
PRAKTEK PENGGUNAAN BIIYET GIRO
DEWASA INI

S I R I P S I

0 L E H
SEKAR KENTJANA SARI SOEBIJONO

?AXULTAS HUKUM UHIVERSITAS AIRLANGGA 
S U R A B A Y A  

1 9  8 2

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PRAKTEK PENGGUNAAN BILYET GIRO 
DEWASA INI 
 

SEKAR KENTJANA SARI SOEBIJONO



PRAKTEI PENGGUNAAN BILTET GIRO
DEWASA INI

S I R I P S I

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN 
MEMENUHI SYARAT - STARAT UNTUI 
MENCAPAI OELAR SARJANA HUIUM.

O I B H
SEKAR KENTJANA SARI SOEBIJONO 

037810510

PEMBIMBING PERTAMA PEMBIMBING KEDUA

A.OEMAR WONGSODIWIRJ0# S.H, DJOKO SLAMET, S.H.

PAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA 
S U R A B A Y A  

1 9  8 2

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PRAKTEK PENGGUNAAN BILYET GIRO 
DEWASA INI 
 

SEKAR KENTJANA SARI SOEBIJONO



IATA FEHGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah Tang 
Maha Pengasih dan Maha Penyayang ataa berkat yang dilim- 
pahkan kepada saya aehlngga aaya dapat menyelesaikan 
skrlpsi ini. Suatu tugas akhir yang wajib dipenuhi oleh 
setiap mahaslswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga eo- 
bagal salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana 
hukum,

Saya ucapkan terima kaalh kepada bapak A. Oenar 
Wongaodiwirjo, S.H. selaku Dosen pembiobing I dan bapak 
Djoko Slamet, S.H. selaku Doaen pembimbing II dan team pe- 
nerlksa yang dengan penuh keaabaran dan ketabahan raomblm- 
blng saya. Juga kepada ayah dan lbu yang dengan penuh pe- 
ngorbanan serta clnta kaalhnya mengasuh saya sejak keoil 
hlngga dewasa. Keaemuanya ini dengan penuh ayukur saya me- 
nyampaikan penghargaan dan juga terima kasih sedalam-dalam- 
nya kepada aemua plhak/instanai khususnya Bank Buana, Bank 
South Eaat Asia, Bank Overseas Express dan perpustakaan 
yang telah menbantu saya dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhimya saya menyadari akan keterbataaan kemampuan 
dalam aeiabahas dan menyeleaalkan skrlpsi ini, menglngat pe- 
nullaan skrlpsi ini merupakan hal yang baru bagl saya.

Penyuaun

ill

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PRAKTEK PENGGUNAAN BILYET GIRO 
DEWASA INI 
 

SEKAR KENTJANA SARI SOEBIJONO



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ...................
DAFTAR ISI .......................
BAB I : FENDAHULUAN ...........

1. Permaaalahan .......
2. Alaaan Pemilihan Judul
3. Tujuan P©nullBan ....
4. Metodologl .........
5* Pertanggungj avaban Siatematika.•..

BAB II s TINJAUAN BILYET GIRO SECARA UttUM .... 8

1. Pengertian Bilyet Giro .........  8

2. Syarat-ayarat Formal untuk Sahnya 
Bilyet Giro ..................... 9

3* Latar Belakang Timbulnya Bilyet Giro 13 
BAB III s HAL-HAL PENTING YANG PERLU DIKETAHUI

DARI BILYET GIRO.................  17
1* Alaaan Maayarakat Lebih Suka Mam-

pergunakan Bilyet Giro ........ . 17
2. Penolakan Bilyet Giro Oleh Bank... 23 

BAB IV : PROBLEMATIK BILYET GIRO SEBAGAI ALAT 
LALU LINTAS PEMBAYARAN GIRAL DI DALAM 
MASYARAKAT.......................  32

BAB Vi P E N U T U P .................... .... 39

1 . Keaimpulan ......................... 39

2. Saran ..............................39

DAFTAR BACAAN
LAMPIRAN It

Halaman
111

It

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PRAKTEK PENGGUNAAN BILYET GIRO 
DEWASA INI 
 

SEKAR KENTJANA SARI SOEBIJONO



BAB I

P B H D A H U L U A H

1, Permasalahan
Dalam dunia modem penggunaan earana bank oleh 

para pengueaha telah demlklan maju, kebanyakan para pengu- 
saha eudah tldak lagi menyimpan uangnya dl rumah akan 
tetapl menylmpannya di bank, Pengueaha dan bank merupakan 
rekan yang eallng membantu deml kemajuan maeing-maeing 
serta deml kelanoaran jalannya lalu lintae pembayaran 
dalam dunia perdagangan.

Pervujudan kerja eama itu dapat klta oaksikan da
lam perkembangan lalu lintaa pembayaran yang bereifat 
glral.

Begitu pula dalam traneaksl-transaksi antara pengu
eaha Bering kali klta lihat pembayarannya eudah tldak di- 
lakukan dengan uang kontan, akan tetapl dllakukan dengan 
menyerahkan aurat-eurat berharga eepertl bllyet giro, 
cheque, vesel dan lain eebagalnya.

Cara penggunaan eurat berharga ini mengandung bebe- 
rapa keleblhan dlbandlngkan dengan penggunaan uang tunai 
yaltu leblh aman, leblh praktle dan leblh efielen ditlnjau 
darl eegi pengelolaannya.

Dari perkembangan kebutuhan pembayaran dengan eurat

1
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borharga teroebut, bentuk curat borharga bilyet girolah 
yang tidak diatur dalam Kitab Undang Undang Hukun Dagang 
(oolanjutnya dlalngkat KURD).

Dengan dikoluarkannya Surat Edaran Bank Indonoola 
tanggal 24 Januari 1972 Ho. 4/670 UFPB/PbB lobih nantap 
dan jolao ponggunaan bilyet giro dalam lalu llntao ponba- 
yaran giral.

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia teroebut dl atao
yang dlmakoud dengan bilyet giro adalah aebagal berllrut %

Surat perintah naoabah yang telah dlotandardloir 
bontuknya kepada bank ponyimpan dana untuk mooindch 
bukukan oojumlah dana darl rekenlng yang boroonckuton 
kepada plhak penerlma yang dioebutkan nananya pada 
bank yang aama atau pada bank lainnya.1

Dalam praktek perdagangan cara yang laoin dllaku- 
kan untuk pemlndahan bilyet giro dengan menyeroiikan bllyot 
giro tereobut darl tangan ketangan dan dengan cenando 
tonganl atau raomberi cap/otompel peruaahaannya dl bolohang 
bllyot giro toroebut. Begitu ootoruonya perplndah tanganan 
bllyot giro tadl dengan oara yang oama oehlngga naopnk dl 
belakang bllyot giro teroebut ponuh dengan tanda tangan, 
nookipun porbuatan tadl oeoara yuridio formal dllarang 
yaltu adanya ketentuan bahva bilyet itu tidak dapat dl- 
pindah tangankan dengan oara diondoaemenkan.

Berpindahnya bilyet giro ini tidak akan nenjadi 
porcoalan kalau pada oaat tanggal efektif bllyot giro ter
oebut teroedla dananya.

Porooalannya bagalmana kalau bilyet giro toraobut 
ditolak oloh bank dengan alaoan oaldonya kurang (bllyot
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giro koeong) atau bilyet giro tereebut dibatalkan oleh 
penarik yang memang dibenarkan oleh peraturan (SEBI llo. 
4/670 UPPB/PbB/1972 angka 7).

Timbulnya maealah atau perjanjian tidak ditepati 
antara penarik dan penerima giro bilyet maka penarik me- 
lakukan pembatalan atae bilyet giro yang telah dikeluar- 
kan tereebut. Pembatalan dilakukan oleh penarik dengan 
oara mengirimkan eurat pembatalan atae bilyet giro terse- 
but pada bank penarik dan dilakukan sebelum tanggal efektlf 
bilyet giro,

Kalau terjadl demlkian halnya maka akan tlmbul ma
ealah yaltu :
a. Apakah pemindahan bilyet giro dalam praktek tereebut 

di atae dapat dibenarkan oleh hukum.
b. Bagalmana tanggung Jawab orang-orang yang memindah

tangankan bilyet giro dan bagalmana tanggung jawab 
penarik itu eendiri.

