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I. URAIAN PAKTA
Dalam usaha untuk mewujudkan masyarakat adil dan 

makmur berdasarkan i'ancasila bagi seluruh rakyat Xndone - 
siat mutlak perlu dilaksanakan pembangunan di segala bi- 
dang keftidupan. Seinng dengan kemajuan yang telah dica- 
pai dalam pembangunan tersebut, kemajuan dalam lapangan 
UBaha dan perdagangan mengalami perkerabangan yang begitu 
pesat. Bankan akibat perkembangan dalam lalu lintas perda
gangan mendorong kemajuan dalam tata care pembayaran.

Dalam peraagangan akan ter^adl suatu transaksi da- 
gang dimana akan timbul suatu hak dan kewajiban para pihak 
yaitu pihak yang satu berkewajiban unt.uk menyerahkan barang 
sedangkan pihak yang lain bernak untuk mendapatkan. pemba
yaran atas Darang yang telah diserahkannya. Pihak yang wa- 
jib membayar dalam suatu transaksi dagang tiaak selalu meng 
gunakan uang tunai (uang kartal}, Khususnya bila nilai da
ri transaksi tersebut sangat oesar, akan lebih praktie, 
cepat aan aman apabila pembayarannya dilakukan dengan uang 
giral, yaitu dengan menggunakan sarana giro yang berupa 
warkat-warkat Dank. Menurut Undang-undang Nomor 7 tahun 
iy9* xentang Perbankan, pa sal 1 angka 7 mengartikan giro 
sebagai simpanan yang dapat digunakan sebagai alat pembaya
ran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan 
menggunakan cek, sarana perintah pembayaran lainnya atau 
dengan cara pemindah bukuan.

Giro sebagai sarana pembayaran lewat bankir, sete-

i rC
tz:-, m

“UNiv*:r,ris( airlangga*
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lah bankir menerima perintah untuk merabayar dari pemilik
simpanan giro. Perintah raembayar ini antara lain diwujud-
kan dalam bentuk cek, yang merupakan salah eatu bentuk
warkat bank. Adapun yang dimaksud dengan cek menurut Ab-
dulkadir Muhammad, adalah sebagai berikut :

surat cek adalah surat yang memuat kata cek yang di- 
terbitkan pada tanggal dan tempat tertentu, dimana 
penerbit memerintahkan tanpa syarat kepada bankir un- 
tuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pemegang 
atau pembawa ditempat tertentu .
JCalau pemilik simpanan giro menggunakan sarana pe

rintah membayar tersebut dalam bentuk cek, maka ia tidak 
boleh demikian saja untuk menerbitkannya. Sebab penerbitan 
cek ini tidak bersifat sepihak, melainkan melibatkan ba- 
nyak pihak, yaitu penarik sebagai pemilik simpanan giro, 
tertarik dalam hal ini adalah bankir yakni pihak yang a- 
kan melaksanakan perintah pembayaran, dan pembawa yakni 
orang yang berhak menerima pembayaran atas sebuah cek. Se- 
lain itu karena sifat cek sebagai surat berharga yang mu- 
dah dipindah tangankan pada orang lain, maka memungkinkan 
munculnya pihak pembawa berikutnya yakni orang yang mene
rima pemindah tanganan cek dari pemegang pertama. Pihak 
pembawa ini bisa disebutkan namanya dalam cek (cek aan or
der), atau tanpa penyebutan namanya (cek aan tonder). Na- 
ma pembawa ini boleh nama penarik sendiri atau boleh pula

1Abdulkadir Muhammad, Hukum itegang tentang 
Surat-surat Berharga. Get. Ill, PT. Citra Aditya Bakti,' 
Bandung, 19897" h. 135 .
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nama orang lain, tetapi tidak boleh nama tertarik, sebab 
tidak ada bentuk cek atas order tertarik. Diraungkinkan ju- 
ga muncul avails, yaitu orang yang raenjamin pembayaran a- 
pabila pembawa cek tidak menerima pembayaran dari tertarik. 
Karena melibatkan banyak pihak maka persyarstan untuk me- 
nerbitkan cek harus berdasarkan kesepakatan entara pihak- 
pihak yang terlibat dalam penggunaan sebuah cek. Sedangkan 
persyaratan formalnya harus berdasarkan ketentuan pasal 
178 Kitab Undang-undang Hukum Da gang (disingkat JCUHD).

Cek pada hakekatnya adalah suatu surat yang mengan-
dung perintah untuk membayar sejumlah uang tertentu, dalam
hal ini yang diperintah adalah sebuah bankir dimana sipe-

2narik cek itu menjsdi nasabahnya . Pada cek hanya terdapat 
satu tanggal penarikan, cek harus dibayar setiap east cek 
tersebut diunjukkan, karena itu dana y8ng cukup pada bank 
haruslah teraedia sewaktu cek tersebut diunjukkan pada 
bank, oleh karena itu cek dapat dianggap sebagai alat ba- 
yar tunai.

Didalam prakteknya penerbitan cek adalah berdasar
kan pada latar belakang tertentu yang disebut perikatan 
dasar. Dalam perikatan dasar tersebut pihak penarik ber- 
posisi sebagai debiturf sedangkan pihak perabawa cek seba
gai kreditur, Penarik Juga punya perikatan dasar dengan

2 .Djoko Slamet, Oemar Vongsodivirjo, S. Boentoro.Pe 
ngertian Slngkat tentang Hukum Pa g a n g  Khusus Surat Berhar- 
ga, Jilld  ̂UniversitasAlriangga Surabaya» I960* h.3.
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tertarik (bank) pada siapa ia menyimpan dana. Perikatan 
dasar antara penarik yang akan menyimpan dananya di bank 
dengan tertarik dalam praktek perbankan disebut dengan 
perjanjian pembukaan rekening. Kekening yang telah dibuka 
disebut rekening giro, sedangkan pihak yang menyimpan u- 
angnya disebut nesabah.

Dalam hal seorang penarik menerbitkan cek, ia wa- 
jib mengusahakan supaya pada saat cek tersebut diunjukkan 
oleh pembawa kepada bank tertarik, dana sudah harus terse- 
dia dan siap digunakan oleh bank untuk membayar sejumlah 
uang tertentu yang ditulis dalam cek kepada pembawa. Ke- 
wajiban ini seperti diatur dalam pasal 190a dan 190b KUHD. 
Cek tersebut harus diperlihatkan pembayarannya dalam teng- 
gang waktu 70 hari terhitung mulai hari tanggal penerbit* 
annya seperti yang tercantum dalam cek tersebut, hsl ini 
sesuai dengan isi pasal 206 KUHD.

