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BAB I 

PENDAHULUAN

1♦ Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusann.ya

Pada Masyarakat kuno yang masih primitif dahulu, 

mereka belum mengenal sesuatu yang dinamakan dengan uang. 

Dalam memenuhi kebutuhannya, mereka cukup dengan menukar- 

kan sesuatu barang yang dimilikinya dengan barang yang 

dimiliki orang lain, misalnya : si A mempunyai kulit bi- 

natang hasil berburu di hutan, kemudian ia membutuhkan 

buah-buahan yang dimiliki oleh si B yang kebetulan juga 

membutuhkan kulit binatang. Untuk memenuhi kebutuhannya 

mereka melakukan tukar menukar barang yang dimilikinya 

masing-masing. Tukar menukar semacam ini yang dikenal de

ngan istilah barter.

Pada perkembangan selanjutnya sudah dikenal alat 

tukar yang sederhana, yakni berupa alat tukar apa saja, 

sampai kemudian dibuatnya alat tukar yang berupa logam 

murni yang terbuat dari logam emas atau perak. Dalam per- 

kembangannya, pada masyarakat yang lebih modern sudah di

kenal alat tukar yang berupa uang logam cetakan dan uang 

yang terbuat dari kertas*

Namun demikian, masih dialami kesukaran dalam me- 

nyimpan* Jika sedang bepergian jauh dan butuh membawa 

uang dalam jumlah yang cukup banyak, betapa sukar raembawa-

1
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2

nya serta bagaimana jika tercecer atau di tengah per^a- 

lanan dirampok. Keadaan semacam ini yang mendorong agar 

manusia untuk berfikir dan berusaha menciptakan alat tu- 

kar lain yang lebih praktis sebagai pengganti mata uang.

Pada jaman sekarang ini di dalam perkembangan la- 

lu lintas perdagangan terdapat suatu kemajuan dalam tata 

cara pembayaran dengan menggunakan alat-alat pembayaran 

kontan dan alat pembayaran kredit selain dengan mata 

uang* Semakin lama di dalam masyarakat semakin banyak 

orang mengenal dan mengerti gunanya alat-alat bayar sema

cam itu. Mereka menggunakan baik untuk keperluan di dalam 

negeri maupun luar negeri.

Dalam lalu lintas perdagangan, pihak-pihak dapat 

melakukan bermacam-macam transaksi dagang. Dalam transak- 

si ini lalu timbul hak dan kewajiban para pihak tersebut 

terhadap satu sama lain. Pihak yang satu berhak atas pe- 

nyerahan barang dan pihak yang lain berhak atas pembayar

an.

Bisa juga terjadi suatu transaksi antara kedua be- 

lah pihak bahwa pihak yang satu akan menyerahkan sejuralah 

uang, dan pihak yang lain mendapat amanat untuk menyimpan 

uang tersebut. Mungkin Juga terjadi transaksi bahwa pihak 

yang satu mengamanatkan pada pihak yang lain supaya pihak 

yang lain itu menyerahkan sejumlah uang kepada pihak yang 

ditunjuk, dan sebagai irabalannya pihak pemberi amanat me-
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3

nyerahkan sejumlah uang kepada penerima amanat.

Dalam suatu transaksi biasanya ada pihak yang ber- 

posisi sebagai debitur dan pihak yang lain berposisi se

bagai kreditur. Transaksi yang terjadi antara debitur dan 

kreditur itu lazim disebut perjanjian.

Per^anjian itu bermacam-macam wujudnya, misalnya 

perjanjian jual beli, pinjam meminjam uang, penyimpanan 

uang di bank dan lain-lain. Dalam perjanjian itu disepa- 

kati pula bahwa bagi yang berkewajiban melakukan pembayar- 

an, dapat membayar dengan cara lain tidak berupa uang, me- 

lainkan dengan bentuk lain sebagai penggahtinya yang dise

but dengan istilah surat berharga. Surat berharga itu oleh 

pemegangnya dibawa dan ditunjukkan kepada pihak ketiga 

yang namanya tersebut dalam surat berharga itu guna mem- 

peroleh pembayaran sesuai dengan isi perjanjian.

Dalam lalu lintas perdagangan, dikenal suatu ben

tuk surat berharga yang khas yaitu cek. Dalam pasal 1?8 

KUHD diatur tentang syarat-syarat formil sepucuk cek.

Atas dasar pasal ini, dapat disimpulkan pengertian atau 

difinisi surat cek. Surat cek adalah surat yang memuat 

kata cek, yang diterbitkan pada tanggal dan tempat ter- 

tentu dengan nama penerbit memerintahkan tanpa syarat ke

pada bankir untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada 

pemegang atau pembawa di tempat tertentu.