2. Alaean Pemlllhan Judul
Devaea ini eering terjadl pembahasan mengenal bilyet 

giro miealnya dl eurat-eurat kabar, majalah dan lain seba- 
gainya.

Maealah bilyet giro maeih merupakan maealah aktull 
devaea ini dieebabkan bilyet giro eangat berperan dalam 
lalu lintae perdagangan. Perdagangan pada maea klnl jauh 
leblh maju jika klta menoleh kebelakang ditahun lima pu-
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luhan*
Hal inilnh yang condorong oaya untuk menulio ouatu 

karya iIniah tentang Praktok Penggunaan Bilyot Giro Dcwaoa 
Ini.

Tujuan Penulloan
Mengonai tujuan ponyuounan skripol ini adalah untuk 

oekedar ikut menyumbangkan pikiran bag! perkembangan ilmu 
pongetahuan hukum, khuouonya ilmu pengetahuan hukum dagang* 
Dioamping itu mencoba untuk mengupae maoalah-maoalah yang 
timbul dalam praktek aklbat pemindahan bilyet giro yang 
oonyiapong darl ketontuan yang ada.

4* Metodologl
Teknik yang digunokan dalan menganalioa pccbahaoan 

okripoi ini ialah dengan nenggunakan metode dcckriptif 
analloio.

Dengan deakriptlf dimakoudkan untuk oonapartean 
kenyataan dalam praktok darl poraturan-peraturan porbankan 
yang ada kaltannya dengan caoalah yang akan dibahoo, khu- 
ouanya yang berkaltan dongan Judul skrlpsi ini.

Dengan analloio dimkoudkan menganalioa data yang 
dlporoleh balk darl tulioan-tulican ilmiah maupun darl 
kenyatoan-kenyataan dalam praktek.

Mengenal 0umber data yang dlgunakan dalan ponyuounan 
okripoi ini adalah bahan-bahan puotaka, oatatan kuliah
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naupun dokuraen-dokueen roool yang berupa Surat Surat Edaran 
Bank Indonesia yang ada kaltannya dengan matorl okrlpol 
oorta haoll penelltlan yang dapat dlperoleh berupa borbagal 
pondapat darl pejabat bank dongan cengajukan portanyaan- 
portanyaan eecara lloan.

Sedangkan pengolahan dan analloa datanya, langkah 
pertama yang dlaabil adalah dengan berdaoarkan data yang 
ada yang berhaoll dlkumpulkan, dilakukan lnventarlsool 
data terhadap pokok permaoalahan yang menjadl oatorl 
okrlpol* Eemudlan darl haoll InYontarloaol Ini akan dlbahac 
dan dlanalloa pormasalahannya yaltu bagalmana tanggung 
Jawab orang-orang yang memlndah tangankan bilyet giro dan 
bagalmana tanggung Jawab penarik oendlrl oehubungan dongan 
adanya pealndahan bllyot giro dalan praktek yang nonylnpang 
darl poraturan yang ada.

5* Portanggunffjawaban Slatocatlka
Dalan penyuounan ekrlpol lnl pembahaoan dloulal 

dongan menguralkan hal-hal oobagal latar belakang maealah 
yang akan dljadlkan materl ekrlpol lnl. Hal-hal toroebut 
dluralkan dalam pendahuluan dloanplng uralan mengenal 
alaoan peolllhan judul, tujuan ponulleon, cotodologl yang 
□ollputl pendokatan maealah, cumber data, prooodur pongun- 
pulan dan pengolahan data. Hal-hal tereebut dl atao oaya 
tuangkan dalam Bab pertama yang morupakan Bab pondahuluan. 
Sobab dongan membaca pendahuluan pombaoa oogora cengetahul
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pokok persoalan yang akan dlbahas dan dapat pula mengeta- 
hui seoara global apa yang ditulis dalam Bab-Bab berikut- 
nya.

Oleh karena masalah yang menjadi materi skripsi 
ini adalah aalah eatu bontuk surat berharga yang dlsebut 
bilyet giro maka sudah aelayaknyalah saya membahas terle- 
bih dahulu tentang pengertian bilyet giro dan eyarat sah- 
nya suatu bilyet giro Berta latar belakang timbulnya bilyet 
giro dalam masyarakat• Oleh karena itu tepat aekali kalau 
hal-hal tersebut dl ataa aaya tuangkan dalam Bab II aebelum 
melangkah ke Bab-bab berlkutnya.

Sehubungan dengan adanya pembahaaan mengenal praktok 
penggunaan bilyet giro dalan masyarakat maka patut bagl 
kita untuk mengetahui hal-hal penting yang harua diketahui 
darl bilyet giro, antara lain alasan masyarakat leblh suka 
mempergunakan bilyet giro dan penolakan bilyet giro oleh 
bank*

Sebagai punoak pembahasan darl materi skripal ini 
saya akan membahas mengenal pemlndah tanganan bilyet giro 
dalam praktek dan tanggung javabnya, maka tidak salah lag! 
jlka punoak pembahasan ini saya beri judul problematik 
bilyet giro dewasa ini.

Sebagai penutup dalam penulisan skripsi ini akan di- 
tarik kesimpulan darl apa yang telah dlbahas dan apabila 
perlu akan dlajukan saran yang mungkin bermanfaat dapat 
dlterapkan pada vaktu yang akan datang.
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1Surat Edaran Bank Indonesia No. 4/670 UPPB/PbB 
tanggal 24 Januari 1972, h. 72.
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BAB II

TINJAUAN BILYET GIRO SECARA UMUM

1. Pengertlan Bilyet Giro
Sebeluo memaeuki tahap pembahasan mengenal bilyet

giro perlu kiranya diketahui terlebih dahulu aengenai
lstilah dan pengertiannya, Menurut Abdulkadir Muhammad :

Ietilah bilyet giro berasal darl kata "bilyet" bahaea 
Belanda artlnya eurat dan giro juga beraeal darl ba- 
haea Belanda artlnya simpanan naeabah bank pada bank 
yang pengambllannya dapat dilakukan setiap eaat dengan 
nenggunakan cheque atau pemindah bukuan.2

Sedangkan menurut Surat Edaran Bank Indonesia Ho, 4/670
UPPB/PbB/1972 angka lp pengertlan bilyet giro adalah seba-
gal berikut :

Bilyet giro adalah tldak lain darl pada eurat perintah 
naeabah yang telah dlstandardisir bentuknya kepada 
bank penylmpan dana untuk memlndah bukukan aejumlah 
dana darl rekenlng yang bereangkutan kepada plhak 
penerima yang dlsebutkan namanya pada bank yang sama 
atau pada bank lalnnya.'

Bari pengertlan tereebut dl atae Jelas bahva bilyet giro
tldak mungkin dapat dituang tunalkan, tetapl hanya untuk
memlndah bukukan dana penarik bilyet giro ke rekonlng
orang yang ditunjuk dan tldak dapat pula diendosemenkan,
Jadl balk si penarik maupun el pembawa dengan sendirlnya
harue nasabah sesuatu bank.

8
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2. Syarat-oyarot formal untuk oahnya bilyet giro
Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Mo. 4/670 UPPB/ 

PbB/1972 angka 2, aaka bilyet giro haruo merauat hal-hal 
oebagai berikut :

1. Nama "Bilyet Giro” dan noner oeri haruo toroantun 
pada formulir bilyet giro;

2* Perintah yang jelao tanpa oyarat untuk meaindoh 
bukukan oejuolah dana ataa boban oaldo ponarlkv 
yang haruo telah toraedia cukup pada saat berlakunya 
ananat yang torkandung dl dalao bllyot giro toroobut;

3. Nama dan tempat bank tortarlk kepada oiapa porlntoh 
termokoud ditujukan;

4« Nama plhak yang haruo nenorima pemlndah bukuan dana 
oecara admlnlstratlp toroakoud dan Jika dianggap 
perlu Juga alamatnya;

5* Jumlah dana yang dlplndah bukukan balk dalao angka 
naupun huruf;

6, Tanda tangan penarik dan cap/stempel badan uoaha 
jika ol penarik morupakon ouatu peruoahaan borbentuk 
badan uoaha;

7* Tempat dan tanggal ponarikan;
8. Tanggal mulol efektif berlakunya ananat/porintah 

dalan bilyet giro;
9. Nana bank dl raana orang atau plhak yang haruo ccno- 

rima dana pemlndah bukuan teroebut nenelihara rcko- 
ning, oopanjang nama bank ol penerlma ltu dikotchui 
oleh penarik

Syarat formal portapq
Nona "Bllyot Giro” dan nomor oori haruo tercantun 

pcda formulir bilyet giro. Ini dloobut "Klauoula Bllyot 
Giro"* Hal ini ooma dengan koharuoan adanya "Klauoula 
Weool" pada wood. "Klauoula Choquo" pada cheque dan lain 
oebagainya.

