
untuk menentukan apakah penerbit ketika menandatangani su
rat cheque itu wenang melakukan perbuatan hukum atau tidak, 
hal ini akan mempengaruhi saat aah dan tidaknya perikatan 
dasar yang menjadi latar belakang penerbitan surat cheque. 
Pada umumnya bersamaan dengan tanggal penerbitan disebut- 
kan pula tempat penerbitan surat cheque, tetapi jika tidak 
disebutkan dalam surat cheque, maka tempat yang disebutkan 
disamping nama penerbit adalah tempat yang dlanggap seba
gai tempat penandatanganan surat cheque, demikianlah dise- 
biitken dalam pasal 179 ayat 4 KUHD. Sfedangkan pada trave
lers cheque juga terdapat tanggal penarikan, yaitu tanggal 
pada saat pembelian travelers cheque, Setelah travelers 
cheque dibeli dapat segera dipergunakan atau diuangkan,un
tuk keperluan suatu pembayaran pada sebuah transaksi. Pada
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travelers cheque tidak terdapat tenggang waktu tertentu 
untuk pembayaran atau penguangan, jadi tidak dibatasi be- 
rapa lama umur berlakunya, sehingga travelers cheque da- 
pat diuangkan kapan saja, Dengan masa berlakunya travelers 
cheque yang tidak terbatas ini, sehingga tidak ada rasa 
kekhawatiran akan kedaluarsa seperti halnya uang kertas
yang pada periode tertentu ditarik dari peredaran, STelaini
itu pada travelers cheque terdapat noraer serinya, yang 
berfungsi apabila travelers cheque tersebut hilang atau 
tercuri dan minta penggantian (refund), Misalnya pada Ci
ticorp Travelers Checks, apabila ter jadi travelers cheique 
hilang atau tercuri maka segera menghubungi ke: pusat pe- 
layanan penggantian travelers cheque yang terdekat dengan 
melaporkan nomer seri travelers cheque yang hilang, dan 
pemilik travelers cheque yang hilang akan mendapatkan

1 • i  ipenggantian dengan mudah dan cepat tanpa dipungut biaya, 
Pada pasal 178 sub 6 KUHD mensyaratkan adanya tan- 

da tangan orang yang raengeluarkan cheque itu, Oleh karena 
surat cheque adalah merupakan suatu akta sedangkan tanda
i
tangan adalah merupakan syarat mutlak bagi suatu akta, ma
ka dengan demikian di dalam surat cheque haruslah ada tan
da tangan penerbitnya* Akta ini adalah alat bukti dalam 
suatu perbuatan hukum, yaitu perbuatan menerbitkan surat 
cheque itu, dengan perikatan dasarnya, Dilihat dari pihak 
bank tertarik, maksud tanda tangan itu tidak lain adaiah 
agar dapat diketahui dengan jelas bahwa pembayaran cheque
itu benar-benar atas perintah dan tanggung jawab dari Tpe- 
narik, Sedangkan dari pihak pembawa cheque, hal ini ada-

i
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lah penting sebagai pernyataan tanggung jawab penarik da
lam hal terjadinya regres. Dengan ditandatanganinya cheque 
itu oleh penarik maka cheque itu dapat dianggap dan mempu- 
nyai kekuatan seperti akta, Sedangkan pada travelers che
que terdapat tanda tangan pejabat kepala bank penerbit 
yang terletak disebelah kanan bawah bagian muka, Selain 
itu juga terdapat tanda tangan pemilik travelers cheque, 
yaitu tanda tangan pada waktu pembelian travelers cheque 
yang terletak disebelah kiri atas bagian muka dan tanda 
,tangan pada waktu travelers cheque diuangkan (countersign)' 
yang terletak disebelah kiri bawah bagian muka travelers 
cheque, Jadi pada travelers cheque terdapat dua tanda ta
ngan 'pemiliknya, tanda tangan pertama yaitu pada waktu 
pembelian travelers cheque dan tanda tangan yang kedua 
yaitu pada waktu travelers cheque diuangkan,

,2# Travelers Cheque Sebagai Surat Berharga
Dalam lalu lintas pembayaran pada transaksi-tran

saksi perdagangan dikenal bermacam-macam surat berharga, 
salah satu diantaranya ialah travelers cheque, Surat ber
harga atau dalam bahasa Belanda disebut sebagai Waarde 
papie'r atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai Negoti
able. Instruments, dalam perundar.-undangan di negara kita 
tidak' dapat kita jumpai suatu perumusan pengertian atau 
sifat dar surat-surat berharga. Hanya dalam pasal 4-69 KUHD 
dapat kita jumpai istilah surat-surat berharga tanpa suatu 
perumusan mengenai arti kata tersebut. Untuk mengetahui 
arti k,ata atau pengertian dari surat-surat berharga, dapat
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kita simpulkan dari beberapa pasal dalam perundang-undang- 
an yang berlaku di Indonesia, Misalnya dalam pasal 96 ■ *•- 
yat 2 KUHD dikatakan antara lain efek-efek, kupon-kupon 
ataii surat-surat lain sejenis itu yang berharga, Dalam 
pasal 89 Undang-undang Kepailtan antara lain dikatakan 
segala surat-surat, uang-uang, barang-barang perhiasan
efek-6fek dan lain-lain surat yang berharga* Abdul Kadir
i .
Muhammad menyatakan bahwa:

Tentang apakah yang dimaksud dengan surat berharga 
itu, dalam KUHD sendiri tidak terdapat definisinya, 
hanya dapat disimpulkan dari ciri-ciri atau syarat- 
syarat yang ditetapkan dalam pasal-pasal KUHD bahwa 
surat itu dapat dikatakan surat berharga,

Sehingga dari kalimat-kaliraat tersebut^dapat disimpulkan,
bahwa arti kata surat-surat berharga adalah surat-surat
yang bersifat dan mempunyai nilai seperti uang tunai dan
dapat ditukarkan dengan uang tunai,

Dalam KUHD hanya diatur mengenai apa yang termasuk
surat berharga itu, surat berharga yang diatur oleh KUHD.
meliputi tentang wesel, aksep, cheque, promes dan kwitansi
atas tunjuk. Adapun sistematika pengaturan surat berharga

di dalam KUHD itu adalah sebagai berikut:

a. Wesel dan Aksep diatur1 dalam buku kesatu bab keenam 
KUHD.

b. Cheque, Promes dan Kwitansi atas tunjuk diatur dalam
buku kesatu bab ketujuh KUHD,i, •

Pada umumnya kriteria yang digunakan untuk menen-

^Abdul Kadir Muhammad, Htikum Dagang Tentang■ SUrat- 
surat. Berharga j cet* III, D. j ambatan, Jakarta, 1985, 5^
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tukan apakah suatu surat itu digolongkan didalam surat 
berharga ialah:

, a. Surat itu adalah stir at yang berfungsi seperti uang 
, tunai, Artinya surat itu dapat dianggap sebagai 
tunai untuk melakukan pembayaran, umpama dalam 

, transaksi jual beli barang-barang dan sebagainya,
maupun untuk pembayaran dalam pelunasan hutang 
piutang. Jadi surat itu berlaku sebagai suatu alat 
bayar (betaal middel). 

b„ Surat itu dapat dengan mudah dipindahtangankan* 
Artinya surat ini dengan mudah diberikan kepada 
orang lain untuk diperdagangkan,mungkin ditukar 
dengan uang tunai, mungkin untuk membeli 'barang- 
barang lain dan sebagainya,