Didalam praktek banyak dijumpai sebuan cek 3etelah 
diunjukkan pada bank tertarik temyata ditolak pembayaran
nya, Salah satu alasannya yang sering terjadi adalah kare- 
na tidak tersedianya dana yang cukup pada bank tertarik 
dimana cek tersebut diunjukkan, dalam nal ini disebut ee- 
bagai cek kosong. Yang dimaksud dengan cek kosong menurut 
SEBI. No. 12/8 UPPB/1979 adalah cek yang ditolak pembaya
rannya olen bank karena dana nasabah/penarik tidak mencu- 
kupi untuk membayar atau memenuhi amanat pada cek yang 
bersangkutan. Dari definisi ini dapat dijelaskan bahwa na-
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sabah yang mempunyai rekening giro setiap saat diperlukan 
dapat mengambil uangnya itu dengan menerbitkan cek yang 
jumlahnya maksimuro sama dengan jumlah saldo giro yang ada. 
Jika jumlah cek itu melehihi dari saldo giro yang ada, ma
ka dikatakan menerbitkan cek kosong, kecuali kalau yang 
bersangkutan mendapatkan fasilitas kredit sebelum ia tne- 
narik cek terseout. Perbuatan orang-orang yang tidak ber- 
tanggung jawab dengan menerbitkan cek kosong ini dapat 
mengganggu lalu lintas perdagangan serta menurunkan keper- 
cayaan masyarakat terhadap lalu lintas pembayaran dengan 
cek pada khususnya dan perbankan pada umumnya.

Ada beberapa hal yang menjadi i'aktor penyebab ter- 
jadinya penarikan cek kosong. Menurut Abdulkadir Muhammad 
timouinya cek kosong disebabkan hal-hal .sebagai berikut :

1. Kelemahan pasal 180 KUHD yang berhubungan dengan 
penerbitan surat cek den penyediaan dana pada bankir

2 . Rahasia bank seperti diatur dalam pasal 36 Undang- 
undang Pokok Perbankan 1967-14 (LN 1967-34).

3. Spekulasi dari pihak pemilik rekening giro, yaitu 
penerbit surat cek. ~

4. Administrasi bank yang kurang waspada .
Dengan terjadinya penarikan cek kosong, jelas sa* 

ngat merugikan tidak saja bagi pembawa karena haknya un- 
tuk menerima eejumlah uang tidak terpenuhi, tetapi juga 
bagi tertarik karena nama baik dan kepercayaan masyarakat 
terhadap bank akan turun, dan merugikan pula bagi penarik 
cek itu sendiri, karena ia akan mendapat sanksi dari pihak 
bank tertarik,bisa juga sanksi perdata atau pidana karena

3'Abdulkadir Muhammad, op-cit.t h.151.
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pembawa cek mengajukan gugatan ke pengadilan.
Terhadap peristiwa penolakan pembayaran atas cek 

kosong tersebut oleh bank tertarik, berarti hak pembawa 
untuk memperoleh pembayaran atas sebuah cek menjadi tidak 
terwujud, yang berarti sangat merugikan bagi pembawa. Oleh 
karena itu perlu adanya upaya hukum bagi pembawa cek yang 
mengalami peristiwa seperti tersebut diatas, baik upaya 
hukum yang diatur dalam KUHD, penyeleaaian secara perda- 
maian (dading), ataupun penyelesaian lewat jalur pengadi- 
lan.
II. PERMASALAHAN

Berpangkal tolak dari uraian fakta yang saya bahas 
diatas, make permasalahan yang akan dibahas adalah :

1. Bagaimana terjadinya penarikan cek kosong dan apa 
sanksi yang diberikan bank bagi penariknya ?

2 . Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan pemba
wa cek kosong yang ditolak pembayarannya ?

Ill; DASAR HUKUM
Beberapa peraturan tentang cek kosong dan peraturu- 

ran lainnya yang berhubungan dengan permasalahan diatas, 
yang saya gunakan dalam penulisan Memo Hukum ini adalah :
*1. Kitab Undang-undang Hukum Dagang, pasal 178 - 229 d.
2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pasal 1243, 1365, 

1851-1864*
Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pasal 378 dan 379 a.

4. Herzien Inlandsch Reglement tHIR;, pasal 130.
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5. Surat JjJdaran Bank Indonesia (SEBI)Noraor 12/8 UPPB/1979 
tentang Cek/Bilyet Giro Kosong.

6 . Surat Edaran Bank Indonesia, Nomor 8/7 UPPB/1975, ten
tang Tata Cara Pelaksanaan Keputusan Dewan Moneter No,
53 tahun 1 9 6 2.

IV.PEMBAHASAN
IV.A. Penarikan Cek KoBong dan SankBi bagi Penariknya yang 

Diberikan oleh Bank.
Bilamana pada waktu pembawa cek menunjukkan surat 

cek kepada bank tempat penarik menyimpan dana secara lang- 
sung tbank tertarik) untuk merainta pembayaran pada waktu 
yang tepat, sedangkan dari tertarik tidak ada keberatan 
untuk membayar secara tunai, maka segala sesuatu mengenai 
surat cek itu dalam fungsinya sebagai alat pembayaran su- 
dah berjalan baik dan selesai.

Pembawa cek baru mengetahui bahwa cek yang ada pa- 
danya adalah cek kosong, bila pada saat ia menunjukkan cek 
tersebut pada bank tertarik ditolak pembayarannya karena 
tidak ada atau tidak mencukupi dana penarik pada bank ter
tarik untuk membayar cek tersebut. Kemudian cek tersebut 
dikerabalikan lagi pada pembawa untuk diselesaikan dengan 
penariknya secara langsung. Ini terjadi bila cek dicair- 
kan secara biasa.

Selain cara diatas, bisa juga cek dicairkan mela- 
lui proses perhitungan kliring di Bank Indonesia. Yang
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dimaksud dengan kliring menurut Jimmy Pangaribuan, adalah ;
suatu pelaksanaan tekhnis mengenai perhitungan hutting 
piutang dalam bentuk surat berharga dan surat-surat 
d8gang seperti wesel, cek, bilyet giro, dan bukti- 
bukti penerimaan transfer dsri luar kota, nota-nota 
kredit dan surat-surat dagang lain, diadakan antar 
.bank peserta kliring yang satu terhadap Bank peserta 
lainnya pielalui Lembaga kliring dan menurut- tata ca- 
ra yang ditentukan oleh Lembaga kliring .

Sedangkan yang dimaksud dengan lerabaga kliring disini ada
lah suatu lembaga dari Jtenk Indonesia yang mengatur tata 
cara perhitungan hutang-pitang d8lam bentuk surat berhar
ga dan surat-surat dagang diantara bank peserta kliring 
dengan cara yang raudah, cepat dan aman.