Pada kenyataan dalam praktek perdagangan, mungkin
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saja terjadi seseorang yang mempunyai hubungan rekening 

koran dengan pihak bank dalam melakukan pembayaran terha- 

dap pihak lain sebagai pemilik barang pada perjanjian ju- 

al beli dan orang yang disebut pertaina tadi berposisi se

bagai pembeli, maka pihak pembeli ini dapat membayar de

ngan cara menarik sepucuk surat cek. Suatu misal Alex 

(yang mempunyai hubungan rekening koran dengan bank) pada 

kesempatan lain ia mengadakan perjanjian jual beli dengan 

Bonar. Dalam perjanjian ini Alex berposisi sebagai pembe

li yang berkewajiban melakukan pembayaran, pembayaran itu 

dilakukan dengan menarik sepucuk surat cek* Bagi Bonar 

sebagai pemegang surat cek, hanya dapat menguangkan surat 

cek itu apabila ia datang dan menunjukkan surat cek itu 

kepada bank tempat Alex menyimpan uangnya. Dalam perjan- 

jian ini .bank berposisi sebagai pihak ketiga, yang dise

but tertarik. Jadi, disatu pihak Alex mempunyai perjanji- 

an dengan pihak bank , dan dilain pihak Alex mempunyai 

perjanjian dengan Bonar. Dengan kata lain Alex adalah 

kreditur terhadap bank dan sebagai debitur tarhadap Bonar

Dalam praktek yang dimaksud pihak ketiga adalah 

bankir (suatu bank tertentu). Menurut ketentuan pasal 

229a bis KUHD, yang disamakan dengan bankir adalah setiap 

orang atau badan yang dalam pekerjaannya secara teratur 

memegang keuangan guna pemakaian segera oleh orang -lain.

Dalam praktek suatu bank penyimpan dana telah me-

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi  
PENGGUNAAN CEK UNTUK PERHITUNGAN 
DALAM PRAKTEK

KISNANDAR



5'

nyediakan blanko surat cek yang diberi nomor seri dengan 

bertuliskan naraa bank penyimpan dana. Setiap arang yang 

mempunyai hubungan rekening koran (mempunyai rekening gi

ro) diberi blanko surat cek oleh pihak bank. Jika ia ingin 

mengambil dananya di bank, ia cukup menarik surat cek yang 

telah disediakan.

Karena dana yang tersedia pada bank itu dapat diam- 

bil sewaktu-waktu diperlukan, maka surat cek yang ditarik 

itu mempunyai fungsi sebagai alat bayar yang sama dengan 

uang tunai (cash). Dengan demikian setiap pemegang atau 

pembawa surat cek, sama Juga dengan pemegang atau pembawa 

uang tunai. Artinya jika pemegang atau pembawa itu menga- 

dakan transaksi Jual beli, ia dapat membayar denga surat 

cek itu, kemudian dapat ditukarkan pada bank penyimpan 

danat. setiap saat diperlukan.

Di dalam masyarakat telah beredar suatu bentuk cek 

yang lebih khusus, yang dinamakan dengan istilah cek untuk 

perhitungan. Surat cek untuk perhitungan semula berasal 

dari Jerman yang disebut Nur zur Verrchnung Cheque, baha- 

sa Belandanya verrekenings cheque, dan bahasa Inggrisnya 

disebut clearing cheque.

Cek untuk perhitungan ini sama dengan cek pada 

umumnya, hanya saja berupa suatu sutat cek yang dibagian 

mukanya diberi tulisan secara miring suatu klausula yang 

berbunyi "untuk dipehitungkan11 atau istilah lain yang sa-
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6

ma maksudnya. Maksud tulisan tersebut ialah melarang pemba

yaran surat cek itu dengan tunai. Yang dapat memberi 

tulisan itu adalah penarik atau pemegang surat cek (pasal 

216 ayat 1 KUHD).

Dengan ditaruhnya tulisan tersebut pada surat ce&, 

maka pembayarannya tidak dengan tunai (cash), melainkan 

dengan cara pemindahbukuan dana ( booking transfer) reke

ning koran, rekening giro atau konpensasi (pasal 216 ayat

2 KUHD)* Setiap untuk perhitungan itu dianggap tidak per- 

nah terjadi (pasal 216 ayat 3 KUHD).