Diterbitkannya sehelai surat berharga tentunya mem- 
punyai latar belakang perikatan yang menyebabkan penerbi*;; . 
tannya. Sehingga surat itu mempunyai peranan penting se
bagai alat bukti dari perukatan tersebut yang menjadi da- 
sar diterbitkannya surat berharga itu. Penerbitan sehelai 
surat berharga hanyalah bermaksud untuk melakukan pemba
yaran dari suatu hutang yang telah ada sebelumnya. Sehing- 
ga, fungsi dari surat berharga adalah sebagai alat bukti 
terhadap hutang yang telah ada itu, Dengan demikian surat 
berharga merupakan penjelmaan dari suatu hak menerima pem
bayaran uang tunai, sehingga pembawa surat berharga mem
punyai hak tagih atau hak menuntut pembayaran atas sejum
lah uang yang tersebut- dalam surat berharga yang bersang- 
kutan, dengan memperlihatkan dan menyerahkan surat itu 
kepada pihak tertarik atau pihak yang menyanggupinya. Hak 
tagih tersebut umumnya dapat dengan mudah dialihkan atau

2Djoko Slamet, A., Oemar Wongsodiwir jo,, Samzari 
Boentoro* Hukum Dagang Khusus Surat Berharga, Jilid X, 
Universitas Airlahgga, Surabaya, 1979# h# 3 dan 5*
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dipindahtangankan kepada orang lain, SUrat berharga se- . 
lain dapat berfungsi sebagai alat bukti, juga dapat ber
fungsi sebagai surat legitimasi, yaitu bagi siapa yang
I

menguasai surat berharga itu, ia berhak untuk meminta di- 
penuhi atas haknya tanpa memerlukan lagi pembuktian lebih 
}.anjut kepada penerbitnya. Bagi pemegang suatu surat ber
harga, surat itu merupakan satu-satunya surat legitimasi

i

l?aginya, Kalau ia kehilangan surat berharga tersebut, ma
ka ia tidak lagi dapat meminta pemenuhan kembali haknya 
kepada penerbitnya.

Apabila kita lihat pada travelers cheque bahwa da
pat dipergunakan untuk pembayaran di.berbagai tempat yang
menjadi tujuan orang yang bepergian seperti halnya uang

• 1 i tunai, maka travelers cheque itu dapat dianggap mempunyai
nilai seperti uang tunai untuk melakukan transaksi-tran- 
saksi jua'l beli dan lainnya. Jadi travelers cheque itu 
dapat berlaku sebagai suatu alat bayar. Adapun travelers 
cheque ini juga dapat dengan mudah dipindahtangankan, ke
pada orang lain setelah ditandatangani (countersign)'.oleh 
pemiliknya. Maksudnya yaitu bahwa pemilik travelers cheque 
membubuhkan tanda tangannya untuk yang kedua kalinya pada 
tempat countersigned, sehingga orang lain dapat menguang- 
kan secara tunai travelers cheque tersebut.^ Jadi trave
lers cheque ini dapat dengan mudah diberikan kepada orang 

lain untuk ditukar dengan uang tunai maupun untuk membeli

»
^Wawancara dengan Cash Departement Head CITIBANK 

N.A. Kantor Cabang Surabaya, 14 Juni 1991.
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barang-barang dan lainnya. Travelers cheque sebagai alat 
pembayaran pada hakekatnya timbul sebagai akibat peniti- 
pan uang oleh seseorang kepada orang lain yang khusus mem- 
buka usaha untuk itu yaitu yang kemudian disebut sebagai 
bank penerbit, dan orang yang menitipkan uang itu lalu me- 
nerima surat travelers cheque yang jumlah nilai nominalnya 
sama dengan jumlah uang yang dititipkan di bank penerbit 
tadi. Pemilik travelers cheque dapat mengambil uangnya de
ngan menukarkan atau raenguangkan travelers cheque ditera-l 
pat-tempat penukaran. Dengan demikian travelers cheque da- 
'pat diartikan sebagai surat perintah dari sipemilik uang 
kepada sipenyimpan uang, agar dari uangnya yang tersimpan 
di bank dibayarkan kepada sipemegang atau sipemilik tra
velers cheque. Jadi dengan kata lain travelers cheque ada
lah sekedar suatu substitusi dari uang yang ada dan ter- 
simpan pada suatu bank.

' 3. Penjualan Travelers Cheque Oleh Penerbit
Penciptaan suatu sarana, pada hakekatnya mempunyai 

suatu tujuan tertentu. Tujuan in^ pada umumnya selalu.di- 
landasi' oleh faktor-faktor yang baik, bermanfaat dan ber-
guna bagi orang banyak. Demikian pula penciptaan trave-

i.

lers cheque, mengandung suatu maksud agar supaya berman
faat bagi yang menjualnya maupun bagi pemegangnya. Dengan 
adanya penjualan travelers cheque, maka bag! bank berarti 
ada uang yang masuk, karena penjualan travelers cheque 
dilakukan dengan tunai, tidak dengan kredit. Dana atau 
uang yang masuk tersebut, bagi bank akan dapat meningkat-
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kan besarnya operas! bank, akan memperbesar likuiditas 
bank dan akan menambah kemampuan bank dalam membiayai 
proyek yang baik. Karena waktu terjadinya penjualan tra
velers cheque dengan penguangan travelers cheque terdapat 
jangka waktu. Sehingga selama jangka waktu tersebut (tra
velers cheque masih dalam peredaran), dana yang terkumpul 
tersebut mengendap di bank dan dapat dimanfaatkan untuk
meningkatkan kegiatan operasinya.t i

Penjualan travelers cheque adalah merupakan pelak- 
sanaan dari salah satu tugas bank, yaitu tugas untuk mem- 
berikan pelayanan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Tra
velers cheque diterbitkan oleh penerbit, yaitu bank. Banki '
penerbit travelers cheque disebut dengan bank penerbit, 
Dalam usahanya untuk memperkenalkan serta menjual travel
lers, cheque, bank penerbit tidaklah berdiri sendiri, akan 
tetapi dibantu oleh bank lain. Bank lain yang membantu 
penjualan serta pengenalan travelers cheque itu disebut 
bank pelaksana atau bank penjual. Bank penerbit juga da- 
pat' pula bertindak sebagai bank penjual.

Seperti telah kita ketahui bahwa perjalanan dapat 
dilakukan baik didalam negeri maupun diluar negeri. Demi
kian pula halnya dengan travelers cheque, terdapat trave
lers cheque yang hanya berlaku di dalam negeri dan ada 
pula, travelers cheque yang berlaku di luar negeri, Pada 
umumnya travelers cheque yang berlaku khusus di dalam ne
geri diterbitkan oleh bahk-bank di dalam negeri, misalnya 
bank penerbit BANK BUMI DAYA menerbitkan travelers cheque 
dalam mata uang rupiah. Sedangkan travelers cheque yang
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. berlaku di luar negeri pada umumnya diterbitkan oleh bank 
bank asing yang ada di dalam negeri, misalnya bank pener- 
bit Citicorp menerbitkan travelers cheque dalam mata uang 
US$ (dollar Amerika).

