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MOTTO

"Tuhan tidak akan nenberi cobaan kepada unatHya 

di luar batas kenanpuan"
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ABSTRAK 

Dalam dunia perdagangan yang maju dengan pesatnya akan terjadi perdagangan yang 

cepat, maka diperlukan sarana yang mendukung usaha tersebut. Salah satu sarana yang 

dimaksud adalah penggunaan cheque sebagai pengganti uang tunai yang lebih praktis dan 

aman. 

Mengenai pemakaian cheque di kalangan masyarakat seringkali terjadi usaha 

seseorang untuk memenuhi prestasi dalam suatu transaksi perdagangan, menuju pada 

spekulasi untuk menerbitkan cheque. Sedangkan orang yang bersangkutan mengetahui bahwa 

dana di bank tidak cukup tersedia, tetapi ia berusaha untuk menyetor dana pada bank 

menjelang hari bayar (tanggal efektif suatu cheque). Dengan demikian ia menerbitkan suatu 

cheque yang diberi tanggal kemudian (postdated cheque). 

Tindakan sebagaiamana di atas, jelas menciptakan cheque sebagai credietmiddle atau 

alat bayar kredit. Apalagi bila hal tersebut ditunjang oleh sikap pihak pembawa (nemer) yang 

tetap berpedoman pada tanggal yang tertulis dalam cheque sebagai tanggal pembayaran 

(vervaldag) . 

Masalah cheque kosong menimbulkan akibat yaitu kepercayaan masyarakat terhadap 

bank sebagai lembaga keuangan dan jasa yang ditawarkan menjadi kabur. 
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BAB I 

PENDAHULUAN

1. P e m a s a l a h a n  : Latar belakang dan R m m s a n n v a

Lebih dari erapat dekade ini bangsa Indonesia giat 

membangun untuk mengejar ketertinggalan dengan bangsa- 

bangsa lain. Dalam melaksanakan pembangunan, bangsa 

Indonesia memakai suatu tahapan yang disebut Pembangunan 

Lima Tahun (Pelita). Adapun tiap-tiap tahap Pelita ada 

p r i o r i t a s - p r i o r i t a s , sektor apa yang perlu d i k e d e p a n k a n . 

Rupanya sektor ekonomi lebih mendominasi pada tiap tahapan 

Pelita tanpa mengabaikan sektor-sektor lain. Hal ini 

semata-mata untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional 

yaitu mencapai masyarakat yang adil dab makmur, baik 

materiil maupun spiritpil.

Salah satu aspek pembangunan di bidang ekonomi 

adalah perdagangan. Pesatnya perkembangan zaman membuat 

mobilitas bararig dan jasa juga berkembang dengan c e p a t . 

Berbicara tentang dunia perdagangan tentu saja tidak lepas 

hubungannya dengan masalah permodalan atau penyediaan 

dana. Lembaga yang sangat berperan dalam hal ini adalah 

lembaga perbankari.

Dalam dunia modern, kerja sama antara pengusaha bank 

telah demikian majunya. Keduanya merupakan rekan yang 

saling membantu demi kemajuan m a s i n g - m a s i n g , serta derai

1
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kelancaran jalannya lalu lintas pembayaran dalam 

p e r e k o n o m i a n . Perwujudan kerja sama itu dapat kita 

saksikan dalam perkembangan lalu lintas pembayaran, yang 

lebih banyak bersifat giral dari pada kartal. Hal ini 

tidak lepas dari kenyataan perdagangan pada zaman sekarang 

dimana transaksi dagang dilakukan antar pedagang yang 

berdiam di negara yang berlainan, juga nilai transaksi 

tersebut dalam melakukan perjalanan jauh dengan membawa 

uang tunai yang banyak. Hal ini akan membawa risiko yang 

tinggi terhadap keselamatan jiwa maupun barang yang dibawa 

terhadap upaya perampokan.

Salah satu bentuk alat pembayaran giral adalah 

cheque, yang akan memenuhi kebutuhan adanya alat 

pembayaran yang lebih praktis, aman dan modern. Dalam 

Kitab Undang-undang -Huk um Dagang (disingkat KUHD), 

ketentuan m$nngenai cheque terdapat dalam buku kesatu bab 

VII pasal 178 sampai dengan pasal 229, yang mana pada 

pasal 178 memuat syarat-syarat formal cheque, dan dari 

pengertian cheque adalah surat yang memuat kata cfieque 

yang diterbitkan pada tanggal dan tempat pembayaran 

tertentu dengan nama penerbit dan memerintahkan tanpa 

syarat kepada bankir untuk membayar sejumlah uang kepada 

pemegang pembawa cheque yang telah ditentukan.

Surat cheque yang d iterbitkan mempunyai fungsi 

sebagai alat pembayaran yang sama dengan uang tunai (cash)

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI POSTDATED CHEQUE DALAM ... YULI ASTUTI 



3

karena dana yang tersimpan di bank itu dapat dianbil 

s e w a k t u - w a k t u . Dengan demikian setiap pemegang atau 

pembawa cheque adalah sama juga dengan pembawa atau 

pemegang uang tunai, artinya jika dia mengadakan transaksi 

jual beli sesuatu, ia dapat membayar dengan cheque 

kemudian ditukarkan dengan uang pada bank penyirapan dana, 

setiap saat diperlukan.

Sebagai alat’pembayaran tunai, cheque dapat denngan 

inudah dipindahtangankan kepada orang lain.

Dasar penerbitan cheque sebagai alat bayar, timbul 

dari ad&nya perikatan dasar, dimana pihak penerbit 

berposisi sebagai debitur, sedangkan pemegangn atau 

pembawa berposisi sebagai kreditur. Penerbit sebagai 

debitur  juga mempunyai perikatan dasar dengan tersangkut. 

Yang dimaksud "tersangkut" oleh pasal 229 a bis KUHD 

adalah bankir, yaitu setiap orang atau badan yang dalam 

p e k erjaann ya secara teratur meraegang keuangan guna 

pemakaian segera oleh orang-orang lain.

Penerbit dapat saja menagih atau mengambil dana yang 

tersedia di bank tertentu sewaktu-waktu, untuk kepentingan 

kreditur. Untuk mengambil dana itu digunakan suatu cara 

yaitu dengan menerbitkan cheque. Bila kemudian kreditur 

menunjukkan cheque tersebut pada bank yang dimaksud dalam 

cheque, maka bank akan membayar sejumlah uang kepadanya.
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Namun begitu untuk mendapatkan uang tunai dengan 

pengunjukkan cheque tidak semudah itu, karena dalam 

praktek seringkali sebagian orang atau bahkan pihak bank 

mengambil sikap yang tidak mendukung keberadaan cheque 

sebagai alat bayar tunai, sehingga baik langsung atau 

tidak langsung akan mempengaruhi lalu lintas pembayaran. 

Misalnya penarik sengaja menerbitkan cheque sedangkan ia 

mengetahui bahwa untuk cheque yang d i t e rbitkan nya tidak 

cukup tersedia dana di bank tertarik. Maka upaya yang 

ditempu h penarik adalah dengan mencantumkan tanggal yang 

lebih kemudian atau dengan kata lain m enerbitkan postdated 

cheque. Upaya ini merupakan tindakan spekulasi dari 

penarik, dalam hal pelaksanaan amanat yang terkandung 

dalam cheque, dan apabila perki raannya sampai meleset maka 

timbullah suatu masalah yaitu adanya penarikan cheque 

kosong. Sikap bank selaku tertarik dalam menghadapi 

postdated cheque biasanya akan membayar asalkan cukup 

tersedia dana untuk itu.

Seperti yang telah saya kemukakan di atas, cheque 

mempunyai hubungan yang erat dengan bank sebagai pemberi 

jasa bagi masyarakat pada umumnya dan bagi dunia- 

perdagangan pada khususnya. Melihat hal demikian ini, 

mengenai cheque sebagai alat bayar giral masih terdapat 

banyak masalah yang timbul dalam praktek, khususnya 

menyangkut tentang cheque yang bertanggal kemudian
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(postdated cheque).

Berpangkal tolak dari latar belakang yang saya bahas 

diatas maka yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagai 

berikut :

1. Bagaimana kah cara penarikan cheque dan apakah 

motivasi penarikan cheque ?

2. Bagaimanakah peranan postdated cheque dalam lalu 

lintas perdagangan ?

3. Permasalahan apa yang timbul dari penarikan 

postdated cheque yang kosong serta bagaimana 

penyel esaiannya ?

2. Pen.ielasan Judul

Skripsi ini berjudul "Postdated Cheque Dalam Lalu 

Lintas Pembayaran". Untuk itu saya akan membagi menjadi 

kata-kata postdated, cheque, dalam lalu lintas dan 

p e m b a y a r a n .

"Postdated" mempunyai arti membubuhi tanggal 

beberapa waktu kemudian dari pada tanggal yang 

sebenarnya.* "Cheque" berasal dari bahsa Inggris yang 

berarti mencocokkan atau m e m p e r l i h a t k a n , jadi cheque 

mempunyai maksud sebagai surat perintah untuk membayar

^Wojowasito dan W.J.S. Poeruadarminta, Kamus Lengkao
Intftfris-Indonesia__ Indonesia-Inggris. Cet. Ill, Hasta,
Jakarta, 1974, h. 138.
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sejumlah uang.^ Selanjutnya kata "dalam" sebagai kata 

perangkai, mempunyai arti sama dengan kata ‘'pada1' dalam 

arti tempat atau wadah. Kata ''lalu lintas" mempunyai arti 

sebagai bolak-balik, hilir mudik. Kemudian kata

"pembayaran" berarti proses, perbuatan, cara m e m b a y a r . 4

Setelah diketahui arti kata-kata tersebut, maka 

penjelasan selengkapnya sebagai berikut; surat perintah 

untuk membayar sejumlah uang yang diberi tanggal beberapa 

waktu dari tanggal yanng sebenarnya dalam hilir mudiknya 

suatu proses membayar yang biasa dilakukan oleh 

masyarakat, khususnya pengusaha.

3. Alasan Penilihan Judul

Dalam dunia perdagangan yang maju dengan pesatnya 

akan terjadi perdagangan yang cepat, maka diperlukan 

sarana yang mendukung usaha tersebut. Salah satu sarana 

yang dimaksud adalah penggunaan cheque sebagai pengganti 

uang tunai yang lebih praktis dan a m a n .

Mengenai pemakaian cheque di kalangan masyarakat 

seringkali terjadi usaha seseorang untuk memenuhi prestasi

2
Djoko Slamet, A. Oemar Wongodiwirjo dan Samzari 

Boentoro, E.eiLgerlian Singkat Tentang Hukum D a g a n g . Jilid
II, Universitas Airlangga, Surabaya, 1982, h. 3.

3
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Ramus Besar 

Bahasa I n d o n e s i a . Cet. II, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, 
h. 490.

4I b i d . h. 89.
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dalam suatu transaksi perdagangan, menuju pada spekulasi 

u ntuk menerbitkan cheque. Sedangkan orang yang 

bersangkutan mengetahui bahwa dana di bank tidak cukup 

tersedia, tetapi ia berusaha untuk menyetor dana pada bank 

menjelang hari bayar (tanggal efektif suatu cheque). 

Dengan demikian ia menerbitkan suatu cheque yang diberi 

tanggal kemudian (postdated cheque).

Tindakan sebagaiamana di atas, jelas menciptakan 

cheque sebagai credietmiddle atau alat bayar kredit. 

Apalagi bila hal tersebut ditunjangn oleh sikap pihak 

pembawa (nemer) yang tetap berpedoman pada tanggal yang 

tertulis dalam cheque sebagai tanggal pembayaran 

(v e r v a l d a g ) .

Hasalah cheque kosong menimbulkan akibat yaitu 

kepercayaan masyarakat terhadap bank sebagai lembaga 

keuangan dan jasa yang ditawarkan menjadi kabur.

4. Tuiuan Penulisan

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk melengkapi 

salah satu syarat wajib yang harus dipenuhi oleh setiap 

mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya 

guna memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Selain itu penulisan skripsi ini juga untuk memberi 

sumbangan pemikiran kepada pembaca mengenai cheque 

khususnya postdated cheque sebagai alat untuk memperlancar
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dan mem permudah pembayaran melalui lembaga perbankan serta

bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada pembaca

mengenai postdated cheque dipandang dari kacamata 

pengaturan hukumnya.

5. Metodolotfi

Sebagaimana lazimnya dalam setiap penulisan ilmiah, 

tentu didasarkan pada metode-metode tertentu yang 

berdasarkan kerangka ilmiah. Hal ini dimaksudkan agar 

penulisan tersebut dapat dipertang gungjawabka n secara 

ilmiah. Atas dasar itu penulisan skripsi ini berdasarkan 

metodologi yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. Pendekatan masalah

Permasalahan ini saya bahas dengan raenggunakan 

metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu menelaah 

permasalahan postdated cheque secara yuridis yang 

berdasarkan pada norma hukum di satu sisi dan dikaitkan 

dengan data emppiris di sisi lain. Norma hukum dalam hal 

ini adalah mengenai ketentun-ketentuan hukum tentang 

c h e q u e .

b. Sumber data

Data yang saya pakai untuk menyusun skripsi ini 

adalah: pertama; berupa data kepustakaan melalui 

literatur, buku-buku, p e r u n d a n g - u n d a n g a n , dan lain-lain. 

Kedua; berupa data empiris, yaitu data yang saya peroleh
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melalui waw ancara pada pihak yang terkait dengan 

permasalahan ini seperti staf Bank Rakyat Indonesia Cabang 

Pahlawan Surabaya. Wawancara saya lakukan dalam situasi 

tatap muka dengan mengajukan pertanyaan kepada responden 

baik secara lisan maupun secara tertulis.

c. Prosedur pengumpuan dan pengolahan data

Untuk mempermudah dan memperlancar penulisan, maka 

terlebih dahulu saya kelompokkan data kepustakaan yang 

relevan dengan permasalahan menurut klasifikasi prioritas 

dekatnya data tersebut dengan permasalahan yang ada. Dari 

semua data yang terkumpul itu selanjutnya saya olah dengan 

mmembanding-bandingkn serta mengualifikasi antara data 

satu dengan yang lainnya. Kemudian hasil dari pengolahan 

data tersebut saya rumuskan sistematis ke dalam bab-bab 

dan sub-sub bab sesuai'dengan pokok bahasan m a s i n g - m a s i n g .

d. Analisis data

Dari data yang telah terkumpul itu selanjutnya saya 

analisis dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis 

melalui metode a n a l i t i c o - s y n t h e t i c , yaitu gabungan antara 

metode deduktif (yaitu bertolak dari peraturan perundang- 

undangan yang berlaku sebagai proposisi umum yang 

kebenarannya telah diyakini dan berakhir pada suatu 

kesimpulan yang bersifat khusus) dan metode induktif 

(melalui pengamatan yang saya lakukan dan wawancara
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dengan pihak terkait dan berakhir dengan suatu teori atau 

hal b a r u ).

6. Pertantfgung.iawaban S i stenati ka

Suatu hal yang umum bahwa dalam setiap penulisan 

ilmiah, pendahuluan senantiasa ditempatkan pada Bab I. 

Dalam bab pendahuluan tersebut berisi gambaran umum 

tentang latar belakang permasalahan yang merupakan titik 

awal untuk membahas uraian-uraian berikutnya. Para 

pembaca akan dituntun untuk memahami permasalahan yang 

akan dibahas secara mendalam pada bab-bab berikutnya. 

Untuk memudahkan pemahaman terhadap isi tulisan ini secara 

keseluruhan, maka dalam bab ini juga akan disinggung 

mengenai penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan 

penulisan, metodologi dan per tanggungjawaban sistematika.

