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BAB X

P E I T D A H U L U A I J

1. Alnoan PonAlihan JudtOL

Lajunya porkonbangan dal on bidang uanha dan perda- 

gangon pada zanan mutakhir in i, monyobabkan orang lebih 

condoning untuk mongambil lan^cch-langjcah yang borcifat 

praktio dan aman, khuoinnya dalam la lu  lintas penbaycran.

Hal ini dirasakan balm outa@ dengan hanya moncr- 

bitkan surat wood, cheqin, den surct sanggi®. Zlaka itu  

di kalangan para pedagang dan ponguaaha boruscha moncip- 

takan bentuk alat ponbayaran torcondiri, yang dirasakan 

lobih aman dan praktio, yang komudian oleh bank Indonesia 

bentuk pembayaran tercobut dinamakan "Bilyot Giro” dan 

diatur dalam ourat odcrannya.

Saiqpai dongan oaat ini bilyot giro bolun diatur 

di dalcn Kitab Undang-undang Hukcn Bagang (KIHB), tetapi 

borlakunya diatur dengan ourat odaran bank Indonesia. Ka- 

nun peranan bilyot giro dalcn la lu  lintao pombayaran t i -  

dnk kalah dongan alat pombayaran lainnya. Hal inilah yang 

jcondorong saya untuk calihat dan manalach pormasalahan 

yang ada di dalam bilyot giro itu.

Pada nyatanya, bilyot giro di dalam maoyarakat ovr 

dch berperan sebagai ourat bexiiorga* Kamun dilihat dari 

fungoinya bordasarkan ourat odaran Bank Indonesia No*

1
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2

4/670 UPPB/PbB Taiyjgol 24 Jcxraarl 1972 Perlhal b ilyet g i

ro yaitu sebagai al&t penindah bulcuan, yang tidak dap at 

diuang tunaikan na^pm dipindoh tan£ankant mska persyarat*- 

annya sebagai ourat borharga tidak torponihi. Denman derai- 

kian timbul tanda tanya, apakch bilyot giro morupakan cu

rat berharga atau btison? Ban tontunya tirabul juga janaban- 

jawaban yang barbada znengenai hal itu*

Bertolak dari einilah, oaya ingin oemulai pormaoa- 

lahan b ilyet giro tercobut dengan msninjau dari dua aspek 

yaitu aspek yuridio dan kenyotaan praktak eohari-hari da- 

lan maoyorakat. Bari kedua tinjauan in i, nar^aknya ada 

porbodaan* yaitu ant era pcraturan tontang pongortian b il

yot giro manurufc ourat odaran tank Indonaoia yang tersobut 

di atao dengan konyataan praktok yang ada di dal am maaya- 

rakat. IIaka itu  oaya tidak depot calopaflkcn tinjauan yang 

catu dongan momakai tinjauan yang lain*

Adapun tu^uan pcnuLisan in i, cancoba congtpao san- 

pai sejath ©ana dapat dimaoifricannya bilyot giro dale* 

penggolongan curat borhoxga dan raoabori status yang jeloa 

peda bilyot giro diHhat dari dua aspok di atao.

2. rntoflo.dm SintnsifitlJcft PonuUmn

Untiit bah an penulioan in i, natorinya caya poroleh 

dari haoil rawancara dengan boborapa pojabat perbankan, di 

nrjaping itu  oaya Esngadakan pongemtan IcngDung di kalang- 

on pedagang yang soring terlihat dalan ponggunaan bilyot
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3

giro* Dan eatu lagi yang lebih nanentukan lancaraya pcnu- 

lican in i adalah diperoleh dari buku-bu!ru tentang ourat 

borharga dan bahan-bahan kuliah yang telah diajorkan*

Dari bahan-bahan tercobut, saya mancoba untuk 

canganolioa perma&alnhan dan msncoba manyajikan dengan 

jolan duduk permasalohannya. Untuk lobih monjolaokan por- 

maoalohannya, maka oictematika dalam penulioan Ini akon 

dibahao nolalui baberapa tahop pembchasan eebagai beri- 

kut i

Dalam bab I I ,  aaya ingin nanguraik&n tentang ba- 

gaimana sampai timbulnya bentuk bilyot giro in i di oca- 

ping itu, fungoi apa oaja yang ada pada bilyot giro den 

perbandingannya dengan choquo.

Dalam bab I I I ,  'ccya monguraikan faktor-falrtor 

yang mendorong orang untuk menggunakan bilyot giro, anta- 

ra lain yaitu unour lobih aman, ponyodiaan dana, dapat 

dibatclkan.

Dalam bab IV, caya mxxsx&ao ponaaoelahan bilyot 

giro dilihat dari toori dan praktek dalam maoyarakat, da- 

lam kaitannya dengan port any aan cpakah bilyot giro adalah 

ourat berharga atau bukan?

Dalam bab V, oaya moncoba r înbori kesimpuLan dan 

caran-earan sesuai dengan permasolahan yang oaya oajikan.
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BAB I I

PBK3ERTIA.il BILYET GIRO

1. Sehltarr Tlmbulnra B ilra t fiiro

Dal am malakukan pendolcatan tcrhodcp maoalah bilyot 

giro, perlu kiranya diuraikan latar bolekang timbulnya b il

yot giro.

Pada mulonya penggunaan bilyot giro timbul at do da- 

ear kepercayaan bank urrbuk molayani permizrtacn nasabshnya, 

yang msmpunyai simpnnan giro pada bank ycng be rcan"k lit cn, 

yang biasanya penarikan dengan berrtxir vsirkat apa eaja do- 

ngan tidak berdaoarkah pada cuatu peraturan tertcntu yeng 

oifatnya merupakan porlntah ponbaycran.^ Jodi poda 'calrtu 

itu  belum diatur cocara Boragan dan togas mongonai syarat- 

oyarat penarikan bilyot giro b&hk&n bontvfa TTorkatpun tidak 

diatur dal am ouatu poraturan.

Hal tersobut akibat yang negatif, tidak oa-

ja di bidang monotor Ji^a dapat uangurangi kepercayaan da

r i  maoyarakat torhadap la lu  lin t as pombayoran g ira l, kfru- 

axnnya torfiadap porbankon.

IJhtuk msngatasi akibat toreobut, persrinteh cq de- 

v cn monotor mongoluarkan keputuaan Ho. 53 Tehun 1962 Tang- 

gal 23 Pobruari 1962, untuk msngotur lo lu  lintao penbayar-

an giral* Kamun poraturan in i bolim mongatur bilyet giro
2

socara terporinei*

4
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K u rang l e b ih  dua tah u n  kerrud ians baruLah p o o ia i  b i l -  

y e t  g i r o  dalam  d im ia  p erban kon  m u la i tangpak j e l a o  dan  agok  

t e r p o r in c i ,  y a i t u  dengan  adanya a n ju ra n  m e n te r i u rusan  p e -  

n e r t ib a n  bank don  n o d a l ovracta p o r jh a l  p e n g ir lm a n  co n to h -  

con to h  d a r i  d a f t a r  p en go lu n ra n  b i l y o t  g i r o ,  dalam  o u ra t  

p e n s ir in a n  co n ta h -co itto h  d a r i  d a f t a r  p en g e lu a ra n  b i l y e t  

g i r o ,  dolam  n u ra t ednrannya n o . 09l/PPU  ESS/66 t a n g g o l  l 6 

J u l i  1966 m en gen a ii^

a* Kewajiban bank tmun ov.'aota unt\ic mongeluarkan b il-  

yet giro di oauping alat-alat Bombay cr Irdnnya.

b * A g a r  bank m s n ^ jn b il dan u on ^ m ju rk a n  k epada  n asabah - 

n ya  untuk membiasakan d l r i  dengan  manggtaiGkan s i e t im  pem - 

b a ya ra n  t e r o e b u t .  D a r i o in i l c h  ponggunaan b i l y e t  g i r o  n x t- 

l a i  borkem bang dengan  Eubur den  k o l ih a ta n  t e r d a p a t  oemacam 

kob izt\ iian  p r a k t i e  ya n g  a^ck  l r - in  o i f a t n y a  d ib o n d in sk a n  d e

ngan  t v .rteat la in n y a  o e p e r t i  r o e e l  dan d ie q u o . K ob u ttfia n  

p r n k t io  t o r o e b u t  a d a la h  k e b u t ih a n  akan adanya a l a t  pemba- 

y a ra n  g i r a l  m c la lu i pcunindah bukuan dana a n ta r  bank, ya n g  

d rp a t  b a r la k u  b eb o rap a  r o ir tu  o o t c lo h  t a n g g a l  p en a r ik a n *

Di dalam maoyarakat kebutrtian teroebut dipenifci de

ngan menceluaxkan bilyet giro yang diberi tanggol mundur 

(Post dated) oengingat bchwa peda caktu itu  bilyot giro ha- 

nya mnmpunyai catu tansgal eaja yaitu tcng^al penarikan. 