Apabila kita memerlukan travelers cheque, maka ting- 
gal memilih mana yang kita perlukan. Apakah travelers che
que yang khusus berlaku di dalam negeri (mata uang rupiah) 
atau yang berlaku di luar negeri (misalnya dollar Amerika). 
Dalam memperoleh travelers biasanya akan dikenakan biaya 
yang disebut komisi, Tiap-tiap bank dalam mengenakan besar- 
nya komisi kepada para pembeli travelers cheque tidak sama. 
Untuk travelers cheque mata uang asing, biasanya besarnya 
komisi ini adalah 1#* Tetapi jumlah komisi itu telah diper- 
hitungkan dalam kurs mata uang asing yang bersangkutan ter- 
hadap nilai rupiah. Komisi ini dibagi antara bank pelak- 
sana atau bank penjual dengan bank penerbit travelers che
que. Adapun untuk travelers cheque yang khusus berlaku di 
dplam negeri, misalnya RUpiah Travelers Cheque dari BANK 
BUMI DAYA tidak dikenakan biaya atau komisi apapun. Pembeli 
travelers cheque cukup membayar sejumlah uang seharga no
minal Rupiah Travelers Cheque yang hendak dibeli dan nan̂ * 
tinya pembeli travelers cheque akan menerima kembali se
jumlah nominal tersebut pada saat penguangan. Pada Rupiah 
Travelers Cheque BANK BUMI DAYA ini bank pelaksana tidak 
mendapat komisi tetapi diperbolehkan melakukan pengenda- 
pan atas hasil penjualan Tupiah Travelers Cheque dalam 
jangka waktu tertentu sebelum disetorkan ke kantor BANK 

BUMI DAYA.
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Setelah mengetahui dimana travelers cheque dapat 
piperoleh, maka yang berikutnya adalah bagaimana cara mem- 
peroleh travelers cheque itu* Misalnya pada Citicorp Tra
velers Checks, pembeli datang pada bank dimana dapat di
peroleh travelers cheque yang diinginkan* Selanjutnya pem
beli menerima formulir aplikasi yang berupa perjanjian' 
pemt>elian .(purchase agreement)dari bank, kemudian mengisi- 
nya'sesuai dengan ketentuannya dan mengembalikan kepada 
bank dengan menunjukkan surat bukti diri (misalnya KTP, 
SIM, Paspor dan lainnya). Petugas bank akan mencocokkan 
pengisian purchase agreement dengan surat bukti diri yang 
ada* Tujuan yang ingin dicapai adalah agar mempermudah pe- 
lacakan dan pembayaran kembali (refund); apabila terjadi
kehilangan travelers cheque*
i

Blanko purchase agreement dicetak dalam rangkap 
lima, yaitu yang terdiri dari:
1* Remittance copy sebagai data penjualan untuk dikirim- 

kan kepada penerbit secara kolektip.
2. Agent copy sebagai data penjualan untuk arsip agen 

penjual atau bank pelaksana.
3. Agent extra copy sebagai data penjualan untuk arsip 
, agen penjual atau bank pelaksana,

4. Purchaser’s copy sebagai data klaim refund diberikan 
kepada pembeli.

5* Register checks sebagai catatan kecil'untuk pembeli.
i ’

Blanko purchase agreement dapat dipergunakan untuk 
penjualan langsung kepada pembeli dan penjualan melalui 
wakil pembeli (purchaser agent). Adapun cara penjualan
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langsung kepada: pembeli adalah sebagai berikut*
1. Henerima pembayaran untuk pembelian travelers cheque

sesuai dengan kura yang berlaku pada hari tersebut.
2. Memberikan blanko purchase agreement kepada pembeli

untuk di isi dengan lengkap, yaitu mengenai:
i

- membubuhkan tanda tangan pada kolom purchaser atau . 
kolpm agent signature;

- menuliskan nama pembeli pada kolom purchaser’s name;
- menuliskan alamat pembeli pada kolom purchaser's 
address;

- menuliskan nomer seri travelers cheque yang dibeli, 
menurut kolom pecahan secara berurutan;

- menuliskan jumlah nilai dan jumlah lembaran setiap 
pecahan, serta jumlah total nilai seluruh pembelian;

- menuliskan tanggal, bulan dan tahun pembelian. 
i 1

yang,selanjutnya setelah di isi dengan lengkap diserah-
kan kembali ke bank untuk. diteliti oleh petugas bank

i
memberikan travelers cheque kepada pembeli untuk membu^
buhkan tandatangannya pada kolom signature.

Sedangkan cara penjualan melalui wakil pembeli atau pur
chaser's agent adalah tetap dengan menggunakan purchase 
agreement yang sama dan akan diberikan blanko travelers 
cheque yang sama. Adapun perbedaannya hanya terletak pa
da masalah tanda tangan dimana sipembeli tidak dapat ha- 
dir sendiri, sehingga tidak dapat menandatanganinya di- 
hadapan penjual, yaitu petugas bank. Pembeli diperboleh- 
kan membubuhkan tanda tangan diluar sepengetahuan agen 
penjual dengan cara sebagai berikut;
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1. wakil pembeli atau purchaser’s agent menandatangani. 
purchase, agreement pada kolom purchaser’s agen signa
ture dihadapan agen penjual;

2* memberikan blanko travelers cheque, purchaser’s copy 
dan check register kepada wakil pembeli untuk diterus- 
kan kepada pembeli supaya segera menandatangani:
- setiap lembar travelers cheque pada kolom signature;
- purchaser’s copy pada kolom purchaser’s signature un
tuk kepentingan pembeli bila diperlukan dalam refund.
Pembayaran travelers cheque yang dibeli, dapat di

lakukan dengan cara sebagai berikut:
1* tunai (rupiah),maka diperhitungkan dengan kurs yang 

berlaku pada hari pembelian tersebut;
2. membebani rekening giro valuta asing ataupun rupiah 

pada bank (hal ini dapat dilakukan pl'eh bank setelah 
ada permintaan dari nasabah tersebut secara tertulis),
,' Setelah melakukan pembayaran untuk travelers cheque 

yang dibeli, kemudian nasabah akan menerima travelers che
que. Kemudian diminta untuk membubuhkan tanda tangan per- ( 
tama pada tiap-tiap travelers cheque yang dibeli didepan 
petugas bank, yaitu pada kolom signature yang terletak 
disebelah kiri atas bagian muka.
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PBNYEDIAAN DANA DAN ENDOSEMEN PADA CHEQUE DIBANDINGKAN 
DENGAN PADA TRAVELERS CHEQUE

1• Penyediaan Dana Pada Cheque Dibandingkan Dengan Pada 
Travelers Cheque

■ Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, 
bahwa cheque adalah merupakan alat pembayaran tunai, maka 
apabila seseorang memiliki cheque akan merasa mempunyai 
uang tunai sebesar nilai yang ada dalam cheque itu. Seti
ap saat pemilik cheque pergi ke bank tertarik dan mengun- 
jukkannya, maka bank tertarik akan membayar sesuai dengan 
besarnya nilai uang yang tertera dalam cheque tersebut 
dengan syarat dana yang tersedia pada bank tertarik itu 
mencukupi. Apabila dana yang tersedia pada bank tertarik 
tidak.raencukupi pada waktu cheque diunjukkan, maka cheque 
tersebut akan ditolak pembayarannya oleh bank tertarik 
dengari alasan tidak tersedia dana yang cukup.

Adapun mengenai penyediaan dana pada cheque itu 
harus telah tersedia pada waktu cheque itu ditunjukkan 
untuk dimintakan pembayarannya, demikian yang diatur da
lam pasal 190a, 190b dan 217 KUHD. Berdasarkan ketentuan 
pasal 189 KUHD, maka penarik harus menanggung pembayaran
nya apebila cheque tersebut dimintakan pembayarannya. Me-

s t
rigenai penyediaan dana yang cukup apabila' cheque tersebut 
dimintakan pembayarannya adalah merupakan kewajiban dari 
penarik, demikian yang diatur dalam pasal 190a KUHD. Ber

dasarkan ketentuan pasal 180 KUHD, bahwa cheque itu harus

BAB III

29
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ditarik pada seorang bankir yang mempunyai dana untuk di- 
pe?gunakan bagi kepentingan penarik. Akan tetapi apabila 
dihubungkan dengan kalimat kedua dari pasal 180 KUHD, ma-" 
ka ketentuan pada kalimat pertama pasal 180 fcUHD diatas 
menjadi tidak ada artinya. Karena berdasarkan kalimat ke
dua dari pasal 180 KUHD itu ditegaskan, bahwa apabila ke- 
tentuan-ketentuan diatas yaitu kalimat pertama pasal 180 
KUHD tidak c^iindahkan, maka surat itu akan tetap berlaku 
sebagai cheque.