Pembayaran cek melalui pernitungan kliring ini ter- 
jadi bila antara penarik dan penerima cek mempunyai reke
ning giro pada bank yang berlainan, namun apabila kedua- 
nya nasabah dari oank yang saraa, tidak perlu melalva per** 
hitungan kliring. Untuk mengetanui apakah cek yang dicair- 
kan melalui proses perhitungan kliring itu ada dananya a- 
tau tidak (cek kosong), adalah sebagai berikut :

Misalnya terjadi transaksi jual beli antara X dan 
Y, dimana X sebagai kreditur dan Y sebagai debitur yang 
akan melaksanakan prestasi yaitu pembayaran dalam bentuk 
cek kepada X. Sebagai penarik, Y mempunyai rekening giro 
di bank Duta, berarti cek yang diterbitkan adalah cek bank 
Duta. X sebagai penerima/pembawa cek mempunyai rekening 
giro di Bank Pembangunan Indonesia (BAPINDO;. Setelah X

4Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Hukum Dagang dan Su 
rat-surat Berharga. Cet. VII, Sekei Hukum i)agang, Pakulta's 
Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 198p, h.2 0 3.
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menerima cek tersebut leek bank Duta) dari Y, ia menyetor- 
kan cek tersebut ke BAPINDO karena rekeningnya ada disini. 
Oleh BAPINDO cek tersebut disetorkan ke Bank Indonesia 
sebagai lembaga kliring untuk proses perhitungan kliring, 
pada saat kliring penyerahan warkat. Setelah selesai di
proses, oleh Bank Indonesia cek tersebut diserahkan ke 
bank Duta. Dalam hal ini petugas kliring bank Duta dan 
BAPINDO bertemu di Bank Indonesia pada jam yang telah di 
tentukan. Selanjutnya cek tersebut diproses di bank Duta. 
Bila dana Y cukup dan cek tersebut sudah memenuhi kelaya- 
kannya, maka akan didebetkan ke rekening Y, dan cek ter
sebut disimpan di bank Duta.

Bila dana Y tidak mencukupi, berarti cek yang di- 
terbitkan Y adalah cek kosong, raaka cek tersebut ditolak 
pembayarannya oleh bank Dute (bank tertarik) sebagsi cek 
kosong. Dalam hal ini bank Duta akan mengeluarkan :
- Surat Keterangan Penolakan (SKP;, untuk diberikan kepa

da BAPINDO beserta cek yang ditolak tersebut agar dise
rahkan kembali kepada pembawa cek. SKP dan cek ini di
berikan melalui Bank Indonesia pada saat kliring retur.

- Surat Peringatan tSP> I untuk diberikan kepada penarik 
yaitu Y dan tembusannya dikirim ke Bank Indonesia, Mak- 
sudnya sebagai peringatan agar penarik tidak raenerbit- 
kan cek kosong lagi.

SP dan SKP hanya diberikan apabila cek yang ditolak pem
bayarannya tersebut dicairkan melalui perhitungan kliring.
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Bila dicairkan secars biasa, maka bank yang bersangkutan 
akan member! tahu secara langsung bahwa cek ditolak, kemu- 
dian agar pembawa cek menyelesaikan sendiri secara langsung 
dengan penariknya. Tembusan SKP diberikan kepada Bank Indo
nesia, pembawa cek dan disimpan bank tertarik sebagai arsip. 
SKP yang asli diberikan kepada bank yang mengkliringkan cek. 
Pembawa yang mencairkan ceknya melalui perhitungan kliring 
baru mengetahui bahwa ceknya ditolak atau tidak adalah ke- 
esokan harinya.

Untuk cek yang tidak ditolak, maka berdasarkan ha- 
sil yang diperoleh dari perhitungan kliring, oleh bank pe
nerima, dalam contoh diatas adalah BAPINDO, akan dikredit- 
kan ke rekening X. Dana yang diperoleh melalui proses per- 
hitungan kliring ini baru efektif pada keesokan harinya.

Menurut SEBI No. 1 2 / 8 UPPB/1979, apabila terjadi ke- 
keliruan penolakan terhadap cek yang semestinya mencukupi 
dananya, tetapi karena ada kesalahan administrasi pihak 
bank seperti kesalahan atau kelambatan pembukuan atas seto- 
ran, transfer dan lain lain terlanjur ditolak dengan ala- 
san dananya tidak cukup tersedia atau kosong, maka dapat 
dimintakan persetujuan Bank Indonesia setempat agar peno
lakan tersebut tidak dianggap sebagai pelanggaran penari
kan cek kosong. Untuk Itu bank yang bersangkutan harus me- 
ngajukan permohonan kepada Bank Indonesia setempat de
ngan disertai salinan atau foto copy rekening koran na- 
sabah yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang ,
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aerta bukti-bukti lainnya yang menunjukkan kesalahan ter
sebut,

Dalam hal terjadi penolakan pembayaran cek karena 
tidak ada atau kurang mencukupi dananya, sepanjang tidak 
ada unsur kesalahan administrasi bank tertarik, adalah di- 
luar wewenang bank guna menguruainya sehingga pihak bank 
tidak dapat dituntut. Sudah sewajarnya penarik sebagai pi
hak yang menerbitkan cek bertanggung jawab penuh, meng*»- 
ingat timbulnya perbuatan hukum menarik cek itu berasal 
dari perikatan dasar yang terjadi antara penarik dan pem
bawa cek, misalnya jual-beli, utang-piutang, yang dari si- 
ni mengakibatkan timbulnya kewajiban bagi penarik untuk 
memenuhi prestasinya terhadap pembawa cek dengan menarik 
cek,

Penarikan cek kosong sesungguhnya merupakan perbua
tan penyalahgunaan cek, oleh karena pada dasamya seorang 
penarik setiap melakukan pensrikan cek harus menyadari bah- 
wa hal tersebut akan menimbulkan kewajiban bagi dirinya 
untuk menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran cek ter
sebut saat diunjukkan pada bank tertarik, seperti dia-fcur 
dalam paBal 169 dan 190 KUHD, namun temyata dana tidak 
mencukupi. Pelanggaran penyalahgunaan cek termasuk juga 
bagi penarik yang pada saat menarik cek, ia tidak mengeta- 
hui secara tepat berapa saldonya yang masih ada pada bank 
tertarik, apakah mencukupi atau tidak sehingga kepada pe
narik tetap diwajibkan untuk mengganti pembayaran cek ter-
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sebut sebagai akibat dari perbuatannya yang merugikan o- 
rang lain.

Perkara penarikan cek kosong sepanjang tidak meme-
nuhi unsur-unsur tindak pidana, harus aiselesaikan menu*
rut ketentuan hukum perdata ditambah ancaman sanksi admi-
nistratif. Hal ini merupakan konsekuensi dari ketentuan
penjelasan umum PJERPU No. 1/1971 tentang Pencabutan UU. No
17/1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong yang berbunyi

Penarikan-penarikan cek kosong yang tidak memenuiii 
unsur-unsur seeuatu tindak pidana, diselesaikan me
nurut ketentuan-ketentuan hukum perdata, sedangkan 
penertiban cek sebagai salah satu aiat teknis dalam 
lalu lintas pembayaran yang bersifat giral. dapat 
dilakukan menurut saluran adminlstrasi perbankan5.