Cehingga hal teroebut dopat menimbulkan ketidokpastian hu- 

km dalam koadaan tertentu dan dopat menimbulkan calah pe- 

nafsiran. Sebagai nskaniome pencegahannya naka bank Indo
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nesia menetapkan pemborian tanggal e fek tif di sacking 

tanggal penarikan pada b ilyet giro A

Penggxmaan b ilyet giro kian lama kian berkembang 

mengingat maoyarakat makin menyadari panting dan manfaat- 

nya b ilyet giro sebagal sarana porbonkan. Uaka itu  bank 

Indonesia mamandang perlu menetapkan ketentuan yang meng- 

atur prosedur pemakaian alat perabayaran g ira l terse but, 

yaitu dengan mengeluarkan Surat Edaran Bank Indonesia no. 

4/670 OPPB/rbB/1972 tanggal 24 Januari 1972 periiial b il-  

yet giro* Dengan adanya surat edaran in i existensi dari 

b ilyet giro secara yuridis telah ada v7alavpun hanya beru- 

pa eebuah surat edaran.

2* Fungal B ilyet Giro

Sebelum mamaciiri. tahap pembahaaan mengenai fungsi

dari b ilyot giro perlu kiranya diketahui terleblh dahulu

ncngenai is tilah  dan pengertiannya.

"cnurut AbduLkcdir Lliixanmad;

Totilch bilyot giro berasal dari kata "b ilyet" bahasa 
Belanda artlnya surat dan giro juga berasal dari ba- 
haca Bolanda artii^a oinyanan nasabah bank pada bank 
yang pengcmbilannya, dapat dilakiican setiap saat.do- 
ngan msnggunakan cek atau dengan pecdndah biikuan.'

Cedondccn tionurufc surat edaran brink Indonesia no. 4/670

UPPB/FbB/l972 an̂ Jca 1, pcngortion bilyot giro adalah se-

brgai borlkut;

B ilyet giro adalah tidak la in  dari pada surat perin- 
toh nasabah yang telah distandardisir bentuknya kepa- 
da bank penyi open dana untuk meraindah bukukan oe jural eh
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dam dari rekening yang beroangkufcan kepada pihak pe- 
nerima yang dioabutkan namanya pada bank yang ecuna 
atau pada bank lainnya dengan demikian pembayaran 
dana bllyet giro tidak dapat dilakukan dengan uang 
tunai dan tidak dapat dipindoh tangankan melalui 
endosemen.

Bari pengertian teroebut jelasleh fungei bilyet giro, ee- 

keftar surat peri nt ah untuk memindah tafcukan dana penarik 

bilyet giro ke rekening orang yang ditunjuk. Demikian un

tuk dapatnya terseleijggara baik si penarik manpua penbawa 

dengan sendirinya harus nasabah sesuatu bank*

Segi yang lain dari pengertian di atao tersebut 

tidak mizngkinnya diuang tunaikan don tidak mun̂ cin pula 

diendooemonkan.

Dalam pada itu, yang rcnarik dalam bilyot giro 

tcrdapat dua tanggal. Yting pert ana adalah tanggal yang 

monunjukkon tang^al pada raktu bilyet giro ditarik,yang 

fcedua tanggal yang icenentukan kapan ponindoh bukuan itu  

dapat dilakukan yaitu dongan kata lain tanggal yang me- 

nentukan kapan bilyet giro itu dapat berlcku efektif. Da

r i  t?\n£~il pcnarikan oriiqpai dongan tancgal efektif dijuo- 

pai tengs&ng rraktu dalcjn raana penorbit diberi koecinpatan 

untuk mnngusahakan dana guna ncmbayar dengan pomindah bur 

kmn. Jadi di oini keseijpatan penyediaan dana tercebut 

adalah msriflpakan krodit yang diberikon oleh pemogang ke

pada penarik bilyot giro, mengingat bohvra pome gang baru 

nonawarkan kepada bank yang boroangkutan setelah jatih 

tanggal efektifnya* Dari keadaan in i dapatlah dioimpuLkan
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a

ad an ya  fu n g a l  l a i n  d a r i  b i l y o t  fp.ro y a i t u  f u n g s i  s e b a g a l  

a l a t  k r e d i t .
i

B i l y e t  g i r o  c e l a in  b e r fu n g s i a e b a g a i a l a t  k r e d i t

d item tican  ju g a  f u n g s i  l a i n  y a n j  m ir ip  den jon  a l a t  b a y a r

tu n a i  ( f u n g s i  ch eq u e ). H al i n i  t c r l i h a t  dengan ad an ya  dua

ton  *CTA" w aktu  p ad a  b d ly e t  g i r o  y a i t u  tengccm g vraktu dox i

tan~ £nl p e n e rb ita n  sa iap a i dcngen t a n j^ a l  b e r a k h irn y a  e i s a

ten rg an g  w aktu  tu ju h  p u lu li h a r i .^  Tenggang v :ak tu  y an g  p e r -

tc n a  m ir ip  dengan o u r^ t v .eoel y a i t u  ooba^ai a l a t  k r e d i t

o e i'u itjk an  te n g g c n j v;olatu k cd u a  ja i r ip  dengan Gurat cheque

y c i t u  o eb ag a i a l c t  boyur t u n a i ,  i r t in y a  s c t i r p  s a a t  peme-

gang  b i l y e t  g ir o  iaenarf-rkan  kepc&a bank terBanrftcut bank

i t u  h ax u s  m enerim a unt^c pem indth bticuan.*^

Unt.ifc manemukan dua t e n g ^ n g  v ^ c tu  yan g  d iu r a ik a n

d i  a t a s ,  p e r lu  k i t L  k e t a i iu i  ten g^an^  v :cktu  penav.-aran-

n y a , y :n g  tc rm u at d a lc a  curc .t c C :rcn  bank In d o n e s ia  (OT3I)

no*4/67Cltr>B/lbB r:n£ea }  yrn^ bcrbunyi cct.^jai berikut :

r  t d* bilyet ^iro tidric berlnku terus me- 
neruf! cehingga menyu&'u&an tata uauhunya, maka perlu 
ditct^pkon te a c :^ , T-cktu pent:.* -rm br^i avitu bilyet 
Giro oleh kr,renn ity  ditettyikun bahvu tcn&jmts waktu 
penrwrran untiic bilyet giro r,',rlch 70 Ii-iii teiiiitung 
coji^k truiogal peir^rikuiaya.