Ketentuan kalimat kedua pasal 180 KUHD ini aneh dan
^ i

bertentangan dengan kalimat pertama pasal 180 KUHD, tetapi 
kalau dilihat dari sejarahnya maka hal tersebut diatas da
pat kita mengerti. Mtengenai sejarahnya ini dapat diketahui 
seperti yang dikemukakan oleh Scheltema adalah sebagai be- 
rikut ini:

Bahwa walaupun pada umumnya di beberapa negara didalam 
prakteknya telah diterima pendirian, bahwa cek itu ha
rus diterbitkan pada seorang bankir yang mempunyai 
fonds, namun tidak dapat diherankan adanya kenyatan 
bahwa di beberapa negara yang masih terbelakang menge- 
nai lalu lintas cek itu masih terbelakang, dan masih 
berulang-ulang tirabul penyimpangan-penyimpangan raenge- 
nai syarat-syarat diatas, penyimpangan-penyimpangan 
mana mungkin juga masih akan terjadi pada waktu yang 
akan datang (waktu itu adalah tahun 1931V. Apabila 
terhadap penyimpangan-penyimpangan itudiberi akibat 
yang menjadikan cek tersebut tidak sah, maka hal itu 
dianggap terlalu keras. Iiebih-lebih karena dari cek 
itu sendiri tidak dapat terlihat apakah syarat-syarat 
itu dipenuhi, sehingga pihak ketiga yang jujur dapat 
dirugikan.

Sehingga berdasarkan kalimat kedua-pasal 180 KUHD,

- *Emmy Pangaribuan S., Hukum Dagang Surat Surat Ber- 
harga. cet, vn, Seksi Hukum Dagang'Fakultatf Hukum Univer
sitas G-a dj ah Mada, Ybgyakarta, 1982, h. 149«

i ( •

i
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keharusan penyediaan dana yang cukup apabila cheque dimin- 
takari pembayarannya menjadi tidak ad& keharusan lagi. Hal. 
demikian ini adalah berbahaya, karena cheque sebagai alat 
pembayaran tunai apabila diterbitkan tanpa dana pada bank 
tertarik pada waktu diterbitkannya, akan menimbulkan hal- 
hal yang merugikan pemegang cheque yaitu dengan terjadi- 
nya,penolakan pembayaran yang dikenal dengan adanya cheque 
kosong.

Sfebagaimana telah diuraikan dalam bab sebelumnya, 
bahwa dengan membawa travelers cheque sama artinya dengan 
mengantongi uang tunai sebesar nilai yang tertera dalam 
leimbaran travelers cheque tersebut, karena travelers che
que dapat dipergunakan untuk pembayaran pada hampir di- 
berbagal tempat yang menjadi tujuan orang yang bepergian. 
Adapun mengenai penyediaan dana pada travelers cheque, itu 
harus telah tersedia dan dilakukan pada waktu pembelian
travelers cheque tersebut. Karena pada pembelian travelers

t,

cheque itu, pembeli baru akan menerima lembaran-lembaran 
travelers cheque yang dibelinya setelah melakukan pembaya
ran secara tunai sejumlah uang sesuai dengan jumlah nilai 
yang tertera pada seluruh lembaran-lembaran travelers che
que yang dibelinya. Jadi pada waktu lembaran-lembaran tra
velers cheque tersebut berada ditangan pemiliknya, maka
pada Waktu itu juga telah tersedia dana yang cukup untuk

, i
kepentingan penarikan travelers cheque tersebut, apabila 
diajukan untuk dimintakan pembayaran. Sehingga penyediaan 
dana yang cukup apabila travelers cheque1 tersebut diminta
kan pembayarannya adalah merupakan kewajiban dari penarik.
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Oleh karena itu pemegang travelers cheque tidak perlu ra-
i .

gu-ragu dalam menarik’ travelers cheque tanpa perlu meli- 
hat lebih dulu apakah dananya di bank masih cukup atau tin 
dak, oleh karena dananya di bank pasti tersedia sesuai de
ngan jumlah besarnya travelers cheque yang ada ditangan.

'2* Endosemen Pada Cheque Dibandingkan Dengan Pada Trave
lers Cheque

Pengertian endosemen menurut Wirjono Projodikoro 
ialah penyerahan surat tunjuk oleh seorang berhak memegang 
kepada orang lain,, dengan disertai pernyataan mengalihkan 
haknya ataa surat itu# ditulis pada surat itu juga.'* Jadi 
endosemen itu merupakan pernyataan dari pembawa bahwasan- 
' nya hak tagihan yang terdapat pada surat berharga yang 
bersangkutan telah dialihkannya kepada pihak lain yang 
ditunjuknya untuk menjalankan hak-hak yang ada sebagai . 
pembawa. Endosemen dapat dilakukan pada cheque itu sendi
ri atau pada lembaran sambungannya, demikian yang diatur i,
dalam pasal 193 ayat 1 KUHD. Pada umumnya pernyataan en
dosemen itu dituliskan pada halaman belakang dari cheque 
yang bersangkutan, karena itu dinamakan endosemen#

Endosemen atas cheque karena sifatnya sebagai buk
ti pengalihan hak, maka sebenarnya dapat kita samakan d»-
ngan seperti pembuatan akta dibawah tangan dalam penger-’ i • '
tian p&a&l 1874 KUHPerdata, karena untuk'sahnya suatu en-

5Wirjono Projodikoro, Hukum. Wegel. Cek dan Akseg 
di Indonesia. cetv IX, Sumur Bandung1, Jakarta, 1988, h.. 97•
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dosemen tersebut harus ditandatangani oleh endosan, de
mikian yang diatur dalam pasal 193 ayat 1 KUHD.

Endosemen atas cheque dapat dibedakan menjadi em- 
pat, macam, yaitu sebagai berikut:
a. Endosemen penuh ({endosemen biasa)';
b. Endosemen blanko; 
c* Endosemen incasso; 
d. Endosemen rekta.

Mengenai yang dimaksud dengan endosemen penuh ia-
i ,

lah suatu pengalihan surat berharga yang dilakukan dengan 
pembubuhan tanda tangan serta catatan bahwa surat berhar
ga tersebut telah dialihkan kepada orang yang namanya di- 
sebutkan dalam endosemen itu, Jadi dalam endosemen ini 
tnemuat nama endosan, nama orang yang menerima endosemen, 
tanggal endosemen dan tanda tangan endosan* Endosemen pe
nuh ini penting untuk surat berharga atas nama dan order, 

i

karena untijk membuktikan siapa yang berhak atas surat ber
harga ini, penting urutan nama* dari pembawanya yang per- 
tama dan selanjutnya, demikian yang ditentukan dalam pa
sal 1.96 KUHD.