Tertarik atau bankir yang tidak mengindahkan keten- 

tuan yang demikian ini, artinya tidak membukukan melainkan 

membayar dengan tunai, maka ia harus bertanggung jawab 

atas kerugian yang timbul sebesar Jumlah yang tersebut di- 

dalam surat cek itu (pasal 216 ayat 4- KUHD).

Cek untuk perhitungan ini diatur bersama-sama dengan 

cek silang (crossed-cheque) di dalam bagian ke lima dari 

title ke ?• Cek pntuk perhitungan ini, dimaksud sebagai 

suatu untuk mempertinggi keamanan cek dalam peredarannya. 

Namun demikian, bila ditinjau dari fungsinya sebagai alat 

pemindahbukuan dana, yang berarti tidak dapat dibayar tu

nai maka cek untuk perhitungan ini mempunyai kemiripan de

ngan giro bilyet, karena pada giro bilyet juga tidak dapat 

diuangtunaikan, melainkan dengan cara pemindahbukuan dana. 

Akan tetapi giro bilyet bukan merupakan surat berharga,
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7

sedangkan cek untuk perhitungan tergolong sebagai surat 

berharga karena dapa dipindahtangankan.

Dalam praktek bisa terjadi cek untuk perhitungan 

yang ditunjukkan kepada bank, akan tetapi ditolak pemba- 

yarannya oleh bank denga alasan dana yang tersedia pada 

bank tidak ada atau tidak cukup, dari jumlah uang yang 

tertera dalam cek untuk perhitungan itu. Cek untuk perhi

tungan yang ditolak pembayarannya o£eh bank dengan alasan 

dananya tidak cukup> dikatagorikan sebagai cek untuk per

hitungan yang kosong (cek kosong). Sedangkan yang dimak- 

sud dengan cek kosong ialah cek yang diajukan kepada bank, 

namun dana nasabsh yang tersedia pada bank tidak mencukupi 

untuk membayar surat cek yang bersangkutan (Surat Edaran 

Bank Indonesia, 46 Mei 1975 No. SE 6/7 UPPB).

Dengan terjadinya cek untuk perhitungan yang ko

song (cek kosong) perlu diadakan suatu tindakan penyele- 

saian lebih lanjut, baik berupa tindakan yang bersifat 

preventif maupun yang bersifat represif. Dalam hal ini 

pihak yang beritikad baik perlu mendapat perlindungan ter- 

hadap pihak yang beritikad buruk.

Dari uraian di atas dapat saya kemukakan permasa—  

lahan sebagai berikut :

j a) apa yang menjadi kewajiban tertarik dan penarik, 

serta akibat hukum yang timbul dengan aaanya cek 

untuk perhitungan ?;
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b) bagaimana perbandingan antara cek untuk perhitung

an dengan cek silang dan giro bilyet ?;

c) bagaimana jika cek untuk perhitungan ditolak pem- 

bayarannya dengan alasan cek kosong ?.

2. Pen.ielasan Judul

Judul skripsi ini adalah PENGGUNAAN CEK UNTUK PER

HITUNGAN DALAM PRAKTEK. Untuk lebih Jelasnya saya akan 

menguraikan judul skripsi ini.

Cek untuk perhitungan berarti sepucuk surat cek 

untuk perhitungan, di katakan surat cek untuk perhitungan 

apabila di bagian muka surat cek itu diberi tulisan dalam 

bentuk miring yang berbunyi untuk diperhitungkan, atau 

istilah lain yang sejenis. Maksud tulisan tersebut adalah 

melarang pembayaran surat cek itu dengan tunai*

Penggunaan dalam pcaktek adalah merupakan ujud nya- 

ta dari pelaksanaan cek untuk perhitungan dalam lalu lin- 

tas perdagangan, khususnya dalam dunia perdagangan.

3* Alasan Pemilihan Judul

Dengan Qudul skripsi ini, Penggunaan Oek Untuk Per

hitungan Dalam Praktek, saya bermaksud mengungkapkan pema- 

kaian cek untuk perhitungan dalam kenyataan praktek. Sam- 

pai sejauh mana kebiasaan dari pelaksanaan cek untuk per

hitungan Jika dihubungkan dengan peraturan yang ada dalam 

KUHD.
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Hal yang tidak kalah menarik jika dalam praktek 

terjadi cek untuk perhitungan yang ditolak pembayarannya 

dengan alasan cek kosong. Dengan adanya kejadian semacam 

ini tentu akan membawa dampak yang kurang baik, sehingga 

masyarakat akan enggan untuk menerima cek, dan tentunya 

dalam hal ini pihak y&ng beritikad baik yang banyak di- 

rugikan.