Untuk peiaksanaan selanjutnya yang berkaitan dengan pem- 
berian sanksi administratif oleh bank tertarik kepada pe
narik cek kosong, maka Bank Indonesia mengeluarkan SEBI 
No. 8/7 UPPB/1975, tentang Tata Cara Peiaksanaan Keputu- 
san Dewan Moneter No. 53/1962, yang kemudian diperbaharui. 
dengan SEBI No. 1 2 / 8 UPPB/1979, tentang Cek/Bilyet Giro 
Kosong, yang sekaligus menggantikan peraturannya.

Bank dalam rangka menjaga nama baiknya dimata ma
syarakat sehubungan terjadinya penarikan cek kosong maka 
bagi para nasabah yang telah menarik cek kosong sebanyak
3 kali berturut-turut dalam waktu 6 bulan akan dikenai 
sanksi administratif berupa penutupan rekening nasabah

Djoko Slamet, Oemar Wongsodiwirjo, Samzari Boen- 
toro, op-cit., h.27.
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yang bersangkutan. Agar nasabah sebagai penarik cek menya
dari kemungkinan ditutup rekeningnya dan selalu berusaha 
menyediakan dana yang cukup pada bank tertarik, maka kepa
da nasabah yang bersangkutan, bank akan memberikan :
a. Surat Peringatan I (SP I), untuk penolakan cek kosong 

yang pertama, yang mengingatkan agar nasabah/penarik 
yang bersangkutan tidak menarik cek kosong lagi.

b. Surat Peringatan II, untuk penolakan cek kosong kedua 
yang menyatakan akan dilakukan penutupan rekening dan 
pencantuman namanya dalam daftar hitam jika nasabah me
narik cek kosong ketiga kalinya.

c. Surat Pemberitahuan Penutupan Rekening (SPPR), untuk 
penolakan cek kosong ketiga kalinya, yang menyatakan 
bahwa rekening yang bersangkutan ditutup.

Bank tetap melaksanakan penutupan rekening walaupun nasa
bah yang bersangkutan belum atau tidak menerima Surat Pe
ringatan a t a B  penarikan cek kosong sebelumnya.

Terabusan SP dan SPPR tersebut diatas dikirimkan pa
da Bank Indonesia atau pada cabang-cabang Bank Indonesia 
yang kemudian cabang-cabang tersebut akan melaporkan penu
tupan rekening nasabah bank tersebut yang berada di wila- 
yah kerjanya kepada Bank Indonesia Pusat. Berdasarkan la- 
poran tersebut Bank Indonesia menyusun suatu daftar hitam 
yang diedarkan kepada semua bank-bank umura di Indonesia. 
Pemegang rekening atau nasabah yang telah dimasukkan da" 
lam daftar hitam, dilarang diterima atau dipertahankan se-
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bagai relesi giro oleh semua bank di Indonesia.
Tenggang waktu penutupan rekening nasabah dan pen- 

cantuman namanya dalam daftar hitam adalah selama 6 bulan 
terhitung sejak tanggal penutupan rekening. Untuk pencan- 
tuman dalam daftar hitam kedua kalinya tenggang waktunya 
12 bulan, dan untuk pencantuman yang ketiga kalinya dite- 
tapkan selama 24 bulan. Femegang rekening yang telah dima
sukkan dalam daftar hitam dapat mengajukan rehabilitasi 
untuk diperkenankan membuka kembali hubungan rekening de
ngan bank yakni setelah tenggang waktu penutupan rekening 
telah terlampaui, serta memenuhi syarat sebagai berikut :
1. Selama tenggang waktu tersebut yang bersangkutan tidak 

menarik cek kosong lagi.
Telah mengembalikan sisa buku cek kepada bank.

3. Henyerahkan bukti asli penyelesaian cek kosong yang te
lah ditariknya.

4. Menyerahkan surat pemyataan diatas materai 1000,00 
bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan semua cek 
kosong yang menyebabkan rekeningnya ditutup dan tidak 
akan melakukan penarikan cek kosong lagi.

Permohonan rehabilitasi diajukan olen nasabah yang bersang
kutan kepada Bank Indonesia setempat melalui bank yang me- 
nutup rekeningnya.
iV.'B. Upaya Penyelesaian Hukum begi Pembawa Cek Kosong.

Apabila pembawa surat cek memintakan perabayaran- 
nya kepada bank tertarik, dan bank itu menolek untuk mem-
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bayer karena dana atas cek tersebut tidak cukup atau ko
song, maka ia dapat melakukan upaya-upaya hukum sebagai 
jalan pemecahannya sehingga ia tidak merasa dirugikan aki- 
bat ceknya tidak dapat diuangkan. Agar pembawa cek terja- 
min haknya untuk bisa mendapatkan sejumlah uang atas cek 
tersebut maka pembentuk undang-undang mengadakan peraturan 
yang memberikan wewenang kepada pembawa cek untuk menuntut
orang lain bertanggung jawab atas pembayaran cek tersebut. 
Upaya-upaya nukum yang bisa dilakukan pembawa cek kosong 
tersebut dapat dibagi dalam 3 cara, yaitu :
a. Upaya nukum dengan menggunakan pasal-pasai dalam KUHD.
b. Upaya penyelesaian hukum secara perdamaian (dading).
c. Upaya penyelesaian hukum lewat pengadilan secara per

data atau pidana.
ad.a. Upaya hukum dengan menggunakan pasal-pasal dalam 

KURD (Hak Regres>.
Untuk melindungi dan raenjarain kepentirigan pemegang 

atau pembawa cek dari kemungkinan tidak dibayamya cek o- 
leh bank karena tidak tersedianya dana yang cukup atas cek 
tersebut, maka pembentuk undang-undang memberikan hak re- 
gres kepada pemegang yang tidak memperoleh pembayaran ter
sebut untuk menuntut pada para pinak yang bertanggung ja- 
wab atas pembayaran cek tersebut.

Hak regres ialah hak untuk menagih kepada debitur 
cek yang berwajib regres sehubungan karena tertarik tidak 
membayar ketike dimintakan pembayaran pada hari bayar. 
Menurut ketentuan pasal 217 KUHD para debitur cek yang
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bert8nggung jawab atas pembayaran cek tersebut adalah pa
ra endosan, avails dari penarik/avalis endosan, dan pena
rik. Hak regres baru dapat dilaksanakan oleh pemegang cek 
apabila telah memenuhi beberapa syarat, yaitu :
1 . Cek tersebut harus diajukan dalam waktu yang tepat, ya

itu sebelum tenggang W8ktu pengajuan berakhir, yakni
70 hari sejak tanggal penarikannya.

2. Sebelum melaksanakan hak regresnya seorang pemegang ha
rus lebih dulu menetapkan adanya penolakan pembayaran 
tersebut dengan membuat protes non pembayaran yang me
menuhi salah satu syarat yang disebutkan dalam pasal 
217 KUHD, yaitu :
a. Dengan mengadakan protes secara otentik.
b. Dengan pemyataan bank tertarik yang dituliB dan di- 

tanggali pada cek dengan mencantumkan hari penawar- 
snnya.

c. Dengan pernyataan yang ditanggali oleh suatu lemba- 
ga perhitungan, dimana ditetapkan bahwa cek telah 
ditawarkan pada waktu yang tepat dan tidak dibayar.