Penullsan klauoula bllyot giro ini penting agar cl 
pombotm yang memiliki ourat-ourat ltu oegora dapat cangotahui 
bahva yang dialliki teroebut adalah oepuouk bllyot giro dan

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PRAKTEK PENGGUNAAN BILYET GIRO 
DEWASA INI 
 

SEKAR KENTJANA SARI SOEBIJONO



10

bukan eurat berharga lainnya.
Demikian juga mengenal nomer seri, eama eepertl 

pada cheque bahwa setiap leobar harue diberl nomer seri 
guna meoudahkan kontrol bag! bank apakah blanko formulir 
bilyet giro yang dleerahkan kepada pemllik dana eudah di- 
terbitkan sebagalnana meetinya.

Syarat formal kedua
Perintah yang Jelae untuk memlndah bukukan eejumlah 

dana atas beban ealdo penarik, Dalam hal ini perintah ter
eebut tidal: boleh dlbebanl dengan euatu syarat yang ter- 
gantung pada hal-hal lain, Contoh : Harap diplndah bukukan 
eejumlah uang yang tertulie dalam bilyet giro ini apabila 
saya telah member!tahukan bahwa barang yang saya pesan 
telah sampal di tempat dalam keadaan balk,

Pada rekening giro penerblt yang memerintahkan pe
mindah bukuan ltu, harue sudah tersedia saldo dana yang 
cukup maksudnya Juolah saldo dana ltu paling sedlkit harus 
sama dengan jumlah yang tertulie dalam bilyet giro*

Saldo dana ini harue eudah ada eelambat-lambatnya 
pada eaat berlakunya amanat yang terkandung dl dalam bilyet 
giro tersebut, Jlka ealdo dana yang tersedia ltu tldak 
oukup atau tldak ada eama eekall maka bilyet giro ltu dl- 
sebut "Bilyet Giro Kosong",

Syarat formal ketlga
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Nama dan tempat bank iertarlk kepada aiapa perintah 
termakaud ditujukan. Ketentuan ini memang pentlng dicanturn- 
kan, agar diketahul dlmana dana dimakaud diaediakan*

Syarat formal keempat
Nama pihak yang harue menerima pemindah bukuan dana 

dan Jlka dianggap perlu Juga alamatnya. Ini untuk memudah- 
kan bank teraangkut mengetahul apakah penerlma dana ltu 
adalah naaabah bank yang beraangkutan atau naaabah bank 
lain* Dengan demikian dapat diketahul kepada rekenlng 
alapa dana teraebut dlplndah bukukan.

Mengenal alamat penerlma dana hanya bila perlu aaja 
dapat dicantumkan.

Syarat formal kellma
Juralah dana yang dlplndah bukukan balk dalam angka 

maupun huruf untuk dapat diketahul berapa beaar jumlah 
dana yang harue dlplndah bukukan ltu.

Fenullaan ulang dengan huruf untuk menjelaakan angka 
yang teroantum dl dalamnya dan untuk menghindarkan adanya 
kekellruan.

Syarat formal keenam
Tanda tangan penarik dan atempel badan uaahanya 

jlka ai penarik merupakan auatu peruaahaan berbentuk badan 
uaaha. Tanda tangan penarik ini mutlak perlu untuk sahnya

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PRAKTEK PENGGUNAAN BILYET GIRO 
DEWASA INI 
 

SEKAR KENTJANA SARI SOEBIJONO



12

suatu bilyet giro diaamping ltu dapat dljadlkan alat bukti 
dalam euatu perbuatan hukum yaitu perbuatan menarik bilyet 
giro. Dengan adanya tanda tangan pada bilyet giro, penarik 
yang menandatangani bilyet giro ltu bertanggung jawab ae- 
andalnya pemegang bilyet giro ltu ditolak oleh bankirnya.

Syarat formal ketujuh
Tempat dan tanggal penarlkan. Tempat penarlkan ini 

pentlng untuk mengetahui dimana perbuatan hukum ltu dila- 
kukan. Tempat penarlkan biasanya juga sebagai tempat dila- 
kukannya penyerahan bilyet giro kepada penerimanya.

Penyebutan tanggal penarlkan juga pentlng karena 
berkaitan dengan tanggal efektif. Jika tanggal efektif 
tidak diaebutkan, maka tanggal efektif adalah tanggal pe
narikan dan oeballknya jika tanggal penarlkan tidak dlse- 
butkan maka tanggal penarlkan dlanggap sama dengan tanggal 
efektif.

Syarat formal kedelanan
Tanggal mulai efektif berlakunya amanat dalan bilyet 

giro. Tanggal efektif ini adalah tanggal yang menentukan 
kapan pemlndah bukuan ltu dapat dilakukon atau dengan kata 
lain tanggal yang menentukan kapan bilyet giro ltu dapat 
berlaku efektif.

Syarat formal keoembilan
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Nana bank dimana orang atau plhak yang harus meneri- 
aa dana pemindah bukuan teraebut memelihara rekenlngnya. 
Penerlma bilyet giro ltu mungkln nenjadi naaabah bank di
mana penerbit juga mempunyal rekenlng giro. Ini berartl 
pemindah bukuan terjadi dalam lingkungan bank yang aama. 
Tetapl peneantuman nama bank ini tldak mutlak karena apa- 
bila nama bank penerlma dana tldak diiai, maka dlanggap 
dana teraebut dapat dipindahkan ke bank mana eaja untuk 
rekenlng ai penerlma.

3. Latar Belakang Tlmbulnya Bilyet Giro
Dalam dunia perbankan dan dalam maayarakat dagang 

umumnya telah lama klta kenal apa yang dinamakan veael, 
cheque yang digunakan aebagal aarana perbankan dan juga 
merupakan aurat-aurat berharga yang dapat dlpindahtangan- 
kan.

Mengenal veael, akaep, cheque, audah ada pengaturan- 
nya dalam EUHD, tetapl lain halnya mengenal bilyet giro. 
Tentang bilyet giro ini aampai klni pengaturannya belum 
ada dalam KUHD klta. Pada mulanya bilyet giro lnl timbul 
ataa daaar kepercayaan bank untuk melayanl permlntaan naaa- 
bahnya yang mempunyal aimpanan giro pada bank yang beraang- 
kutan yang blaaanya penarikannya dengan bentuk warkat apa 
aaja dengan tldak berdaaarkan pada auatu peraturan tertentu 
yang aifatnya merupakan perintah pembayaran.^ Jadl pada 
vaktu ltu tldak ada peraturan yang mengatur aeoara tegaa
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don oeragan mengenal bentuk bilyet giro dan oyarat-oyarat 
ponarikannya. Dengan tidak adanya peraturan tersebut dl 
atao, maka dl dalam maoyarakat beredar bermacan-mcan 
bentuk formulir bilyet giro yang oatu oama lain tidak 
oama baik bentuk, warna, oaupun tulioannya. Hal ini dira- 
on oangat meoblngungkan bank, khuouonya dalam membukukan 
bilyet giro teroebut, Keberatan lain adalah bahwa bank 
akhlrnya tidak mampu lagi menglngat bentuk bilyet giro yang 
diajukan oleh oalah oeorang naoabahnya. Diaamping ltu Juga 
dikhawatirkan terjadi pemalouan bilyet giro oleh orang 
yang tidak bertanggung javab, oehlngga eulit bagi bank 
untuk meneliti manakah formulir bllyot giro yang dipalcu* 
kan dan manakah yang tidak. Untuk nencogah timbulnya okibat- 
akibat yang nogatlf yang dapat cengurongi keperoayaan ca- 
oyarakat torhadap lalu llntao pombayaran glral dan EenGgc- 
golkan ueaha-uoaha pemerintah dalam nolakoanakan otablll- 
oaol/porbaikan dlbldang monoter dan perokononlan pada 
ucurmya. Maka pomerlntah cq Dowan Monoter mengeluarkan ho- 
putuoan tanggal 23 Februari 1962 no. 53 tahun 1962, untuk 
nongatur lalu llntao pembayaran glral. Seyangnya keputuoon 
ini maoih ada kelemahannya. Hal ini dlkemukakan oloh Heru 
Supraptooo "Namun peraturan ini belum mongatur bilyet giro 
oeoara torperinoi."^