Tu.juan Penulisan

Di samping untuk melengkapi. 'persyaratan yang diwa- 

jibkan untuk memperoleh gelar sarjana hukum, lewat penu

lisan skripsi saya ingin menyumbangkan sedikit pemikiran 

dalam rangka .memecahkan masalah yang timbul dalam praktek 

penggunaan cek untuk perhitungan. Dengan penulisan skrip

si ini dapat diketahui sedikit banyak apa yang menjadi ke- 

biasaan dalam dunia perbankan khususnya masalah penggunaan 

cek untuk perhitungan.

5* MetodoloKi

a. Pendekatan Masalah

Dalam menyusun skripsi ini, sesuai judul yang saya 

ajukan dan materi yang saya bahas, maka saya meninjau per- 

masalahan yang timbul melalui pendekatan yuridis, yang di- 

dasarkan pada metode deduktif.

b. Sumber Data
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Sumber data yang saya pergunakan untuk penulisan 

skripsi ini, saya peroleh melalui dua sumber..

- data primer, meliputi wawancara dan pengamatan lang- 

sung terhadap obyek. Wawancara dilakukan dengan be- 

berapa staf bank, yakni Bank Indonesia Cabang Sura

baya, Bank Negara Indonesia 194-6 Cabang Utama Pemu- 

da Surabaya dan Sebuah bank swasta di Surabaya yang 

keberatan disebut namanya dalam skripsi saya ini.

- data skunder, meliputi peraturan perundang-undangan, 

buku-buku dan tulisan ilmiah yang berhubungan dengan 

permasalahan.

c. Prosedur Pengumpulan data

Penulisan ini berdasarkan kenyataan yang ada dalam 

praktek penggunaan cek untuk perhitungan* Materi yang sa

ya sajikan merupakan pembahasan dari fakta yang ada hu- 

bungannya dengan penulisan skripsi ini.

d. Analisa data

Data yang berhasil saya kumpulkan, baik yang saya 

peroleh dalam praktek melalui wawancara maupun dari ke- 

pustakaan dan pengamatan. Kemudian saya mencoba untuk me- 

nguji. kembali dan mengkajinya melalui teori-teori yang ada, 

berdasarkan buku-buku pelajaran hukum perdata (dagang) 

maupun tulisan-tulisan lain dari disiplin ilmu lain yang 

ada hubungannya dengan penulisan skripsi ini*
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6# Pertanggung.iawaban Sistematika

Keseluruhan materi yang menjadi iBi skripsi ini, 

saya bagi menjadi 5 (lima) bab pokok pembahasan. Sistema- 

tika penulisan skripsi ini saya susun sebagai berikut :

Terlebih dahulu saya uraikan bab I sebagai penda

huluan, mengenai permasalahan umum. Dalam pendahuluan ini 

dapat diketahui secara garis besar apa yang menjadi isi 

pada bab-bab berikutnya, serta permasalahan pokok dari 

penulisan skripsi ini.

Dalam membahas masalah penggunaan cek untuk perhi

tungan dalam praktek, untuk pertama kali setelah mengurai- 

kan pendahuluan mengenai permasalahan umum. Pada bab beri- 

kutnya yakni pada bab II, perlu dijelaskan secara umum 

mengenai cek untuk perhitungan. Dalam bab ini saya urai

kan mengenai bentuk dan syarat formal cek untuk perhitung

an serta akibat hukum dengan ditariknya cek untuk perhi

tungan.

Karena pada cek untuk perhitungan pembayarannya 

tidak dapat dilakukan. dengan tunai, melainkan dengan cara 

pemindahbukuan dana. Untuk itu dalam bab III, saya bahas 

masalah pemindahbukuan dana. Dalam bab tersebut berisi 

pembahasan yang meliputi pemilikan rekening giro pada 

bank, pembayaran melalui pemindahbukuan dana dan kliring 

serta perbadingan antara cek untuk perhitungan dengan cek 

silang dan giro bilyet.
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Dalam praktek perbankan sering kali terjadi, cek 

untuk perhitungan pada waktu ditunjukkan pada bank untuk 

dimintakan pembayaran, oleh bank ditolak dengan alasan 

dana yang tersedia tidak cukup. Cek untuk perhitungan 

yang ditolak oleh bank guna pembayarannya dengan alasan 

tidak tersedianya dana pada bank ini disebut deng&n cek 

kosong. Mengenai masalah cek untuk perhitungan yang ko

song (cek kosong) saya bahas dalam ba'b IV. Pada bab IV 

ini akan saya bahas mengenai penolakan pembayaran, raha- 

sia bank dan penyalahgunaan kepercayaan serta kurang was- 

padanya administrasi bank. Sehingga diketahui apa yang 

menjadi penyebab timbulnya cek untuk perhitungan yang ko

song (cek kosong). Dan pada akhirnya diungkapkan cara me- 

ngatasi inasalah tersebut serta bagaimana menyelesaikannya^ 

Setelah menguraikan permasalahan yang ada dalam 

bab-bab di atas, pada akhir penulisan skripsi ini, saya 

akan mencoba untuk menyimpulkan dan di samping itu saya . 