Apabila protes non pembayaran itu dibuat secara otsntik, 
maka harus dibuat oleh seorang notaris atau juru sita de- 
ngan disertai dua orang saksi.

Tentang apa yang dituntut pemegang cek dalam meng
gunakan hak regresnya terhadap wajib regres telah ditentu- 
kan dalam pasal 222 KUHD, yang meliputi :

- jumlah nominal cek yang tidak dibayar.
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- bunga 6% dihitung sejak hari pengunjukkannya.
- biaya protes dan biaya-biaya lainnya.

Wajib regres yang telah memenuhi wajib regresnya berubah 
kedudukannya menjadi pemegang yang dapat menuntut debitur 
wajib regres lainnya secara rembous sebagaimana yang di- 
atur dalam pasal 223 KUHD, yang dapat dituntut meliputi :

- jumlah semuanya yang telah dibayar olehnya.
- bunga 6% dihitung sejak hari cek itu dibayar.
- semua biaya yang telah dikeluarkan.

Peiaksanaan hak regres dapat dilakukan dengan 2 cara :
1. Secara rembous regres, artinya regres yang dilakukan 

berdasarkan urutan orang yang menjadi wajib regres. 
Misalnya, regres yang dilakukan pembawa kepada avalis 
endosan, kemudian avalis endosan meregres endosannya, 
setelah itu endosan baru meregres penariknya.

2. Secara regres lompat, yakni peiaksanaan regres yang di
lakukan tanpa memperhatikan uruttan orang yang menjadi 
wajib regres. Misalnya, pembawa cek langsung meregres 
kepada penarik tanpa terlebih dulu meregres endosan.

Dalam pasal 221 ayat 2 KUHD disebutkan bahwa pada pokok- 
nya hak regres itu dapat dilaksanakan tanpa mengingat orang 
yang menjadi wajib regres,

Didalam prakteknya hak regres ini sulit dicapai per 
wujudan haknya, Kesulitan tersebut karena prosedur peiak
sanaan regres terlalu berbelit dan merabutuhkan waktu lama, 
khususnya dalam menelusuri para endosannya. Yang dilakukan

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI CEK KOSONG DAN ... LESTARI DAMAYANTI



18

pemegang cek tersebut adalah mendatangi langsung penarik 
dengan menyatakan bahwa cek telah ditolak pembayarannya 
oleh Dank tertarik karena tidak tersedia dana maupun da- 
nanya tidak cukup, kemudian apabila penarik beritikad ba- 
ik cek tersebut langsung akan dibayar dengan uang tunai 
atau diganti dengan cek baru yang tentu ada dananya. 
ad.b. Upaya Penyelesaian Hukum secara Perdamaian (dading)

Penyelesaian ini bisa ditempuh karena Becara regres 
hak pembawa untuk mendapatkan sejumlah uang sulit dicapai 
perwujudan haknya, maka ditempuhlah penyelesaian secara 
perdamaian menurut peraturan yang berlaku supaya perwuju
dan haknya dapat dipulihkan. Dalam penyelesaian secara per- 
damaian ini telah tirobul sengketa antara kedua belah pihak 
dalam hal ini pembawa dan penarik cek.

Penyelesaian dengan perdamaian ini harus dapat meng- 
akhiri sengketa yang terjadi antara kedua pihak tersebut 
secara tuntas, baik yang berwujud sengketa perkara perda- 
ta di dalam pengadilan maupun sengketa perdata yang baru 
akan diajukan ke pengadilan (diluar pengadilan;. Perjanji- 
an perdamaian ini harus dalam bentuk tertulis.

Untuk perdamaian yang dilakukan diluar sidang peng
adilan, maka para pihak yang bersengketa membuat akta per- 
janjian perdamaian berdasarkan kesepakatan bersama, baik 
dalam bentuk akta otentik maupun dibawah tangan dan ditan- 
da-tangani kedua pihak. Untuk perjanjian perdamaian yang 
demikian ini tidak perlu dimintakan pengesahan dari peng-
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adilan, meskipun demikian sudah mempunyai kekuatan hukum 
tetap. Perjanjian perdaraaian seperti ini diatur dalam pa
sal 1851 sampai dengan 1864 KUHPerdata.

Sedangkan perdamaian di dalam pengadilan, disini 
pihak pembawa cek telah mengajukan gugatan perdata ke pe
ngadilan terhadap penarik cek, tetapi keraudian hakim ber- 
hasil mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa. Ke- 
mudian para pihak (kuasa hukumnya) membuat sendiri akta 
perjanjian perdamaian berdasarkan kesepakatan bersama. Se- 
telah ditanda tangani para pihak, selanjutnya harus dimin- 
takan pengesahan dari pengadilan agar perdamaian itu di- 
jadikan sebagai putusan pengadilan. Putusan perdamaian se
perti ini dasar nukumnya diatur aalam pasal 130 H1 R. Putu- 
san perdamaian ini memperpendek dan mempersingkat proses 
penyelesaian sengketa diantara pihak yang berselisih.

Dan apabila pihak-pihak yang bersengketa tidak da
pat didamaikan lagi maka penyelesaiannya dapat dilakukan 
melalui suatu proses persidangan sesuai ketentuan hukum 
acara perdata.
ad.c* Upaya Penyelesaian Hukum lewat Pengadilan secara 

perdata atau pidana.
Penyelesaian cara ini ditempuh apabila penerbitan 

cek kosong ini betui-betul merugikan pihak pembawa cek de
ngan nilai nominal yang besar. Sedangkan penyelesaian me
lalui perdamaian tidak aapat dicapai, Satu-satunya jalan 
pihak yang dirugikan menga^ukan gugatan perdata ke penga-
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dilan atau melaporkan ke kepolisian apabila memenuhi un- 
sur tindak pidana.
c.i. Upaya hukum levat pengadilan secara perdata.

Pembawa cek yang ditolak pembayarannya karena tidak 
tersedia dana atau tidak mencukupi dana penarik pada bank 
maka ia dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan 
negeri yang berwenang agar penarik memenuhi pembayaran dan 
sekaligus membayar biaya kerugian dan bunga karena penarik 
tidak melaksanakan kewajibannya untuk menyediakan dana pa
da bank, sehingga ia dianggap wanprestasi seperti diatur 
dalam pasal 1243 KUHPerdata, yang berbunyi :

Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenu-’ 
hinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apa- 
bila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi 
perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu 
yang harus diberikan, atau dibuatnya, hanya dapat di 
berikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah 
dilampaukannya .

Bari bunyi pasal itu maka seseorang dapat dituntut atau 
digugat berdasarkan pasal tersebut apabila tergugat, dalam 
hal ini adalah penarik tidak memenuhi suatu perikatan. Se
perti diketahui bahwa timbulnya penarikan cek itu setelah 
adanya perikatan dasar antara penarik dan pembawa cek.