Kurang lebih dua tahun kenudian, barulah pooloi 
bilyet giro dalam dunla perbankan mulai tampak agak jelao 
dan agak terperlnoi, yaitu dengan adanya anjuran monterl
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uruoan penertiban bank dan modal svasta perlhal penciriaan 
contoh-contoh darl daftar pengeluoran bilyet giro* Surat 
pongiriman contoh-contoh darl daftar pengeluaran bilyot 
giro diatur dalam eurat edaran Bank Indonesia tanggol
16 Juli 1966 no* 091/DUFBMS/66 yang memuat hal-hal oobogal 
borikut :
a. Kewajiban bank uraun owaota untuk mengeluarkan bilyot 

giro disamping alat-alat perintah membayar lainnya*
b. Agar diuoahakan oupaya bank-bank melakukan pembayaran 

cocara glral dan diminta agar bank-bank menganjurkon 
kepada nasabahnya untuk ©embiaaakan diri menggunakan 
olotem pembayaran tereebut*

Sejak oaat inilah penggunaan bilyet giro mulal bor- 
kembang dengan aubur dan kelihatannya memang ada eenaean 
kobutuhan praktio yang agak lain oifatnya dibandlngkan 
dongan warkat lainnya oeperti veael, cheque dan lain-lain. 
Akhirnya maoyarakat pun makin monyadari penting dan nanfa- 
atnya bilyet giro sebagai sarana perbankan* Oleh karona 
ltu Bank Indoneaia memandang perlu menetapkan ketontuan 
yang ncngatur proaedur pemakalan alat pembayaran giral 
toreobut yaitu dengan mengeluarkan ourat edaran Bank Indo
nesia tanggal 24 Januci 1972 no* 4/670 UPPB/PbB/1972 po- 
rlhal bilyet giro* Dengan adanya ourat edaran ini oxiotcnoi 
darl bilyet giro aeoara yuridio telah ada valau pun hanya 
borupo nobuah surat edaran*
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2Abdulkadir Muhammad, Hukum Dagang Tentang Surat- 
eurat Berharga, Cot. I, Alumni, Bandung,197^, h. lJ/7.

^Surat Edaran Bank Indonesia, loc. clt«

4rbid.
CHeru Supraptono, Masftlah Peraturan-Peraturan Cek 

Serta Bilyet Giro Dl Indonesia* Cet« I. Ijembaga Penerbltan 
Universliaa Airlangga, Surabaya, 1978, h. 50.

6Ibld.. h. 51.
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BAB III

HAL-HAL PENTING TANG PERLU DIKETAHUI DARI BILYET GIRO

1. Alaoan Masyarakat Leblh Suka Mempergunakan Bilyet Giro 
Dunia teknologi makln maju, membawa pula pengaruh 

makln berkembangnya dunia usaha (perdagangan), terutama 
menyangkut berbagal jenis alat pembayaran dengan bank*
Oleh karena itulah timbul kebutuhan dan tuntutan agar ter
sedia euatu alat yang dapat dlpakal untuk melakukan pern* 
bayaran secara giral.

Seirlng dengan anjuran Bank Indonesia kepada eenua 
bank untuk menghimbau setiap pemilik rekenlng giro agar 
dl eamping menggunakan surat chcque juga menggunakan bilyet 
giro. Maka para naaabah mulal serlng mempergunakan bilyot 
giro bahkan devaea ini bilyet giro dalam lalu llntas per
bankan temyata banyak dlgunakan oleh para naaabah bank 
dlbandlngkan dengan cheque,

Sebagal buktl dapat dlllhat darl data statistik yang 
saya peroleh berdasarkan pengamatan saya di beberapa bank 
dl Surabaya antara lain t

71, PT Bank Buana Indonesia Cabang Surabaya*'
Mulal tanggal 1 Januari 1981 sampai tanggal 31 Desember
1981.
Untuk Bilyet Giro : 30.411 buku.

17
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Untuk Cheque : 5*823 buku.
Mulai tanggal 1 Januari 1982 saispal tanggal 30 April
1982.
Untuk Bilyet Giro : 7.209 buku.
Untuk Cheque : 1.337 buku.

a

2. PT Overseas Express Bank Cabang Surabaya.
Mulai tanggal 1 Januari 1981 eampai tanggal 31 Desomber 
1981.
Untuk Bilyet Giro : 12*000 buku.
Untuk Cheque t 2*000 buku.

Q3* PT South East Asia Bank Cabang Surabaya*
Mulai tanggal 1 Januari 1981 sanpai tanggal 31 Desember 
1981*

Untuk Bilyet Giro s 3.418 buku.
Untuk Cheque : 1.050 buku*
(Dengcua catatan setiap buku terdiri darl 25 lecher).
Bari angka-angka tersebut dl atao kelihatan nyata bahva 
penggunaan penbayaran dengan bilyet giro lobih banyak 
dlgunakan darl pada cheque, meskipun alat bayafc glral 
ini relatlf maoih baru dlbandingkan dengan ohequo*

Besamya peranan bilyet giro ini, mungkin dieebabkan 
karena adanya beberapa alasan pendorong untuk meopergunakan 
bilyet giro tersebut. Adapun alnsan pendorong ccasyarakat 
leblh suka mempergunakan bilyet giro adalah sebagai berikut:

1.1. Kewajlban Penyedlaan Dana
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Bilyet giro menpunyai dua cacao tenggang waktu 
yaitu tonggang waktu dari tanggal penerbitan aampai pada 
tanggal efektif dan tonggang waktu dari tanggal efektif 
aampai berakhiraya tenggang waktu 70 harl aemenjak tanggal 
ofektif.

Dalam tonggang waktu yang pertama ponerblt diberi 
keaempatan untuk aempergunakan dana dan baru pada oaat 
tanggal efektif tiba dana sudah harus tersedia guna dipin- 
dah bukukan. Makln lama tanggal efektif ditentukan, nakin 
banyak waktu bagi penerbit untuk mengusahakan dana, karona 
dalam tenggang waktu antara tanggal penerbitan dan tanggal 
efektif pemegang bilyet giro belum diperkenankan menawar- 
kan peda bank tertarik. Jika ia tawarkan juga, bank tcr- 
tarik harus menolaknya tanpa memperhatikan cukup atau ti- 
daknya dana yang akan dipindah bukukan.

Bila setelah jatub tanggal efektiffcya, dana pada 
bank belum mencukupi, maka bilyet giro teraebut haruo di 
anggap aebagai bilyet giro koaong.

Iain halnya dengan cheque, walaupun cheque ltu di*
aerahkan dulu kepada penerinanya dan tanggal penerbitannya
dibuat komudian (post dated choque), jlka diperlihatkan 
kepada bankirnya maka la haruo nenbayarnya. Untuk Jelaonya
kita lihat pasal 205 KUHD yang menyatakan aebagai borikut :

Cheque dapat dibayar atao penglihatan.
Setiap ponyebutan yang borlawanan dianggap tidak ada. 
Cheque yang ditawarkan untuk pembayaran nobelun hari 
yang dioebutkan sebagai tanggal pongoluaran dapat diba
yar pada hari ponawaran.*0
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Dalam tenggang waktu yang kedua aetlap oaat peme- 
gang bilyet giro menawarkannya pada bank tertarik, bank 
lnl haruo menerima untuk pemlndah bukuan, kecuall jlka 
bilyet giro ltu tidak ada dananya.