Uraian tentang penarikan cheque akan saya bahas 

d alam Bab II. Maksudnya agar pembaca sebelum memahami 

permasalahan yang akan saya bahas dalam bab-bab 

berikutnya, lebih dulu diberi pengertian dasar tentang. 

cara penarikan cheque dan pihak-pihak yang terlibat dalara 

penarikan cheque s e rta kewajiban penarikan cheque maupun 

manfaat penarikan cheque.

Dalam Bab III akan saya uraikan mengenai postdated 

cheque dalam dunia perdagangan. Uraian mengenai dasar 

penerbitan postdated cheque, risiko penerbitan dan manfaat
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ekonomis penerbitan postdated cheque akan saya bahas dalam 

bab ini.

Selanjutnya dalam bab IV akan saya uraikan mengenai 

penarikan postdated yang kosong dan p e n y e l e s a i a n n y a . 

Dalam bab ini akan saya paparkan mengenai sebab-sebab 

timbulnya postdated cheque yang kosong serta cara 

penyelesaiannya.

Sebagai penutup, pada akhir tulisan ini saya buat 

kesimpulan yang berupa ringkasan atau intisari dari pokok- 

pokok bahasan yang ada sebelumnya. Lebih lanjut dalam bab 

terakhir ini akan saya sampaikan saran yang nungkin 

bermanfaat untuk bahan pertimbangan dan pemikiran bagi 

p e n b a c a .

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI POSTDATED CHEQUE DALAM ... YULI ASTUTI 



BAB II 

PENARIKAN CHEQUE

1. Cara Penarikan Cheque

Pertumbuhan perdagangan dipengaruhi oleh tingkat 

keroampuan masyarakat. Kebutuhan akan adanya suatu sarana 

untuk mempermudah pembayaran dalam transaksi di dunia 

perdagangan untuk saat ini dikenal alat bayar giral di 

samping alat bayar yang berupa uang chartal. Jenis alat 

bayar giral tersebut antara lain adalah wesel, cheque, 

bilyet giro dan sebagainya, yang kehadirannya sangat' 

diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dalam 

skripsi ini saya membatasi pembahasan hanya mengenai alat 

bayar giral yang berupa cheque.

Sesuai dengan perkembangan zaman, mengenai alat 

bayar ini mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Hal 

ini dipengaruhi oleh tingkat perekonomian dalam 

masyarakat. Dalam masyarakat yang masih primitif, setiap 

orang selalu berusaha memproduksi segala apa yang yang 

roenjadi k e b u t u h a n n y a . Pada tingkat perekonomian 

selanjutnya, tidak semua barang yang dibutuhkan dapat 

diproduksi sendiri, maka timbullah tukar menukar barang 

sesuai dengan yang dikehendaki, yang dikenal dengan nama 

perdagangan barter. Perkembangan berikutnya sistem 

perdagangan mengalami perubahan, hal ini terjadi setelah

M  I L I EL
PERFUSTAKAAN 

■UNRERS1TAS AiftLAMOOA" 
S U R A B A Y A
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masyarakat mengenai raata uang. Dengan demikian bila 

seseorang membutuhkan suatu barang, maka ia akan 

menukarkan uanng tersebut dengan barang yang dikehendaki.

Timbuln ya uang sebagai alat penukar, mendorong 

berkembangnya perdagangan, dari perdagangan lokal berubah 

menjadi perdagangan regional dan akhirnya berkembang 

menjadi perdagangan i n t e r n a s i o n a l . Dalam perdagangan 

seperti ini, pada abad XV, lajunya perdagangan masih 

terhambat oleh beberapa faktor, antara lain :

a. sulitnya mengangkut uang tunai;

b. adanya risiko pencurian dan p e r a m p o k a n .

Untuk mengatasi hambatan tersebut di atas dalam 

melakukan pembayaran, timbul bentuk upaya baru dengan 

jalan melibatkan bankir. Hal ini dimaksudkan untuk 

memudahkan transaksi p e r d a g a n g a n  antara pedagang yang 

masing-masing berdiam dinega ra yang berlainan. Selain 

itu, keselaraatan para pedagang dan kelancaran arus 

perdagangan dapat lebih terjamin.

Pada d unia yang semakin maju dan ketika masyarakat 

mulai mengenai lembaga bank, maka mereka mulai melakukan 

pembayaran dengan cara-cara yang lebih modern. Ciri-ciri 

pembayaran secara modern antara lain:

- pada umumnya para pembayar dan penerima tidak saling 

b e r t e m u ;
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- alat bayar yang digunakan selain uang chartal, juga 

digunakan alat bayar giral;

- biasanya menggunakan jasa perantara yaitu lembaga 

p e r b a n k a n ;

- pembayaran semacam •ini terjadi dalam kehidupan 

perekonomian yang sudah maju, dan pembayaran yang 

dilakukan dalam jumlah yang besar.

Dengan semakin dikenalnya lembaga perbankan dan 

adanya tuntutan kebutuhan dalam dunia peerdagangan yang 

semakin meningkat, maka lahirlah alat pembayaran baru yang 

berupa cheque.

Cheque sebagai alat pembayaran mulai dikenal oleh 

masyarakat Indonesia, tidak hanya bagi golongan-golongan 

penduduk yang diberlakukan Burgerlijke Wetboek (disingkat 

BW), tetapi juga berlaku bagi golongan penduduk Indonesia 

(b u m i p u t e r a ) atas dasar penundukan diri secara sukarela.

Untuk dapat menarik cheque, seseorang harus 

mengadakan perikatan dengan lembaga perbankan dengan cara 

menjadi nasabah giro. Dengan demikian ia harus mempunyai 

simpanan uang dibank yang sewaktu-waktu dapat diambil 

kembali oleh penarik dengan menerbitkan sepucuk cheque.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam menerbitkan 

cheque diatur dalam pasal 178 KUHD. Syarat-syarat itu 

meliputi sebagai berikut :
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1. ’Nama cheque dimuatkan dalam teksnya sendiri dan 

diistilahkan dalam bahasa cheque ditulisnya".

Artinya bahwa kata cheque ditulis pada teks surat 

cheque karena bila tidak ada klausula cheque maka tidak 

berlaku sebagai cheque. Kata cheque ini harus ditulis 

dalam bahasa dimana cheque digunakan, artinya jika 

surat cheque ditulis dalam bahasa Indonesia, klausula 

cheque harus dalam bahasa Indonesia, tetapi dalam 

praktek banyak yang menulis dengan kata "cheque'' 

meskipun sudah di Indoesiakan menjadi kata "cek", 

Sampai saat ini kedua istilah tersebut masih bisa 

diterima masyarakat dalam penulisan teks sebuah cheque.

2. "Perintah tak bersyarat u ntuk membayar sejumlah uang 

t e r t e n t u”.

Haksudnya bahwa ■ penbayaran uang tidak boleh 

digantungkan pada suatu syarat tertentu sehingga syarat 

tersebut dapat menghemat atau menangguhkan pembayaran 

atas cheque tersebut.

3. "Nama orang yang harus memba yarnya (tertarik)".

Menurut pasal 180 KUHD yang dimaksud tertarik adalah 

bankir. Sedangkan menurut pasal 229 a bis KUHD, bankir 

adalah setiap orang atau badan yang dalam pekerjaannya 

secara teratur memegang keuanan guna pemakaian segera 

oleh orang lain. Henurut Undang-undang No. 7 Th. 1992 

dalam pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa bank adalah
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badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan raenyalurkannya kepada masyarakat 

dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

Dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa yang 

dimaksud bankir adalah bank.

4. "Penetapan tempat dimana pembayaran harus dilakukan". 

Pada dasarnya penulisan tempat pembayaran disebutkan 

dalam surat cheque. Tetapi dalam praktek perbankan 

ternyata jarang atau bahkan tidak menyebutkan tempat 

pembayaran secara khusus. Dengan demikian berlakulah 

ketentuan pasal 179 ayat (2) KUHD bahwa tempat yang 

tertulis disamping nama tersangkut (bankir) dianggap 

sebagai tempat pembayaran. Bila disampin g nama 

tertarik ada lebih dari satu temapat pembayaran maka 

cheque dapat dibayar pada temapat yang tersebut pertama

5. "Tanggal dan tempat cheque ditariknya".

Dinyatakan dalam pasal 206 ayat (1) dan (2) KUHD, bahwa 

penyebutan tanggal penerbitan itu adalah tanggal mulai 

berjalan tenggang waktu pembayaran surat cheque di 

Indonesia yaitu 70 hari. Pada umumnya bersamaan dengan 

tanggal penerbitan disebutkan pula tempat penerbitan. 

Tetapi jika tidak disebutkan dalam surat cheque, tempat 

yang disebutkan disamping nama penerbit adalah tempat 

yang diangap sebagai penandatanganan surat cheque 

(pasal 179 ayat (4) KUHD).
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6. "Tanda tangan orang yang mengeluarkan cheque itu 

( p e n a r i k )”.

Oleh karena surat cheque merupakan suatu fakta, sedang 

tanda tangan merupakan syarat mutlak bagi suatu akta, 

maka dengan demikian di dalam surat cheque harus ada 

tanda tangan penerbitnya. Hal ini dimaksudkan agar 

orang yang menandatangani cheque tersebut bertanggung 

jawab atas cheque yang d i t e r b i t k a n n y a .

Syarat-syarat yanng ditentukan oleh pasal 178 KUHD

merupakan syarat formal dari cheque. Syarat-syarat

tersebut bersifat kumulatif, artinya bila salah satu tidak

terpenuhi maka cheque yang diterbit kannya tidak berlaku

sebagai cheque. Namun demikian KUHD memberikan

p e n g e c u a l i a n - p e n g e c u a l i a n . Untuk itu kita bisa melihat

pada pasal 179 KUHD yang intinya sebagai berikut :

Tiap-tiap cek dalam mana tak terdapat satulah saja 
dari keteranngan yang diisyaratkan dalam pasal yang 
lalu, iapun tak berlaku sebagai cek kecuali dalam hal 
tersebut di bawah ini.

Dalam hal tak adanya penetapan khusus, maka tempat 
yang tertulis disamping nama tertarik dianggap 
sebagai tempat pembayaran; jika disamping nama lebih 
dari satu tempat yang disebut, maka cek itu harus. 
dibayar ditempat yang disebut pertama.

Dalam hal penunjukan-penu njukan tersebut atau tiap- 
tiap penunjukan lainnya tidak ada, maka cek itu harus 
dibayar di tempat kantor tertarik pusat.
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Tiap-tiap cek yang tidak terangkan tempat ditariknya, 
iapun dianggap ditandatanngani di tempat yang 
tertulis disamping nama tertarik.

2. P i hak-pih ak Yang Terlibat Palau Pen arikan C heque

Dari definisi cheque dapat diketahui ada beberapa 

pihak yang terlibat dalam lalu lintas pembayaran dengan 

menggunakan cheque. Beberapa pihak itu antara lain :

1. Penarik

Yang dimaksud penarik adalah orang yang mengeluarkan 

surat cheque. Penarik cheque merupakan pemrakarsa 

sekaligus pe laksana dalam penarikan cheque. Sebab dialah 

orang yang berkuasa untuk menggunakan alat bayar giral 

dengan sarana cheque atas transaksinya denga orang lain. 

Dalam penarikan cheque didasarkan pada latar belakang 

tertentu yang disebut perikatan dasar. Dalam perikatan 

dasar ini penarik berposisi sebagai debitur, sedangkan 

pemegang atau pembawa berposisi sebagai kreditur. Penarik 

sebagai debitur juga mempunyai perikatan dasar dengan 

tertarik. Ikatan hukum antara penarik dengan tertarik 

timbul karena perjanjian penarikan cheque yang 

dilatarbel akangi adanya ikatan hukum perjanjian 

penyimpanan dana dalam bentuk rekening giro. "Giro adalah 

simpanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan

^R. Subekti dan R. T j i t r o s u d i b i o , Kitab Undang-
undanit— Hnkllia__ Dagang dan U n d a n g - u n d a ng. -£ep_ailitan . cet.
XVI, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, h. 53.
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penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan 

menggunakan cek, sarana p erintah pembayaran lainnya, atau

e
dengan cara p e m i n d a b u k u a n " .

Dalam perjanjian penarikan cheque, penarik 

m emerintahkan kepada tertarik untuk membayar sejumlah uang 

kepada pe megang cheque. Tetapi agar perintah tersebut 

dilaksa nakan oleh tertarik, maka penarik harus memenuhi 

kewjibannya lebih dulu yaitu menyediakan dana yang cukup.

2. Tertarik

T ertarik pada cheque haruslah seorang bankir. 

Menurut pasal 229a bis KUHD, bankir adalah setiap orang 

atau badan yang dalam p e kerjaannya  secara teratur memegang 

keuangan guna pemakaian segera oleh orang lain. Sedangkan 

menurut UU No. 7 Th. 1992 pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa 

"bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan m e n y a lurkannya  kepada 

masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 

b a n y a k " . Dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa yang 

dimaksud bankir adalah bank. •

Dalam penarikan cheque, tertarik terikat untuk 

melaksanakan perintah penarik sebagaimana disebutkan dalam 

cheque, yaitu membayar sejumlah uang kepada pemegang 

g
Sinar Grafika, U n d a n g - u ndang Republik Indonesia

Hompr___2__ lahun___1992 Tentang__ Perbankan . cet. I, Sinar
Grafika, Jakarta, h. 4.
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cheque, yakni seseorang yang disebutkan namanya dalam 

cheque atau kepada setiap pembawa cheque yang tidak 

disebutkan namanya dalam cheque. Tertarik tidak terikat 

kepada pemegang cheque, oleh karena itu apabila tertarik 

tidak melaksanakan perintah penarik untuk membayar 

sejumlah uang kepada pemegang cheque, maka p emegang tidak 

dapat menuntut tertarik ke pengadilan untuk dipaksa 

membayar cheque yang dipegangnya. Demikian pula bila 

tertarik hanya membayar sebagian dari nominal cheque, maka 

pemegang harus menerima dan tidak boleh menolaknya. 

Tetapi dalam praktek, bank tidak pernah melakukan

n
pembayaran sebagian dari jumlah nominal cheque.

3. Penetfanfl

Pemegang cheque ialah orang yang diberi hak untuk 

memperolah pemmbayaran sejumlah uang dari tertarik, sesuai 

dengan perintah membayar dari penarik yang ada pada cheque 

yang dipegangnya. Bila tertarik menolak melakukan 

pembayaran kepada pemegang, maka ia berhak meregres 

(menuntut pembayaran) kepada salah seorang debitur yang 

mempunyai wajib regres kepadanya.

7
Wawancara dengan Karyawan Bank Rakyat Indonesia 

Cabang Pahlawan Surabaya, 16 Juni 1993.
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Yang dapat menjadi pemegang cheque antara lain:

1. Orang yang namanya disebutkan oleh penarik d alam cheque 

(op n a a n ).

2. Orang yang namanya atau penggantinya disebutkan oleh 

penarik dalam cheque (aan order).

3. Orang yang menerima penyerahan cheque dari penarik 

tanpa penyebutan nama (aan Toonder).

Pemegang cheqque terikat kepada debitur cheque yang 

beruajib regres kepadanya dalam kedudukan sebagai 

kreditur. Pemegang cheque menjadi kreditur terhadap 

endosan dan avalis yang berwajib regres kepadanya maupun 

terhadap penarik dan terhadap avalis penarik.

4. Para endosan

Cheque dapat dipindahtang ankan dari seseorang ke 

orang lainnya. Orang yang memegang cheque dan berhak 

memperol eh pembayaran dari tertarik disebut pemegang 

cheque. Pemegang cheque inilah yang dapat

memindahtangank an cheque kepada pemeganng lainnya. Dengan 

memindahkan cheque seseorang berubah k e d u d u k a n n y a , yang 

semula pemegang menjadi endosan. Untuk me mindahtangankan 

cheque ada beberapa cara, antara lain ; dengan cara 

endosemen, dengan cara cessie, maupun dengan cara 

penyerahan nyata.
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Pemindahtanganan dengan cara endossemen berlaku jika 

dalam cheque disebutkan nama orang yang dituju, baik dalam 

klausula "atau order" (cheque aan order) maupun tanpa 

klausula “atau order'. Bila dalam cheque ada klausula 

"tidak kepada o r d e r” (klausula rekta) dibelakang  nama 

orang yang dituju (cheque aan toonder), maka 

pemindahtangan annya dengan cara penyerahan nyata.