Dengan demikian debitur yang menarik cek kosong da
pat dik8takan bahwa ia tidak melaksanakan prestasinya ke-
pada kreditur (wanprestasi). Karena pada dasarny8 penari
kan cek merupakan bentuk pelaksanaan prestasi yang berupa

^Subekti dan R. Tjitroaudibio, Kitab Undang-undafttf 
Hukum Perdata. Cet. XXII, Pradnya Paratflta, Jakarta, 1990,
k.ii/O.
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pembayaran dengan uang giral dari suatu traneaksi yang se- 
belumnya melatar belakangi penarikan cek. Dengan diterbit- 
kannya cek oleh penarik guna membayar transaksi yang dila- 
kukannya, maka ia harus menyadari kewajibannya untuk me- 
nyediakan dana yang cukup pada bank, guna pembayaran cek 
tersebut.

Berdasarkan pasal 1243 KUHPerdata, pihak yang diru- 
gikan dapat mengajukan gugatan ganti rugi, apabila sebê - 
lum-nya kreditur lebih dulu memberi pemyataan lalai da
lam bentuk tertulia kepada debitur, yang berisi : apa yang 
dituntut, dasar tuntutan, batas waktu paling lambat peme- 
nuhan prestasi. Keadaan lalai timbul apabila tenggang wak
tu dalam pemyataan lalai lampau.. tanpa ada pemenuhan pres* 
tasi dari debitur kepada kreditur. Lalainya debitur meru- 
pakan syarat untuk dikabulkannya gugatan ganti rugi.

Perbuatan penarikan cek kosong juga termasuk perbu- 
atan melawan hukum (onrechmatige daad), seperti yang dia- 
tur dalam pasal 1365 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa ti- 
ap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugi8n bagi orang 
lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebab- 
kan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Oleh kare
na itu pembawa cek sebagai pihak yang dirugikan dapat ju- 
ga mengajukan gugatan terhadap penarik cek kosong ke peng
adilan atas dasar pasal ini.

Apabila pihak yang dirugikan mengajukan gugatan 
berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata, ia harus membuktikan
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unsur-unsur dalam pasal ini, yaitu :
- Perbuatan penarikan cek kosong itu adalah melawan hukum 

artinya bertentangan dengan wajib hukum yang seharusnye 
ia lakukan, yaitu menyediakan dana yang cukup pada bank 
guna membayar cek tersebut.

- Menimbulkan kerugian, artinya dengan ditolaknya pembaya
ran cek itu, menghilangkan hak pembawa atas uang yang 
tercantum dalam cek tersebut.

- Penarikan cek kosong itu dilakukan dengan kesalahan, ar
tinya sengaja dilakukan untuk merugikan orang lain. Ar- 
ti kesalahan disini meliputi juga kelalaian meski tidak 
sengaja, tetapi tetap menimbulkan kerugian orang lain.

- Ada hubungan kausal antara kerugian yang timbul dengan 
perbuatan yang dilakukan. Artinya hilangnya hak pembawa
cek atas sejumleh uang justru karena perbuatan penarik 
yang menarik cek kosong.

Atas dasar perbuatan melawan hukum ini, pihak yang dirugi
kan dapat menuntut ganti rugi sesuai dengan prosedur hu- 
kura yang berlaku.
c.2. Upaya hukum lewat pengadilan secara pidana.

Dalam hal ini pembawa cek sebagai pihak yang diru
gikan mengadukan kepada kepolisian, jika perbuatan penarik 
menarik cek kosong memenuhi kriteria pasal 378 KUHP (peni- 
puan). Kemudian-pihak kepolisian. memberikan ke Jaksa Penun- 
tut Umum, baru selanjutnya penarik cek kosong.tersebut di- 
aj^ksn ke pengadilan. Penipuan yang diatur dalam pasal 378 
KUHP adalah sebagai beriku*t :
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Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri 
sendiri atau orang lain secara melawan hukum, deng
an memakai nama palsu atau martabat (hoednigheid) 
palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian ke- 
bohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerankan 
barang sesuatu kepadanya, atau BUpaya member! utang 
maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipu- 
an dengan pidana penjars paling lama empalt tahun'.
Dengan demikian untuk memastikan bahwa perbuatan 

menarik cek kosong itu sebagai tindak pidana penipuan ma
ka seorang tersangka dalam nal ini penarik cek kosong ha
rus memenuhi unsur-unsur penipuan dalam perbuatannya ;
- Menggerakkan hati atau membujuk orang lain agar orang 

tersebut menyerahkan suatu barang, memberi hutang mau
pun menghapuskan piutang.

- Maksud menggerakkan hati atau membujuk orang lain itu 
menggunakan nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, 
atau rangkaian perkataan bohong.

- Tujuannya adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau 
orang lain secara melawan hukum.

Dari unsur-unsur diatas, maka perbuatan penarikan 
cek kosong bisa dituntut sebagai tindak pidana penipuan* 
Disini narus dilinat banwa penarikan cek tersebut merupa- 
kan sarana pemikat sehingga pembawa cek sebagai kreditur 
menjadi tergerak hatinya atau terbujuk natinya untuk me- 
nyeralikan suatu barang dan seterusnya. Apalagi bila hal 
tersebut didahului atau diikuti dengan rangkaian tipu

7Moelyatno, Kitab undang-undang Hukum Pidana» Cet. 
XIII, Bind Aksara, Jakarta, 1^8 4, h. 161•
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muslihat atau kebohongan dalam menarik cek yang temyata 
kosong, maka disini dianggap telah terjadi penipuan beru- 
pa penarikan cek kosong yang digunakan sebagai alat pem
bayaran dalam suatu transaksi. Dengan demikian berarti pe
narik dalam memperoleh barang itu telah melekukan perbua
tan yang menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum.

Selain itu perbuatan penarikan cek kosong juga di- 
mungkinkan dituntut sebagai tindak pidana berdasarkan pa
sal 379a KUHP, yang berbunyi sebagai berikut ;

Barangsiapa menjadikan sebagai mata pencaharian atau 
kebiasaannya untuk membeli barang-barang, dengan mak- 
sud supaya tanpa membayar eeluruhnye, memastikan pe?-. 
nguasaennya terhadap barang-barang itu untuk diri 
eendiri maupun orang lain, d^ancam dengan pidana pen- 
jara paling lama empat tahun •

Maka seorang penarik cek kosong dapat dituntut berdasar
kan pasal tersebut diatas, haruslah memenuhi unsur-unsur 
sebagai berikut :
- Membeli barang-barang.
- Maksud pembelian barang-barang itu tanpa pembayaran se- 

luruhnya serta bermaksud menguasai barang-barang itu un
tuk diri sendiri atau orang lain.

- Perbuatan itu dilakukan sebagai mata pencaharian atau 
kebiasaan.