Mengenai yang dimaksud dengan endosemen blanko ia- 
lah suatu pengalihan surat berharga yang dilakukan hajiya 
dengan membubuhkan tanda tangan endosan tanpa keterangan 
atau catatan apapun. Jadi dalam endosemen blanko ini ti^ 
dak terdapat penyebutan nama orang yang akan menerimanya, 
demikian yang ditentukan dalam pasal 19J1 ayat 2 KUHD. Da
lam endosemen blanko,pemegang boleh mengisi blanko itu, 
baik dengan nama dia sendiri baik dengan nama orang lain,
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pemegang boleh mengendosemenkan lagi cheque itu dalam blan
ko kepada orang lain, dan pemegang juga boleh menyerahkan 
cheque itu kepada orang ketiga dengan tidak mengisi blanko 
tadi dan tidak mengendosemenkannya pula, demikian yang di
atur dalam pasal 194 ayat 2 KUHD.

Mengenai yang dimaksud dengan endosemen incasso ia- 
lah endosemen yang memuat kata-kata hanya untuk dipungut 
atau untuk incasso atau dalam pemberian kuasa atau kata- 
kata lain yang berarti memberi perintah untuk memungut se- 
mat^-mata. Jadi dalam hal ini pemegang cheque yang mene- 
rima endosemen hanya berkedudukan sebagai seorang wakil 
atau kuasa dari endosan untuk menerima pembayaran cheque. 
Dalam melaksanalan haknya yang timbul dari cheque yang di- 
kuasakan kepadanya, pemegang hanya dapat mengalihkan che
que tersebut kepada orang lain dengan.cara memberi kuasa, 

i

demikian yang diatur dalam pasal 200 ayat 1 KUHD.
1

Mengenai yang dimaksud dengan endosemen rekta ia- 
lah endosemen yang dibuat dengan makatud agar surat berhar
ga tersebut tidak dialihkan lagi kepada pihak ketiga, atau 
dengan kata lain endosan melarang pengendosemenan baru, 
demikian yang ditentukan dalam pasal 195 ayat 2 KUHD. Apa
bila dilihat dari ketentuan yang tersebut dalam kalimat 
k'pdua pasal 195 ayat 2 KUHD, bahwa pada cheque dengan en
dosemen rekta tidak dapat merubah dapat diperalihkannya 
cheque itu, Endosemen rekta pada prinsipnya hanya mengu*- 
rangi wajib regres, yaitu endosan tidak bertanggungjawab 
kepada pemegang pada siapa cheque itu kemudian berada.

Untuk mengendosemenkan sepucuk cheque, haruslah
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dipenuhi beberapa ketentuan formal yang akan dijelaskan 
lebi'h lanjut berikut ini, Endosemen atas cheque tidak bo- 
leh dikaitkan atau digantungkan dengan persoalan lain, de
mikian ditentuk&n dalam pasal 192 ayat 1 KUHD. Selain da- 
ripada itu endosemen atas cheque harus untuk keseluruhan 
jumlah uang yang tertera dalam cheque, demikian dinyatakan 
dalam pasal 192 ayat 2 KUHD, yaitu bahwa endosemen untuk 
sebagjan adalah batal* Namun untuk pembayarannya boleh di- 
latcukan untuk sebagian, demikian ditentukan dalam pasal 
211 ayat 2 KUHD, yaitu bahwa pemegang tidak baieh menojak 
penerimaan untuk pembayaran sebagian, Ketentuan lainnya 
yaitu bahwa endosemen harus dilakukan dalam tenggang waktu 
berlakunya cheque itu, yaitu dalam waktu tujuh puluh hari
aetelah tanggal penarikan cheque, demikian'dinyatakan da-

i

lam pasal 201 ayat 1 KUHD.
Dengan adanya suatu endosemen atas suatu cheque, 

terdapat dua akibat hukum yaitu;
a. Berkaitan dengan apa yang dinamakan dengan hak regres;

- i

b. Sebagai bukti siapa yang paling akhir berhak atas 
cheque yang bersangkutan,

Mengenai pengertian dari hak regres pada cheque,
menurut Wirjono Projodikoro adalah sebagai berikut:

Bahwa apabila tertarik tidak merabayar, maka sipeme- 
gang cheque berhak menegor sipenarik dan atau para 
endosan serta para pemberi aval, agar raenepati tang- 
gungann^a, artinya agar membayar sendiri chequenya,
Hak,menegor agar mendapat pembayaran inilah yagg da
lam undang-undang W.v.K. dinamakan hak regres.

6Ibid.. h.127.
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Berkaitan dengan hak regres, maka tidak lepas dari hal ke
wajiban endosan itu sendiri, yaitu menanggung pembayaran 
cheque yang bersangkutan. Dari ketentuan-ketentuan yang 
adfc di dalam KUHD dapatlah diketahui bahwa yang dimaksud 
dengan menanggung pembayaran oleh endosan, tidak lain ada
lah .apabila cheque tersebut ditolak pembayarannya oleh 
tertarik, maka pemegang cheque berhak untuk menegur endo- 
sah supaya melakukan pembayaran atas cheque tersebut* Hak 
pemegang untuk menegur endosan inilah yang di dalam KUHD 

’ disebut sebagai hak regres, demikian yang diatur dalam 
pasal 217 KUHD.

Adapun yang dimaksud dengan pihak yang berhutang
regres adalah semua orang yang terikat pada cheque itu,i
yaitu penarik, pemberi aval, endosan dan pihak ketiga a- 
. tas tanggungan siapa cheque itu ditariknya yang untuk itu 
telah menikmati manfaatnya, demikian yang dinya.takan da
lam pasal 211 ayat 1 KUHD, Untuk melaksanakan hak regres-

i

nya pemegang cheque dapat menuntut pembayaran untuk me
laksanakan hak regresnya kepada salah satu dari pihak 
yang berhutang regres sesuai dengan kehendaknya, tanpa 
keharusan memperhatikan urutan waktu mereka mengikatkan 
dirinya. Dan setiap debitur cheque atau pihak yang ber
hutang regres yang telah membayar cheque itu guna meme-,.

■

nuhi wajib regresnya, akan memperoleh hak yang sama se
perti yang dimiliki oleh seorang pemegang cheque, demi-

\

kian yang diatur dalam pasal 221 ayat 2 dan 3 KUHD.
Endosemen selain mempunyai akibat hukum yang ber

kaitan dengan hak regres, juga penting sebagai bukti si-
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apa yang paling akhir berhak atas cheque yang bersangkutan. 
Karena aeseorang akan dianggap sebagai pemegang cheque yang 
sah apabila ia merabuktikan haknya dengan memperlihatkan de
retan tak terputus dari seraua pengendosemenan cheque. Hal 
ini pada hakekatnya dimaksudkan untuk menghilangkan kera- 
guan bagi setiap orang yang akan menerima cheque sebagai 
alat pembayar. Karena dalam hal ini orang yang ditunjuk da
lam endosemen akan mendapat perlindungan hukum, yaitu seba
gai pemilik cheque yang sah, demikian yang dinyatakan dalam 
pasal 196 KUHD.

Demikian pula halnya endosemen pada surat travelers 
cheque, yaitu merupakan suatui penyerahan surat travelers 
cheque oleh seorang yang berhak memegang kepada orang lain, 
dengan' disertai pernyataan mengalihkan haknya atas surat 
itu yang ditulis pada surat itu juga. Pada umumnya trave
lers Cheque jarang dipindahtangankan'kepada orang lain ka-, 
rena travelers cheque adalah bertujuan untuk kepentingan 
orang-orang yang sedang melakukan perjalanan dinas atau 
wisata, hanya dalam keadaan tertentu saja terjadi pengali- 
han hak atas travelers cheque tersebut.