1*2. Bebao bea meteral
Bilyet giro termaouk ourat berharga 3angka pendek. 

Tenggang waktu penawarannya adalah 70 harl terhltung oejak 
tanggal penerbitannya. Bilyet giro adalah alat pemlndah 
bukuan jadi tidak dapat dlbayar dengan uang tunal. Karena 
bilyet giro tidak disebut dalan peraturan tentang bea me
teral* Fembebaoan teroebut dapat dlbaca dalan klauoula 
yang tertulio dalam bilyet giro yang berbunyi bilyet giro 
bebao bea meteral.11

1.3. Lebih aman penggunaannya
Seperti telah kita ketahui penbayaran dengan bilyet 

giro hanya dapat dilakukan dengan pemlndah bukuan oaja, 
tidak oepertl cheque dengan penyerahan atau perhltungan 
oejumlah uang oecara nyata, Dengan demlkian jelao bahwa 
keamanan penerimaan pembayaran bilyet giro lebih terjamin 
karena penerimaan uang oecara nyata tidak ada.

Bilyet giro yang telah dilei lengkap nama bank dan 
nama penerlma dana tidak berarti lagl bagl orang yang ti
dak berhak yang mendapatkannya dengan etikad buruk.

Bag! orang yang tak mempunyai rekening koran pada
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bonk, maka bilyet giro baginya tldak berarti pula, oehingga 
blla la mendapatkan eepucuk bilyot giro, la tldak akan da
pat monguangkan bilyet giro ltu dan juga tldak dapat nomin- 
dah bukukannya, aebab rekenlng koran merupakan syarat 
mutlak ponarikan bilyet giro.

1*4* Dapat dibatalkan
Tang diraakoud dengan pembatalan bilyet giro, menurut

Abdulkadir Muhammad lalah "inenarik kembali bilyet giro
yang sudah dlterbltkan dan oudah berada dltangan penerica

-12atau peaegangnya.w
Adapun landaoan yuridie untuk pembatalan bilyet

giro tordapat dalam SEB1 no* 4/670 tTPPB/PbB/1972 angka 7
yang berbunyi oebagal berikut x

Seoual dengan oifatnya yaltu oobagai ourat porintah 
poraindah bukuan dana kepada bank, naka cuatu bilyot 
giro dapat dibatalkan oleh penariknya eopanjarig pada' 
waktu ponoriooan pomberitahuan tortullo oloh banCt 
yang beroangkutan, amanat dalam bilyot giro torcebut 
bolun dilakoanakan.13

Jodi pada hakekatnya penarlkan kooboli ouatu porlntoh
pemindah bukuan darl bilyet giro hanya berkekuatan apabilc
pada waktu bank menerima pomberitahuan pembatalan oecara
tertulie, perintah ltu belum dllakoanakan.

Lain halnya dengan oho quo, nenurut pasal 209 JCUHD
penarlkan kembali cheque hanya borbuat ootelah akhlr
tenggang penawaran,** Sedang klta kotahul bahwa tonggang
waktu ponawaran ltu adalah 70 hari* Dongan domiklan jlka
dalam tenggang waktu tereebut terjadl pembatalan, maka
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bonklr tidak akan torikat untuk tidak oelakukan penbayaran.
Melihat makna yang terkandung dalan perumuoan angka 

4 Surat Edaran Bank Indonesia toroebut di atao, tidak oaya 
tooukan adanya alaoan-alaoan pembatalan oeoara terporinci 
yang memporbolehkan oeoeorang oelakukan pembatalan bllyot 
giro dan oampal berapa kali penarik boleb membatalkan bllyot 
giro yang ditarlknya dalam euatu jangka waktu tertontu.

Dengan tidak adanya ketentuan yang mengatur tentang 
peobatalan bilyet giro ini, torbukalah ouatu peluang yang 
beoar bagi penarik untuk nempergunakan lembaga pembatalan 
ini oebagal oenjata bllamana penarik berhadapan dongan 
penerlma yang tidak jujur atau wanprcotaoi.

Sebagai oontoh mioalnya Aohcad oelakukan transakol 
jual bell tembakau dengan Faisal oanggup melever tembakau 
aatu nlnggu kemudlan aoal Achcod cau oemberl uang ouka 
terlobih dahulu. Untuk uang muka ini Achmad oeoberi oepuouk 
bllyot giro. Totapi apa boleh dlkata oanpal pada waktu yang 
tolah dltentukan Faisal belun celovor tonbakaunya. Untult 
ooncogah hllangnya uang muka ini Achmad menulio pemberita- 
huan pembatalan pada bank.

Totapi andaikata bank oudah terlanjur menlndah buku
kan ouatu dana darl rekening panerblt ke rekenlng ol poco- 
gang bilyet giro, dan baru pada oaat kemudlan dla menorima 
pemborltahuan pembatalan oecara tertulio, ooka penindah 
bukuan ltu tetap oah.
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2. Ponolakan Bilyot Giro Oleh Bank
Iotilah yang oering didengar dan dlporgunakan dalan 

dunia perbankan yang menyangkut bilyet giro antara loin 
adalah penolakan bilyet giro oebagal oalah oatu warkat 
lalu llntao pembayaran giral.

Ponolakan bilyet giro yang dilakukan oleh potugao 
bank dloebabkan karena bilyet giro teroebut tldak nenenuhi 
oalah oatu oyarat atau beberapa syarat yang akan oaya Jo- 
laokan di bawah ini.

2.1. Pana/aaldo tldak cukup.
Tang dapat dlperhltungkan oobagai dana nasabah yang 
toroedia pada bank adalah oaldo giro yang offcktif 
dan/atau oaldo faollltao krodit yang bolun diporguna- 
kan, dalan hal naoabah toroebut nomporoleh faollltao 
krcdit darl bank berdaoarkan perjanjian kredlt yang 
tolah dlbuat oebelUEmya.i->

Apablla penerbit/penarik nengajukan oopuouk bilyot giro
kopada bank tortarik dan tornyata oaldonya tldak cenoukupl
untuk nenenuhi acanat yang torkandung dalan bilyot giro
toroobut naka bank tortarik wajib nonolaknya oobagai bilyot
giro hooong*

Ponolakan teroebut haruo dloortai ourat kotorancan 
ponolakan (SKP) yang antara lain nonuat nana dan alanat 
longkap ol penarik. Tenbuoan dari ourat keterangan peno
lakan ini dioanpalkan kepada Bank Indonooia eq Baglan Lalu 
Llntao Penbayaran Giro bagi bank-bank dl Jakarta atau kantor 
oabang Bank Indonooia ootonpat bag! bank-bank dl luar Ja
karta.
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Bilyet giro kosong itu beaerta aurat keterangan 
penolakan dikembalikan kepada pemegangnya untuk diaeleaai- 
kan dengan penerbitnya.

Jika eeorang naeabah menerbitkan bilyet giro koaong 
pada auatu bank tiga kali berturut-turut dalam waktu enam 
bulan maka bank yang beraangkutan wajib menutup rekening 
naaabah teraebut. Dalam hal terjadi penerbitan bilyet giro 
koaong tiga kali berturut-turut dalam waktu enam bulan 
pada beberapa bank maka Bank Indoneeia akan menglnatrukal- 
kan kepada bank-bank pemelihara rekening untuk menutup 
rekening naaabah yang beraangkutan. Dalam hubungan ini 
aupaya naaabah mengetahul dan menyadari kemungklnan dikena- 
kannya aank8l teraebut maka aetlap kali terjadi penolakan 
bilyet giro koaong, bank wajib memperlngatkan naaabah yang 
beraangkutan dengan aurat yaitu i

1* Untuk pelanggaran penerbitan bilyet giro koaong 
pertama diberlkan aurat perlngatan pertama (SPI)
yang memuat pernyataan agar naaabah yang beraang
kutan tidak menerbitkan bilyet giro koaong lagi.

2. Untuk pelanggaran penerbitan bilyet giro koaong ke 
dua dlberlkan Surat Perlngatan II (SP II) yang memu
at anoaman penutupan rekening dan peneantuman nama- 
nya dalam daftar hitam jika terjadi pelanggaran 
untuk ketlga kalinya.