Endossan akan terikat dengan endossan berikutnya 

serta pemegang bila dalam endossemen cheque tanpa 

d itambahkan klausula a p a p u n . Jika dalam endossemen itu 

ada klausula "tidak kepada order" (klausula rekta) maka 

endossan hanya terikat kepada endossan langsungnya saja. 

Hal ini berlaku juga untuk pemindahtanganan dengan cara 

penyerahan nyata. Sedangkan bila dalam endossemen ada 

klausula "untuk inkaso", maka pemegang hanya sebagai kuasa 

untuk menagih dari endossan.

5. Avalis

Aval adalah jaminan pembayaran cheque yang 

diberikan oleh orang ketiga kecuali tertarik, atau oleh

orang yang tanda tangannya terdapat pada cheque. Orang

yang memberi jaminan atas cheque disebut avalis. Dengan

memberikan jaminan pembayaran cheque, maka debitur 

berubah, dari penarik ke avalis.
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Adanya avalis dalam peredaran cheque bukanlah 

merupakan suatu keharusan. Avalis dapat melibatkan diri 

ke dalam hukum cheque walaupun dengan atau tanpa 

persetujaan debitur yang dijaminnya. Avalis berhak 

menunjuk debitur tertentu yang diaval, maka dianggap aval 

diberikan kepada penarik cheque. Bila aval diberikan 

kepada endossan, maka avalis terikat kepada endosan 

lainnya, kepada penarik, dan kepada pemegang.

3. K e n a ii ban Menyediak an Dana Q l e h  P e n a r i k  Cheque

Pokoknya pangkal terbitnya surat cheque adalah 

perikatan dasar yang terjadi antara penarik dan pemegang 

pertama atau penerima. Dalam hubungan tersebut pihak 

penarik berposisi sebagai debitur yang wajib memenuhi 

prestasi, sedangkan peneri ma surat cheque berposisi 

sebagai kreditur, yaitu orang yang berhak atas pembayaran. 

Untuk melakukan pembayaran, debitur menerbitkan cheque 

yang d id alamnya berisis perintah kepada pihak tertarik 

(bankir) untuk membayar sejumlah uang kepada penerima 

cheque. Antara penarik dan tertarik ada hubungan hukum, 

yaitu penarik menyimpan dana untuk kepentingan penarik. 

Karena tertarik adalah bankir, maka penarik haruslah 

merapunyai rekening giro pada bank yang b e r s a n g k k u t a n . 

Dalam rekening itu tersedia dana yang sewaktu-waktu dapat 

diambil dengan cara menerbitkan cheque.
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Atas dasar dana yang tersedia itu bankir sebagai 

pihak yang diperintahkan untuk membayar sejuralah uang, 

maka pembayaran dilakukan sesuai dengan dana yang ada 

padanya. Bila dana itu tidak ada atau tidak mencukupi, 

maka bankir yang bersangkutan tidak akan melakukan 

pembayaran melainkan menegur pemilik dana (pemilik 

rekening giro). Karena itu undang-undang mewajibkan 

.penarik cheque untuk menyediakan dana yang cukup guna 

p embayaran surat cheque yang ditariknya. Menurut pasal 

1190a KUHD, setiap penarik diwajibkan mengusahakan dana 

tertarik pada waktu hari bayar untuk dapat melakukan 

pembayaran atas cheque yang diunjukkan kepada tertarik, 

tapi hal ini tidaklah mengurangi kewajiban penarik menurut 

pasal 189 KUHD. Menurut pasal 189 tersebut, setiap 

penarik cheque harus menjamin pembayaran cheque yangn 

ditariknya itu. Hal ini berkaitan erat dengan kedudukan 

cheque sebagai alat bayar tunai.

Dari ketentuan pasal 189 dan pasal 190a KUHD 

tersebut diatas, jelaslah bahwa kewajiban penarik cheque 

adalah harus menjamin pembayaran cheque yang ditarik nya 

dan juga harus menyediakan dana yang cukup guna pembayaran 

cheque yang d i t e r b i t k a n n y a . Penarik tidak boleh 

meniadakan kewajiban pokok tersebut dengan dalih a p a p u n .

Pasal 190b KUHD menyatakan bahwa tertarik harus 

menguasai dana yang cukup pada saat cheque d i p e r 1 ihatkan
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kepadanya, minimal jumlahnya sama dengan jumlah nominal 

yang tertulis dalam cheque. Dengan demikian maka penarik 

benar-benar harus sudah menyetor dana yang cukup kepada 

tertarik pada saat hari bayar. Dengan demikian apabila 

hal tersebut dipenuhi oleh penarik maka penarik dianggap 

telah beritikad baik untuk memenuhi kewajibannya seperti 

yang diatur dalam pasal 190a KUHD.

4. Motivasi Penarikan Cheque

Dari uraian-uraian sebelumnya telah dijelaskan 

tentang perkembangan penggunaan cheque sebagai sarana 

pembayaran dalam transaksi perdagangan. Ternyata

masyarakat menyukai cheque untuk memenuhi prestasinya 

kepada orang lain. Adapun motivasi penarikan cheque 

antara lain sebagai berikut :

a. cheque mempunyai sifat yang praktis.

Kenyataan yang ada dalam abad modern, menuntut 

adanya penyelesaian masalah dengan cepat dan tepat. 

Begitu juga dalam lalu lintas perdagangan diperlukan 

sarana untuk menunjang kelancaran pembayaran. Untuk 

itu para pedagang menerbitkan cheque karena dirasa 

cheque sangat praktis untuk dibawa dan

d i p indahta ngankan kepada orang lain. Kepraktisan ini 

disebabkan karena cheque berupa sepucuk surat perintah 

pembayaran dari penarik kepada bankir yang didalamnya
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tertulis sejumlah uang yang harus dibayar kepada 

p emegang cheque. Karena hanya berupa surat, maka 

cheque mudah dibawa dan mudah dipinda htangankan kepada 
«

orang lain dengan cara mengendosirnya yaitu dengan 

menuliskan pemindahtanganan itu di balik surat cheque, 

lebih aman dari risiko kehilangan.

Pembayaran dengan menggunakan cheque memang jauh 

lebih aman daripada mennggunakan uang tunai, karena 

dengan penggunaan cheque akan terhindar dari risiko 

pencurian dan perampokan yang dapat mengancam 

keselamatan pembawanya.

Sifat aman yang lain yang dimiliki cheque adalah 

bahwa pada uang tunai bila terjadi kehilangan maka uang 

tunai itu akan hilang selamanya dan pemiliknya tidak 

akan dapat memmiliki uang tersebut. Berbeda dengan hal 

ini, bila terjadi kehilangan atas sepucuk cheque maka 

p emeg angnya masih bisa mendapatkan gantinya sehingga ia 

tidak kehilangan uang yang tertulis dalam cheque itu. 

Adapun cara untuk mendapatkan uang yang tertulis dalam 

cheque yang hilang telah diatur oleh Surat Edaran Bank 

Indonesia No. 4/ 501 UPPB/ PbB, tanggal 5 Nopember 1971 

yang isinya sebagai berikut: bila terjadi kehilangan 

cheque, maka pe megangnya dapat melaporkan tentang 

kehilangan itu kepada kepolisian setempat untuk 

mendapatkan surat keterangan kehilangan yang akan
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disertakan dalam laporan tertulis yang diajukan pada 

pihak bank. Bank akan menolak pembayaran terhadap 

pengunjukan cheque yang telah dinyatakan hilang.

c. cheque dapat diterima oleh siapa saja.

Yang dimaksud dengan kalimat di atas adalah bahwa 

cheque dapat diterima oleh orang yang menjadi nasabah 

suatu bank maupun bukan sebagai nasabah suatu bank. 

Hal ini berbeda dengan giro bilyet, yaitu bahwa orang 

yang bisa raeneriraanya hanyalah mereka yang menjadi 

nasabah suatu bank.
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BAB III

P OSTDATED CHEQUE DALAM DUNIA PERDAGANGAN

1. Dasar Penerbita n Postdated Cheque

Peranan cheque sebagai salah satu alat pembayaran 

dalam masyarakat telah berkembang pesat. Banyak transaksi 

pembayaran yang terjadi di masyarakat dibayar dengan 

menggunakan sepucuk cheque. Pesatnya perkembangan 

perekonomian menyebabkan penggunaan cheque dalam lalu 

lintas pembayaran semakin meningkat.

Dalam dunia perdagangan, para pedagang menggunakan 

perhitungan yang matang dalam menjalankan usahanya. 

Namun begitu, mereka juga tidak bisa lepas dari dunia 

spekulasi, hal ini karena tak jarang terjadi 

ketidakcocokkan antara kenyataan dengan perhitungan yang 

telah dibuatnya. Untuk mengantisipasi hal ini sebagian. 

para pedagang menggunakan postdated cheque dalam transaksi 

dagangnya. Dipakainya postdated cheque ini tidak lain 

hanyalah untuk memperlancar arus perdagangan.

Menurut Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko 

Prakoso, yang disebut postdated cheque adalah surat cheque 

yang sengaja diberi tanggal kemudian pada chequenya, 

dengan tujuan agar surat cheque tersebut diuangkan pada

28
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tanggal yang telah diundurkan itu.

Penerbitan postdated cheque dilandasi oleh rasa saling 

pengertian, saling percaya dan saling menja ga kesepakatan

Q

bersama diantara para pedagang.

Adapun dasar penerbitan postdated cheque antara lain 

adalah :

a. Pasal 205 KUHD.

Ketentuan pasal 205 KUHD m e n y a t a k a n :

Tiap-tiap cek harus dibayar pada waktu 
d i u njukkan nya (atas unjuk). T iap-tiap penetapan akan 
kebalikannya dianggap tak tertulis.

Cek yang diunjukkan untuk pembayaran sebelum hari yang 
disebut sebagai hari tanggal dikeluarkannya, cek itupun 
harus dibayar pada hari pengunjukan.

Dari ketentuan pasal 205 KUHD dapat di ketahui bahwa

postdated cheque bersifat atas unjuk (opzicht), artinya

setiap kali cheque diunjukkan pada bankir, maka bankir

harus membayarnya sekalipun pengunjukan itu dilakukan

sebelum tanggal yang tertera pada cheque mulai berlaku

asalkan sudah tersedia dana yang cukup untuk itu.

Mengenai penyediaan dana menurut ketentuan pasal 190a dan

pasal 190b KUHD tidak harus ada pada saat penerbitan

cheque melainkan pada saat hari pengunjukan.

q
Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso,

Sural__ Berharga Alat Pembayaran Dalam Masvarakat M o d e r n ,
Rineka Cipta, Jakarta, 1991, h. 229.

Q

H . M .N . Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Daganfl 
I n d o n e s i a . Jilid VII, Cet. Ill, Djambatan, Jakarta, 1990, 
h. 148.
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b. Keputusan Presidium Kabinet Republik Indonesia No. Aa/ 

D/ 119 Tahun 1964 tanggal 2 Oktober 1964.

Selain diatur dalam KUHD, postdated cheque diatur

pula dalam Keputusan Presidium Kabinet RI No. Aa/ D/ 119

Tahun 1964 tanggal 2 Oktober 1964. Dalam konsideran

memutuskan angka 1 sampai 4 menyatakan bahwa :

Penanggalan atas suatu cek yang lebih kemudian 
daripada tanggal pe narikannya (postdated cheque) 
tidak mempunyai arti apapun bagi bank atas nama cek 
d i t a r i k .

Tanpa memperhatikan bahwa tanggal yang tercantum 
dalam suatu cek belum jatuh tempo, cek yang 
bersangkutan dapat diajukan kepada dan harus dibayar 
oleh bank atas mana cek ditarik, sepanjang cek 
tersebut memenuhi syarat-syarat formal dan untuknya 
tersedia dana yang cukup.

Suatu cek yang post-dated, apabila diajukan kepada 
bank atas mana cek ditari k dan ditolak karena 
untuknya tidak tersedia dana yanng cukup dianggap 
sebagai cek kosong.

Cek yang tidak diberi tanggal penarikan dengan 
sendirinya tidak memenuhi syarat-syarat formal dan 
karenanya tidak akan dibayar oleh bank atas mana cek 
ditarik.

b. Adanya kesepakatan para pihak yang b e r k e p e n t i n g a n .

Dalam dunia perdagangan ada kebiasaan yang merupakan 

hukum yang tidak tertulis dimana para pedagang melakukan 

transaksi jual beli dengan menggunakan postdated cheque 

sebagai jaminan bahwa barang yang dibeli akan memperoleh 

pembayaran pada tanggal hari bayar, yaitu tanggal yang 

tertera pada surat cheque.
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Mengenai penggunaan postdated cheque dalam dunia 

perdagangan didasarkan pada kesepakatan bersama antara 

para pedagang. Kesepakatan merupakan salah satu syarat 

sahnya perjanjian menurut pasal 1320 Kitab Undang -undang 

Hukum Perdata. Kesepakatan ini dilandaskan adanya rasa 

saling percaya diantara mereka. Rasa saling percaya 

ini sudah dipupuk sejak lama, artinya dari sekian kali 

melakukan transaksi dagang, oranng yang bersangkutan telah 

menunjukkan sikap yang positif yaitu selalu menepati janji 

setiap kali melakukan perjanjian dengannya. Oleh karena 

itu d iantara mereka tidak ada keraguan untuk menerbitkan 

postdated cheque.

Kesepakatan yang dimaksud dalam penggunaan postdated 

cheque adlah kreditur tidak akan menguangkan cheque 

tersebut sebelum tiba, tanggal hari bayar. Hal ini bisa 

disebabkan antara lain:

1. dananya memang belum ada sebelum yang tertera pada 

cheque mulai berlaku. Hal ini dimungkinkan oleh pasal 

180, 190a dan 190b KUHD yang menyatakan bahwa dana 

tidak harus ada pada saat hari ppembayaran yaitu pada 

waktu cheque diunjukkan kepada bank selaku tertarik.

2. Barang yang menjadi obyek perjanjian memang belum ada. 

Mengenai hal ini dimingkinkan oleh pasal 1334
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KUHPerdata yang menyatakan bahwa barang yang baru akan 

ada bisa dijadikan obyek p e r j a n j i a n .

Barang yang baru akan ada dibedakan dua macam, yaitu

i o
dalam arti absolut dan dalam arti relatif.

Barang yang baru akan ada dalam arti absolut yaitu 

barang-barang yang ada pada suatu saat sama sekali 

belum ada. Misalnya panen yang akan datang (atau dalam 

masyarakat adat dinamakan ijon).

Sedangkan barang-barang yang baru akan ada dalam arti 

relatif yaitu barang-barang yang pada saat itu sudah 

ada tapi bagi orang-orang tertentu belum ada. 

Misalnya barang yang belum diterima oleh debitur dari 

transaksi dagang yang dilakukan sebelumnya dengan pihak 

lain karena masih dalam taraf pengiriman dan 

sebagainya. Mengenai hal ini bisa diilustrasikan 

sebagai berikut :

Dalam suatu p a m e r a n , A selaku penyalur meubel merk "L" 

menawarkan produknya dengan cara memajang di tempat 

pameran sejumlah satu set untuk ma sing-masing model 

sebagai sample. Kemudian B selaku konsumen tertarik 

dengan salah satu model meubel yang dipamerkan

1^R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang- 
undang Hukum P e r d a t a . cet. XVI, Pradnya Paramita, Jakarta, 
1983, h. 306.

12
Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum B e n d a . cet. 