kemukakan saran-saran yang dianggap perlu.
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TINJAUAN UMUM

BAB II

1. Bentuk dan Syarat Formal Cek Untuk Perhitungan

Bentuk surat cek untuk perhitungan pada prinsipnya 

sama dengan surat cekw pada umumnya, hany.a saja di bagian 

muka surat cek tersebut diberi tulisan dalam bentuk mi

ring di antara tanda silang yang berbunyi untuk diperhi- 

tungkan, untuk rekening atau istilah lain yang sejenis. 

Undang-undang tidak menetapkan bagaimana seharusnya mem- 

buat formulir cek. tlmpamanya mengenai ketentuan berapa 

panjang lebar ukurannya, warna dan tebal kertasnya dan 

lain sebagainya* Bentuk surat cek untuk perhitungan da

pat berupa seperti contoh yang saya peroleh dari Bank Ne

gara Indonesia 1946 Cabang Utama Pemuda Surabaya :
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Mengenai syarat-syarat formal cek untuk perhitungan 

sama juga dengan cek pada umumnya, ditarabah dengan adanya 

suatu kata-kata untuk perhitungan atau istilah lain yang 

sejenis. Menurut ketentuan pasal 178 KUHD, setiap surat 

cek harus memuat syarat-syarat formal senagai berikut :

1 * nama cek dimuat dalam teksnya sendiri dan dinyata- 

kan dalam bahasa cek itu ditulis*

2. perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah 

uang tertentu;

3- nama orang yang harus m e m b a y a m y a  (tertarik);

4. penetapan tempat dimana pembayaran harus dilakukan;

5. tanggal dan tempat cek ditariknya;

6. tanda tang an orang yang mengeluarkan cek itu (pe- 

narik).

Nama Surat Cek

Istilah cek pada umumnya disebut klausula cek, Klau- 

sula cek harus disebutkan dalam teks surat cek, kerena jika 

tidak dimasukkan dalam rumusan teksnya, surat cek dianggap 

tidak berlaku walaupun di bagian atasnya tertulis cek* 

Klausula cek ini untuk membedakan dengan surat berharga 

lainnya seperti wesel dan aksep. Klausula cek ditulis da

lam bahasa cek itu, artinya jika ditulis dalam bahasa In- 

donesia klausula cek harus ditulis dalam bahasa Indonesia.

A
Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso,

Surat Berharga Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern,
Bina Aksara, Jakarta, 1987, h. 204.
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Dalam praktek perbankan istilah tersebut ditulis 

dalam bentuk aslinya cheque, maupun ditulis dalam bahasa 

Indonesia cek, kedua-duanya dipakai. Dalaip bahasa Indone

sia tidak ada istilah lain untuk cek, kecuali mengambil 

alih istilah aslinya kemudian di-Indonesia-kan menjadi 

cek . 2

Perintah Tak Bersyarat Untuk Membayar Sejumlah Uang

Seperti halnya surat wesel, perintah membayaran pada 

cek juga tidak boleh digantungkan pada syarat tertentu 

yang eifathya menghalangi afcau menghambat pembayaran cek, 

misalnya digantungkan pada syarat harus dibayar pada wak- 

tu tertentu. Syarat demikian ini harus dianggap tidak ter- 

tulis atau tidak pernah ada*

Nama Orang Tang Wajib Membayar

Syarat ini adalah mengenai penyebutan nama tertarik- 

Yang dimaksud tertarik adalah bankir,®oleh karena blangko 

surat cek disediakan oleh bankir. Sehingga sudah barang 

tentu nama bankir yang bersangkutan sudah tercantum di da

lam surat cek. Berdasarkan pasal 180 KUHD setiap surat cek 

harus ditarik atas seorang bankir yang yang mempunyai dana 

dibawa pengawasannya guna kepentingan penarik, terhadap da

na itu menurut perjanjian tegas atau diam-diam, penarik 

berhak menggunakan dengan menarik surat cek*

2Ibid.. h. 205
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Menurut ketentuan pasal 229a bis KUHD yang disamakan 

dengan bankir adalah setiap orang atau badan yang dalam pe- 

kerjaannya secara terus menerus dan teratur memegang uang 

guna dipakai segera oleh orang-orang lain, Mengenai definisi 

yang disebut bankir itu sendiri tidak ada dalam undang-undang. 