Travelers cheque adalah merupakan .surat berharga 
yang menyatakan harus dibayarkan sejumlah uang tertentu 
sesuai nilai nominal yang tercetak diatasnya kepada orang 
yang tanda tanganya tertera pada travelers cheque tersebut. 
Sebagaimana telah diuraikan dalam bab sebelumnya, bahwa 
travelers cheque adalah merupakan suatu alat bayar yang 
dapat dengan mudah dipindahtangankan kepada orang lain, 
setelah dibubuhkan tanda tangan yang kedua kali (counter-
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signed) oleh pemiliknya* Jadi untuk travelers cheque itu
7 -dapat dialihkan dengan cara endbsemen.' Yaitu dengan menu- 

liskan pernyataan mengalihkan hak atas travelers cheque 
tersebut kepada orang yang namanya disebutkan dalam endo- 
sfcmen tersebut, yang ditulis pada.sebelah belakang surat 
’ tersebut dan dibubuhi tanda tangan endosan* Pengendoseme- 
nan atas travelers cheque tersebut kepada orang yang na
manya disebutkan dalam endosemen tersebut disertai dengan 
penyerahan purchase agreement yang merupakan bukti kepemi- 
likan atas travelers cheque tersebut*

Beberapa hal tentang endosemen pada travelers cheque 
akan dijelaskan lebih lanjut berikut ini. Ehdosemen pada 
travelers cheque adalah untuk keseluruhan jumlah uang yang 
tertera dalam travelers cheque tersebut. Endosemen pada 
travelers Cheque dapat dilakukan kapan saja, karena pada 
travelers cheque tidak terdapat tenggang waktu berlakunya.

Selain travelers cheque yang -pada umumnya terdapat, 
tanda tangan dari pemgang yang berhak, maka pembeli dapat 
pula memperoleh travelers cheque blanko yaitu travelers . 
cheque yang tanpa adanya kewajiban untuk menandatangani 
travelers cheque tersebut oleh pemiliknya pada saat pembe
lian. Jadi pada travelers cheque blanko ini tidak terdapat 
tanda tangan dari pemiliknya, baik tanda tangan yang per-? 
tama maupun tanda tangan yang kedua (countersigned). Tra
velers cheque blanko ini bernilai sama d'engan uang tunai,

^Wawancara dengan Cash Departement Head CITIBANK 
N.A. Kantor Cabang Surabaya, 14 Juni 1991.
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karena itu travelers cheque blanko ini hendaknya diberi 
perlindungan yang sama seperti menyimpan barang berharga 
lainnya. Karena kehilangan travelers cheque blanko ini 
sama dengan kehilangan uang tunai dan tidak dapat diberi- 
kan penggantian atau refund. Pada travelers cheque blanko
ini dapat dipindahtangankan secara sederhana dan mudah

i  1 ^

iyaitu dengan penyerahan travelers cheque tersebut dari
tangan ketangan, hal ini sama dengan pemindahtanganan pa-

\' ‘ i 
da cheque dengan klausula kepada perabawa (aan tponder).
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BAB IV
PELAKSANAAN PENGGUNAAN TRAVELERS CHEQUE

1. Penguangan Travelers Cheque Oleh Pemegang
Penguangan travelers cheque dari seseorang pemegang 

adalah' bagian dari pada tugas layanan. Oleh karena itu pe
nguangan travelers cheque bukanlah suatu kewajiban yang 
mutlak yang harus dilakukan apabila kondisinya meragukan, 
terutama penguangan travelers cheque dari seseorang yang 
tidak dikenal, Perlu ditegaskan ddsini bahwa dasar dari 
penguangan travelers pheque adalah verifikasi dengan benar*. 
Beberapa hal yang harus dilakukan untuk verifikasi adalah: 
a* .'Memeriksa keaslian atau keabsyahan travelers cheque, 

dengan cara mengenali ciri-ciri travelers cheque yang 
asli dan kemudian membandingkan travelers cheque yang 
akan diuangkan terhadap travelers cheque yang asli;

b. Memeriksa keaslian atau keabsyahan tanda tangan dari 
pemilik yang telah dibubuhkan dikolom signature, pada 
bagian sebelah kiri atas dengan cara meneliti dengan 
cermat dan memastikan tidak ada tanda bekas penghapu- 
san, tidak ada tanda timpaan tand*a tangan ulang, tidak 
ada bercak ataupun coretan yang tak wajar dan pada u- 
mumnya tanda tangan jernih, lugas dan serasi dengan

nama terangnya;
c. Memeriksa keaslian atau keabsyahan tanda tangan kedua 

kalinya dari pemilik pada kolora countersignature, pa
da bagian sebelah kiri bawah dengan cara menyaksikan

, pada penandatanganannya, memastikan penandatanganan
1

40
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dilakukan dengan lancar, tidak ragu-ragu dan sewajar- 
nya, tidak nampak getaran tangan dan getaran garis ta- 
rikan, alur dan tekanan tanda tangan nampak lugas dan 
tegas,' tidak nampak gumpalan, membandingkan tanda ta
ngan kedua terhadap tanda tangan pertama yang harus 
sebanding dan serupa bukan berarti harua sama sekali 
persis akan tetapi sebanyak-banyaknya mendekati persa- 
maan yang sempurna.

Seandainya kondisinya meragukan, sebaiknya tidak dilaku
kan penguangan terhadapnya dengan alasan adanya keraguan 
dan menyarankan untuk menghubungi kantpr pusat pembayaran 
travelers cheque.

Pada umumnya travelers cheque yang akan diuangkan 
belum ditandatangani untuk kedua kalinya (countersigned), 
dan dibawa oleh pemiliknya sendiri, akan tetapi dalam si- 
tuasi dan kondisi yang berbeda terdapat penguangan trave
lers cheque yang telah ditanda tangani untuk kedua kalinya. 
Dalam situasi dan kondisi yang berbeda itu maka berarti 
petugas penguangan travelers cheque tidak menyaksikan pe- 
nandatanganan untuk kedua kalinya (countersigned). Dalam 
hal penguangan terhadap travelers cheque yang telah di
tandatangani untuk kedua kalinya dan diajukan oleh sipe- 
milik sendiri maka beberapa hal yang harus dilakukan untuk

verifikasi adalah :
i

1. Memerintahkan kepada sipembawa untuk menandatangani 
travelers cheque tersebut sekali lagi disebelah bela-j
kangnya dan memperlihatkan copy dari purchase agree
ment, kemudian memastikan bahwa tanda tangan yang ba-
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ru disaksikan itu adalah sama dengan tanda tangan yang 
tertera pada sebelah muka travelers cheque yaitu baik 
tand,a tangan pertama ataupun tanda tangan yang kedua 
kalinya (countersigned) dan tanda tangan pada purchase 
agreement;

2. Membandingkan tanda tangan tersebut dengan yang tertera 
pada tanda bukti diri sipembawa (SIM, KTP, Passport), 

Dalam hal penguangan terhadap travelers cheque yang telah 
ditandatangani unntuk kedua kalinya dan diajukan oleh orang 
lain yang bukan siperailik aslinya, maka beberapa hal yang 
harus dilakukan untuk verifikasi adalah:
a, Mengenai dengan jelaa penandatangannya dan memastikan 

dengan jelas identitas sipembawa serta memerintahkan 
untuk menandatangani travelers cheque disebelah bela- 
kangnya;

b. Membandingkan tanda tangan tersebut terhadap tanda ta
ngan yang tertera pada dokumen bukti-diri (SIM, KTP, 
Passport);

c. Memeriksa dan memastikan bahwa pembawa yang telah di— 
kenal dengan jelas tersebut secara finansiil dapat di-

» pertanggurigjawabkan bila sewaktu-waktu diperlukan pe- 
gihan kembali karena salah satu hal (travelers cheque 
yang diuangkan itu dilaporkan hilang atau tercuri);

d, Dalam situasi dan kondisi seperti ini sebaiknya dibuat 

recourse agreement dengan sipembawa travelers cheque
untuk kepentingan pengamanan. dan perlindungannya.

i
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2* Refund Pada Travelers Cheque Dibandingkan Dengan Cheque 
Hilang

Travelers cheque dalam penggunaannya sebagai alat 
pembayaran juga mengandung resiko hilang, terselip atau 
dicuri orang* Refund terjadi apabila travelers cheque yang 
■bersangkutan hilang atau dicuri orang. Oleh karena itu, 
refund diartikan sebagai pengembalian dana terhadap trave
lers cheque yanh hilang atau dicuri. Ketika sipemilik tra-* 
velers cheque mengetahui bahwa travelers chequenya hilang 
atau dicuri orang maka sebaiknya segera pergi menghubungi 
ke puaat pelayanan penggantian travelers cheque yang ter- 
dekat dan akan mendapatkan penggantian dengan mudah dan 
cepat.

Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan pada 
w,aktu mengajukan refund pada travelers cheque harus diper- 
hatikan dengan benar, yaitu meliputi hal-hal sebagai beri
kut dibawah inis

, i
a. Pemilik travelers cheque yang hilang harus memperlihat- 

kan purchase agreement yang pernah diterima pada waktu 
membeli travelers cheque untuk membuktikan kepemilikan- 
nya.

b. Pemilik travelers cheque yang hilang harus memperlihat- 
,kan tanda bukti dirl antara lain KTP, SIM, Passport.

c. Pemilik travelers cheque yang hilang harus menunjukkan 
.surat keterangan tentang kehilangan travelers cheque

dari polisi setempat.
u.,Pemilik travelers cheque yang hilang harus mengisi fcr- 

mulir refund application dengan lengkap dan benar, ter-
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masuk nomer-nomer seri travelers cheque yang diperki-
rakan hilang dan nilai nominalnya untuk dimintakan stop 
payment atas noraer-nomer seri travelers cheque terse
but;

e. Pormulir refund dimaksud ditandatangani oleh pemilik 
travelers cheque yang hilang dihadapan petugas dan un
tuk selanjutnya oleh petugas ini diadakan pencocokan 
tanda tangan dimaksud terhadap purchase agreement yang 
bersangkutan;

f. Beberapa hal yang perlu dijawab oleh pemilik travelers
, cheque yang hilang antara lain sebagai berikut:

-' apakah pada waktu travelers cheque dimaksud hilang,
' 1 , 1 
telah dibubuhi tanda tangan kedua (countersigned) ?

, i
- apakah travelers cheque dimaksud tidak dipergunakan- 
untuk pembayaran kepada pihak lain'?

- apakah travelers cheque dimaksud tidak dipergunakan 
dalam gelanggang perjudian ?
Bank yang menerima permohonan refund dapat saja 

langsung menyetujui permohonan dimaksud sepanjang jumlah 
yang diminta masih ada dalam batas-batas wewenangnya. Apa
bila jumlah refund melebihi- wewenangnya harus menunggu 
persetujuan dari bank penerbit travelers cheque. Refund 
pada travelers cheque ini dapat dilakukan dengan pemberian 
travelers cheque baru dengan jumlah nilai nominal yang sa
ma. dengan -yang hilang atau dengan pemberian uang tunai se- 
besar jumlah nilai nominal travelers cheque yang hilang. 
Jika refund ini dilakukan dengan pemberian travelers che
que baru', maka pemilik travelers cheque yang hilang harus

i
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menandatangani purchase agreement baru dan membubuhi tan- 
£a tangan pertama pada tiap lembaran travelers cheque baru 
tersebut. Jika refund ini dilakukan dengan pemberian atau 
penggantian berupa uang tunai, maka dibuatlah kwitansi 
yang ditandatangani oleh pemilik travelers cheque yang 
hilang sebagai bukti penerimaan uang tunai.

Dalam fungsinya cheque sebagai alat bayar tunai, ma
ka dalam penggunaahnya sebagai alat pembayaran juga mengan- 
dung resiko hilang atau terselip. Adapun yang dimaksud de
ngan cheque hilang yaitu bahwa cheque yang telah ditarik

.  i

oleh penarik itu, oleh pembawanya belum sampai dimintakan 
pembayarannya telah lepas dari penguasaan pembawa yang bu- 
kan karena pemindahtanganan, tetapi karena sebab lainnya. 
Sebab-sebab kehilangan cheque antara lain karena perampo-

j

kan, terselip, jatuh diperjalanan dan sebagainya. Supaya 
jahgan sampai cheque yang hilang.itu dapat dipindahtangan
kan atau diuangkan oleh pemegang yang tidak berhak maka 
harus diumumkan di surat kabar dan di papan pengumuman 
yang ada di setiap bank, yang isinya menyatakan bahwasan- 
nya cheque yang ditarik dari bank tertentu dengan nomer 
sekian dan nominal sekian rupiah dinyatakan tidak berla
ku iagi karena hilang.

Pemberitahuan atau pengumuman tentang cheque yang 
hilang seperti tersebut diatas itu belum cukup. Karena 
menufrut S*E.B.r. No. 4/501 UPPB/PbB tanggal 5 Nopember 
1971 yaitu bahwa apabila sebelum tenggang waktu penawaran 
cheque berakhir maka pemberitahuan atau pengumuman itu 
tidak berarti apa-apa. Akan tetapi selain pemberitahuan
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atau pengumumam tersebut diatas yang merupakan langkah 
awal untuk diketahui masyarakat agar dapat dicegah per- 
pindaharinya oleh orang yang tidak berhak, maka rautlak 
harus ada laporan secara tertulis dengan disertai surat 
keterangan polisi setempat bahwa kejadian kehilangan ter
sebut telah dilaporkan kepada kepolisian setempat, nanti 
pihak’bank akan menolak pembayaran cheque itu apabila di- 
ajukan untuk dimintakan pembayarannya tanpa perlu memper- 
hatikan cukup tidaknya dana dalam rekening penarik. Kemu- , 
dian bank akan segera menghubungi pelapor dan kepolisian 
yang telah menerima laporan cheque hilang tersebut.

Dalam KUHD pengaturan tentang cheque yang hilang 
hanya diatur dalam dua pasal saja yaitu pasal 22?a dan 
227b KUHD. Seseorang yang kehilangan cheque yang pernah 
dipegangnya, dapat minta pembayaran kepada tertarik, te
tapi harus memberi jaminan untuk jangka waktu selama ti- 
ga puluh tahun, demikian dinyatakan dalam pasal 227a KUHD. 
Seseorang yang dulu menjadi pemegang cheque, yang sudah 
sampai pada hari bayar dan pula telah membuat protesnya, 
tetapi cheque itu hilang, maka pemegang dapat melakukan 
hak-haknya kepada penarik dengan memberikan jaminan untuk 
jangka waktu selama tiga puluh tahun, demikian dinyatakan 
dalam pasal 227b KUHD,. Adapun jangka waktu selama tiga
puluh tahun disini ialah jangka waktu gugurnya semua. tun-

i
tutan hukum, yang diatur dalam pasal 1967 KUHFerdata.