3. ~ynrit-avr:rrvt .̂ QivttO-

M caurut SELI no.4/670UtP3A hi* rn ^ ca  2 , m^ka b i l y e t

g ir o  horun memuat h c l - h a l  aebc& ri b e r ik u t  s

1- Hc._n " B i ly e t  G iro” dan no:nor c - r i  ht^ruo terco n ti^n  
patfcv f o r s m lir  b i l y e t  g ir o  

2* ^ e r in tr Ja  y j i~  je l& $  tonpn c y  i"--t ua*tuL uouindah. bu- 
kuan  Qejumlah dana a t a s  beban oaldo  p c n a r ik ,  y an g
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harus telah teroedin pada coat bsrlnkunya
amanat yang terkandung A1 dalam bilyot giro terce-
but

3. Kama den tempat bank tertarik kepada siapa perin
tah terraaksudt ditujufecn

4. Kama pihak yang harus menarima pomindah bulcuan 
dana socara adioinistr&tip termaksud dan Jika diang- 
gap perlu juga alamatnya

5* Juffllah dana yjwg dipindah bukuan balk dalam anska 
rcaupun dalam huruf

o, Tanda tancan fccncrik dan cap/ otenjpel bad an uocha 
jika s i penarik mervpakan suatu perusahaan berben- 
t\£c bad on usaUa 

7* Ten® at dan taaggal penarik an
S* Tanggal mulai e fek tif berlakuflya cmanat/porintah 

dalam bilyet giro 
9* Ifama bank di mana orang atau pihak ycng horua mo ne

rima dona pomindah bukuan tersebufc cQnelihara reka- 
ning, Gcponjang inana bank oi iionsrina itu  diketahui 
oleh penarik.

Agar jelas, selanjutnya soya akan menguraikon sya- 

rat-syarat formal di etas catu pcroatu*

Kate nbilyet giron in i tidnk diharuekui cc rip akan 

bagicn dari toko cuktp adanya kata "bilyet giro" oaja. So- 

donrfcan kata "choque" atau "Treeel" harus tor cant un oebagai 

bagicn dalam teks bilyot yang berean#cutan.

Forintah yang jolas untuk memindah bulciican ce junlah 

dan atao beban ocldo penarik, dalam hal in i perintah ter- 

oobufc tidak boleh dibebani dengan suatu oyarat. Solain da

r i  pada itu  terkandung pengertian pada rraktu Jatiii tanggal 

e fek tif oudah harus ter&odia dona yang oricutp.

rSana dan t crap at bank tortnrik kepada siepa perintah 

termaksud ditujukan. Kotentuan in i nenang ponting dicanr*

txinkan, agar diketchui 4i mana dona dinakaud dioediekan.

Ifern pihak yang h®rus mo nerima pomindah bukuan dana*
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Inlpun penting agar dlketahui atao rekening si op a dana itu  

harus dipindehkan.

Bilyet giro perlu pencantuman Jumleh dana yang di" 

berikan, untuk dapat diketahui berepa bo cur jumlah dana 

yang dipindah btikukazu Pencantumannya eolain ditulis do- 

ngan an#ka, harua juga ditulis dengan huruf. Hal in i untuk 

menjelaskan angka yar̂ g tercantun di dalamnya dan raengiin- 

darkan adanya kekeliruan.

Tanda tansan pennrik mutlak perlu oda untxfc menen- 

tukan, bahm penarik ierikat dengan perbratan hukixn itu* 

Perbuatan mana adalah polekscnaan dari perikatan daoar an- 

tara penarik dan penerima bilyet giro. Dengan demikian j i -  

ka ada tanda tan^an pejtiarik atau cap/atonspel badan usaha, 

maka bank barulnh boleh. melakoanakan perintehnya teroebufc.

Tenpat penarikan ini penting untuk nsngetahui di 

cans porbuatan hukum itu dilakukan. Sedanekan mengenai 

tr^ngcal ponarikannya talah oaya uraikan coboluanya.

n’anscal efcktifpim tolch caya Jclaakan cebolumnya

iV£CL.

Hama bank di man£ orans atau pihak yang harus me- 

nerima dana pemindah bultuan, makaudnya a^ar jelao ke bank 

mana dana teroebut haruQ dipindahkan. Tetapi pencantuman 

npBtft bank ini tidak mutlak k arena epnbila nama bank pene

rima dana tidak diioi/ditotrpkan, raaka dianscap dana ter- 

cobut da^at dipindrhkan ke bank raana saja untuk rekening 

ci penerima.
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Be ran;) ale dari kasembilon butir eyarat formal di 

atas, eoya moncoba mengkaitkannya dengan SEBI no. 4/670 

UPPB/PbB angka 4 dah 5. Tcrnyata dalam an$ca 4 dan 5 

SEBI in i terdopat kelonggaran-kelonggaran yang diberikan 

untuk nenyinpangi butir 7, dan 9 oyarat formal di at as.

Untuk jolasnya, baiklah k it a msnelusuri bunyi ang- 

ka 4 dan 5 SEBI tersebut:

A 4 Tans/ral miaal. g fek tjf jMrlak^aya perintrh dalam 

bilvet /fira

Di oarqplng tanggal penarik an porlu dicantumkan tang
gal e fek tif mulai borlakuqya perintah yang termaktub 
dal an bilyet giro. Bilamana tanggal e fek tif termaksiti
tidak dicantumkan, znaka tanggal penarikan berlaku so* 
bagai tanggal e fek tif dan eebaliknya Jika tanggal pe
narikan tidak dicantumkan uaka tanggal e fek tif diong- 
gap oebagai tanggal penarikan bilyet giro.

Angca 5 gfinfflHifln. Mlyftlf giro

...dalam praktek sehari-hari adakalanya dijunqaai b il-  
yot-bilyot giro yaiig tidak d iie i eocara lengkap ant a- 
ra la in  nama si ponerima dana dan/atau nama bank na- 
sabah penerima dana dikocon^can coouai dengan koten
tuan nongenai syarat-eyarat formil bilyet giro terse- 
but di atas maka apabila noma bank penerima dana t i 
dak diisi/ditotapkah, hal in i bercxti babvra dana da- 
pat dipindah ko bank mana oaja untuk rekening penori- 
ina.

Helonggaran yang diberikan dalasi angka 4 SEBI di atas, 

uenurut pen^amatan oaya di dalca juxeyarckat, hal itu  jus- 

tru dapat mcnimbulkan kecenderungen para penarik bilyet 

giro hcnyo nangioi tcnggal efektifnya caja, kcrona tob 

wareka boranggapan nantiuya tanggal e fek tif teroebut di- 

anggap juga sebagai tanggal penarikan.

Kecenderungan in i dioobabkan kcrona penarik mem-
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perolch keoenpatan penavmron bilyot giro lebih lama, Jika 

dibandingkan donjon penarik yang manuLio tanggal penarik

an dan tanggal o fek tif• Jadi menurut hemat caya, dengan 

adanya kecenderungari demikian moka:

1, LTasalah pencantuman dua penanggalan yaitu tanggal efek- 

t i f  dan tanggal penarikan dalan formuLir bilyot giro 

yang baru, tidek dapat diporgunokan dengan semestinya. 

Sohingga tidak javflx barboda dengan eistiia formuLir b i l

yet giro lama, yang hanya usupunyai satu tanggal eaja.

2. Tidak memberi penyelesaian ^calch bilyet giro dengan 

pemberian tanggal kemudian (poot dated) oecara tuntan. 

Oleh karena penarik yang hanya monulio tanggal e fok tif, 

dianggap juga tanggal tercebut adalah tcnggal penarik

an. Sedanfgcan k it a ketahui hal tersebut tidak cesuai 

dengan tanggal pada raktu penarikan yang sebenarnya.

4. Perbrcidin/ran Bilyet Giro denrem Choqus

Sebelura caya macule ke dalan ponguraian per banding-

an bilyet giro dengan choqua, boikloh terlebih dahuGLu me-

nolch oebentar nongoncii, cpckch choouo itu?