IV, Liberty, Yogyakarta, 1981, h. 19.
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tersebut, dan akhirnya dia membeli. Tetapi oleh karena 

barangnya masih belum ada karena barangnya masih 

tersimpan di gudang dan baru bisa dikirimkan dua hari 

mendatang setelah transaksi jual beli tersebut, maka 

antara A dan B terjadi kesepakatan untuk menggunakan 

postdated cheque yang bisa diuangkan setelah barang 

yang dimaksud diterima oleh B. Maksud penerbitan 

postdated cheque oleh B adalah sebagai jaminan bahwa 

meubel itu akan benar-benar dibayar apabila telah 

sampai ke tangan B. Antara A dan B telah terjadi 

konsensus yang tidak tertulis bahwa A tidak akan 

menguangkan postdated cheque itu sebelum tanggal hari 

bayar. Hal ini bertujuan untuk menjaga hubungan baik 

antara A selaku produsen dengan k o n s u m e n n y a . Hal ini 

merupakan salah satu strategi pemasaran untuk menarik 

minat calon konsumen.

2. Risiko Penerbitan Postdated Cheque

Dalam praktek ada sebagian masyarakat dagang yang 

memberi tanggal lebih kemudian pada surat cheque yang 

d i t e r bitkannya  dengan maksud agar surat cheque tersebut 

diuangkan pada tanggal yang tertulis pada cheque itu. 

Pemberian tanggal yang lebih ketnudian ini didasarkan pada 

rasa saling percaya diant ara para pedagang. Pemberian 

tanggal yang lebih kemudian tersebut tanpa minta
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persetujuan lebih dulu dari pihak bank selaku tertarik, 

melainkan hanya persetujuan dari penerbit dengan relasi 

d a g a n g n y a .

Postdated cheque sebenarnya mempunyai jangka waktu 

beredar yang sama dengan cheque biasa yaitu 70 hari. 

Tetapi oleh karena antara penerbitan dan pengunjukan 

(tanggal hari bayar) ada selang waktu, maka hal ini 

menjadikan postdated cheque mempunyai jangka waktu yang 

lebih lama dari cheque biasa yaitu melebihi 70 hari.

Kengenai hal ini bisa dijelaskan dengan ilustrasi di 

bawah ini. A mengadakqan transaksi jual beli dengan b 

pada tanggal 12 Juni 1993. Untuk memenuhi prestasi kepada

b, A sebagai debitur menerbitkan cheque yang diberi 

tanggal 17 Juni 1993 meskipun waktu penulisan adalah 

tanggal 12 Juni 1993. _ Dengan demikian tanggal efektif 

cheque tersebut adalah tanggal 17 Juni 1993. Berdasarkan 

konsensus bersama B baru bisa menguanngkan ( m e n g u n j u k k a n ) 

cheque tersebut pada Bank selamma 70 hari dihitu ng mulai 

tanggal 17 Juni 1993.

Dari ilustrasi di atas dapat diketahui bahwa jangka 

waktu beredarnya cheque yang dikeluarkan oleh A adalah 

terhitung mulai tanggal 12 Juni 19193 ditambah 70 hari 

ynag dihitung mulai tanggal efektif yaitu tanggal 17 

Juni 1993. Dengan demikian jangka waktu beredarnya cheque 

tersebut adalah 5 hari + 70 hari yaitu 75 hari.
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Mengenai penerbitan postdated cheque, pihak bank

selaku tertarik tidak mempersoalkan pemberian tanggal

pada surat cheque, hanya saja pada saat pengunjukan oleh

pemegang cheque, harus sudah tersedia dana yang cukup

pada bank. Jadi, bank akan melakukan pembayaran atas

pengunjukkan postdated cheque asalkan pada saat

13
pengunjukkan telah tersedi dana yang cukup pada bank.

Dalam penerbitan potdated cheque ada kemungkinan- 

kemungkinan risiko yang harus dihadapi oleh penerima 

cheque maupun penerbit cheque. Risiko ini berkaitan erat 

dengan masalah penyediaan dana ooleh penerbit.

Seperti uraian di atas bahwa penerbitan postdated 

cheque didasari oleh rasa saling pengertian dan saling 

percaya, serta didasari oleh konsensus bersama antara 

pihak-pihak yang berupa perjanjian yang tidak tertulis 

yang isisnya bahwa penerbit cheque akan benar-benar 

menyediakan dana pada bank sebelum tanggal hari bayar, 

dan penerima cheque berjanji tidak akan mengunjukkan 

cheque yang ditierimanya sebelum tanggal hari bayar.

Bila konsensus ini benar-benar ditaati oleh para pihak, 

maka tidak ada masalah atas penerbitan posdated cheque. 

Tetapi bila salah satu pihak tidak mematuhi konsensus, 

misalnya penerbit belum bisa menyediakan dana yang cukup

13
Wawancara dengan Karyawan Bank Rakyat Indonesia 

Surabaya Cabang Pahlawan, 16 Juni 1993.
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pada bank saat tanggal hari bayar mulai berlaku, maka 

pihak penerima cheque akan menghadapi risiko yang berupa 

penolakan pembayaran oleh bank. Sedangkan apabila yang 

tidak mematuhi konsensus adalah penerima cheque yaitu dia 

telah mengunjukkan cheque yang diterimanya sebelum 

tanggal hari bayar , dimana pihak penerbit berjanji untuk 

menyediakan dana, maka atas pengunjukan cheque tersebut, 

penerima akan mendapatkan penolakan pembayaran dari bank, 

dan bagi penerbit akan mendapat perlakuan sebagai penarik 

cheque kosong yaitu berupa peringatan-p eringatan dan 

memungkinkan untuk ditutup rekeningnya yang selanjutnya 

dicatat dalam daftar hitam Bank Indonesia. Sedangkan di 

kalangan masyarkat dagang ia akan dikucilkan karena 

dianggap telah beritikad buruk dalam penerbitan cheque.

3. Manfaat Ekononis Penerbitan Postdated Cheque

Postdated cheque sebagai alat pembayaran dalam 

transaksi perdagangan mempunyai peranan yang tidak kecil 

artinya dalam menunjang lancarnya arus perdagangan. Dari 

pengaraatan-pengamatan dalam masyarakat dagang, postdated 

cheque mempunyai manfaat ekonomis baik bagi penerbit 

maupun bagi penerima, antara lain:

a. menunda pembayaran yang tidak dibebani oleh bunga. 

Dengan menerbitkan postdated cheque berarti penerbit 

bermaksud melakukan penundaan pembayaran terhadap
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penerima cheque. Keuntungan yang dipero leh dari 

hal ini adalah penerbit tidak dibebani bunga atas 

penundaan waktu yang telah disepakati bersama.

, Jadi penerbit hanya berkewajiban membayar sejuralah 

uang seperti yang telah disepakati dalam perjanjian 

jual b e l i .

b. Sebagai alat untuk membantu kelancaran arus lalu 

lintas perdagangan.

Dalam dunia perdagangan selalu ada perkataan untung 

dan rugi, artinya tidak selamanya pedagang 

mengalami keuntunga, adakalanya dia mengalami 

kerugian. Jika dia dihadapkan pada situasi yang 

mengharuskan untuk memilih, maka dia akan memilih 

suatu resiko yang hanya akan mendatangkan kerugian 

yang terkecil. liisalnya seorang pedagang raempunyai 

target pada satu tahun harus bisa menjual 

produknya dalam jumlah tertentu. Terny ata target 

yang telah dipasang tak terpenuhi, maka dari itu dia 

harus menyimpan produk yang tidak terjual itu ke 

dalam gudang. Hal ini tentu akan memakan biaya 

yang tidak sedikit. Karena tiap hari dia masih 

berproduksi maka semakin hari barangnya semakin 

menumpuk dalam gudang. Pada situasi inilah dia 

dihadapkan pada suatu pilihan yang mengharuskan dia 

untuk mengambil keputusan yang hanya mendatangkan
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kerugian yang terkecil, misalnya dia mau menerima 

pembayaran dengan postdated cheque, dia telah 

menekan kerugian berupa biaya penyimpanan di 

gudang, risiko kerusakan barang, dan sebagainyqa. 

Dengan demikian 'maka arus perdagangannya bisa 

menjadi lancar.
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BAB IV

PENARIKAN P OST ADATED CHEQUE  YANG KOSONG 

DAN P E NYELESAIANN YA

1. Sebab-sebab Penarikan Cheque Kosong

Dalam lalu lintas pembayaran, bank memegang peranan 

penting, bukan saja dalam pembayaran uang kartal, 

melainkan juga pembayaran uang giral. Uang giral timbul 

karena pemilik uang menyimpan uangnya pada suatu bank 

dalam bentuk simpanan giro. Untuk menyimpan uang itu 

p e milik uang mengadakan perjanjian dengan bank. 

Perjanjian tersebut dilaksanakan dengan pembukuan rekening 

giro pada bank. Uang yang disimpan di bank itu disebut 

giro. Rekening yang telah dibuka itu disebut rekening 

giro (giro account). Pihak yang menyimpan uang atau yang 

mempunyai rekening giro itu disebut nasabah giro.

Yang dimaksud giro adalah simpanan nasabah pada 

bank, yang pena rikannya dapat dilakukan setiap saat dengan 

menggunakan surat cheque, surat perintah pembayaran 

lainnya, atau dengan cara p e m i n d a h b u k u a n . Dalam praktek, 

umumnya yang berlaku adalah surat cheque sebab surat 

cheque lebih mudah dan lebih praktis serta dapat 

dipindahkan kepada pihak lain. Sehingga surat cheque

39
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merupakan surat berharga yang dapat d i p e r j u a l b e l i k a n . 14

Dalam perjanjian penyimpanan uang yang dilakukan dengan

pembukuan rekening giro, syarat-syarat perjanjian dibuat

dan ditetapkan oleh bank. Kemudian nasabah menyetujui

15
perjanjian tersebut.

Nasabah yang mempunyai rekening giro itu setiap saat

diperlukan dapat mengarabil uang gironya itu dengan

menerbitkan surat cheque, baik untuk seluruh jumlahnya

maupun untuk sebagian saja. Tetapi ia tidak boleh

menerbitkan surat cheque yang jumlah nominalnya lebih

besar dari sisa keuangan yang ada pada rekening giro.

Apabila penerbit menerbitkan surat cheque yang jumlahnya

lebih besar dari rekening giro, maka cheque itu disebut

sebagai cheque kosong.

Jadi yang dimaksu,d dengan cheque kosong ialah cheque

yang diajukan pada bank, namun dana nasabah pada bank

tidak mencukupi untuk membayar surat cheque yang 

\ B
b e r s a n g k u t a n . ° Dari definisi ini dapat dijelaskan bahwa

40

^  Wawancara dengan Karyawan Bank Rakyat Indonesia 
Cabang Pahlawan Surabaya, 16 Juni 1993.

15
Abdulkadir Muhammad, Hukum Dagang Tentang Surat- 

Surat B e r h a r g a . Cet. Ill, Citra Aditya Bakti, Bandung, 
1989 h. 151.

*^Surat Edaran Bank Indonesia, S E . No. 12/8 UUPB 
tanggal 9 Agustus 1979.
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nasabah yang bersangkutan hanya diperbolehkan menerbitkan 

surat cheque yang jumlahnya maksimal sama dengan jumlah 

yang berada dalam rekening giro.

Adapun sebab-sebab penarikan cheque kosong, antara 

lain: '

1. Spekulasi dari penerbit cheque

Seperti telah saya uraikan pada Bab III, pasal 180 

kalimat kedua KUHD mempunyai kelemahan yang merupakan 

peluang bagi spekulan untuk menerbitkan surat cheque 

kosong. Dalam pasal 190a KUHD juga ditentukan 

kewajiban penerbit menyediakan dana selambat-lambatnya 

pada hari bayar, artinya pada saat surat cheque itu 

d i p e r l i h a t k a n , bukan pada saat diterbitkan. Demikian 

juga dalam pasal 190b KUHD yang roenentukan bahwa 

tertarik dianggap -telah menguasai dana apabila pada 

waktu surat cheque diperlihatkan kepada penerbit 

mempunyai hutang yang telah dapat dibayarkan pada waktu 

surat cheque diperlihatkan, bukan pada saat surat 

cheque diterbitkan. Adanya ketentuan-ketuan pasal 

tersebut menyebabkan para spekulan menerbitkan 

postdated cheque. Menurut ketentuan pasal 206 KUHD, 

cheque yang diterbitkan di Indonesia harus 

diperlihatkan untuk perabayarannya dalam jangka waktu 70 

hari. Jangka waktu itu berjalan mulai tanggal penerbit 

diterbitkan. Dihubungkan dengan ketentuan pasal 180,
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190a, dan 190b KUHD, jangka waktu tersebut cukup lama 

bagi peredaran cheque yang diterbitkan. Apabila 

ternyata cheque itu dananya tidak mencukupi, penerima 

cheque itu dananya tidak mencukupi, penerima cheque 

tidak mungkin mengetahui hal ini. Penerima cheque hanya 

percaya bahwa pada saat d i p e r 1 ihatkan ia akan 

memperoleh pembayaran. bagi penerbit cheque yang 

b e r s p e k u l a s i , hal ini merupakan kesempatan untuk. 

memperoleh kenikmatan dengan menerbitkan cheque kosong, 

untuk membayar dalam transaksi dagangannya. selama 

cheque itu dalam jangka waktu tertentu tidak 

diperlihatkan , selama itu pula tidak diketahui bahwa 

cheque itu sebenarnya kosong , baik oleh penerima 

maupun oleh bank yang b e r s a n g k u t a n .

Hal ini dilindungi oleh rahasia bank. Mengenai rahasia 

bank ini akan saya bahas da lam uraian berikutnya. 

Kesempatan semacam ini dimanfaatkan oleh para spekulan 

dalam lalu lintas pembayaran dengan menggunakan 

postdated cheque. Artinya jika cheque baru diunjukkan 

menjelang waktu peredarannya berakhir, bagi penerbit 

cukup mempunyai waktu yang lama untuk mengusahakan dana 

guna membayar cheque yang diterbitkan. Apabila dalam 

waktu singkat cheque itu segera diunjukkan untuk 

memperoleh pembayaran, seketika itu pula dapat 

diketahui bahwa cheque itu kosong. seandainya dana yang
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tersedia hanya cukup untuk membayar sebagai cheque 

kosong. Apabila cheque yang ditarik ternyata dananya 

tidak mencukupi, maka cheque tersebut akan ditolak oleh 

bank sebagai cheque kosong.

2. Rahasia bank

Menurut pasal 1 angka 16 Undang-undang No. 7 Th. 1992 

yang dimaksud dengan rahasia bank adalah segala sesuatu 

yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari 

nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan 

waj ib d i r a h a s i a k a n . Berkaitkan dengan rahasia bank ini, 

bank dilarang memberikan keterangan yang tercatat pada 

bank tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari 

nasabahnya, yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut 

kelaziman dalam dunia perbankan, kecuali dalam hal 

sebagaimana d i atur-dal am pasal 41, pasal 41, pasal 42, 

pasal 43 dan pasal 44 (pasal 40 UU No. 7 Th. 1992). 

Kerahasiaan ini diperlukan baik untuk nasabah maupun 

untuk kepentingan bank itu sendiri. Kerahasiaan 

tersebut memberikan kepercayaan masyarakat untuk 

menyimpan uang pada bank. Sehingga masyarakat akan 

percaya pada bank apabila jumlah uangnya di bank tidak

diketahui oleh orang lain, dan untuk itu bank harus

• • 17menj a m i n n y a .

17
Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso, 

o p .c i t . h . 2 2 1 .
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Dengan adanya ketentuan pasal 40 UU N o . 7 Th. 1992 

tersebut, maka pihak lain tidak apat mengetahui keadaan 

dana penerbit pada bank yang bersangkutan pada waktu 

menerbitkan cheque apakah cukup atau tidak untuk 

membayar cheque yang diterbitkan itu. seandainya dapat 

diketahui bahwa dana yang tersedia itu tidak mencukupi, 

sudah pasti penerima cheque tidak man menerima cheque 

kosong itu, karena bank akan menolak pembayaran. Dengan 

demikian penerima cheque akan dirugikan. Dengan 

berselubung rahasia bank ini penerbit dapat dengan 

mudah untuk mengutungkan diri sendiri.