2.2. Rekening telah dltutup
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Penutupan rekenlng ini dioobabkan karena adanya 
pelanggaran penarikan giro bilyet kooong yang berulang- 
ulang oeporti yang telah saya jelaokan di atae. Diaaoping 
itu rekening dapat ditutup karena oi penarik meninggal 
dunia.

Dalam hal oi penarik meninggal dunia, kedudukan 
penarik eebagai naeabah tldak oecara langaung dapat di- 
gantikan oleh iatri ataupun ahll wario lalnnya.

Menurut hukum yang berlaku penentuan aiapa-oiapa 
yang berhak menjadi ahll varlo harus melalul putuoan pe- 
ngadilan aesual dengan apa yang diatur dalam paoal 833 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Tang oenerangkan oobacoi 
berlkut :

Sokalian ahll wario dengan oondlrlnya karona hukua 
memporoleh hak nilik atao oogala barang, oogala hah 
dan oegala plutang si yang neninggal.
Untuk menduduki hak millk oeportl dl atao, negara 
haruo olnta keputuoan hakla terleblh dahulu, dan ates 
anoaman hukuman nengganti oogala blaya, rugi dan bu- 
nga, berwajib pula menyolonggarokan penyegolan dan 
pondaftaran akan barang-barang harta poninggalan dalan 
bentuk yang oama aepertl dltentukan terhadap cara co- 
norlma varlsan dengan hak lAiaowa akan pondaftaran 
barang*16

Tolah menjadi kenyataan untuk aendapat putuoan pongadilan 
nenbutuhkan waktu yang oukup lama. Dalam praktek hal-hal 
teroebut dl atao dioiepangi karena dlanggap menambah boban 
orang yang aedang dllanda kodukaan. Oloh karena ltu bank 
moDlllh jalan yang olngkat dan praktio dongan nccanggil 
lotri dan anaknya untuk oenunjukkan kartu ouounan koluarga, 
ourat kavin dan ourat keterangan kocatlan. Pada oaat ltu
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pulal&h oiea oaldo diberikan dan disuruh membuat pernyata- 
an yang monyatakan segala akibat dl kenmdian harl bank 
tidak bertanggung jawab lagi.

2.3. Tanda tangan tidak cocok dengan specimen
Sebelum aeseorang diterima sebagai naaabah aeauatu 

bank dia atau kuasanya harua momborikan tanda tangannya 
dalam kartu contoh tanda tangan (yang laelm diaebut 
specimen).

Jadi penanda tangan pada formulir bilyet giro hanya 
dapat dilakukan oleh orang yang tanda tangannya dlaimpan 
dl bank (orang yang mempunyai vewenang untuk menandatanganl 
bilyet giro). Andaikata terjadi aedlklt ketidak eocokan 
tanda tangan dalam bilyet giro dan specimen, bank wajlb 
untuk menolaknya.

2.4. Sudah kedaluwarea
Monurut ketentuan No. 3 darl Surat Bdaran Bank 

Indoneaia tanggal 24 Januari 1972 No. 4/670 UPPB/PbB/1972 
tenggang waktu penawaran untuk bilyet giro adalah 70 harl, 
terhltung aejak tanggal penerbltannya.

Jadi sama dengan tenggang waktu penawaran bagi eo- 
puouk cheque. Untuk ini aaya cupllkan haall wawancara seba
gai perbandingan "Hanya saja apablla cheque telah melampaul
tenggang waktu 70 harl dapat diperpanjang lagi dengan me-

17nempeli meterai dan dlstempelkan dl kantor poan. Untuk
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bilyet giro tidak dapat dilakukan dongan oara oeperti ini.
Sedangkan menurut Emmy Pangaribuan :

Pertimbangan yang dipakai di dalam ketentuan yang 
aifatnya raenbataai itu (hanya 70 hari) ialah agar 
amanat/perintah pemlndah bukuan yang dlaebut di 
dalan bllyot giro ltu tidak borlaku toruo nenerua 
oehingga dapat menyukarkan tata uoaha bank.18

Ferhltungan tenggang 70 harl tidak ditentukan darl aaat 
atau tanggal mulai efektif berlakunya perintah dl dalam 
bilyet giro aelalnkan darl tanggal ponarikan. Misal Amir 
menarik/menerbitkan bilyet giro pada tanggal 1 Januari 
1981 dan tanggal efektifnya ditulio tanggal 1 Junl 1981. 
Tontu oaja bilyet giro ini akan dltolak dengan alaoan 
oudah dalu waraa karena oejak aaat penerbitan oanpal do
ngan tanggal 1 Juni 1981 telah molampaui 70 hari.

Menurut Abdulkadir Muhammad "Apabila ol penarik 
tidak menuliakan tanggal penarlkan aeoara khuaua naka

iqtanggal efektif dianggap aama dengan tanggal penarlkan." 
Jodi kodaluvaraanya dihitung aotelah 70 harl darl tanggal 
ofoktif.

2.5* Fembayaran warkat dlbloklr oleh kepoli8ian/ke.1akoaan.
Dengan menlngkatnya jumlah kejahatan yang terjadi 

dewaoa ini, mungkin oaja kami mengalaml hal-hal yang tidak 
kani lnginkan mlaalnya penjaobretan, penodongan dan lain 
oebagalnya* Andal kata ini terjadi pada kita yang oedong 
membawa bilyet giro maka kita haruo aogera menghubungl ol 
penarik bilyet giro dan melaporkan ke kopollalan untuk
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Bonguout/oenyeleoaikan aebagai nana meotinya. Tetapi oung- 
kin oaja terjadi ooseorang yang nelakukan ouatu tindak 
pidana yang merugikan nogara mloalnya penyelundup, andai- 
kata dla ditangkap polioi dan menurut penelitian yang di 
poroleh ternyata dia adalah naaabah ooouatu bank ooka 
polioi berhak untuk langoung menghubungi bank yang ber- 
sangkutan untuk memblokir dananya.

2*6* Jumlah-Jualah dalam huruf dan angka tldak cocok
Mungkln oaja terjadi penulioan Juolah uang yang 

akan dlplndah bukukan dalan huruf dan angka tldak coma 
(tldak cocok). Bila terjadi hal-hal yang demikian maka 
bank wajib menolaknya. Tetapi untuk mombori pelayanan yang 
Qoauaokan bag! naoabah dan oekaliguo aenarlk naoabah, ba- 
nyak timbul hal-hal yang menyimpang dari apa yang seharuo- 
nya. Bank tertarlk menelpon dan menanyakan pada oi pener- 
bit nanakoh yang betul yang ditulio dengan huruf atau 
yang ditulio dengan angka dan oekaliguo meminta keaediaan 
ponorblt untuk datang merubah dan aenandatangani perubahan 
teroebut.

2.7* Tanggal efektif bilyet giro belum oanpai
Menurut ichmad Anwari :

Tanggal efektif adalah tanggal nulai berlakunya porln- 
tah (araanat) yang termaktub dalan bilyet giro. Bilanana 
tanggal efektif tidak dioantumkan oaka tanggal penarik- 
an berlaku aebagai tanggal efektif. Sebaliknya apabila 
tanggal penarlkan tidak dioantuokan maka tanggal ofoktlf 
dlanggap oobagai tanggal penarlkan bilyet giro*20
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Sebagai contob mlsalnya Abdulkadlr menarlk bilyet giro 
tanggal 1 Desember 1981, tanggal efektlfnya 28 Desember
1981. SI pemegang bilyet giro menyodorkan dl bank untuk
dlplndah bukukan pada tanggal 20 Desember 1981. Bank wajlb
menolak dengan alasan amanat baru dapat dllaksanakan blla
waktunya tlba.