Ijmurut AbduLkadir ^uUnmad:

Surat cek adalch ourrvfc yang r̂ mu&t kata cok yang di- 
tor bitkan pada tanggal dan tempat tertentu, dengan 
nana ponerbit msmorintchkon tanpa cyorat kepada bankir 
untiic memboyar oejuikLah uang tertontu kopada pemsgang 
atau pembaua di tec^at tertcntu.8

7)ari defin iei tercebut, dfspat dikrvtrhui odrnya beberapa

peroonil dalam hvicum cheque yang torlibat dalam la lu
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lintas pemboyaran dengan surct cheque. Beberapa perconil 

itu  antara lain:

1. Penarik yaitu oraing yang menarik surat cheque;

2. Tertarik yaitu bank;

3. Pemegang yaitu orctng yang diberi hak mtdc momperoleh 

pembayaran.

Dari defin isi di atas, cheque itu  ditarik kepada 

ceorang barikir den di^perlakiiran cena dengan uang kontan. 

Sedangkan ketentuan nongenai penarikan cheque itu  yang

harus ditcrik kopada eoorong baakir, dinokoudkon urxt\k
i

meaperkuat kedudvfeen chequo csbngei ourat pembayaran.^

Di dalem la lu  lintas pcrdasangan, cheque msiqpunyai 

fungoi sebagoi alat bc^cr (botosll niddel) artinya maaya- 

rakat telah mengonggap bahrm cheque itu  oebagai uang tu* 

nai, yang dapat dipergizaakaa urrtufc nombeli/membayar ba- 

rang-barang kebutuhon dan pada eogala coat cheque diper- 

lihatkan oleh pemegang pada benk, maka cheque itu  dapat 

diuanrfcan baik dengan uang tunai naipun dengan penindah- 

bukuan.

Hal di atas dapat kita lihat di dalam paoal 205

TIH3), ycng berbunyii

Tiap-tiap cheque hn^us diboyrr pada paktu ditunjukkan- 
nya (atas tunjuk) tiap-tiap penetapan akan kebalikan- 
nya dionggap tek tertu lio, chcquo yang diunjukkan un
tuk pembayarannya eebelum hari yang disebufckan sebagai 
hari tanggal dikelucrkannya cheque itipun harus diba- 
yar pada hari pengunjukan.

Sedangkan mengenai tenggang waktu penamiran cheque adalah

70 hari dihitung eejak tanggal penarikan cheque tersebut
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(lihat pasal 206 EIHD), Dan di camping itu  cheque harus 

monemJli eyarat-syarat yang ditetopkan dalam paoal 17# 

KUHD yang berbunyi csbcgai berikut 3

1. Kama "cheque" yang dimuat dalam teko oendiri dan 
diistilahkan dalam bah as a, dalam bahasa cheque 
itu  dituliskannya

2. Perintah tidak bereyarat untuk membayar sejumlah 
uang tertentu

3# Kama orang yang herus tomboy amya (tertarik)
4* lenetapan tccpat di mr.na pembayaran haruo dileku- 

kan
5. Tanggal don tetoqpat cheque ditcriknya
6, Tanda tang an orang yang mengeluarkan cheque itu  

(penarik)*

Apabila our at choque tidak aacuat oaloh uatu dari sycrat- 

oyarat formil tereebut, curat itu  tidak bcrlcku oebagai 

surat chequef koouali dalan hal-hal berikut in i:

1* Surat chequa yeng tidak nsnctafckrji tci^at ponboycran 

so earn khusus maka tcmpat ycng tortuLio di oaiaping na- 

ma toroangicufc (banklr) dicn&pp cota^pi tci^jat penba- 

yarcn. Jika di canning nrjnn toracingkut itu  tordcpat 

lebih dari octu torapnt yang dicobutkan, our at cheque 

itu  herus dibay ar di tentpat yang dicobut port ana.

2. ralcn hal tidck ada pcnunjukan toroebut our at cheque 

haruo dibay or di teggmt kcntor puoat toroangkut 

(bc^ikir).

3» Sicp-ticp curat choqvto yixng Eanoruagkan tes^at ditcr- 

bitkcn dicnggap dit&adatanguii di teLg>ct yang tertu- 

l i s  di cooping nrm ponerbit.

Itari gambaran di &tao» soya ucncoba uoncari por- 

Larnan dan perbodaan antaru bilyet giro dengcn cheque.
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Peraamafm blivet /dro.Aen/mn chctrne

1* Kedua-duanya narijpakan alat pembayaran gira l;

2. Kodua-duanya dapat dijadikan bah an perhitungan pada 

leaboga cleerring..

3* Kedua-duanya mer\̂ )ekan ananat perintah pada bank un

tuk melaksanakan flutaoi pembobanan pada rekening na- 

sabah.

h* êdxoa-duanya irtnrup̂ can alat pemboyaran dengan pendndah 

bukuan dan tidak dapat diuangtunaikan (cheque perhi

tungan).

Perbedasn^bilyet /tiro dengan chequo

1* Bilyet giro msrupakan surat yang berioi ouatu perintah 

dari seeeorang (penarik kepada tertarik (bankir) untuk 

memindoh-bukukan dana. Sedan# an cheque merupakan Bu

rnt yang berioi perintah pembayaron eojumlch uang.

2. Bilyet giro mompunyai dua penanggalan yaitu tanggal 

penerikan dan tanggal e fek tif. Sedcngkan chcque hanya 

meiqpunyal satu tangcol yaitu tanggal penarikan.

3* bilyot giro bobao dari bo ban boa meterai. Sedan^can 

cheque dikenokon bo ban bea meterai.

4. Bilyet giro baru dapat dipindch-bukukan oetelah jatifa 

tanggal efektifnya. Sedangkan cheque langoung dapat 

diunngtunaikan atau dipindah-biteifcan pada waktu 

chequo itu  ditunjukkan pada bonk.

5* Bilyet giro tidak diatur oleh undang-undang. Sedang

kan chequa diatur*
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6. Bilyet giro mungkin dibat oilcan tanpa alacon yang jolao- 

SGdEm£fcan cheque tidak*

1H eru S^praptono , • 'n na lah  P e ra tu r a n  dan  Penaatxa-an  
Cek e e r t a  B iL v c t d i  In d o n e c ia . C e t . I I ,  Lembaga P o n e rb it -  
on Uni vc rc i t  as Airlap££aj Surabaya, 1979, h. 50.

2I H i „  h. 51.

h  b I  ft.. h. 53.

S u r a t  rdf r^n ,Bn̂ c JudonrMa flo. 4/670 tff,ffi/P.bB/_ 
1972. Jakarta, 24 Jarvurxi 1972.

5Abdulkadir Cvbasuaad, flifcig;L.Ba/tang Tontanfl Surat- 
pnrr.t j^rharrra. Cot. Alumni, Bandung, 1979, h. 177*

6I b i d ., h. 182.

7I  b i  d.. b. 1«3.

8t h i d ., h. 135.

^Vchnad Ich o an , Iiukvn E arrn it. C ot. I ,  P rad n ya  P a - 
rcnita, Jakarta, 1976, h. 370.
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BAB I I I

FAKTOR PEHDOROltt EtPERGUIttKAHHU BILYET GIRO

Telah  k ita kotahui, briuva di negcra-nesara yang ou~ 

dah maju> la lu  lintas pembaycrrnnya oering dilaktfcan seca- 

ra c ira l, sedanrjcon pembry'ran dengan uonj kartal lambat- 

laun fiexrikln berkuran£. Di Indonesia umunnya la lu  lintas 

pembayaran masih diiekukan secara tunai, oehincsa penba- 

yaran uan# kartal masih doainan.