3. Adminitrasi bank yang kurang teliti

Dalam lalu lintas pembayaran dengan surat berharga 

diusahakan supaya fungsi surat berharga itu tidak 

terhambat / terhalang. Karena itu tidak mustahil akan 

terjadi bahwa cheque kosong yang diterbitkan akan lolos 

atau dibayar juga oleh bank berhubung syarat-syarat 

formilnya sudah dipenuhi. Cepatnya lalu lintas 

pembayaran dengan surat berharga merupakan salah satu 

alasan untuk berspekulasi bagi penerbit cheque, dan 

untuk bertindak teliti bagi bank yang bersangkutan. 

Selain itu, rahasia bank juga merupakan alasan untuk 

memungkinkan penerbitan cheque kosong. Dalam rahasia 

bank itu tersimpul di satu pihak kemungkinan nasabah

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI POSTDATED CHEQUE DALAM ... YULI ASTUTI 



45

menyalagunakan kepercayaan bank yang diberikan

18
kepadanya sehingga memperoleh predikat bonafit.

Dilain pihak bank melindungi nasabahnya dan selalu 

bersikap percaya dengan nasabah yang telah dikenal 

baik. Hal yang demikian ini akan mempengaruhi sikap 

bank un.tuk bertindak kuranng teliti < kurang waspada). 

Karena sikap kurang teliti/ waspada itu, tidak mustahil 

pula kemungkinan untuk tidak perlu memeriksa dana 

setiap cheque yang diunjukkan itu apakah dananya cukup 

atau tidak. Jika terjadi keadaan yang demikian, maka 

akan loloslah penerbit cheque kosong yang berspekulasi 

itu .

2. Penyelesaian Pen arikan Cheque Kosontf

Pada das arnya seorang penarik cheque dalam setiap 

penarikan harus menyadari bahwa hal tersebut akan 

menimbulkan kewajiban bagi dirinya untuk menjamin adanya 

pembayaran atas cheque yang diter bitkannya yaitu berupa 

penyediaan dana yang cukup pada bank. Apabila dia tidak 

bisa memenuhi kewajiban tersebut, maka ada beberapa cara 

yang dapat ditempuh untuk mengatasi adanya penarikan 

cheque kosong, antara lain :

1 f l
Abdulkadir Muhammad, o p .c i t . . h.155.
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A. Penyelesaian Intern Bank

Terhadap penarikan cheque kosong, pemerintah 

mengeluarkan peraturan berupa Keputusan Dewan Moneter No. 

53 Th. 1962 yang memberikan sanksi administratif yang 

isinya bahwa bank-bank dilarang untuk tetap 

m empertahankan hubungan giro dengan penarik yang telah 

mengeluarkan sepucuk cheque tanpa tersedia dana yang 

cukup, disamping itu bank-bank juga dilaran g untuk 

menerima kembali rekening giro terhadap penarik yang telah 

dikeluarkan dari hubungan rekening korannya dengan salah 

satu bank. Larangan untuk menerima sebagai relasi giro 

seseorang atau badan yang telah dikeluarkan sebagai relasi 

giro dari suatu bank dapat ditinjau kembali oleh Bank 

Indonesia setelah lewat waktu sek urang-kurangnya enam 

bulan sejak hubungan -rekening koran antara bank dengan 

orang atau badan tersebut diputuskan.

Penyelesaian penyalahgunaan cheque menjadi berubah 

dan bertambah berat setelah dikeluarkanny a Undang-Undang 

No. 17 th. 1964 tentang larangan penarikan cheque kosong 

yang memuat ketentuan pidana terhadap para penarik cheque 

kosong, dasar pemberian sanksi pidana dari ketentuan 

tersebut dapat dilihat dari konsideran pertimbangannya 

yakn i :

1. Bahwa dalam praktek perbankan sering terjadi. 

suatu cheque yang diunjukkan pada bank untuk
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meminta pembayaran ternyata tidak tersedia dan 

untuk i t u .

2. Bahwa perbuatan penarikan cheque kosong itu telah 

menimbulkan raanipulasi - manipulasi yang dapat 

mengacaukan dan menggagalkan usaha - usaha 

pemerintah melaksanakan s tabilisasi/perbaikan di 

bidang moneter dan perekonomian pada umumnya.

3. Disamping hal tersebut di atas penarikan cheque 

kosong dapat pula mengakibatkan hilangnya- 

kepercayaan masyarakat terhadap lalu lintas 

pembayaran dengan cheque pada khususnya dan 

perbankan pada umuumnya.

4. Bahwa penarikan cheque kosong tersebut dapat 

mengganggu stabilitas/perbaikan dalam bidang 

moneter dan roenghilangkan.kepercayaan masyarakat 

terhadap lalu lintas pembayaran dengan 

menggunakan cheque maka untuk m encegahnya 

dikeluarkan ketentuan ini.

Mengenai larangan penarikan cheque kosong, UU No. 17 

Th. 1964 m e n y a t a k a n :^

Barang siapa menarik suatu cek, sedangkan ia
mengetahui atau patut harus menduga, bahwa sejak
saat ditariknya  untuk cek tersebut tidak tersedia

1 Djoko S l a m e t , Kumpulan B e b e r a o a  Undang-Undantf dan 
Peraturan P e r b a n k a n . Djilid I, Universitas Airlangga, 
Surabaya, 1980, h. 3.
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dana yang cukup pada bank atas dimana cek tersebut 
ditarik (cek kosong) dipidana dengan mati, pidana 
seurour hidup atau pidana penjara seroentara selaraa- 
lamanya dua puluh tahun dan pidana denda sebanyak-' 
banyaknya empat kali jumlah yang ditulis dalam cek 
kosong yang bersangkutan.

Setelah b erlakunya sanksi pidana terhadap penarik 

cheque kosong, yang melakukan tindak pidana ekonoroi, 

memang dapat menekan penggunaan cheque yang merugikan 

masyarakat, namun pada kenyataannya pemberian sanksi 

pidana tersebut menghambat kelancaran lalu lintas pada 

umumnya dan dunia perbankan pada khususnya. Sedangkan di 

pihak lain penggunaan pembayaran dengan menggunakan alat 

pembyaran giral yang salah satunya adalah cheque, 

merupakan salah satu unsur utama untuk memperlancar lalu 

lintas perekonomian yang dengan sendirinya akan 

memperlancar pembangurtan nasional. Adanya sanksi pidana 

yang berat tersebut membuat masyarakat takut untuk 

menggunakan alat pembayaran giral yang berupa cheque. Hal 

ini menggagalkan usaha pemerintah untuk menggalakkan 

penggunaan alat bayar giral dalam lalu lintas 

p e r d a g a n a g a n . Menyadari akibat d i k e l uarkannya  UU No. 17 

Th. 1964 yang memuat sanksi yang berat bagi penarik cheque 

kosong, maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang No. 1 Tahun 1971 tentang Pencabutan Undang- 

Undang No. 1 Tahun 1964 yang kemudian menjadi UU No. 12 

Th. 1971.
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Adanya Perpu No. 1 Th. 1971, maka penarikan cheque 

kosong yang tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana, 

misalny a tindak pidana penipuan atau yang lainnya akan 

diselesaikan menurut ketentuan-ketentaun hukum perdata, 

sedangkan penertiban texhadap penggunaan cheque sebagai 

alat pembayaran dalam lalu lintas pembayaran giral dapat 

dilakukan menurut saluran sanksi adminitrasi perbankan.

Bank dalam usahanya untuk menjaga nama balk dalam 

kepercayaan masyarakat terhadap bank, maka bank dapat 

menyatakan bahwa suatu cheque yang diunjukkan dengan tidak 

disertai dana yang cukup dapat diklaim sebagai cheque 

kosong yaitu dengan mengeluarkan Surat Keterangan 

Penolakan (SKP) yang disertai dengan :

a. Surat Peringatan I, yaitu surat peringatan yang 

dikeluarkan pada waktu penarik mengeluarkan cheque 

kosong untuk pertama kali.

b. Surat Peringatan II, yaitu surat peringatan yang 

diberikan kepada pen arik cheque kosong yang telah 

mengeluarkan cheque kosong untuk kedua kalinya 

setelah tidak menghiraukan syarat peringatan 

p e r t a m a .

Pada surat peringatan kedua ini sekaligus disertakan 

ancaman yang berupa penutupan cheque kosong ketiga 

k a l i n y a .
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c. Surat Peringatan III, yaitu bila terjadi penolakan 

pembayaran terhadap cheque kosong untuk ketiga 

kalinya. Pada surat peringatan ketiga ini bank akan 

langsung melakukan penutupan rekening nasabah yang 

b e r s a n g k u t a n .

Ancaraan penutupan rekenig di atas dapat 

diwujudkan apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan 

b e r t u r u t - t u r u t , nasabah yang bersangkutan menarik 

cheque kosong sebanyak 3 (tiga) kali.

Tembusan surat - surat peringatan tersebut 

dikirimkan kepada Bank Indonesia atau pada cabang - 

cabang Bank Indonesia yang kemudian akan melaporkan 

penutupan rekening bank - bank yang ada di wilayah 

kerjanya kepada Bank Indonesia Pusat. Berdasarkan 

laporan tersebut Bank Indonesia menyusun suatu daftar 

hitam yang diedarkan kepada semua bank - bank umum di 

I n d o n e s i a .

Tenggang waktu penutupan rekening adalah sebagai 

b e r i k u t :

a. Tenggang waktu penutupan rekening nasabah dan 

pencantuman nama dalam daftar hitam adalah 6 (enam) 

bulan terhitung mulai tanggal penutupan rekening.

b. Apabila selama waktu 6 ( enam ) bulan yang 

bersangkutan masih menarik cheque kosong, maka 

tenggang waktu diperpanjang 6 ( enam ) bulan lagi,
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terhitung mulai tanggal penolakan cheque kosong 

yang terakhir.

c. Tenggang waktu nasabah yang dimasukkan dalam daftar 

hitam berikutnya adalah 12 ( dua belas ) bulan, dan 

pencantum annya "dalam daftar hitam berikutnya 

ditetapkan 12 (dua belas) bulan.

d. Daftar hitam yang berlaku dua tahun sejak tanggal 

dikeluarkan, akan dihapuskan oleh Bank Indonesia.

Pemegang rekening yang telah dimasukkan dalam 

daftar hitam dapat mengajukan rehabilitasi untuk 

diperkenankan membuka kembali hubungan rekening dengan 

bank, yaitu setelah memenuhi syarat - syarat sebagai 

b e r i k u t :

1. Tenggang waktu selama 6 ( enam ) bulan telah 

d i l a m p a u i .

2. Selama tenggang waktu tersebut, yang bersangkutan 

tidak menarik cheque kosong lagi.

3. Telah mengembalikan sisa buku cheque pada bank.

4. Menyerahkan cheque kosong yang d i tar ik dan telah 

diselesaikan atau bukti tembusan rekening koran yang 

memuat pembayaran cheque yang bersangkutan.

5. Menyerahkan surat pernyataan bahwa nasabah yang 

bersangkutan telah melakukan p en yelesaianny a dengan 

pemegang semua cheque kosong, yang menyebabkan
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rekeningnya ditutup, serta berjanji tidak akan 

melakukan penarikan cheque kosong lagi. Permohonan 

rehabilitasi tersebut diajukan kepada Bank Indonesia 

melalui bank penutup rekeningnya.

B. Penyelesaian Melalui Gugatan Perdata Pada Pengadilan 

Negeri

Penyelesaian melalui gugatan perdata pada pengadilan 

negeri ini timbul apabila penerbitan cheque benar - benar 

kosong yang mengakibatkan kerugian pada pihak pemegang 

cheque. Sedangkan penyelesaian secara biasa tidak dapat 

dicapai. Satu-satunya jalan yang bisa ditempuh oleh pihak 

yang dirugikan ( pemegang ) adalah dengan mengajukan 

gugatan perdata melalui pengadilan negeri. Demikian pula 

apabila yang dirugikan itu pihak bank, maka bank dapat 

melakukan tindakan ya'ng sama yaitu mengajukan gugatan 

perdata melalui pengadilan negeri.

Adapun dasar atau alasan yang dapat digunakan untuk 

mengajukan gugatan tersebut adalah pasal 1365 KUHPerdata 

tentang perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). 

Menurut ketentuan pasal ini, setiap perbuatan melawan 

hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, 

mewajibkan orang yang karena kesalahannya itu untuk 

memberi ganti kerugian kepada orang yang dirugikan.
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Apabila pihak yang dirugikan mengajukan gugatan 

berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata, maka ia harus 

membuktikan unsur-unsur dalam pasal tersebut:

1. Perbuatan penarik cheque kosong adalah melawan 

hukum, artinya bertentangan dengan kewajiban hukum 

yang seharusnya dilakukan yaitu menyediakan dana 

yang cukup untuk membayar cheque yang ditariknya.

2 . Menimbulkan kerugian, artinya dengan ditolaknya  

surat cheque oleh bank akan menghilangkan hak 

pemegang cheque yaitu hak atas pembayaran yang 

seharusnya diterima.

3. Penarikan cheque kosong itu dilakukan dengan 

kesalahan, artinya sengaja dilakukan untuk merugikan 

orang lain. Arti kesalahan dal am hukum perdata juga 

meliputi kelalaian ( tidak ada unsur kesengajaan) 

yang merugikan orang lain .

4. Ada hubungan kausal antara kerugian yang timbul dan 

perbuatan yang dilakukan , artinya hilangnya hak 

penerima/ atau pemegang cheque atau hak pihak bank 

atas dana karena perbuatan penarik.

5. Bahwa penarikan cheque kosong adalah perbuatan yang 

bertentangan dengan norma - norma yang ada dalam 

m a s y a r a k a t .

Atas dasar perbuatan melawan hukum itu, maka pihak 

yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi sesuai prosedur
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hukum yang berlaku.

Dalam praktek perbankan, penyelesaian melalui 

gugatan perdata melalui pengadilan negeri jarang 

digunakan, karena memerlukan waktu yang lama. Selain itu 

terdapat kemungkinan pihak tergugat untuk menggunakan

upaya hukum yang ada, misalnya banding dan kasasi yang

20
ditent unya memerlukan biaya yang besar.

C. Pe nyelesaian dengan Henggunakan Hak Regres oleh Pembawa 

Untuk melindungi dan menjamin kepentingan pemegang 

cheque dari kemungkinan tidak dibayar nya cheque tersebut, 

maka pemb entuk undang-undang memberikan hak regres kepada 

pemegang yang tidak memperole h pembayaran, untuk menuntut 

pembayaran cheque yang bersangkutan kepada para pihak yang 

bertangg ung jawab. Menurut ketentuan pasal 217 KUHD, para 

debitur cheque yang bertanggung jawab atas pembayaran 

cheque tersebut adalah penarik, para endosan, evalis dari 

penarik atau avalis endosan dan orang ketiga untuk 

kepentingan siapa cheque tersebut ditarik.

Hak regres baru dapat dilakukan oleh pemegang cheque 

apabila telah memenuhi beberapa syarat yaitu :

1. Cheque tersebut harus diajukan dalam waktu yang 

tepat, sebelum tenggang waktu pengajuan berakhir

20
u Wawancara dengan Karyawan Bank Rakyat Indonesia 

Cabang Pahlawan Suarabaya, 16 Juni 1993.
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yakni 70 hari sejak tanggal penerikan.

2. Sebelumnya harus ada terlebih dahulu penolakan 

p e m b a y a r a n .