2.8. Tanda penerimaan buku bilyet giro belum dlkemballkan.
Dl lembar pertama darl buku bilyet giro terdapat 

ketentuan bahwa setlap penyalahgunaan buku bilyet giro dl 
luar tanggung jawab bank. Lembaran Ini harua dltandatanganl 
dan dlkemballkan pada bank. Ini menunjukkan bahwa si pe- 
nandatangan telah menerlma buku bilyet giro dan berjanjl 
untuk mengelolanya dengan balk. Salah eeorang yang kaml 
wawanoaral berpendapat "Apablla tanda penerimaan buku bilyet 
giro belum dlkemballkan maka bank berhak menolak bilyet 
giro tersebut."21

2.9. Coretan atau perubahan tidak dltandatanganl oleh 
penarik.
Tanda tangan dl samplng coretan atau perubahan me- 

nyatakan bahwa si penandatangan bertanggung jawab atas pe
rubahan yang telah dilakukannya.

2.10. Bilyet giro dlbatalkan oleh penarik
Tang dlmaksud dengan pembatalan bilyet giro, menurut
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Abdulkadir Muhammad ialah "menarik kembali bilyet giro yang
audah dlterbltkan dan audah berada dltangan penerlma atau

22pemegangnya."
Adapun landasan yuridia untuk pembatalan bilyet

giro lnl terdapat dalam SEBI no. 4/670 UPPB/PbB/1972 angka
7 yang berbunyl aebagai berlkut i

Seauai dengan aifatnya yaitu aebagai eurat perintah 
pemindah bukuan dana kepada bank, maka auatu bilyet 
giro dapat dibatalkan oleh penarikannya sepanjang 
pada waktu penerlmaan pemberitahuan tertulie oleh bank 
yang beraangkutan, amanat dalam bilyet giro teraebutbelum dilakaanakan.23

Tentang pembatalan Ini aampai sejauh kinl belum ada per
aturan yang mengatur tentang alauan-alasan apa penerblt 
dapat raembatalkan atau menarlk kembali perintah atau amanat 
dalam bilyet giro teraebut.

7'Wawancara dengan Sutarwan aebagai authorised sig- 
ner Bank Buana Indonesia Cab, Surabaya, 25 Mel 1982,

Q
Wawancara dengan Dicky aebagai pegawal bagian giro

PT Overseas Expreaa Bank Cab, Surabaya, 26 Mel 1982. 
q̂Wawancara dengan E. Suliawatl aebagai pegawal ba

gian giro FT South East Aaia Bank Cab. Surabaya. 27 Mel
1982.

Siti Soemarti Hartono, Kltab Undann-undang Hukum 
Dagang, Cet. Ill, Sekal Hukum Dagang Fakultas Hukum Unl- 
veralxaa Gajah Mada, Yogyakarta, 1975, h. 68.

^Rudhi Praaetya, Kuliah Hukum Dagang II, 3 Nopem- 
ber 1980.

Abdulkadir Muhammad, op. olt.. h. 187*12
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^Surat Edaran Bank Indonesia, op. cit.. h. 77*

^Siti Soemartl Hartono, op* clt** h. 69*

^Surat Edaran Bank Indonesia No. SE 8/7 UPPB, tang
gal 16 Mei 1975.

■^Subekti dan Tjitrosudibio, Kltab Undang-Undang 
Hukum Perdata (terjemahan BW), Cet* X, Pradnya "aramita, 
Jakarta, 1978, h. 208.

17'Wawancara dengan Sutarwan sebagai authorised sig
ner PT Bank Buana Indonesia Cab. Surabaya, 25 tie! 1982.

I S Emmy Pangaribuan-Slmand Juntak, Hukum Dagang Su
ra t-Sur at Berharga. Cet. Ill, Seksi Hukum Dagang Falcul- 
tas Hukum Universitas Gajah Mada, Togyakarta, 1979, h.198.

iq̂Abdulkadir Muhammad, op* cit** h* 181.
OAAchmad Anwarl, Apakah Bilyet Giro ltu. Cet. I, Ba- 

lai Aksara, Jakarta, 1981, h. 33.
21Wawancara dengan Sutarwan sebagai authorised 

signer FT Bank Buana Ind. Cab* Surabaya, 25 Mel 1982.
22Abdulkadir Muhammad, op. olt*. h. 187.
o x^Surat Edaran Bank Indonesia, op* olt*. h* 77.
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BAB IV

PROBLEMATIC BILYET GIRO SEBAGAI 
ALAT LALU LINTAS PEMBAYARAN 
GIRAL Dl DALAM MASYARAKAT

Dalam syarat-syarat formal bilyet giro yang ter- 
cantum dalam SEBI No. 4/670 UPPB/PbB 1972 disebutkan nama 
dan tempat bank tortarik kepada siapa perintah termaksud 
ditujukan harus ditulis. Tetapi apabila nama bank penerima 
dana tldak dl Isi maka dapat dlartlkan bahwa dana dapat 
dipindahkan pada bank mana Baja untuk rekenlng penerlma 
dan apabila nama plhak yang harus menerima pemindah bukuan 
dana tidak dicantumkan, maka warkat teraebut harus dltolak 
atau dl kembalikan*

Dalam praktek ketentuan tersebut tidak menimbulkan 
maealah karena bilyet giro yang beredar sebelumnya tldak 
dl isi nama bank dan si penerimanya, baru pemegang terakhlr 
mengisinya sendiri.

Tentunya dengan tldak diisi nama bank dan penerlma- 
nya oleh penarik dengan maksud agar bilyet giro tersebut 
dengan mudah dapat dlplndah tangankan kepada orang lain*
Hal demikian ini sudeh merupakan kebiasaan dalam lalu lln- 
tas penerlmaan bilyet giro dalam perdagangan*

Cara yang dilakukan pemlndahan bilyet giro dalam

32
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praktok dilakukan dengan oonyerahkan bilyet giro tersebut 
dan dengan menanda tangani atau member! cap/atempel peru- 
aahaannya di belakang bilyet giro tersebut. (lihat lampiran). 
Begitu aeterusnya berpindah tangan dengan cara yang occa, 
eehingga nampak dl belakang bilyet giro teraebut penuh do- 
ngan tanda tangan.

Berpindahnya bilyet giro ini tidak akan menimbulkan 
auatu masalah kalau pada aaat tanggal efektif tadl bilyet 
giro teraebut tereedia dananya. Totapi kenyataannya pada 
devaaa ini banyak kita jumpai orang yang aengaja mongedar- 
kan bilyet giro koaong.

Untuk memperkuat pemyataan ini, saya kemukakan 
auatu kaaua yang terjadi dl Medan yang aaya petik dari 
harian Merdeka WP aelaku wakil direktur PT MP yang her- 
gerak dl bldang kontraktor aengedar puluhan lembar bilyet 
giro tanpa dana, yang bernilai puluhan juta rupiah".2^

Persoalannya bagalmana kalau bilyet giro yang telah 
beredar teraebut ditolak oleh bank dengan alaaan aaldonya 
kurang (bilyet giro koaong) atau bilyet giro tcreobut diba- 
talkan oleh penarik yang memang dlbenarkan oleh peraturan. 
Pembatalan ini terjadi karena timbulnya masalah atau per- 
JanJian tidak ditepati antara penarik dan penerlma. Sehing- 
ga penarik melakukan pembatalan ataa bilyet giro yang telah 
dlkeluarkan teraebut. Pembatalan dilakukan oleh penarik de
ngan cara mengirimkan aurat pomberltahuan pembatalan ataa 
bilyet giro teraebut pada bank penarik ataa tanggung jawab
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penuh penarik dan dilakukan sebelum tanggung efektif bil
yot giro.

Kalau terjadl demikian halnya maka akan tlmbul ma- 
salah yaitu apakah pemindahan bilyet giro dalam praktek 
tereebut dapat dibenarkan oleh hukum dan bagalmana tanggung 
javab orang-orang yang memindahtangankan bilyet giro dan 
bagalmana tanggung Jawab penarik sendiri*

Sebelum kita membahas permasalahan ini, klta harus 
mengetahui terleblh dahulu bagalmana cara pemindah tanganan 
surat-surat berharga pada umumnya.

Pada dasarnya ada 3 cara untuk memlndahtangankan 
surat-surat berharga :

1. dengan hanya menyerahkan surat berharga tersebut 
dari tangan ke tangan (hand to hand).

2. dengan endosemen*
3* dengan oessie,

ad. I. Dengan hanya menyerahkan surat berharga tersebut.
Surat berharga yang dapat diplndahtangankan dengan 

oara ini yaitu surat berharga yang berklausula "aan toonder"
Jadl slapa saja yang menunjukkan surat tersebut akan menda-
patkan pembayaran.