Dalam praktek bankir itu adalah suatu badan hukum yang dise

but bank.

Penetapan tempat pembayaran

Dalam praktek perbankan ternyata tempat pembayaran 

secara khusus jarang atau bahkan tidak disebutkan dalam teks 

surat cek. Dengan demikian berlakulah ketentuan pasal 179 

ayat 2 KUHD bahwa tempat yang tertulis di samping nama ter

tarik (bankir)dianggap sebagai tempat pembayaran. Karena 

blanko surat cek itu disediakan oleh bankir, maka tempat 

di samping nama bankir tersebut selalu ada dan berlaku juga 

sebagai tempat kedudukan bankir.

Tanggal dan tempat pembayaran

Penyebutan tanggal pembayaran sangat penting karena 

tanggal penarikan itu adalah tanggal mulai berjalan tenggang 

waktu pembayaran surat cek yaitu 70 hari (pasal 206 ayat 1 

dan 2 KUHD). Selain itu, juga perlu untuk menentukan apakah 

penarik ketika menanda tangani surat cek itu wenang melakukan 

perbuatan hukum atau tidak. Hal ini akan mempengaruhi soal 

sah atau tidaknya perikatan dasar yang menjadi latar belakong 

penarikan surat -cek itu.
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Tempat penarikan surat cek biasanyn juga disebutkan 

bersama-sama dengan tanggal penarikan- Tetapi jika tidak di

sebutkan dalam surat cek,.tempat yang disebutkan di. samping 

nama penarik adalah tempat yang dianggsp sebagai tempat pe- 

nandatanganan surat cek (pasal 179 ayat 4 KUHD).

Tanda tangan penarik

Tanda tangan penarik harus ada pada surat cek, sebab 

surat cek itu adalah suatu akta# Akta ini adalah alat bukti 

dalam suatu perbuatan hukum, yaitu perbuatan penarikan surat 

cek itu, dengan perikatan dasarnya.

Dengan adanya tanda tangan pada surat cek, penarik 

yang menandatangani surat cek itu bertanggung jawab terhadap 

segala akibat hukumnya, seandainya pemegang atau pembawa su

rat cek itu tidak memperoleh pembayaran dari bankirnya. Menu

rut pasal 189 KUHD penarik harus menanggung pembayarannya. 

Setiap klausula untuk mengecualikan dirinya dari kewajiban 

menanggung pembyaran, harus dianggap tidak tertulis.

Apabila surat cek itu tidak memuat salah satu dari 

syarat-syarat formal tersebut, maka surat itu tak berlaku 

sebagai surat cek, kecuali dalam hal-hal seperti yang di- 

nyatakan pasal 179 KUHD, yang isinya sebagai berikut :

1. Surat cek yang tidak menetapan tempat pembayaran secara 

khusus, maka tempat yang ditulis di samping nama tertarik 

(bankir) dianggap sebagai tempat pembayaran. Jika di sam-
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ping nama tertarik itu terdapat lebih dari satu tem

pat yang disebutkan, surat cek itu harus dibayar di- 

tempat yang disebut pertama.

2. Dalam hal tidak ada penunjukan tersebut, surat cek ha

rus dibayar di tempat kantor pusat tertarik.

3 . Tiap-tiap surat cek yang tidak menerangkan tempat di- 

riknya, iapun dianggap ditandatangani di tempat yang 

tertulis di samping nama penarik.

2. Kewa.jiban Penarik dan Tertarik pada Cek Untuk Perhitungan 

Hubungan hukum antara penarik dan penerima, pihak pe

narik berposisi sebagai debitur yang berkewajiban membayar 

sedangkan penerima surau cek berposisi sebagai pihak kredi

tur, yaitu orang yang berhak atas pembayaran, hal ini meru- 

pakan pokok pangkal penarikan surat cek. Untuk melakukan 

pembayaran, debitur menarik surat cek, dalam surat itu ia 

memerintahkan kepada pihak ketiga yaitu tertarik untuk mem

bayar kepada penerima surat cek itu. Karena tertarik itu 

adalah bankir, maka jelaslah bahwa antara penerik dan ter

tarik terjadi hubungan rekening koran. Pihak penarik memili- 

ki dana di bank yang sewaktu-waktu diperlukan dapat diambil 

dengan menarik surat cek.