Hamun dencon a^anya kemajuan di bidan# perekonomi- 

nn, naka lenbat laun eetiap urriin nulri membutt&kan juja 

jasa porbankan ceperti elp.t penb^oran giral yang dikelurr 

kan olch bank. Spjnlcuj dengan pexfcembsncan lc lu  lintao 

pembayaran gira l itu, penggunaan chequo dan b ilyet giro 

juga ikixt beiiceiabr'ng. Hrl ini terlihat Jelae di dal cm 

statistik ekonomi keuan^an Indoneoia "di mana komponen 

u g i r a l  pada tehun 1965 hanya merupaican 30 0 dari jun- 

lah un?.ng yans beredar yCmg meninrfcat torus dcri tahun ke 

t^hun, pada tch-un 1976 telah menjadi 51 dr.ri jualah uaAU 

yrin.T bereflar".10

Dari keadaan yanc, terurci O  atao tero^barla’a bch- 

wa dalam 3angka waktu ocJ)uliia tahun perkemban^an pada lalu 

lintas pembayaran telah nen^alcioi keuajuan yang cangat 

berarti. Hal in i bcricat antara la in  kesadrren masyara- 

kat berhubungan dencan perbankcn ynn& mengatur pon^^unaan

17
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la lu  lintas pembayaran khuouanyn cheque dan bilyet giro**^ 

Seiring dengah snjuran bank Indonesia kepada setiap 

pemilik rekening giro di bank agar di samping menggunakan 

surat cheque juga men.̂ gunakan bilyet giro, maka para nasa

bah mulai serine memgergunakan bilyet giro.

Ilengenai bilye,t giro dalam la lu  lintas perbankan, 

ternyata banyak digun ak an oleh para nasabah bank iika di- 

bandin£kan dengan sur ît cheque. Seba^ai sal ah satu contoh, 

dapat k ita lihat dari data statistik yang diperoleh berda- 

s ark an biicti perabvteuan PT Sejahtera Bank TJinum Cabang Teltte

Betung selama tahun 1976.Di mana angka-angka statistik itu  

monunjiickan penGgunaafc b ille t  ^iro melalui PT Sejahtera 

Bank ttnun di atas, empat kali lebih becar daii cheque.12 

Dari gambaran di atas, ditcmbah lagi den&cn haoil pengaaut- 

an saya pada beberapa bank,maka oaya bert&uibah yakin bahvsx 

peranan bilyet giro deltas dunia per bank on tidaklofi icalah 

dengan peranan cheque.

^esnmya peranan bilyet giro ini, mungkin di3ebab* 

kan karena adanya beberapa factor pen&oron# uatufc mempergu- 

nakan bilyet teroebut.

Adapun faktor-faktor penuorong itu  eebaoai berikuts

1. Lebih oaan

2. Penyediaan dana 

3* Dapat dibatalkan 

ad. 1. tftinur lebih r m m

Dari pengertian meĥ 'en̂ i bilyet giro yrnt dioebutkan
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dalam SEBI no.4/670 0PPB/PbB/l972, sudah jelac bahwa b il

yet giro tidak dapat dibayar oecara tunai melairikan hanya 

dengan pemindah bifcuAn dan tidak dapat dipindahtangankan, 

Berpijak dari pencertian di atas, saya melihat ada 

nya unour lebih cman dibandinckan done an alat pembayaran 

lainnya. Uaka itu, ufrttfc lebih jelae saya ingin memberi- 

kan semacam gambaran eeba^ai bcrilcut:

a. £ita ketehui bohvra pewbaytran dorian bilyet £iro itu  

tidak dengan penyexfciian atau poriiitun^cji do j  uni ail u^nj 

secara nyata topi opccra pc&indohbUcuan. Denman deaiki- 

an dapat dieimpulkaj& bahvra kemanon pencrima pcubayr_r- 

nn lobih terjeoin Ucrena pcncriuaan u:ji^ oecara nyata 

tidrlc ada, eehing£a tidak nn-nokin kcna perG&polcnn atau 

penourion* raltus)un fcaoih ada ke^unokimn pcnipuan ee- 

c ~ra a&jiniotratif yfcnj dila£v.cm oleh oinua-oicnua tor- 

tentu."^

b. Jikn bilyet giro teleh d iio i dengan lencJcop, tano^rJ. 

■im  .riVn, tariG^’l  efie’c tif d̂ n nrim pcneriaa, aaicn b il- 

yet ^iro itu  ti&Gu; bcr^rti l: . j i  br,_i orun  ̂ y c^  oeno- 

utCiannyci atau orcn^ J& K , tck bcruok.

c. us^ji oruiu yan c  tak iacjapunyni r^konina korun pada benk, 

r-ka bilyot giro bn^in^ tiuSeb: toerajfcii pul^f ceUin^ja 

b ila  in mends^-tern ec^ucuk b i l^ t  .jiro> in tidak okan 

C ?£2.t ucnjinnjtan bilyet ciro itu  ju ,̂ tak dapat 

ucrnindchbiioiccnnya, oabab rckenins koran monjpokan 

nynrnt mutlak pcn^rikmx bilyet ciro.
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Dari sekeluait gcmbarm di atco, bilyet ip.ro sedcan 

akan mempunyoi semacsm tamcng untuk mencegah akibat-akibat 

yang tidak diingini seperti jatiii ke tangan oran^ yanj tak 

berhak. Baik itu  beriipa pencurian, perampokan dan lain se- 

bagainya.

ad. 2. Ponvcdiann dann

Pada bilyot giro, penyediaan dana oleh penarik ha- 

rus ada pada saat tanggal efektifnya tiba. Denman demikian 

masih ada kesempatan bagi penarilt untiic berusaha mengici 

dana pada bank yang bersangkutnn. Sodan^an pada cheque*, 

pada waktu penariv*\n Dtu'nh harun lan^aung menyediakan da- 

nanya.

Jadi pada bilyet ciro, eeaken-ckan telah ada kese- 

pdfcntan ontara penarik di satu pihak dan tertarik di lain 

pihak di mrna tertarik brrru bolch. nrrsindah biicvkan bilyet 

■i.ro tercebut oetelch jr.tuh tanr^nl efektifnya. Sednnrfcan 

penarik memperoleh kesemfcatan untiir mencori dana yang oe- 

bocr-r har^n yang tercantm di dalam bilyet giro tersebut 

rebolum jntuh rroktunya ( jatuh tan££ol efektifnya). Jika 

tanggal efcktifnya tiba dana sudah harus tercedia.

Bila oetelah jatuh tanggal efektifnya, dana pada 

bank belua menciitupi, maka bilyot ^iro tersebut harus di- 

oix gap oebagai bilyet giro kosong.

Yang dimaksud dengan pengertian dana pada bilyet 

"iro kosong adalah bi&an hanya terbatao pada saldo giro 

caja, melairikan dapat dipQrhitungk&n juga dengan kredit
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yang diperoleh dari bank. Hoi tersebut dapat k ita lihat 
pada surat edaran bank Indonesia* yang berbunyi sebo^al

berikut :

Yang dimakoud dengan bilyot giro kosong adalah bilyot 
giro yang ditolak pembayorannya oleh bank karena dana 
nasabah tidak monctfi'upi unttic membayar/memenuhi aaia- 
net pada bilyet giro yen# bersEngkutan. Dalam hubung- 
an in i yang dapat diperiiitungkcn sebagai dana nasabah 
yrn.J tersedia pada bank adalah saldo giro yan  ̂ efek
t i f  dan saldo faa ilitaa  Credit yrng belun diperguna- 
kra atau fasilita3  certfran yang diberikan oleh bank.1**

Dari buni SEBI in i, npmpak jelao walauaun saldo gironya 

tidak menciicupi tetapi oelama uaoih tersedia fa s ilita s  kre- 

d it yang belurn diper^vnakan olehnya mcka belua bisa dika- 

tclcan bahwa bilyet giro yang ditarik tersebut adalah b il

yet giro kosong.