Penetapan penolakan pembayaran harus memenuhi salah 

satu syarat yang ditentukan pasal 217 KUHD yaitu :

a. Dengan mengadakan protes secara otentik.

b. Dengan pernyataan tertarik yang ditulis dan 

ditanggali pada cheque dengan mencantumkan hari 

p e n a w a r a n n y a .

c. Dengan pernyataan tertarik yang ditanggali dan 

ditanda tangani oleh lembaga perhitungan dimana 

ditetapkan bahwa cheque telah diajukan pada waktu 

yang tepat dan tidak ada pembayaran.

Apa yang dituntut para pemegang cheque dalam 

menggunakan hak- regresnya terhadap wajib regres 

telah ditentukan dalam pasal 222 KUHD yang meliputi:

a. Jumlah cheque yang tidak dibayar

b. Bunga 8 % yang dihitung sejak hari p e n g u n j u k a n n y a .

c. Biaya protes dan biaya-biaya lainnya.

Wajib regres yang telah membayar untuk memenuhi 

wajib regresnya, dapat menuntut kepada wajib regres 

lainnya termasuk penerbit sebagaimana yang telah 

diatur dlam pasal 223 KUHD yang meliputi :

1. Jumlah semuanya yang telah dibayar olehnya :

2. Bunga 8% dihitung dari hari pembayaran:
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3. Semua biaya yang telah dikeluarkan.

Melaksanakan hak regres menurut ketentuan undang- 

undang dapat dilakukan dengan dua cara :

1 . Dengan cara regres loncat, yakni pelaksanaan regres 

yang dilakukan tanpa memperhatikan urut-urutan orang 

yang menjadi wajib regres ; misal pemegang cheque yang 

langsung meregres penarik tanpa terlebih dahulu 

meregres e n d o s a n .

2. Berdasarkan rembous regres (minta wajib regres), yaitu 

regres yang dilakukan berdasarkan urutan waktu para 

wajib regres yang dilakukan berdasarkan urutan waktu 

para wajib regres, misalnya regres yang dilakukan 

avalis endosannya, setelah itu baru diajukan kepada 

p e n a r i k .

Dalam praktek apabila terjadi penolakan pembayaran 

cheque yang dibawa pemegang, prosedur regres tersebut di 

atas tidak pernah dilaksanakan oleh pemegang cheque 

tersebut, tetapi dengan cara mendatangi langsung kepada 

penarik dengan menyatakan bahwa cheque telah ditolak 

pembay arannya oleh bank karena tidak tersedianya dana yang 

cukup, kemudian cheque tersebut akan diganti oleh 

p enar iknya dengan uang tunai. Dilihat dari kenyataan 

tersebut, pemegang cheque memilih jalan yang lebih praktis 

u ntuk meminta pembayaran cheque yang ditolak pembayarannya
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oleh bank tertarik tersebut, hal ini juga menjadi penyebab 

bahwa penggunaan regres terlalu berbelit-belit dan 

membutuhkan waktu yang lama sedangkan pemegang memerlukan 

uang tunai dengan segera.
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BAB V 

P E N U T U P

l. Sesinpulan

Dari pembahasan Bab II, Bab III dan Bab IV dapat 

saya simpulkan sebagai berikut :

a. Cheque adalah alat pemerintah pembayaran tanpa syarat 

dari seorang nasabah giro kepada bank sebagai tertarik, 

dimana nasabah giro tersebut mempunyai rekening giro 

pada bank yang sewaktu-waktu dapat diambilnya. Untuk 

dapat menarik cheque harus memenuhi syarat-syarat 

forroil yang ditentukan dalam KUHD.

Adapun motivasi penarikan cheque adalah karena cheque 

merupakan alat bayar yang sifatnya praktis dan dapat 

d i p e r j u a l b e l i k a n . Untuk menunjang sifat praktis 

tersebut, maka penerbit berkewajiban untuk menyediakan 

dana yang cukup pada bank sebelum hari bayar agar 

pengunjukan cheque mendapatkan pembayaran.

b. Alat pembayaran yang digunakan untuk menyelesaikan 

proses transaksi jual beli di kalangan masyarakat 

dagang, postdated cheque bermanfaat sebagai alat untuk 

memperlancar arus perdagangan. Walaupun selera 

masyarakat cenderung menggunakan cheque yang sewaktu- 

waktu dapat diuangkan, tetapi dalam kenyataannya 

sebagian para pedagang melakukan transaksi jual beli
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M i n 11
FERPUSTAK.**1* __

•UNIVEKS1IAS
V .1 R A B A ^ ; ----' ss

dengan menggunakan postdate cheque. Secara sepintas 

postdated cheque mengandung risiko, hal ini berkaitan 

dengan maslah penyediakan dana oleh penerbit. Tetapi 

disisi lain, postdated cheque mempunyai manfaat 

ekonomis, hal ini timbul bila para pihak berada dalam 

kondisi yang kurang m e n g u n t u n g k a n .

c. Penerbit posdated cheque apabila tidak diimbangi dengan 

penyediaan dana yang cukup oleh penerbit, akan 

menyebabkan terjadinya cheque kosong. Apabila hal ini 

terjadi, maka akan mengurangi kepercayaan masyarakat 

terhadap cheque dan lembaga perbankan, disamping  itu 

juga dapat mengganggu stabilitas moneter dan 

p e r e k o n o m i a n .

Berbagai peraturan telah dikeluarkan untuk mengatasi 

penarikan cheque kosong agar penarikan cheque kosong 

menjadi berkurang. Selain itu juga ditujukan untuk 

mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap cheque, 

maka p em erintah mengeluarkan peraturan yang antara lain 

berisi sanksi adrainitratif.

2. Saran

Untuk mengatasi permasalahan sehubungan dengan 

penerbitan cheque kosong , maka saya menyampaikan saran 

sebagai berikut :
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a. Perlunya penyempurnaan ketentuan yang terdapat dalam 

KUHD yang berkaitan dengan masalah penyediaan dana,

• yaitu dana harus sudah ada pada tanggal penerbitan,' 

jadi bukan pada hari bayar.

b. Di pihak lain, bank sebagai tertarik harus 

meningkatkan kewaspadaan berupa pengefektifan 

a d m i n i t r a s i , yaitu dengan cara selalu raengecek saldo 

rekening giro penerbit cheque yang bersangkutan 

apabila trjadi pengunjukan cheque.

c. Yang tidak kalah pentingnya  adalah bahwa bank 

seharusnya benar-benar menyeleksi dengan terhadap 

setiap calon nasabah giro.
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Men imbang

Mengingat

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG 

UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR : 1 TAHUN 1971

TENTANG

PENCABUTAN UN DANG-UNDANG NOMOR 17 

TAHUN 1964,

TENTANG LARANGAN PENARIKAN CEK KOSONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

: a. bahwa Undang-undang No. 17 tahun 1964 

tentang larangan penarikan cek kosong pada 

kenyataannya menghambat kelancaran lalu 

lintas perekonomian pada umumnya dan dunia 

perbankan pada kuhususnya.

b. bahwa meniadakan hambatan tersebut, maka 

Undang-undang No. 17 tahun 1964 itu perlu 

segera dicabut.

c. bahwa karena keadaan mendesak pencabutan 

tersebut perlu dilakukan dengan peraturan 

pemerintah pengganti Undang-undang.

: 1. Pasal 22 ayat (1) Undang- undang Dasar 1945.

2. U ndang-undang N o . 7 Drt. tahun 1955 tentang 

Tindak Pidana Ekonomi dengan segala
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p e r u b a h a n n y a .

3. Kitab Undang-undang Hukum Dagang ( KUHD S. 

1874 N o . 23) Bab V I I .

Mendengar : Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong R o y o n g .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG 

NOMOR 17 TAHUN 1964 TENTANG LARANGAN 

PENARIKAN CEK KOSONG.

Pasal 1.

Mencabut Undang-undang No. 17 tahun 1964, tentang larangan 

penarikan cek kosong ( L N . Republik Indonesia tahun 1964 

No. 101).

Pasal 2.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang mulai berlaku 

pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, 

memerintahkan pengundangan peraturan pemerintah pengganti 

undang-undang ini dengan penetapannya dalam Lembaran 

Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta 

Pada tanggal 30 Juli 1971 

PRESIDEN REPULIK INDONESIA, 

ttd .

S0EHART0 
JENDERAL TNI
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Diundangkan di Jakarta, 

pada tanggal 31 Juli 1971 

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK 

INDONESIA, 

ttd .

ALAHSYAH 

LETNAN JENDERAL TNI
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LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

TAHUN 1971 NOMOR 55

Disalin sesuai dengan aslinya oleh 

SEKRETARIS K A B I N E T ,

Untuk salinan yang sama 

dengan bunyinya.

Jakarta, 2 Agustus 1971 

Kepala Biro Hukum 

Bank Indonesia,

ttd .

(MARKUM D J O J O H A D I S O E P A T O , S H )
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PENJELASAN 

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG 

UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR : 1 TAHUN 1971 

TENTANG

PENCABUTAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 

TAHUN 1964,

TENTANG LARANGAN PENARIKAN CEK KOSONG

PENJELASAN UHUH

Undang-undang Nomor 17 tahun 1964 dikeluarkan pada 

saat suasana perekonomian Indonesia dipengaruhi oleh 

kepentingan -kepentinga n politik, dimana setiap pelanggaran 

ekonomi pada umumnya dan perdagangan pada khususnya 

dianggap dapat menggagalkan dan mengacaukan u saha -usaha 

Pemerintah. Demikianlah maka dalam Undang-undang nomor 

17 tahun 1964 dinyatakan bahwa penarikan cek kosong adalah 

suatu tindak pidana ekonomi dengan memberikan ancaman 

pidana yang berat, yaitu hukuman mati, pidana seumur hidup 

atau pidana penjara 20 tahun dan pidana denda empat kali 

lipat jumlah cek kosong.

Ancaman hukuman yang tercantum dalam Undang-undang 

Nomor 17 tahun 1964 yang pada hakikatnya dimaksudkan untuk 

mencegah timbulnya faktor-faktor yang mengakibatkan 

berkurangnya atau dan perbankan pada khususnya, dalam
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kenyataannya justru mempergunakan cek dalam lalu lintas 

p e m b a y a r a n .

Lalu lintas pembayaran yang bersifat giral, dengan 

cek sebagai salah satu alat teknisnya, merupakan salah 

satu unsur yang utama dalam menunjang kelancaran jalannya 

lalu lintas pembayaran pada perekonomian dan perkembangan 

lembaga perbankan pada suatu mesyarakat atau negara.

Adanya keengganan yang timbul dari para penarik, 

pemegang cek dan bank sendiri untuk mempergunakan cek 

sebagai alat pembayaran, merupakan faktor penghambatan 

bagi pelaksanaan usa ha-usaha pemerintah untuk

memperkembangkan lalu lintas pembayaran yang bersifat 

giral dan memperlancar jalannya lalu lintas perekonomian 

dalam rangka pelaksanaan pembangunan ekonomi pada 

khususnya, Pembangunan-Ne gara pada umumnya.

Sesuai dengan hal-hal tersebut diatas, sudah 

sewajarnya jika undang-undang nomor 17 tahun 1964 tersebut 

d i c a b u t .

Berdasarkan pertimbangan bahwa perlu segera diambil 

tindakan yang cepat untuk meniadakan hambatan terhadap 

usaha-usaha pemerintah dalam rangka pelaksanaan 

pembangunan ekonomi pada khususnya, pembangunan negara 

pada umumnya. Maka pengaturan materi pencabutan Undang- 

undang, tersebut dalam suatu peraturan pemeirntah 

pengganti Undang-undang dapat dipertimbangkan dan
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d i b e n a r k a n .

Dengan dicabutnya Undang-undang nomor 17 tahun 1964, 

maka perkara-perkara penarikan cek kosong yang belum 

mendapat keputusan pengadilan (belum "inkracht van 

gewijade") harus diselesaikan menurut ketentuan dalam 

pasal 1 ayat (2) KUHP, sedangkan p erkara-perkara cek 

kosong yang masih ada di tangan alat-alat negara atau 

penyidik, i.e. Kepolisian dan Kejaksaan tidak dapat 

d ituntut lagi.

Ketentuan tersebut dilakukan dengan tidak mengurangi 

kemungkinan dituntutnya perkara penarikan cek kosong jika 

perkara itu memenuhi unsur-unsur tindak pidana 

l a i n ,misalnya tindak pidana yang dimaksudkan dalam pasal 

378 KHUP.

Penarikan-penerikan cek kosong yang tidak memenuhi 

unsur-unsur sesuatu tindak pidana, diselesaikan menurut 

ketentuan-ketentuan hukum perdata, sedangkan penertiban 

cek sebagai salah satu alat teknis dalam lalu lintas 

pembayaran yang bersifat giral, dapat dilakukan menurut 

saluran adminitrasi p e r b a n k a n .

Bagi perk ara-perkara cek kosong yang telah mendapat 

keputusan Pengadilan dan sudah mempunyai kekuatan hukum 

yang pasti ( in kracht van gewijsde ), tetap harus 

dilaksanakan sesuai dengan isi keputuasn pengadilan yang 

b e r s a n g k u t a n .
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PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1.

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK 

INDONESIA 

NOMOR : 2966.

KEPUTUSAN DEWAN MONETER 

NOMOR 53 

DEWAN MONETER

Menimbang : Bahwa perlu menetapkan ketentuan-ketentuan 

untuk menjamin kepercayaan masyarakat terhadap 

lalu lintas pembayarran dengan cek atau bilyet 

giro khususnya dan menambah kepercayaan 

masyarakat terhadap dunia perbankan < bank 

mindedness) pada umumnya.

Mengingat : a. Pasal 7 ayat 3,4 dan 5 Undang-undang pokok

BAnk Indonesia 1953 jo. pasal 9 ayat 1 dan

2 Peraturan Pemerintah No. 1/1955.

b. Keputusan rapat Panitia Kerja Dewan Moneter 

tanggal 1 Nopember 1961.

MEMUTUSKAN

1. Bank-bank dilarang untuk tetap mempertahankan sebagai 

relasi giro, setiap orang atau badan yang dihitung 

mulai berlakunya keputusan ini menarik cek/bilyet giro
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untuk penarikan mana tidak cukup tersedia fondsnya, 

satu dan lainnya menurut pe raturan-peraturan yang akan 

ditetapkan lebih lanjut oleh Bank Indonesia.

2. Bank-bank dilarang untuk menerima sebagai relasi giro 

setiap orang atau badan yang telah dikeluarkan sebagai 

relasi oleh suatu bank berdasarkan ketentuan dalam 

angka 1 di atas. Larangan untuk menerima sebagai 

relasi giro dari suatu bank dapat ditinjau kembali oleh 

oleh Bank Indonesia setelah lewat waktu sekurang- 

kurangnya 6 bulan sejak hubungan rekening koran antara 

bank dengan orang atau badan tersebut diputuskan 

berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam angka 1 di atas, 

satu dan lainnya atas usul bank yang bersangkutan 

dengan disertai alasan yang cukup.

3. Bank-bank dilarang untuk menarik cek/bilyet giro atas 

bank-bank lain yang juumla hnya melebihi jumlah fonds 

yang tersedia pada bank-bank lain itu atas nama bank- 

bank yang bersangkutan.

4. Bank-bank dilarang untuk menarik cek atas kantornya 

sendiri ( cek bank termaksud dalam pengumuman menteri 

Keuangan Nomor 32 tanggal 29 Oktober 1959 ) , demikian 

pula untuk menarik cek atas kantor lainnya dari bank- 

bank yang bersangkutan yang berkedudukan di kota yang 

b e r s a m a a n .
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Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut di 

atas dapat mengakibatkan dicabutnya kembali izin usaha 

yang telah diberikan pada yang bersangkutan, oleh 

Henteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan dari 

direksi Bank Indonesia.

Pelaksanaan keputusan ini selanjutnya ditugaskan kepada 

direksi bank Indonesia.