Atas dasar dana yang tersedia itu tertarik diperin- 

tahkan oleh penerik untuk melakukan pembayaran kepada pihak 

penerima cek, yang jumlahnya disesuaikan dengan keadaan dana
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yang tersedia. jika dana penarik itu tidak ada, kurang atau 

tidak mencukupi, tentunya pihsk tertarik tidak akan membayar 

cek tersebut, kemudian ia akan menegur pemilik dana (pemilik 

rekening giro) yang bersangkutan. Sebab itu undang-undang 

mewajibkan kepada pemilik dana supaya menyediakan dana yang 

cukup guna pembayaran surau cek yang ditariknya.

Kewajiban Penarik

Menurut ketentuan pasal 190a KUHD, setiap penarik, 

atau setiap mereka atas perhitungan siapa surat cek itu di- 

tarik, wajib mengusahakan dana agar pada hari bayaraya, pada 

tertarik telah ada dana yang cukup guna membayar surat cek 

tersebut. Demikian juga sekiranya surat cek itu dinyatakan 

har\jsdibayarkan pada orang ketiga, namun semua itu dengan 

tidak mengurangi kewajiban penarik menurut pasal 189 KUHD. 

Menurut pasal 189 KUHD setiap penerik harus menjamin pemba

yaran surat cek. Setiap klausula mengecualikan dirinya dari 

kewajiban menjamin pembayaran harus dianggap tidak tertulis.

Dengan melihat ketentuan kedua pasal di atas, jelas- 

lah bahwa kewajiban pokok penerik harus menjamin pembayaran 

surat cek yang ditariknya, dan harus menyediakan dana yang 

cukup untuk membayar surat cek yang ditariknya. Penarik ti

dak boleh meniadakan kewajiban pokok tersebut, dengan dalih 

apapun juga. Selain itu penerik masih dibebani kewajiban lain.

Kewajiban yang lain ini ialah kewajiban regres (regres-
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plicht) dari penerbit. Bilamana wajib regres dari penerbit 
sepucuk surat wesel itu meliputi menjamin akseptasi dan 
pembayaran (pasal 108, maka wajib regres dari penerbit se
pucuk cek hanya meliputi "menjamin akan pembayaran'’ lihat- 
lah hal ini diatur dalam pasal 189. Sebab dari perbedaan 
luasnya eajib regres antara penerbit cek dan penerbit we
sel itu, tidak lain daripada, karena cek itu tidak dapat 
diakseptir pasal 181).*

Kewajiban Tertarik

Seperti lazimnya dalam dunia perdagangan bahwa suatu 

surat cek yang diperlihatkan kepada pihak tertarik, maka ter

tarik (bankir) akan melakukan pembayaran sejumlah yang ter- 

tera dalam surat cek, dengan catatan harus tersedia dana yang 

cukup. Menurut ketentuan pasal 205 KUHD, setiap cek harus di- 

bayar pada waktu ditunjukkan, setiap penetapan akan kebalikan- 

nya dianggap tak tertulis. Sedang cek yang ditunjukkan untuk 

dimintakan pembayaran sebelum tanggal (bari bayar) yang tercan- 

tum dalam cek, cek harus dibayar pada waktu ditunjukkan. Da

lam praktek perbankan surat cek yang ditujijukkan .sebelum hari 

bayar yang tertara dalam cek, maka pihak bank akan menolak 

pembayaran cek tersebut (berdasarkan kebiasaan pihak bank akan 

menghubungi dengan memberitahukan perihal cek yang bersangku- 

tan kepada penarik dan memerintahkan pembawa surat cek itu 

agar menghubungi penarik).^Kebiasaan yang demikian ini menu-

^Emmy Pangaribuan Siman juntak, Hukum Dagang Surat- 
Surat Berharga. Cet. VII, Seksi Hukum Dagang FH UGM, 1982, 
h. 155.

^"Wawancara dengan Bapak Hadi (karyawan Bagian Uraum) 
bank swasta di Surabaya yang keberatan namanya disebutkan 
dalam skripsi ini, 12 April 1988.

5
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rut KUHD kita jelas tidak dibenarksn, sebab hal ini tidak se- 

suai dengan maksud dan tujuan ditariknya cek sebagai alat ba- 

yar tunai pengganti uang tunai.