cd. 3. Dapat dibatalkah

Yang dimaksud dengan pc^batalan bilyet giro* menur 

rut Eimny Pangaribuan Clean juntck adalah "penarikan keraba- 

l i  dari perintah peaindeh bticwin dari penorbit ditujulccn 

kepada bank di mana pensrbit men^endaki pada suatu saat 

keuudian supaya pemindot bvtcuan itu  janjan dilakukan oleh 

bank".^

\dapun landasan yuridis u.itiic pembatalan bilyet g i

ro tcrd'ypat dalam i:2ul rio. 4/«7u lit ri>Abti/1972 an$ea 4» 

ytrnc berbunyi sebajai bcirikut :

^octtd dengan nifatnya yaitu cebt^.d surat perintah 
neuintfah boicuan dana kepada brnk, mcka ouatu bilyet 
jiro  dapat dibatalkaaj. oleh penarikannya oepanjan^ pr- 
da raktu peneriman pcmberitrlxurn tertuLis oleh bank 
yuic boroan^utan enwn: t  daluu bilyot giro tereebut 
bolvsn dilekoanakan.
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Bertitik tolak dari peruausan an^ca 4 SEBI in i, oaya tidak 

menemiCcan adanya alaoan-alasan pembatalan oecara terperin- 

ci r melairikan hanya Benunjjuk pada B i fa t  dapat di bat oik an- 

nya saja»artinya tidak ditetnpiian eocara te^as alasan-alao- 

an prmbatalan yang mana yang dapat dip ale ai untuk suatu pern* 

brvtalan bilyet giro. Hal in i dopat memberi peluan^ yan  ̂ be- 

sar bape na r i k  untune mempergunokan lenbaga pembatalan in i 

eebagai oenjata biloaana penarik bertiadapan dengan peneri-
4

nn yan  ̂ tidak jujur atip.u Yzu^reotaBi*

Dari urainn di atas soya ingin memberikan ouatu gca- 

baran abstrokei tentanc perbandinjan bilyot *£ro denenn 

cheque dilihat -mbntalannya.

Bilyet giro dopat dibatelkan oleh penarik nya oepan- 

jang pada TJaktu penerimaan peraberitahuan tertulis oleh bank 

yiav; bercan^cutan, cmanat dalcia bilyet giro tersebufc belua 

dilakeanakan. Ifamua uritxiz peaib:;tilan cheque a^ck berlainan, 

kr^ona monurut pacal 20$ XUilD, cheque itu  baru dapat diba- 

talkan setelah berakhirhya tenupn^ raktu penav;aran. Sedang 

k it a ketahui bahwa tcn^anj wcktu pemmran itu  aeolah 70 

hari. Denman deoikion j i ia  dalm tcn^jong Vvtuctu tercebut 

terjrv'i pc:.batclan, maka bankir tidaic rkan teriknt untuk 

tidak iaelnki£:an pcubayurcn.

Dtri perbedacn. in i, terlih  vfc briua peuibr,talrn bilyet 

rJ.ro bisr. dilakssnnkan kfcpan eajr sr^tfijan^ emenst bilyet 

rJ.ro torrobut boliu dilckemokan nedcn^m chequs harua 

nonunj~u bcrakhirnya ten, "an;; rnktu penryrrrnn baruleh
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pembatalan itu  dilaksaaakanf

Apabila perintah pomindah biicuan bilyet giro bu- 

dah dilaksanakan oleh bank, maka pemindah biicuan itu  te- 

tap oah dan pembatalannora tidak mun^cin lagi dimintakan. 

Demikian lembaga pembatalan in i, hanya dapat dilakukan 

apabila pada waktu bank menerima pemberitahuan pembatal

an itu  secara tertu lis perintah pemindah biicuan itu  be- 

lum dilaksanakan.

10O.P. Simornngclr, Dancir-daear dan :.1ekanleme Per- 
bankan* Yagrat, Jakarta* Cet. I ,  1979, h. 90.

u I t l i -  fa. 91.
12x Abdulkadir Mdiammad, on* o it . , h. 191.
13’"“■'Emmy Pangaribuan Simandjuntak, Hukun Param r Su- 

rat-ourat_Derhnrgq, Cet. I l l ,  Ceksi Hifcum Dagang PakuL- 
tas Hukum Uiiiversitas Gajah Kada, Yogyakarta, 1979, h. 
193.

1Surtvt Edarnn Bniilc IndoneBla ffo. 12/8 UFEB. Tans- 
gal 9 Agustus 1979.

■̂ Btany Pangaribuan Simandjuntak, op. e i t .. h. 19#. 

l 6I  b i d ., h. 199.
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SAB IV

UASAIAH-HA$ALAH YAM} 5IHBUL

Tidak dapatlah disan^fcal, peranan bilyet giro cu

lt up bo oar dalam dinanrtka pordagangan deraaa in i. Ifemun 

can̂ pai dengan saat in i, belum Juga ada suatu kesepakatan 

yang mutlak mongonai apakah bilyet giro marqpakan surat 

bertiarga atau tidak.

Hal in i ditandai dengan munoulnya port anyacn-por- 

tanyaan tontang opakoh bilyet giro dapat disebut curat 

bexharga atau tidak dan bagaimana fungeinya. Dengan ada

nya pert any aan donikien, oudah cv k v®  untuk mental jukkan 

bahvst belum ada ouatu kepaotian untuk monerima bilyet g i

ro dalam ponggolongan ourat bexixorga.

Borponglcal pada berbc^ai pondapat yang borboda 

tentong bilyet giro khusucnya mongcnai dapat tidcknya 

dinncukkan ko dalam golongan ourat bcifcarga, maka oaya 

Ejencoba aonolunuri permaealohan in i dari dua tinjauan, 

yokni dog!  yuridionya den eogi praktek penggunaan b ilyet 

giro dal cm maeyarakat.

fpabila kita ingin onmbic r̂afccn maonloh bilyet g i

ro in i dari sudut pandangan yuridis, maka kita tidek akan 

dapnt nolepaekan d ir i dari penguraian mongenai kotentuan 

hukum tentang surat be ite r  ga den peraturan perlhal b ilyet 

giro itu  cendirl yang tcrdapat dalam curat edaran bank

24
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Indonesia*

iertam -tam  por0.u dilontorkan pertanyaan, apalcoh 

ourat borharga itu? Kohurut Cirjono Prodjodikoro, curat 

bcrharga (waarde papier) tidak didefinieikan eecara togas 

dalam literatur, totapi terdepat dalen beberapa pasal 

yang berlaku di Indonesia* yaitu:

a. Paoal 96 ayat 2 kltab hukura pcrniogaan monyebutkan; 
effek-effek, ki$>on atau curat-ourat la in  aejenio 
itu, yang mompunyai harga uang;

b« pcsal 469 kltab hukua porniagaan menyebutkan; uang 
dan surat-ourat borharga;

c. pasal &9 den paocl 102 ayat 1 kltab uiidang-undang 
p a ilit  menyebutkan; effiek-effek dan ourat-surat la 
in yang borharga;

d. pasal 197 ayat d HIR monyebutkani uang tunai dan 
nurp.t-surat yang borharga uang.l'

:;aka akhimya beliau menyirqpulkan, bchra karena oifat su-
*

rat boriiarea tersebut Deport i  uang tunai dan depat dipakai 

untuk cslokukan porbayaran, naka hal Ini berarti bahvra ha- 

rue dapat diperdagcngcan dan ccvdrtu-vssktu dcjiat ditukar- 

1 dengan uang tunni (npgotlable inatriEaonto)

Brrl uraian di c.tc.3 dc$at caya oiqpulkan adanya dua 

fungoi dalam ourat borhorga, yaitu:

1. Surat itu  adaleh surat yang barfungoi ceporti uang tu~ 

nni, artinya ourat itu  ooccktu-raktu dapat ditukorkan 

dengan uang tunai.