Keputusan ini mulai berlaku pada hari d i t a n d a t a n g a n i .

Jakarta, 23 Pebruari 1962 

HENTERI KEUANGAN,

KETUA DEWAN MONETER,

ttd

(Notohamiprodj o )
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D A N K  RAKYAT IN D O N E S IA

KANTOR CABANG 
Jilin Pthliwtp No. 12 • M Surtbty*

T«l»pon ; 42852 • 42953 • 40807 • 520830 
F»c*lmll»: 510074 

T*lix : 31427

Med.I i 34

Nomor : D *39^ SDM/ADM/93 . 
H a l  : Surat Keteranaan Survey

ourabaya, 30 Juni 1993.-

K e p a d a  :
Y t h . Fakultas H u k u m  
Universitae-Airlangea 
Jl. Dharmawaneaa Ho.

S U R A B A Y A

Vans bertancla tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

N a m a : Yuli Astuti.
Alamat : J l . Kul^saJri Indah Utara VIII/10 Sby.
Mahasiewa : FaJcuftaa H u k u m  U n iversitas A i r l angga
Lama Survey : 12 (dua belas) Hari. 1 .

Mener-angkan bahwa yang b e rsang kutan tersebut diatae telah 
selesai melaksanakan survey /research di BRI Kantor Cabang 
Surabaya Pahlawan. sesuai Surat KW.BRI S by N o . B .1058-SDM/  
ADM/93 Tgi.14 Juni 1993. terhitung “tanggal 14 e/d 26 Juni 
1993 (selesai). ^  ' ,
Demikian Surat Keterangan ini dibuat unt uk diketahui'

K R A K Y A T  INDONESIA 
KANTOR C A B A N G 4

PINCA
SYA M  W ITIARDAKI 

MLO.II

ibusari dieamp aikan kepada Yth :

[ajitor G u b ernur Prop JAT1M.
ip.Direktorat 5 0 SP0L  di Surabaya.
lahasitjwa yang b e r s a n g k u t a n . iX’
\i . Sekretariat KANWIL BRI Surabaya. 
> /■ s i p.-
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So. ■ 4/437 UJTB/PbB 
Lamp. :

Jakana,5 Okiober 1971

Kepada Semua Bank
di

I N D O N E S I A

Perihal. Penolak'an pembayaran aias cek/bilyet
giro yang diajukan pada Bank karena udak
cukup/iidak ada dananya

Dengan diundangkanny3 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- 
undang Republik Indonesia No. I tahun 1971 (Lembaran Negara Re
publik Indonesia Tahun 1971 No. 55) pada tanggal 31 Juli 1971 ten
tang Pencabutan Undang-Undang No. 1 7 Tahun 1964 tentang Larang
an Penarikan Cek Kosong. maka dengan ini kami menetapkan hal-hal 
sebagai berikut:

1. Mencabut Surot-surat Edaran Bank Indonesia:
- No. 12/405 UPB/SU Rahasia tanggal l6Januari 1965 penhal 

Penarikan Cek Kosong;
- No. 12/406 UPB/SU Rahasia tangga! l6Januari 1965 perihal 

Penarikan Cek Kosong oleh nasabah yang bukan bank;
- No. 12/9 UPB/SU tanggal II Pebruari 1965 perihal Penarik

an Cek Kosong;
- No. 12/32 UPB/SU tanggal I 1 Marel 1965 perihal Penarikan 

Cek Kosong;
- No. 13/3? UPB/SU tanggal 4 Juni 1965 perihal Penarikan 

Cek Kosong;
- No. 1/17 UPP/SU tanggal 26 Nopember 1965 perihal Pelak

sanaan Undang-Un<}ang No. 17/1964 tentang Larangan 
Penarikan Cek Kosong;

- No. 1/19 UPP/SU tanggal 7 Desember 1965 perihal Pembe
rian Overdraft dalam R/C dan hubungannya dengan Pelak
sanaan Undang-Undang No 17/1964;

- No. 2/23 UPP/SU tanggal 19 April 1966 perihal Ketentuan 
Mengenai Pembukaan Rekening Giro;

- No. 2/49 UPP/SU tanggal 12 Juli 1966 perihal Penarikan 
Cek Kosong oleh Bank-bank Perusahaan-perusahaan/Badan- 
badan Negara;
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- So. 3/222 UPD/Pbt) Uinggai 19 Mei 1967 perihal Screening 
terhadap Calon Pemegang Rekening dan Peneliiian Daftar 
Hitam;

- No. 4/623 UPPB/PbB tanggal II September 1968 perihal 
Penarikan Cek alas Bank Sentra);

- No 3/962 UPPB/PbB tanggal 13 Maret 1971 perihal Penarik
an Cek Kosong Jan Bilyet Giro Kosong dalam valuta asing.

Tala cara pembukaan rekening
Dengan dicabutnya Undang-Undang No. 17/1964 maka tata
cara selanjutnya yang harus dilakukan oleh bank-bank dalam
hal menerima seseorang/badan menjadl nasabah bank adalah $e-
Oagai bertkut;
1. Setiap calon pemegang rekening harus memperlihatkan bukti 

diri yang menyebutkan alamat yang bersangkutan (Kartu 
penduduk, keterangan pengemudi, pasport dan Iain-lain). 
Conioh landa tangan yang bersangkutan pida kartu tanda- 
tangan yang disimpan dalam tata usaha bank (tanda tangan 
mana harus dibubuhi di hadapan 2 (dua) orang petugas bank 
yang berwenang) harus sama dengan tanda tangan yang ter- 
tera dalam bukti-bukti diri tersebut.

2. Di samping buku-bukti diri tersebut, calon nasabah harus 
menyerahkan pula:
a. referensi dari pihak ketiga yang dikenal baik oleh bank
b. bukti-bukti tentang usaha yang dilakukan oleh calon na

sabah (akte pendinan bila badan usaha, izin usaha, bukti 
pembayaran pajak dan lain-lain).

3. Bank harus meneliii apakah calon nasabah bersangkutan 
tidak termasuk dalam Daftar Hitam yang dikeluarkan oleh 
Bank Indonesia. '

4 Bank harus mencatat nama nasabah yang bersangkutan leng- 
kap dengan segala macam aliasnya serta alamat yang lengkap 
dengan nama kelurahan (RT/RW) serta jalan dan nomor ru- 
tiiah.

S. Di samping itu kepada calon pemegang rekening tersebut 
diminia untuk membuat perjanjian pembukaan rekening 
yang di dalamnya berisi pernyataan sebagai berikut: 
a bahwa penarikan cek/bilyet giro untuk mana tidak ada/ 

lidak cukup dananya (untuk selanjutnya disebut dengan 
cek/bilyet giro kosong) akan ditolak oleh bank (tidak 
akan dibayar oleh bank)
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b bahwa yang dimaksud dengan dana hanyalah saldo kredil 
dari rekening giro atas mana cek/bilyet giro tersebui di- 
larik dan/atau fasilitas kredil yang diberikan oleh bank 
yang kena larik. Pemberian fasilitas kredit tersebut harus 
dilakukan secara tertulis yang sudah harus terjadi sebelum 
cek/bilyet giro ditarik.

c. bahwa apabih pemegang-rekening menarik cek/bilyet giro 
kosong untuk tiga kali berturut-turut dalam waktu 6 
bulan, maka bank akan memutuskan hubungan rekening 
koron dengan pemegang rekening yang bersangkutan. 
Buku-buku cek dan buku-buku giro yang masih ada pada 
pemegang rekening (penarik cek/bilyet giro) yang bersang
kutan harus dikembalikan kepada bank dengan segera.

d. bahwa pemegang rekening juga akan dihentikan hubungan 
rekening korannya dengan bank apabila ia berdasarkan 
hal tersebut pada huruf c di atas dikeluarkan oleh bank- 
bank lam sebagai pemegang rekening. Dalam hal ini peme
gang rekening wajib jnengambil seluruh saldonya pada 
bank (apabila ada) dan menyerahkan kembali kepada 
bank semua buku-buku cek dan giro yang masih ada pada- 
nya,

Tata Cara Pelaksanaan oleh Bank apabila Nasabahnya menarik
cek/Bilyet Giro Kosong:

I Bank wajib menolak pembayaran atas cek/bilyet giro yang 
ditarik oleh pemegang rekening sedangkan atas cek/bilyet 
giro tersebut lidak ida/tidak cukup dananya. Penolakan ter
sebut disertai surat tanda penolakan dan cek/bilyet giro yang 
bersangkutan dikembalikan kepada pemegang untuk disele- 
saikan dengan penariknya. Sehelai tindasan surat tanda pe
nolakan cek/bilyet giro tersebut wajib disampaikan oleh bank 
yang bersangkutan kepada Bank Indonesia sebagai bahan 
laporan.

2. Dengan dikembalikannya cek/bilyet giro kosong yang ber
sangkutan kepada pemegang untuk diselesaikan dengan pe
narik, maka penyelesaian pembayaran cek/bilyet giro kosong 
yang bersangkutan tidak lagi harus dilakukan melalui bank. 
Dengan demikian maka dana/saldo rekening si penarik (jika 
ada} tidak perlu diblokir.

3. Bank harus memberikan peringatan tertulis kepada pemegang 
rekening yang bersangkutan agar perbuatan penarikan cek/ 
bilyet giro kosong tersebut jangan diulang lagi.
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4 Apabila nasabah tersebut melakukan penarikan cek/biiyet 
giro untuk mana tidak ada/tidak cukup dananya 3 kali ber- 
tunir-rumt dalam jangka waktu 6 bulan, maka rekeying nasa- 
bah lersebut harus segera ditutup. Adapun yang dimaksud 
dengan 3 (tiga) kali menarik cek/bilyet giro kosong dalam 
ketentuan tersebut adalah apabila yang bersangkutan 3 (tiga) 
kali ditolak cek-cek/bilyet giro-gironya oleh bank karena 
saldo tidak mencukupi, berturut-turut dalam jangka waktu 
6 bulan. Dalam hal lebih dari sehelai cek/bilyet giro kosong 
yang diajukan kepada bank pada tanggal yang sama, maka 
haruslah diperhatikan:
a. apakah tanggal yang tercantum dalam cck-cek/bilyet 

giro-bilyet giro itu adalah sama,
b. apakah cek-cek/bilyet giro-bilyet giro itu ditarik atas reke

ning va.ng sama; ,
c. apakah cek-cek/bilyet giro-bilyet giro itu diajukan kepada 

bank sekaligus pada tanggal yang sama.
Apabila cek-cek/bilyet giro-bilyet giro itu memenuhi semua 
hal-hal termaksud pada a, b dan c, maka penolakan cek-cek/ 
bilyei giro-bilyet giro tersebut oleh bank karena saldo tidak 
mencukupi. dianggap sebagai satu kali menarik cek/bilyet 
giro kosong. Dalam hil tidak semua ketentuan-ketentuan 
termaksud pada a, b dan c di atas dipenuhi, maka penolakan 
alas cek-cek/bilyet giro-bilyet giro itu masing-masing diang- 
gap sebagai satu kali penolakan; jadi penolakan atas 2 buah 
cek/bilyet giro dianggap sebagai 2x penarikan cek/bilyet giro 
kosong, penolakan atas 3 buah cek/bilyet giro dianggap se
bagai 3x penarikan cek/bilyet giro kosong dan seterusnya.

5. Penutupan rekening tersebut dalam angka 4 di atas selanjut
nya oleh bank harus segera dilaporkan -kepada Bank Indo
nesia Jakarta (Bagian Lalu Lintas Pembayaran Giral di Jl. 
Ir li. Juanda No. 28 Jakarta) atau kepada Cabang-cabang 
Bank Indonesia bagl bank-bank yang berada di luar wilayah 
Jakarta. Cabang-cabang Bank Indonesia akan Segera mene- 
ruskan laporan penutupan rekening dari bank-bank yang 
berada di wilayah kerjanya kepada Bank Indonesia Pusat 
(Jakarta).
Berdasarkan laporan tersebut, maka Bank Indonesia menyu- 
sun suatu Daftar Hitam Gabungan yang akan diedarkan ke
pada semua bank-bank umum di Indonesia. Jika'dipandang 
perlu Daftar Hitam tersebut dapat pula diberikan oleh Bank
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Indonesia kepada Kejaksaan Agung dan Kepolisian R. j 
Bank-bank dapat pula memberitahukan daftar tersebut kt. 
pada setiap orang/badan (lain daripada yang tersebut di 
atas) yang memerlukan.

6. Bank-bank yang telah menerima Daftar Hitam tersebut harus 
segera menutup rekening nasabah yang namanya tercantum 
dalam Daftar tersebut.
Penutupan tersebut diberitahukan oleh bank yang bersang
kutan kepada pemegang rekening dengan tindasannya di- 
kirimkan kepada Bank Indonesia Jakarta (Bagian Lalu Lintas 
Pembayaran Giral) atau cabang-cabangnya.

7. Selanjutnya bank tidak diperkenankan mengadakan perjan- 
jian hubungan rekening baru dengan orang/badan/perusaha- 
an-perusahaan yang namanya tercantum dalam Daftar Hitam 
tersebut.

8. Pemegang rekening yang telah dimasukkan kc dalam Daftar 
Hitam dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali 
(Rehabilitasi) dari Daftar Hitam dengan terlebih dahulu 
memenuhi syarat-syarat sebagai berikul:
- Jangka waktu 6 bulan terhitung semenjak penutupan 

rekening telah lampau;
- Semenjak penutupan rekening tidak ada penarikan cek- 

cek/bilyet giro-bilyet giro kosong lainnya yang dilakukan 
olah nasabah yang bersangkutan.

9. Permohonan peninjauan kembali oleh yang bersangkutan 
harus dikiiimkan kepada banknya (bank yang telah menu
tup rekeningnya). Bank tersebut dengan mempergunakan 
sural biasa dan dengan disertai pertimbangan-pertimbangan- 
nya kemudian meneruskan permohonan tersebut kepada 
Bank Indonesia Jakarta atau bagi bank-bank di luar daerah 
Jakarta kepada cabang Bank Indonesia yang terdekat. Bcr- 
dasarkan hal tersebut Bank Indonesia mengambil keputusan 
menolak atau menyetujui permohonan tersebut. Penolakan 
maupun persetujuan kami mengenai permohonan Rehabili
tasi tersebut akan kami beritahukan dengan surat khusus ke
pada bank yang bersangkutan dengan tindasan kepada nasa- 
bahnya yang mengajukan permohonan Rehabilitasi.

10. Nama pemegang rekening yang permohonan rehabilitasinya 
disetujui akan dicoret dari Daftar Hitam, sehingga yang ber
sangkutan bebas untuk meinbuka kembali rekening koran 
pada setiap bank yang dikehendakinya kecuali pada Bank
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Indonesia sebagai Bank Sentral. Persetujuan Bank Indonesia 
atas suatu permohonan rehabilitasi akan diumumkan pula 
kepada semua bank-bank umum di Indonesia.

IV. Penarikan Cek/8ilyet Giro Kosong oleh Perusahaan-Pentsahaan/ 
liadan Negara dan Bank

Pada dasarnya terhadap semua pemegang rekening seperti 
Perusahaanperusahaan Negara, Lembag3-Lembaga Pemerintah 
dan bank-bank tetap diperlakukan segala ketentuan-ketentuan 
yang bertaku terhadap pemegang-pemegang rekening lainnya 
apabila menarik cek/bilyet giro kosong. Berhubung dengan itu 
apabila terjadi penarikan cek/bilyet giro kosong oleh badan- 
badan termaksud di alas hendaknya Sdr. laksanakan hal-hat 
sebagai berikut:
a. Menolak pembayaran atas cek/bilyet giro tersebut disertai 

tanda penolakan dan cek/bilyet g iro yang bersangkutan di- 
kembalikan kepada pemegang untuk diselesaikan dengan 
penariknya. Tembusan tanda penolakan tersebut hendaklah 
disampaikan kepada Bank Indonesia.

b. Kepada pemegang rekening yang bersangkutan harus diberi- 
kan peringatan tertulis igar perbuatan penarikan cek/bilyet 
giro kosong jangan diulang lagi.