Dengan menarik cek yang ternyata tidak cukup atau 
tidak ada dananya pada bank, menunjukkan bahwa penarik ber 
tujuan untuk tidak melunasi harga barang yang dibslinya,

8Ibid.
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dengan cara pembayaran dengan menarik cek yang temyata 
kosong. Perbuatan ini ditunjang dengan adanya maksud bah
wa pembelian barang-barang yang tidak dilunasi tersebut 
merupakan kebiasaan atau pekerjaannya yang dilakukan ber- 
ulang kali dan di berbagai terapat.

Henurut Pauline Primawati, S.H., Hakim Pengadilan 
Negeri Surabaya, dalam prakteknya kasus-kasus tentang 
cek kosong yang masuk ke Pengadilan Negeri Surabaya, pada 
umumnya penarik cek kosong dituntut karena melakukan tin
dak pidana penipuan, sedahgkan untuk masalah ganti ru- 
ginys^, penarik cek kosong dituntut gugatan ganti rugi se- 
suai dengan keten*tuan hukum acara perdata.
V. KESIMPULAN DAN SARAN
V.A. Kesimpulan :
1 . Pembawa cek mengetahui bahwa cek yang ada padanya ada

lah cek kosong, bisa secara langsung dari bank tertarik 
yang menolak pembayaran cek tersebut pada saat ia raeng- 
unjukkan ke bank tertarik, dengan alasan dana penarik 
tidak ada/tidak mencukupi untuk membayar cek tersebut. 
Bisa juga keesokan harinya, dengan diserahkannya kem- 
bali cek dan Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari bank 
tertarik yang diberikan melalui bank penerima, hal ini 
bila cek tersebut dicairkan melalui proses kliring. 
Penarik cek kosong akan diberi sanksi administratif be- 
rupa penutupan rekening dan pencantuman namanya dalam 
dalam daftar hitam oleh Bank Indonesia.

2. Penyelesaian secara hukum yang dapat ditempuh pembawa
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cek kosong agar haknya dapat terpenuhi ;
a. Menagih/menuntut para debitur cek yang wajib regres 

kepadanya melalui prosedur regres.
b. Upaya penyelesaian secara perdamaian (dading) menu

rut peraturan yang berlaku dan berdasarkan kesepaka- 
tan para pihak.

c. Mengajukan gugatan secara perdata atau mengadukan ke 
Kepolisian bila raemenuhi unsur-unsur tindak pidana.

V.B« Saran :
1 . Perlu dilakukan penyempurnaan pasal-paaal dalam KUHD 

yang dapat memberikan peluang penerbitan cek kosong.
Hal ini perlu dipernatikan dalam rangka penyusunan *UHD 
JNasional yang akan datang.
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PT BANK PEMBANGUNAN INDONESIA IPERSERO)
Cabang Surabaya Basuki Rahmat

T e te o c ^  5 * 6 7 7 2 , 5 1 6 7 3 8 . 5 ' 6 7 3 9  
5 1 6 7 ^ 0 , 5 1 6 7 6 0  

F a c s v r * te  (0 3 D  5 1 6 7 5 2 . 5 1 6 7 7 6  
Te*«* 3 2 3 8 0 . 3 2 3 S 1 B P IN S R  tA

SURAT KETERANGAN
Nomor :oioq Bus. SBR

PT BANK PEMBANGUNAN INDONESIA (PERSERO) Cabang 
Surabaya Baauki Rachmat dengan ini menerangkan bahwa :

Sdr. Lestari Damayanti
Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya 
telah melakukan Survey di Bank tersebut diatas guna pe- 
nyusunan skripsi berjudul ** Cek Kosong dan Penyelesaian 
Secara Hukum bagi Pembawanya" dari tanggal 18 s/d 
Juni 1993.

Demikian agar maklum dan untuk dipergunakan seba- 
gairaana mestinya.

Surabaya, 09 Nopember 1993

aARtisiou
JaUin Basuk> Rahm&t ^  129  * 137 
M^abarya 6 0 0 1 6

PT BANK PEMBANGUNAN INDONESIA (PERSERO)
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I U S A H A A N

FOTOCOPY AKTE PERUSA HAAN 
FOTOCOPY NPWP 
FOTOCOPY KTP/ID PEMIL1K 
FOTOCOPY KTP/ID YANG DIBEIU KUASA 
R E FE R E N SI  BANK 
SETORAN PERTAMA
SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)
TANDA D A F T A R  PERUSAHAAN (TDP)

R O R A N G A N

FOTOCOPY NPWP 
FOTOCOPY KTP/ID PEMILIK 
R E F E R E N S I  BANK 
SETORAN PERTAMA
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K e p a d a :

SURAT KE TICRANGAN PICNOLAKAN 
WARKAT LALU LINTAS I’EMHAYAKAN GIRAL

H e r s a m a  ini k a m i  k e m b a l ik a n  : S u r a b a y a , ............................ ..........  1 9 ...............

N o . R p .
C E K N o . R p .

N o. R p .
BILYET GIRO N o . R p .

N o . R p .

K a r e n a  a la san -a i; i san  s e p e r t i  t e r c a n i u m  p a d a  a n g k a  . . . .  d a n ____d ib a w a h  i n i :

1. S a ld o  t i d a k  c u k u p  ( i c r m a s u k  c ro ss  c le a r in g  d a n  m c l a m p a u i  m a k s i m u m  k re d i i ) .

2. R e k e n i n g  te l a h  d i t u t u p .

3. 13ea m a te r a i  b e lu m  d ip c n u h i .

4. E n d o s c m c n  t idak  m e n u r u t  p e n i i u r a n  y a n g  d i i e t a p k a n .

5. T a n d a  m n g a n  t id a k  c o c o k  d e n g a n  s p e c im e n

6. M e l a m p a u i  t e n g g a n g  p e n a w a ra n .

7. S u d a h  k a d a lu w a r s a

8. P e m b a y a r a n  w a r k a i  d ib lo k i r  u ich  K e p o l i s ia n /K e ja k s a a n  ( S u r a t  K c p o l i s ia n /K e ja k s a a n  
i c r l a m p ir ) .

9. J u m l a h - j u m t a h  d a l a m  h u r u f  d a n  a n g k a  t id a k  co c o k .

10. T a n d a  p e n e r i m a a n  b u k u  cck /b i lyc t  g iro  b e l u m  d ik e m h a l ik a n .

] I. C o r c i a n  a t a u  p c r u b a h a n  t idak  d i i a n d a t a n g a n i  o le h  p e n a r ik .

12. T a n g g a l  c f c k t i f  bilyct g i ro  b e lu m  sa m p a i .

13. Bilyct  g iro  d ib a ta lk a n  o le h  p en a r ik .

14. C a p  J a w a i a n / P c r u s a h a a n  tiduk a d a / i id a k  cocok ,
15 .........................................................................................................................................