Apabila penarik kehilangan cheque yang telah dita- 
riknya sebelum diserahkan kepada pembawa, maka sebelum 
laporan tertulis yang disertai keterangan dari kepolisian
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yang memerlukan waktu, biasanya penarik akan segera meng- 
hubungi bank yang bersangkutan untuk'memberikan laporan 
mengenai kehilangan cheque tersebut, untuk mencegah agar 
nanti cheque dengan noraer sekian dan jumlah sekian rupiah
ditunda pembayarannya pada waktu diunjukkan oleh pembawa

( \

sampai adanya surat keterangan kepolisian dan nantinya 
cheque yang dinyatakan hilang itu ditolak kalau dimihta- 
kan pembayarannya tanpa melihat cukup tidaknya rekening
penarik, kemudian cheque itu ditahan untuk diserahkan ke-i '
pada kepolisian untuk diselesaikan menurut hukum.

Sedangkan kalau pemegang atau pembawa sendiri yang 
melaporkan pada tertarik, harus ada laporan secara tertu- 
lis dari pemegang yang menyatakan kehilangan cheque diser- 
tai surat keterangan dari kepolisian setempat bahwa keja- 
dian tersebut telah dilaporkan kepadanya, kemudian bank 
tertarik mencocokkan pada penarik, apakah penarik telah 
mengeluarkan cheque dengan nomer sekian dan jumlah sekian 
rupiah, Apabila benar penarik telah mengeluarkan cheque 
itu, maka tertarik mencatat nomer sekian, tanggal penari- 
kan dan jumlah sekian rupiah untuk penyelesaian. Bilamana 
cheque yang dinyatakan hilang itu diunjukkan oleh orang 

yang menguasainya untuk dimintakan pembayarannya, maka 
tertarik akan menghubungi kepolisia yang telah menerima 
laporan dan pelapor untuk mendapatkan kejelasan dan pe- 
nyelesaian, hal ini untuk menghindarkan terjadinya kecu- 
rangan atau penipuan dengan cara membuat laporan yang ti
dak bei»r padahal cheque tersenut ternyata dipindahtarigan- 

i
kan dan tidak terjadi kehilangan. Jika memang benar dan
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jelas persoalannya bahwa cheque itu benar-benar hilang 
maka.oleh bank dinyatakan stop pembayaran untuk cheque 
tersebut, kemudian cheque tersebut ditolak pembayarannya 
tanpa melihat cukup tidaknya dana dari rekening penarik, 
kemudian cheque itu ditahan dan diserahkan kepada kepoli
sian, apakah pihak pemegang itu mempunyai itikad baik a- 
tau tertipu oleh orang lain dan nanti kepolisian akan me- 
nyelidiki untuk proses selanjutnya menurut hukum,

Seandainya cheque tersebut memang benar-benar hi-' 
lang, maka tertarik akan mengeluarkan cheque baru sebagai 
pengganti cheque yang hilang. Penggantian cheque yang hi

lang dengan cheque yang baru akan dilakukan penarik sete
lah laporan yang diterimanya telah jelas dan berdasarkan 
peraturan yang berlaku dan pemegang yang kehilangan cheque 
telah membuktikan bahwa ia adalah pemegang berhak yang sah 
atas cheque tersebut, Pengaturan tentang cheque yang hi
lang dengan S.E.B.I. No. 4/501/UPPB/PbB tanggal 5 Nopem- 
ber’1971 merupakan pengamanan terhadap benk untuk meng- 
hindari disalahgunakan cheque yang telah hilang, jatuh 
ketangan orang yang tidak berhak dan digunakan terus se
bagai transaksi jual beli yang dapat merugikan bagi pihak 

lain.
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BAB V 
PENUTUP

1. Kesimpulan
Dari seluruh uraian dan penjelasan yang telah di- 

kemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik be
berapa kesimpulan sebagai berikut:
a* Travelers cheque' adalah merupakan surat berharga, ka

rena selain dapat berlaku sebagai alat pembayaran se
perti uang tunai juga dapat dengan mudah dipindahta- 
ngankan kepada orang lain. Untuk menarik travelers 
cheque mengenai pengaturan persyaratan formalnya tidak 
diatur dalam KUHD maupun peraturan iainnya, akan teta
pi prinsip yang tercantum dalam pasal 178 KUHD yang 
mengatur mengenai syarat-syarat formal penarikan cheque 
pada dasarnya dapat diberlakukan terhadap travelers 
cheque.

b. Pada umumnya travelers cheque yang berlaku khusus di 
dalam negeri diterbitkan oleh bank-bank di dalam nege*- 
ri, sedangkan travelers cheque yang berlaku di luar
negeri pada umumnya diterbitkan oleh bank-bank asing

i
yang ada di dalam negeri. Cara memperoleh dan mengu-
angkan travelers cheque; adalah mudah sekali serta ti-̂

\

dak membutuhkan prosedur yang berbelit1. Travelers 
cheque dapat diperoleh pada bank penerbit dan bank 
penjual atau bank pelaksana yang mudah dicapai. Terha
dap travelers cheque yang hilang dapat dimintakan 
'penggantiannya dengan menghubungi ke pusat pelayanah

i
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penggantian travelers cheque yang terdekat dan akan 
rnendapat penggantian dengan mudah dan cepat,

c. Mengenai penyediaan dana pada cheque itu harus telah 
tersedia pada waktu cheque itu ditunjukkan untuk di
mintakan pembayaran, demikian yang diatur dalam pasal 
190a, 190b dan 217a KUHD. Sedangkan mengenai penyedi
aan dana pada travelers cheque itu harus- telah terse
dia dan dilakukan pada waktu pembelian travelers 
cheque tersebut* Semua cheque pada azasnya dapat de
ngan mudah dialihkan, untuk cheque aan toonder dapat 
dialihkan secara sederhana yaitu dengan penyerahan 
cheque itu dari tangan ke tangan, sedangkan untuk 
cheque aan order dan cheque opnaam dapat dialihkan 
dengan cara endosemen. Dengan adanya suatu endosemen 
atas suatu cheque, terdapat dua akibat hukum yaitu 
beifkaitan dengan hak regres dan sebagai bukti siapa 
yang paling akhir berhak atas cheque tersebut. Trave
lers cherque dapat dialihkan dengan cara endosemen, , 
setelah dibubuhkan tanda tangan yang kedua (counter

signed), sedangkan pada travelers cheque blanko dapat 
dialihkan secara sederhana yaitu dengan penyerahan 
dari tangan ke tangan.

2. Saran-saran
Dalam penulisan skripsi ini saya ingin memberikan

saran-saran yang mungkin bermanfaat bagi para pihak yang
i

terkait dan berhubungan dengan masalah penggunaan trave
lers cheque dalam lalu lintas pembayaran. Saran-saran
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t.ersfebut adalah sebagai berikut:
a* Dengan adanya kemajuan dan perkembangan dibidang per- 

dagangan, perbankan dan meningkatnya arus wisatawan 
pada saat sekarang ini akan menjadikan semakin popu- 
lernya penggunaan travelers cheque dalam lalu lintas 
pembayaran di Indonesia, sehingga dalam peraturan per- 
undang-undangan di Indonesia sudah waktunya diperlu- 
kan suatu pengaturan yang lebih tegas dan tersendiri 
tentang penggunaan travelers cheque' dalam lalu lintas 
pembayaran.

b. Hendaknya masyarakat lebih meningkatkan penggunaan ja- 
sa-jasa- bank dalam lalu lintas pembayaran, khususnya 
penggunaan alat pembayaran giral yaitu seperti penggu-

i
' naan travelers cheque bagi orang-orang yang sedang me
lakukan perjalanan dinas atau wisata baik untuk tujuan 
dalam negeri atau luar negeri karena- sangat besar man-; 
faatnya bagi pemiliknya selama dalam perjalanan, se
hingga cita-cita pem^rintah untuk menuju masyarakat 
giral cepat terwujud.
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