Adapun landasan yurldlsnya adalah pasal 613 ayat 3
Kltab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) yang menyatakan
"penyerahan tiap-tiap piutang karena surat bawa dilakukan
dengan penyerahan surat ltu . . Misalnya oheque aan
toonder, saham aan toonder.
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ad* 2. Dengan endosemen
Ferkataan "endosement" adalah suatu kata Ferancls

yang berarti pemyataan yang ditulis dl bagian punggung
26atau belakang (endos) dari suatu surat. Pengertlan

endosemen ialah suatu penyerahan "order papier" oleh se-
orang berhak memegang kepada orang lain, dengan disertal
pernyataan mengalihkan haknya atas surat ltu, ditulis pada

27surat ltu juga.
Surat berharga yang dapat dlplndah tangankan dengan 

cara endosemen yaitu surat berharga yang berklausula aan 
order dan di situ dicantumkan nama penerlma dana.

Adapun landasan yuridisnya adalah pasal 613 ayat 3 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) yang menyatakan 

penyerahan tiap-tiap plutang karena surat tunjuk
OQ

dilakukan dengan penyerahan surat disertal dengan endosemen." 
Biasanya bentuk endosemen yang umum dilakukan dengan oara 
menuliskan di belakang surat berharga tersebut misal dengan 
kata-kata "Kepada tuan Abdulkadir atau pengganti" kemudian 
ditandatangani oleh orang yang memperalihkan surat berharga 
tersebut disertal nama yang bersangkutan.

ad. 3. Dengan oessle
Cessle adalah perbuatan menyerahkan suatu plutang

atas nama kepada orang lain dengan oara membuat akta
2qotentlk atau kkta di bavah tangan. *

Adapun landasan hukum oessle adalah pasal 613 ayat
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1 & 2 Kitab Ondang-Undang Hukum Perdata (BW) yang menya-
takan sebagai berikut :

Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebenda- 
an tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan ncmbu- 
at aebuah akta otentik atau di bawah tangan, dengan 
mana hak-bak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada 
orang lain.
Penyerahan yang demikian bagi ai berutang tiada akibat- 
nya, melainkan aetelah penyerahan itu diberitahukan 
kepa^gnya, atau seoara tertulie disetujui dan diakui-

Misalnya saham-saham atas nama, obllgasi ataa nama, weeel 
atas nama.

Setelah kita mengetahul cara-cara pemindahan surat 
berharga yang telah ditentukan oleh undang-undang seperti 
teraebut di atas maka jelas bahwa praktek pemindahan bil
yet giro dengan menyerahkan dan menandatangani atau mem- 
beri cap (stempel) perusahaan dl belakangnya tidak sah 
menurut hukum sehingga penyerahan bilyet giro teraebut 
juga tidak mempunyai akibat hukum.

Dengan cara endosemen bilyet giro juga tidak dapat 
dipindahkan, seperti ketentuan pada SEBI tanggal 20 Mel 
1972 Mo. 5/25 UPPB/PbB angka 2. Hal ini pun ditulis dengan 
jelas pada tiap-tiap lembar bilyet giro dibelakangnya de
ngan kata-kata "endosemen dan penyerahan tidak diakui, 
bilyet giro ini sekali-kali tidak dibayar dengan uang tunai.'

Begitu pula bilyet giro tidak mungkin dialihkan 
dengan cara hand to hand karena giro bilyet tak cftapat di- 
pindah tangankan,

Jadi kemungkinan aatu-satunya bilyet giro dapat
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dialihkan dengan Jalan oessle, tinggal masalahnya sejauh 
mana ada pengaturannya•

Kalau bilyet giro telah berallh ke beberapa tangan 
dan temyata pada pemegang terakhir bilyet giro tersebut 
dltolak oleh bank dengan alasan kosong atau pun ada pemba
talan atas permlntaan penarik maka jelas pemegang lnl tl
dak mempunyal hak sepertl pada pemegang pertama terhadap 
penerblt (menaglh langsung) karena penyerahannya tldak 
sah menurut hukum dan jelas tidak ada perlkatan dasarnya 
antara pemegang ini dengan penerblt.

Tlmbul masalah bagalmana kalau pemegang terakhir 
mau mempergunakan hak regres sepertl halnya pada wesel, 
cheque dan aksep ? Apakah hal demikian ini dlmungkinkan ? 
Penggunaan hak regres di slnl tldak oungkin. Sebab dalam 
beberapa Surat Edaran Bank Indonesia yang mengatur masalah 
bilyet giro tidak dlatur mengenal hak regres. Kalau klta 
analogkan dengan hak regres pada KUHD yang mengatur menge
nal wesel, cheque dan aksep yang pemindah tangannya dilaku
kan dengan cara endosemen, hal lnl dlmungkinkan. Sedangkan 
dalam bilyet giro ltu sendiri dengan tegas dinyatakan bah
wa bilyet giro tldak dapat dlplndah tangankan dengan oara 
endosemen. Oleh karenanya hak regres lnl tidak berlaku di 
slnl.

Dalam praktek yang saya ketahui begltu bilyet giro 
tersebut dltolak balk dengan alasan kosong atau dibatalkan 
oleh penarik maka pemegang bilyet giro terakhir akan me-
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ngembalikan pada yang menberikan sebelumnya dan biasanya 
langsung akan mendapat penggantian penbayaran balk berupa 
uang tunai atau cheque atau pun bilyet giro lain yang ni- 
lainya sama* Begitu seterusnya eampai pada penerima perta
ma dan penerima pertama inilah yang akan menyelesaikannya 
dengan penarik*

24THVakil direktur dituduh edarkan giro tanpa dana", 
Merdeka, 24 April 1982, h. III.

2^Subekti dan Tjitrosudibio, op. cit., h. 173.
26Wirjono Projodikoro, Hukum Wesel. Cek dan Aksep 

Di Indonesia, Cet. VI, Sumur Bandung, Bandung, 1980, h. 97.

27Ibld.
28Subekti dan tjitrosudibio, op. cit.. h. 173.

2*A. Oemar Wongsodiwirjo, Kuliah Hukum Dagang I,
13 Agustus 1979.

**°Subekti dan TJitrosudibio, op. cit.. h. 173.
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BAB V

P E N U T U P

1, Keslmpulan
a. Dalam kenyataannya penggunaan bilyet giro di bank 

bank lebih menonjol kalau dibandingkan dengan peng
gunaan cheque.

b. Di dalan praktek bilyet giro mudah dipindahtangan- 
kan, yaitu dengan jalan menarik bilyet giro blanko 
artlnya bilyet giro tersebut tldak diisl nama si 
penerlma dana dan nama bank nasabah penerlma dana.

o, Pemindahan bilyet giro dengan oara menyerahkan dan 
menandatangani di belakangnya sepertl dalam praktek 
tidak Bah menurut hukum,

d. Dalam praktek orang yang memindahtangankan bilyet 
giro adalah yang bertanggung javab dan vajib mcng- 
gantinya apabila bilyet giro tersebut dltolak.

2. Saran
a. Kepada mereka yang menerlma pembayaran dengan bilyet 

giro dan bemiat tldak akan diplndahtangankan minta- 
lah diisl lengkap bilyet giro tersebut.

b. Untuk mereka yang terpaksa menerlma bilyet giro yang 
tldak diisl nama penerimanya buatlah persetujuan ter* 
lebih dahulu dengan orang yang menyerahkan bilyet

39
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giro tersebut* Apabila ada penolakan terhadap bilyet 
giro tersebut maka ia yang bertanggung Jawab dan akan 
segera mengganti peobayarannya*

c. Gunakanlah lembaga oessie apabila bilyet giro itu mau 
dipindahtangankan kepada penbawa bukan penerima.

d. Ketentuan tentang bilyet giro dapat dibatalkan oleh 
penarik (Surat Edaran Bank Indonesia No. 4/670 UPPB/ 
PbB/1972) supaya ditinjau kembali untuk kepentingan 
pihak-pihak yang tersangkut dalam bilyet giro*
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SURAT KABAR 
Merdeka. 24 April 1982
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