N a r o a  p e n a r ik  : H a p i n d o  101 - 0 2 9 3

(1/07/92

M 1 1 1 Kperpustav.̂
■ UNIVERSITY A' 

S U R A

NSGGV
V A.
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PT BANK PEMBANGUNAN INDONESIA (PERSERO)
Cabang Surabaya Basuki Rahmat

Basuki Rahmat 
ays 6 0 0 1 6

tor kami

piran

lal

Telepon : 5 1 6 7 7 2 . 5 1 673B . 5 1 6 7 3 9  
No. 129 -  137  5 1 6 7 4 0 , 5 1 6 7 6 0

Facsimile: (0 3 1 ) 5 1 6 7 5 2 , 5 1 6 7 7 6  
Telex : 3 2 3 8 0 . 32361 BPINSR IA

.BKJ.SBR.RHS S u r a b a y a
J i k t  m tm b ftlM  h »ra p  d iia b u t 

n o m o f  d > n  tanggal »u ra t In i.

Penarikan cek/Bilyet Giro kosong.

Surat Peringatan I. 

Kepada Yth.

Dengan ini diberitahukan bahwa pada tanggal kami

telah menerima lembar cek/bilyet giro yang ditarik oleh Saudara yaitu :

Cek/Bilyet Giro No. Tanggal sebesar Rp.

Cek/Bilyet Giro No. Tanggal sebesar Rp.

Cek/Bilyet Giro No. Tanggal sebesar Rp.

yang kami tolak pembayarannya karena dana Saudara pada kami tidak mencukupi 
untuk memperhitungkan cek/bilyet Giro tersebut.

Selanjutnya kami m inta perhatian Saudara agar kejadian seperti tersebut 
diatas tidak terulang lagi karena hal tersebut dapat mengakibatkan penutupan re
kening Saudara.

Demikian agar Saudara maklum.

PT BANK PEMBANGUNAN INDONESIA (PERSERO)

asan : '  Bank Indonesia
Cabang Surabaya.
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PT BANK PEMBANGUNAN INDONESIA (PERSEROl
Cabang Surabaya Basuki Rahmat

Basuki Rahmat No. 129 • 137 
iaya 6 0 0 1 6

Teiepon : 5 1 8 7 7 2 , 5 1 6 7 3 8 , 5 1 6 7 3 9  
5 1 6 7 4 0 , 5 1 6 7 6 0  

Facsimile : C031J 5 1 6 7 5 2 , 5 1 6 7 7 6  
Telex : 3 2 3 8 0 . 32381 BPINSR IA

tor kami

piran

lal

.BKJ.SBR.RHS.

Penarikan Cek/Bilyet Giro kosong.

Surabaya
J ik a  h a ra p  d i i t b u t

n o m o r  d a n  ta n g g a l t u r a t  in i.

Surat Peringatan ke II. " R A H  ASIA*

Kepada Yth.

Menunjuk surat kami kepada Saudara No. 

tanggal perihal tersebut diatas, dengan ini kami beritahukan

bahwa pada tanggal kami telah menerima lagi Cek/Bilyet Giro

kosong yang Saudara tarik, yaitu :

Cek/Bilyet Giro No. tanggal sebesar Rp.

Cek/Bilyet Giro No. tanggal sebesar Rp.

Cek/Bilyet Giro No. tanggal sebesar Rp.

yang harus kami tolak pembayarannya karena dana Saudara pada kami tidak men- 
cukupi untuk memperhitungkan cek/bilyet giro tersebut.

Perlu kami minta perhatian Saudara bahwa peringatan ini merupakan 
surat peringatan terakhir, sehingga apabila Saudara melakukan penarikan cek/bilyet 
giro kosong lagi, maka kepada Saudara akan dikenakan sankai penutupan rekening. 
Sanksi penutupan rekening termaksud akan mengakibatkan pencantuman nama 
Saudara dalam Daftar Hitam dan dihentikannya hubungan rekening Saudara dengan 
semua bank di Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

PT BANK PEMBANGUNAN INDONESIA (PERSERO)

asan : Bank Indonesia 
Cabang Surabaya.
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PT BANK PEMBANGUNAN INDONESIA (PERSERO)
Cabang Surabaya Basuki Rahmat

dan Basuki Rahmat No. 128  -  137 
jrabaya 6 0 0 1 6

Telepon : 5 1 6 7 7 2 , 5 1 6 7 3 8 , 5 1 6 7 3 9  
5 1 6 7 4 0 . 5 1 6 7 6 0  

Facsimile: (0 3 1 ) 5 1 6 7 5 2 , 5 1 6 7 7 6  
Telex : 3 2 3 8 0 , 32381 BPINSR IA

Jomor Kami

.ampiran

erihal

.BKJ.SBR.RHS

Penutupan rekening koran Saudara 
karena penarikan cek/bilyet giro kosong.

Surabaya
J ik a  m am balas harap disabut 

n o m o r d a n  tanggal $ u r»t Ini.

” R A H A S I A”

Kepada Yth.

Meskipun telah dua kali kami berikan Surat Peringatan kepada Saudara 
yaitu dengan surat No.

tanggal dan No.

tanggal , namun pada tanggal

Saudara masih menarik cek/bilyet giro kosong lagi, yaitu :

tanggal sebesar Rp.

tanggal sebesar Rp.

tanggal sebesar Rp.

Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku mulai tanggal surat ini reke- 
ning Saudara kami tutup.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami minta agar Saudara mengem- 
balikan sisa-sisa buku cek/bilyet giro yang belum terpakai dan kini masih ada dalam 
persediaan Saudara yang m enurut ta ta usaha kami masing-masing bernomor :

— C e k  No. sampaidengan No.

— Bilyet Giro No. sampai dengan No.

Selanjutnya perlu kami kemukakan bahwa permohonan rehabilitasi reker 

ning Saudara baru dapat diajukan kepada Bank Indonesia melalui kami sesudah 
masa pengenaan sanksi hukuman administratip selama 6 (enam) bulan / 12 (dua 
belas) bulan/24 (dua puluh empat) bulan terhitung semenjak penutupan rekening 
telah lampau serta memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Selama jangka waktu tersebut tidak melakukan penarikan cek/bilyet giro 
kosong lagi.

2. Saudara telah mengembalikan sisa-sisa buku cek/bilyet giro.

Cek/Bilyet Giro No. 

Cek/Bilyet Giro No. 

Cek/Bilyet Giro No.
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Tindasan :

3. Telah menyampaikan bukti-bukti penyelesaian cek/bilyet giro kosong yang 
telah Saudara tarik berupa cek/bilyet giro asli atau kwitansi pembayaran kepa
da pemegang.

4. Menyerahkan surat pem yataan diatas meterai Rp. 1.000 bahwa Saudara telah 
menyelesaikan semua cek/bilyet giro kosong yang menyebabkan rekening 
Saudara ditutup dan tidak akan melakukan penarikan cek/bilyet giro kosong 
lagi.

5. Nama Saudara tidak tercantum dalam daftar kredit macet.

Demikian agar Saudara maklum.

PT BANK PEMBANGUNAN INDONESIA (PERSERO)

Bank Indonesia 
Cabang Surabaya.
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