2. Ourat itu  dapat d̂ ngatt nudah dipindehtangankan, unipajna- 

nya dengan mud oh diberikan kepada orang lo in  untuk di-

perdagangkan, untuk polunaoan hutnng don lain oebagai- 

nya.
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Henurut hemat s6ya, suatu bilyet yang telah meoa- 

mhl dua fungsi di atas, maslh belum len^cap untuk dapat 

disebut cebagai surat berharga. Untuk len^capnya persya- 

ratan ourat berharga, ©aka baiklah kita oenoleh juga pa

da pendapat yang dikomukokan oleh Emmy Pangaribuan Si- 

mandjuntak, sebagai berilcut: nDi dalam surat borharga, 

surat itu  mempunyai dua fungsi"» yaitu:

1* sebagai alat untuk dapat dlperdagangfcan;

2. sebagai alat bukti terhadap hutang yang telah ada.^ 

Dari pendapat-pendcpat yang disajikan di atas, nampak je- 

las ada tiga  fungsi utaina yang terdapct dalcn ourat ber- 

hnrga, yaitu:

1* Sebagai alat biflcti terhadap hut eng yang telah ada.

2. Sebagai uang tunai. 1

3# Sebagai alat untuc dapat diperdagcngkan (dipindah-

tangarikan) •

Dengan demlkian ouatu bilyet sudch dapat klta ma- 

lukkan ke dalam golongan ourat berhrrga jika telah nerae- 

niiii tiga  fungsi di ataa.

U n tv k  mengotahui apakah bilyot giro masuk ke dal cm 

golongan ourat berharga atau tidak, maka porlu kiranya di- 

kaitkan dengan peraturan porihcl bilyet giro itu  eendiri.

ITonurut SEBI no.4/670 UPPB/PbB/1972 angka 1 msnge- 

n x  1 pengcrtian bilyot giro, telah terllhat jolas fungsi 

tfari bilyet giro yaitu tidak berfungsi oobagai uang tunai 

dan tidak dapat dipindahtoi^cnkcin molalul ehdosemen.
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Denman borpegan# tegife pada bunyi ketentuan dt atas, 

dapat dicimpulkan cemaiitora bahtva bilyot giro bulccn noru- 

pc*icnn ourat berh.orga.

Mai terse bait dajbt dillhat cobagai berikut:

a. Fungoi ourat borharga eeba^ai dapat ditukarkan dengan 

uang tunai tidak tertiapat peda bilyet giro.

b. Fungsi dapat diperdagcn$can (dalam pengertian curat 

itu  dengan mud ah dipindahtangankan) juga tidak terdapat 

pada bilyet giro.

Dengim demikian, hanya catu fungoi caja dari surat 

borhnrga yang dimiliki oleh bilyot giro, ycitu cobagni 

alat biirti texfcadcp hutang yang to ld i ada, karena bilyet 

giro memang adalah peir/ujudon dari ouatu trensakoi jual 

boll yang harufi dibayar. Jolacnya, n ila i yon^ haruo diba- 

yar nenurut transakoi di^ar janjikan di-boyar molalul oua

tu bilyot giro itu  dengan cara poalndohbukuon dana. Dengan 

doudkian, n ila i bilyet giro adalah cam dengan n ila i dari 

trruxsaksi jual boll itu.

Dari gambaran di &tao, ceccra yuridio bordaearkan 

pada ketontuan-ketentuan, tentang surat borharga dan SEBI 

tercebut di atas ycng sffrupakan landaaan hukua porihal 

bilyet giro, rooka dapatleh dlkatakan bahra bilyot giro 

tidak termauk dalcia ourat borharga*

ftunun demikian, tidakleh ccqpuran pokok pernocalah- 

t n in i hanya didekati dengcn ooT̂ pGrgunakan catu pon&okatan, 

yriitu pendokatan yuridio ycng bcrkaitan dengan poraturan-
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p era tu ron  o& ja , m elainkan perlu s e k a l i  untuk m ollhat b a -  

Gaimana perkembangan penggunaan b i ly e t  g i r o  d l  dalam ma- 

o y a rak a t, apakah bogu s! dengan p e ra tu ra n  yang ada a tau  

t id a k , oleh. karena penggunaan b i ly e t  g i r o  dalam m asyarakat 

i t u la h  yang menentukan e f e k t i f  t ld ak n y a  p e ra tu ra n -p e ra tu r -  

an ten tan g  b i ly e t  g i r o  I t u  s e n d i r i*20

Pertanyaan yang eama perlu juga diaj\ican> tentang 

apakah bilyet giro dapat dloebut sebagal ourat bexixarga 

atau tidak, dillhat dari penggunaannya di dalam masyara- 

kst dalam kaitan dengan ketentuan-ketentuan tentang ourat 

bortiarga*

Seportl telah. dijelaokan di atas, pembayaran b il

yot giro tidak dapat diuangtunaikan dan tidck dapat di- 

fl'idahton^anlcan. flanun dalam praktok, tomyata bahwa b il

yet giro itu  sudah berfungoi sebagal alat pembayaran nau- 

pun dapat dipindahtanganJcan.

i ada kenyatficnnya, di dalam maeyarakat, para pema- 

fcni b ilyot £iro nsnpergunakannya dal cm bentuk blanko, ya

itu  tidak dituLlo nama pembarca (s i penerlma dana) maupun 

brnknya, oehingga molalul cara in i beredorlah b ilyet-b il- 

yet giro ooperti ouatu endosemen. Jadi jelaslah bchra 

bilyet giro dalam praktefc mudah diperallhkan*

Dl sashing itu  dalam praktek, naiqpak adanya perge- 

soran pengertian terhado# bilyet giro cobagai alat penin- 

dahbifcurm men jadi elat pembayaran oob  ̂'Tii contoh: di ka- 

l^n^an para pedagang con^orung untuk nonyobutkan lstlleh

2d
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"bilyet giro" dengan iotilah "cheque giro” , karena adanya 

anggapan di dalam masyarakat khususnya pedagang, bohvra 

bilyet giro Itu  oama fungsinya dengan cheque, hanya toknis 

polnkeanaannya yang berboda, yaitu molulu dengan pemindah- 

bultuan*

Jadi dalam praktek, ralaiQpun bilyet giro tidak da- 

pat diuangtunaikan tetapi mempunyai n ila i uang yang depat 

dipakai oebagai alat bayar, dengan jclan diperalihkan da

r i  orang yang catu ke orang yang lain eebagai contoh:

Dalam masyarakat pedagang, jika pemegang bilyet giro 

ingin menperdleh uang tunai dari n ila i uang yang tercan- 

tum di dalam bilyet giro itu, maka biasanya ia  menukarkan 

bilyet giro teroebut dengan cheque tunai yrng cama n ila i 

u-ignya kepada pedagang lain yrng moniliki rckaning koran 

pada bank* baik itu  pada bank yrng caoa atau bukan. Dongan 

contoh in i, ternyata bilyet giro i^mpunyai n ila i uang juga 

rr\ crti U'Tng tunai.

Dm catu hal lag i, ralavjui bilyet £iro tidak boleh 

Cipindchtangankan namun dalam praktek tor jadi pemindahta- 

rj ânkan coporti telrh diuroikan di atao.

Sodanskan msngenn). fungsi cobagai alat biicti hutang 

ypni; telrh rda, teiTpenitii juga dalam praktek.

Dongan demikian dapat disi^ulkan, bahra dalcm prak

tek pengcunaaa bilyet giro di dalam maayarakat, oudch mo- 

nenuhi oeraua fungsi curat borharea kecuali fungsi dapat 

ditt&arkan dengan uang tunai. Sehingga ssnurut hemat saya
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bilyot cX t o  Budch dapat dinasifafcan ke dal cm golongan ourat 

borharga* Hal in i dapat Aipertc^alian lagl dengan pondopat 

Horu S^prcptomo ymg ricnjatekcn bchv.a funnel tidak dapat 

(*itifccrkr*ji dengan uan£ tunai biiirnlah uorupr^an alaaan un- 

tui t i e  tlx dimacttckcaxnyrJ bilyet ciro robrrcr-i nurat bcrar.rja.