Perbedaannya adalah bahwa terhadap Perusahaan perusahaan 
Negara, Lembaga-lembaga Pemerintah dan bank-bank tersebut 
tidak akan dikenakan sanksi-sanksi penutupan rekening dan 
pemasukan nama badan-badan Pemerintah tersebut dalam 
Daftar Hitam sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Dewan 
Moneter No. 53 tanggal 23 Pebruari 1962, meskipun yang ber
sangkutan telah melakukan penarikan cek/bilyet giro kosong 
3 kali berturui-turut dalam waklu 6 bulan.

V. Ketentuan-ketentuan Lain
1. Ketentuan-ketentuan yang dialur dalam surat edaran ini ber- 
laku pula terhadap pennrikan-penarikan cek/bilyei giro 
kosong dalam valuta asing;

2. Setelah dikeluarkan surat edaran ini, maka ketentum-keten- 
tuan yang ada hubungannya dengan pelaksanaan Undang- 
Undang No, 17/1964 sebagaimana tercantum dalam surat- 
surat edaran Bank Indonesia;
- No. 3/360 UPPB/PbB tanggal 19 Juni 1967 perihal pe- 

nariktn (disposisi) alas setoran yang bukan merupakan 
uang tunai;
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- No. 3/^48 UPPB/PbB tanggal 25 Juli 1967 perihal Cek 
yang ditarik oleh bank-bank atas Bank Scntral;

- No. 2/1)05 UPPB/PbB tanggal 18 Maret 1970 perihal 
cross clearing;

- No. 4/108 UPPB/PbB tanggal 5 Mei 1971 perihal pern- 
berian fiat-atas cek

- dan yang juga mungkin terdapat dalam surat-surat edaran 
Bank Indonesia lainnya,

dinyatakan dihapuskan.
3. Ketentuan-ketentuan lainnya sebagaimana dimuat dalam Ke

putusan Dewan Moneter No. 53 tanggal 23 Pebruari 1962 
tetap akan diperlakukan (terlam pir salinan Surat Keputusan 
Dewan M oneter dimaksud).

Demikianlah agar Sdr maklum dan melaksanakan hal-hal 
tersebut di atas sebagaimana inestinya.

DIRI-KSI 
Ua NK IN DON RSI A

}.A. SEREH MARATHON W1RIJA MIHARDJA
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elektil dan atau saido lastiitas kredil yang belum dipergunakan. dalam 
nai mi nasabah lersebut memperoleh fasilitas kredit dan bank berda
sarkan penanjian kredit yang telah dibuat sebelumnya.

2. Apabila kepada bank diajukan cek/bilyet giro kosong. maka bank 
wajib menolaknya dengan a iasandana yang tersedia tidak mencukupi 
(kosong) dan penolakan tersebut harus disenai surat keterangan 
penolakan (SKP) yang antara lain memuat nama dan alamat lengkap 
sipenarik yang bersangkutan Cek/bilyet giro yang telah ditolak karena 
alasan lam tetapi dananya tidak mencukupi (kosong) tetap ditolak 
sebagai cek/bilyet giro kosong. Bank wajib segera melaporkan 
penolakan termaksud dan menyampaikan satu tembusan dan surat 
keterangan penolakan (SKP) tersebu! kepada 8ank Indonesia cq 
8agian Lalu lin ta s  Pembayaran Giral Jalan Dr H. Juanda 28 Jakarta 
bagi bank-bank di Jakarta atau Kantor Cabang 6ank Indonesia setem- 
pal bagi bank-bank di luar Jakarta Cek/bilyet giro kosong yang 
bersangkutan beserta surat keterangan penolakan (SKP) termaksud 
dikembatikan kepada pemegang untuk diselesaikan dengan penanknya 
Dapat ditambahkan bahwa sisa saldo (penarik) tidak perlu dibekukan 
oleh bank. Contoh surat keterangan penolakan (SKP) terlampir

II SAKSI ADMINISTRATE PENUTUPAN REKENING

Jika seorang nasabah menarik cek/bilyet giro kosong pada suatu 
bank 3 kali dalam 6 bulan, maka bank yang bersangkutan wapb 
menutup rekening nasabah tersebut Dalam hal terjadi penarikan cek/ 
bilyet giro kosong 3 kali dalam 6 bulan pada beberapa ban*, maka 
Bank Indonesia akan mengmstruksikan kepada bank-bank pemelihara 
rekening untuk menutup rekening nasabah yang bersangkutan Oaiam 
hubungan mi agar supaya nasabah mengetahui dan menyadan 
kemungkinan dikenakannya sanksi tersebut. maka setiap kaii inrjadi 
penolakan cek/bilyet g iro kosong bank wajib mempermgatkan nasabah 
yang bersangkutan dengan surat. yaitu

1 Untuk pelanggaran penarikan cek/bilyet giro kosong pertama 
d i D e r i k a n  surat peringatan I (SP I) yang memuat pernyataan agar 
nasabah yang bersangkutan tidak menarik cek/bilyet g iro kosong lagi
2 Untuk pelanggaran penarikan cek/bilyet giro kosong kedua 
dibenkan surat pertngatan II (SP II) yang memuat ancaman penutupan 
rekening dan pencantuman namanya dalam daftar hitam |ika terjadi
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pelanggaran untuk Kedua kannya Surat peringatan II bagi masabah 
yang menarik cek/bilyet giro kosong kedua pada bank lam, dikeluar- 
Kan oleh Bank Indonesia

3 Untuk pelanggaran punarikan cek/bilyet giro kosong yang ketiga 
katinya. kepada nasabah tanpsung dibentahukan dengan surat bahwa 
rekening nasabah tersebut d iiutup. Dalam sural pemberitahuan 
penutupan rekening (SPR) dicantumkan pula syarat-syarat rehabililasi 
yang harus dipenuhi

Setiap kali bank mengirim surat peringatan (SP) atau surat pemberi
tahuan penutupan rekenmg (SPR) kepada nasabah. satu tembusannya 
hnrus disampaikan keoada Bank Indonesia cq Bagian Lalu Lintas 
Pembayaran Giral Ji ir H Juanda 28 Jakarta bagi bank-bank di Jakarta 
atau Kantor Cabang/Kas Sank Indonesia seiempat. bagi bank-bank di 
luar Jakarta Contoh-contoh dan SP dan SPPR tersebut bersama mi 
kami lampirkan (lampiran 2. 3. dan 4).

III. PgNGHITUNGAN FREKWENSI PELANGGARAN PENARIKAN CEK/ 
BILYET GIRO KOSONG

Oalam rangka menghiiung frekwensi pelanggaran penarikan cek/ 
bilyel giro kosong. maka dih itung sebagai 1 (satu) kali pelanggaran 
apabila
\ Satu lembar cek/bilyet yang ditarik oleh seseorang nasabah dan 
ditolak pcmbayarannya oleh bank sebagai cek/b ilye l g iro kosong.

2 Salu lembar cek/bilyet giro yang sama tetapi diajukan berulang- 
ulang dan ditolak pembayarannya dengan alasan dana yang tersedia 
lidak mencukupi (kosong) *

3 8eberapa lembar pck/b iiye i giro yang ditarik oleh seorang nasabah 
dan d ilo lak pembayarannya oleh bank sebagai cek/bilyet giro kosong 
pada hari yang same

IV Nama nasabah yang lelah dikenakan sanksi penutupan rekening 
sebagaimana dtkemukakan pada angka M.3. akan dimasukkan dalam 
daltar hitam oleh Bank Indonesia Oalam hubungan ini harus diperha- 
tikan bahwa

l. Apabila nama nasabah telah tercantum dalam daitar hitam. maka 
bank
1 1 harus segera menutup rekenmg nasabah yang bersangkutan dan 

melaporkan penutupan rekenmg tersebut kepada 8ank Indonesia
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sctempat.
1 2 Dilarang memberikan kepadanya lasdnas kredu.
1 3 Dilarang menenmanya sebagai nasabah giro (rekening koran). 
1.4 Dilarang memperkenankan debitur menank dengan cek/bilyet giro

alas sisa fasilitas kredit yang telah diberikan.
15. Dilarang memperpanjang fasilitas kredit tersebut pada jatuh tempo 

waktu perjanjian kredit.

2 Nama-nama nasabah yang dapat dimasukkan dalam dattar hitam 
adalah
2 1 Nama perseorangan
2 2 Nama perusahaan/yayasan/perkumpulan swasta/campuran benkui

nama penarik cek/bilyet g iro kosong yang bersangkuian
3. Nama-nama yang tidak dapat dimasukkan dalam dattar hitam 
adalah
3 1 Instansi/perusahaan/yayasan yang sepenuhnya d im ilik i/d idm kan

oleh pemerintah.
3 2 Bank-bank dan lembaga-lembaga keuangan bukan bank yang 

did irikan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan No Kep-792/ 
MK/IV/12/1970 lertanggal 7 Oesember 1970

V PEMBUKAAN REKENING KHUSUS

Untuk nasabah-nasabah yang telah dikenakan sanksi admmistra- 
til penutupan rekening. dengan seizin Bank Indonesia dapat dibuka 
rekenmg khusus Rekening khusus tersebut hanya dipergunakan untuk 
menampung transaksi yang sedang berjaian atau untuk penyetoran 
guna pelunasan kredit

VI MASA SANKSI ADMINISTRATE

1 Masa sanksi administrate penutupan rekening nasabah dan 
pencantuman namanya dalam daftar hitam dikenakan sekurang- 
kurangnya selama 6 (enam) bulan. terhitung seiak tanggal penutupan 
rekening.

2. Apabila dalam masa dikenakan sanksi administrate tersebut 
ternyata yang bersangkutan melakukan lagi penarikan cek/bilyet g iro  
kosong, maka masa sanksi tersebut diperpaniang 6 bulan lagi terh itung 
mulai tanggal penolakan cek/bilyet giro yang terakhir

3 Apabila seorang nasabah dimasukkan dalam daftar hitam untuk 
kedua kalmya. maka masa hukuman administrate ditetapkan sekurang-
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kurangnya 12 bulan dan untuk pencantuman dalam daltar hitam ketiga 
kali dan seterusnya rnasa hukuman admimstratif ditciapkan sekurang- 
kurangnya 24 bulan.

4. Daftar hitam yang berlaku 2 tahun sejak tanggal d'keluarkannya. 
akan dihapuskan oleh Bank Indonesia. Dengan demikian nama-nama 
yang tercanium dalam daftar hitam yang dthapuskan dapat diterima 
kembali sebagar nasabah bank, kecuaii mereka yang namanya tercan
ium kembali dalam daftar hitam yang masih berlaku.

VII. SYARAT-SYARAT REHA8ILITAS)

Nama bekas nasabah yang lelah dikenakan sanksi administrate 
berupa penutupan rekening dan pencantuman namanya dalam daftar 
hitam dapat direhabilitir kembali oleh Bank Indonesia setelah dipenuhi 
persyaratan sebagai berikut.

1 Masa pengenaan sanksi administrate berupa penutupan rekenmg 
bagi yang untuk pertama kalmya dimasukkan dalam daftar hitam 
telah melampaui 6 bulan dan bagi mereka yang dicantumkan dalam 
daftar hilam lebih dari satu kali lelah melampaui batas waktu seba
gaimana dimaksud pada angka VI.3 '

2 Selam? rrasa tersebut yang bersangkutan tidak metakukan penarik
an cek/b ilye i giro kosong lagi. ' ■

3 Telah mengembalikan sisa.buku cek/bilyet giro.
4 Tidak tercantum nampnya dalam daltar kredit macet.
5. Menyerahkan bukti penyelesaian cek/bilyet giro kosong yang lelah 

ditariknya' berupa cek/bilyel g iro atau kwitansj pembayaran kepada 
’ pemegang. .

6 Menyerahkan surat pernyataan telah menyelesaikan semua cek/ 
bilyel g iro kosong yang menyebabkan rekeningnya ditutup dan tidak 
akan melakukan penarikan cek/bilyet giro kosong lagi 

Permohonan rehabilitasi harus diajukan oleh nasabah yang bersang
kutan kepada Bank Indonesia sotempat melalui bank yang mengenakan 
sanksi penutupan rekening.

VIII TATA CARA PEMBUKAAN REKENING

Untuk mencegah terjadinya penarikan cek/bilyet giro kosong maka 
dalam mempertirnbangkan penerimaan nasabah baru hendaknya bank 
selaiu memperhatikan hal-hal sebagai berikut
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1 Kepada calon nasabah harus dimmiakan data berupa:
1.1 Tanda bukti d in (Kartu penduduk, paspor. SIM. dll) Tanda tangan 

calon nasabah pada daftar isian harus sama dengan tanda tangan 
yang tercantum dalam kartu bukti dm tersebut

1.2. Referensi tertulis pihak ketiga yang dikenal baik oleh bank atau 
pejabat bank yang mengenai calon nasabah yang bersangkutan.

13. Akte pendman/anggaran dasar bagi perusahaan yang bentuk 
hukumnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang 
dan/atau Undang-Undang/Peraturan Pemerintah lainnya.

2 Terhadap calon nasabah harus dilakukan penelitian apakah nama 
yang bersangkutan tercantum dalam daftar hitam yang berlaku dan 
daltar kredit macet yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Jika 
mas<h tercantum. maka calon tersebut harus ditolak untuk menjadi 
nasabah.

3. Selanjutnya apakah syarat-syarat tersebut di atas telah dipenuhi. 
maka nama yang bersangkutan dengan segala macam aliasnya 
dan alamat lengkap (termasuk No RT/RK/Kelurahan) harus 
dicatat dan kepada calon nasabah yang bersangkutan harus dimmta 
untuk menandatangani surat perjanjian pembukaan rekening koran.f

4. Surat perjanjian pembukaan rekening termaksud di atas antara lain 
harus memuat hal-hal sebagai benkut

4.1 Apabila cek/bilyet giro yang ditarik nasabah diajukan kepada bank 
dan ternyata dananya tidak mencukupi. maka cek/bilyet giro terse

. but akan ditolak oleh bank sebagai cek/bilyet giro kosong '
4.2. Apabila dalam jangka waktu 6 bulan nasabah melakukan penank- 

an cek/bilyet giro kosong 3 kali, maka rekening giro yang ber- 
sangkuian segera akan ditutup oleh bank. Di samping itu. jika 
nasabah tersebut memperoleh fasilitas kredit dari bank, maka yang 
bersangkutan tidak diperkenankan menarik dengan cek/bilyet giro 
atas fasilitas kredit yang masih tersedia dan seluruh fasilitas 
kredit tersebut akan ditarik kembati pada waktu yang ditetapkan 
dalam perjanjian kredit

4.3. Rekening nasabah juga akan d itutup apabila nama yang ber
sangkutan tercantum dalam daftar hitam yang dikeluarkan oleh 
Sank Indonesia

4.4. Apabila terhadap nasabah dikenakan sanksi penutupan rekening. 
maka yang bersangkutan wajib mengembalikan sisa buku cek/ 
bilyet giro
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IX  k e t e n t u a n -k e t e n t u a n  L A I N

1 Setelah dikeluarkan Surat Edaran mi, maka semua ketentuan la in 
yang bertentangan dengan keteniuan-ketentuan dalam Surat Edaran 
mi dinyatakan tidak berlaku lagi. .

2 Dengan berlakunya Surat Edaran mi maka daltar hitam gabungan 
No. I sampai dengan 126 dinyatakan tidak benaku laoi/dihapuskan

3 Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 1 Juni >975 
Demikian agar saudara maklum

OIREKSI 
BANK INDONESIA

tto
M a r a t h o n  W i r i i a  M i h a r d i a

tid
M Djoko Soedomo
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