: eb?3ai alacannya* ia  Jaelihat udcnya keonman bilyet {jiro 

dnn̂ an cheque perhitunjtm (vere!s:eninc» cheq\ ĵ) di itaa. da

lcn pen^unaan, kodua-6innya tidclc d̂ pr-t diti&aifcan dencan 

u .sag tunai. Ifornun clicquo peril i t  unj on dinaoiftkan Ice dalcn

fcolongan surat barh^rw-*j i& A  itu  tc.itu puLu bilyet giro
2*i

dr an denikion ju r̂, halnya.

Denman bord .̂sar&^n pada dua tinjauon di atac, Lienu- 

rut hcnr.t rnyp bilyet £$ro dapr-t diaaov&ccn ooba^ci curat 

brrii trtr*» Hal itu  tcntu bcrd? .r x'::rn *J.accn dan bobcrapa 

prrtiubrn^’cn!

1, *>l:-iyun bertfar ' t ’sojx  ? - t i l  no. h ! 670 Ox̂  jA  oU/1972 an^ca

1 yrui' ncnyatckon bchra bilyet giro tidck dapat dipin- 

drJit:a ;mIcan (dipcrJa^uiJcan) namua ketentusn tersebut 

dilcmilkrja den^;n bunjri icotcntu;^ dari 3 I>I 5 itu  

ccaidiri, yaitu rnttxft lidn bcrbunyi "...bc^ik terttirik 

tidd: psrlu nencrl:c& «vat:ud pcn<J.Gian itu  dilaitfcan 

oleh penarik cendiri £tau biican” . JDari bunyi Slail an^ka

5 in i tolnh jclro mcuoeri ceiuacuu pcluan^ untiic uiolaku- 

ican pcuindahtan^amn i£lyct *;Lro.

2. 'tengcnr.ti kcn^rvtaan C'll? U cuxy* rui:r t  Jchususnya para po- 

dagang, kata ncn£oec4en dan pe*iycrJi~n tidck diokui”
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pada lo ite r  bilyot giro tidek dihiraukan, malahan ooba- 

l i  knya bilyot c*ro itu  dipinCchtangonkon dari so bo orang 

ke ortrng la in  dalam bentuk blanko. Hal in i mungkin du- 

dah nonunjulckan bahra poraturan tentang bilyot giro o«- 

dah tidak log i mampu oenjavrab kobutihan yang ada dalcm 

masyarakat unttic menciptakon fungsi yang baru dalsm 

bilyot giro.

3. odcipun cocara yuri(Lio pcjaakaian bilyot c £ r o cocara 

blanko tidak dapat dibsmarkan* nanun dalcm praktek, hal 

itu  bsr jalan torus, oobab oulit untuk Esnoliti kobonar- 

annya, oiapa yang ooounGŜ iinyti ^ncantuUcan nama c i po- 

nerima dana toroobut, apakah oleh oi pcnoriua atau e i 

penarik.

.onurut hemnt caya, bask Indonccia ccndiri oudch memper-

lakukcji bilyot giro tcbagai ourat bcriiarga. Sobacai oa-

lch oatu contoh dapat diketchui dari bun/i kaliaat SEBI

rn^ta 5 cebcgai berikut •

"Fcbrrplmana hrlmrrt jtonflnn surnt-curat barhnrfra la in - 
nva. (graio baroah olfeh ponuLio) pengioian ourat porin- 
toh kepeda bank torttirik untuk ralj&oanaktm apa yang 
diuinta oleh naocbch penarik haruoleh jolao, longkap 
dr-n togao...."

rnri bunyi 'ralirat yanj b::rc;aria Ci atau, do^at dianalisa 

brJiua bank Indonesia audoh menyemakan bagitu oaja bilyot 

. iro  dongnn ourat bsrhcrga lainnyru

Trxi portinbcaigan dan alocan di atas, akhirnya oa- 

yr* :mborrjiikan d iri untuk bcr^cn&apat kitaa bilyet (jiro 

cab-rgai c^rat bcriu^ca, Scn^cn poa^ertinn £&ta "cobagai”
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biiean msriipakan kata "adalah". Kata "sobagai" laempttnyai 

mafrna flnttat-dimao^Mcaii ke d̂ arm, dmlonnm. jurat berhgrm. 

moncinsat bilyot giro telah memem&i oemua persyaratan di 

dalam praktek dan ££2:8nt&i cobacian be ear oyarat formal 

yang diharuskan oleh peraturan yang boreanckuton dan oya- 

rat-syarct ourat berhorga pada umumnya, hanya kurang per- 

rycratan fungsi dnpat dimn^tutiaikan.

17ttirjono Prodjodikoro* H\isua Uegeltfllek dan Ak- 
di Indonesia* Vorkink van Hoove, Jakarta* 1958, b*29*

^floru Supraptomd, op. c i t ., h. 6o.

^Enmy Pan^nribusn, op* c i t * , h. 7.

2°5atjipto Rahardjo, Pornnqal^Hanfliiiaya di Indone
sia, Cet. I , Alumni, Bandung* 197#* h* 67.

2lHeru Stq?raptono, op« cH;». h. 6l,
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1SAB V

i E H D H f

1. Keainrnulan

a .  B i ly o t  g i r o  eam pai dengan co a t i n i ,  belum  d ia t u r  d a l  an  

K ita b  Undang-undan& Hiicun Dagan^, t o t a p i  d ia t u r  dengan 

c u r a t  odaran  bank In d o n e s ia . S eh in ag a  h an ya  men&ikat 

k e  dnlam s a j a  y a i t u  f lir lm  k r l^ n g tin  bcnk i t u  s e n d i r i .

b* Di dolajn ken yr 'tao n  Jrcktek telch terje.ii per^esoran 

fun^ri bilyet g i r o  opba;:^ i rl:vt pcEdndchbifeuan menurut 

SEdI menjadi r l r t  pcifib ryaran , y rn ^  nertpckan kebiaca- 

an Aslan m ao ya rrk a t, lchuaucnyn poda^cng.

c# Di d rla ra  k e n y n tra n  p re f ite k  b i l y e t  ^ iro  nudeh d ip in d a h - 

t^A^anlcrxi, y a i t u  dengan j c l r n  ncat-jrlx  g i r o  b i l y e t  b la n -  

?to a r t in y a  b i l y e t  g i r o  t e r e e b u t  t id a k  d i i o i  nama s i  pe- 

norim a dona dan r .tau  ncma bank nncrboh p en erlm a dana..

d . t f i l y o t  g i r o  t e l r h  m ^ cn tfa i eonua f u n g s i  s u r a t  b e ifcarga  

lr e c u n l i  f u n g s i  d ap a t d iu an g tu n n ik an , dengan d e n ik ia a  

b i l y o t  {tiro d ap at d igo lo n ^ can  Debacr-i o u rc t  b e rh n rg a .

2. aprpn-rjccMi

n . ^ e y o r if i t f a  a p o ra t  yan^j b e rrcn an g  b ic a  n cn in g k a tk an  

p en gn tu ran  b i l y o t  g i r o  d e l  am o u a tu  borrtuk im dong-«n- 

d ang , y c n g  a an a  dongas chequo, ttoooI  dan  o u ra t  san g g ig i, 

y a i t u  d a l  an  K ita b  Und^ng-indnng Krkun D atin g .
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b. Jika tidak dapat diperjelas status hukua dari bilyet 

giro, yang biaa rcencUcat kcluar untuk u.msn, maka ce- 

baiknya diiillan&can saja bontuk perabayaran in i dengan 

jalan msmingcgtkan kenboli pcmakaian chequs perhitung*- 

an don cheque oilang yang sudoh jelas status hukunnya. 

c* Kelonecaran-kelon^ajaran yan£ ada dalam surat edaran 

bcnk Indonesia perlu ditinjau kcnbali dan dioe^puma- 

kan oleh aparat yang bcrvjonani;.
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