3* Akibat Hukum

Dengan ditariknya surat cek untuk perhitungan, maka 

pihak tertarik dari cek untuk perhitungan tidak boleh mela

kukan pembayaran dengan tunai (cash), melainkan dengan cara 

pemindahbukuan dana, pembatalan berupa pencoretan klausula 

atau .pernyataan . ".untuk perhitungan atau istilah lain yang se- 

jenis" dianggap tidak pernah terjadi, hal ini telah ditentu- 

dalam pasal 216 ayat 1 dan 2 KUHD# Pihak tertarik atau bankir 

yang tidak: mengindahkan ketentuan di atas, artiny^ tidak' mem- 

bukukan dana melainkan membayar dengan tunai, maka ia harus 

bertanggung jawab atas kerugian yang timbul sebesar jumlah 

uang yang tertera dalam surat cek tersebut (pasal 216 ayat 4 

KUHD).

Pembatalan yang dilakukan dengan cara melakukan penco

retan klausula untuk perhitungan yang terletak di antara dua 

garis silang sejajar, dalam prakteknya sering terjadi. Namun 

demikian, dunia perbankan di Indonesia dapat menerima pemba

talan cross cek atau cek silang (di dalam KUHD diatur bersa

ma-sama dengan cek untuk perhitungan pada pasal 214, 215 dan 

216), yaitu dengan cara pemegang rekening menandatangani 

“tanda cross" yang dibatalkan, kemudian menuliskan kata-kata
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"harap dibayar tunai”. Di samping itu pencairan cek untuk 

perhitungan (termasuk cross cek) oleh orang tertentu (pe- 

megang rekening pada bank) diperkenankan, sepanjang bank 

tersebut bisa menyakini kebenaran data-data penarik.^ Ke- 

biasaan yang demikian ini, ada sebagian sarjana yang mem- 

benarkan dengan alasan perubahan tersebut sudah ditanda- 

tangani oleh yang merubahnya (mencoretnya). Pendapat se

bagian sarjana ini didasarkan pada pasal 228 KUHD yang me- 

ngatur tentang perubahan-perubahan cek. Dalam pasal terse

but ditentukan bahwa dalam hal diadakan perubahan sesuatu 

dalam teksnya, mereka yang setelah perubahan menaruh tan

da tangannya pada cek tersebut, terikat karena cek yang 

telah diubahnya. Akan tetapi menurut hemat saya, pendapat 

demikian kurang benar, mengingat dalam KUHD sudah tegas 

dilarang untuk melakukan pencoretan penyilangan dan kata- 

kata untuk diperhitungken (dianggap tidak pernah terjadi). 

Sebab pencoretan tersebut tidak dimaksudkan sebagai peru

bahan sesuatu dalam teks, ' tetapi membatalkan tanda cross 

atau kata-kata untuk dipehitungan, dari pembayaran dengan 

pemindahbukuan dana menjadi dengan tunai.

^Rasyim Wiraatmadja,"Peranan dan Aspek Hukum Surat- 
Surat Berharga", Bunga Rampai, Duta Legal Seminar, Jakarta 
19 - 23 April 1982, Hukum dan Perbankan, Infobank, Jakarta, 
1982, h. 119.
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BAB III 

PEMINDAHBUKUAN DANA

1. Pemilikan Rekening Giro Pada Bank

Seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa 

pembayaran terhadap cek untuk perhitungan harus dilakukan 

dengan cara pemindahbukuan dana. Hal ini sebenarnya dimak- 

sudkan untuk mengamankan cek tersebut dari orang yang tak 

berhak, misalnya karena hilang, kecurian dan sebagainya. 

Jadi* hanya-orang-orang tertentu saja yang bisa menggunakan 

cek untuk perhitungan, yakni orang-orang yang mempunyai re

kening giro pada bank. Penarik atau pemegang cek untuk per

hitungan harus mempunyai hubungan rekening koran dengan 

bank.

1.1. Pembayaran Melalui Pemindahbukuan Dana dan Klirihg

Dalam praktek sering terjadi seseorang yang menjadi' 

nasabah suatu bank (hubungan rekening koran) mengadakan 

transaksi dagang dengan orang lain. Pihak yang disebut 

terakhir ini juga mempunyai hubungan rekening koran dengan 

bank. Dalam transaksi dagang biasanya satu pihak berposisi 

sebagai debitur yaitu pihak yang wajib melakukan pembayaran 

dan dilain pihak ada orang lain yang berposisi sebagai kre

ditur yaitu pihak yang berhak atas pembayaran tersebut. 

Kemudian pihak kreditur dalam melakukan^pembayaran dilaku-

23
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kan dengan menarik sepucuk surat cek.

Dalam lalu lintas perdagangan, apabila masing-masing 

pihak yang terlibat dalam transaksi dagang adalah nasabah bank 

(mempunyai hubungan rekening koran dengan bank), biasanya ber

dasarkan kesepakatan pihak debitur yang berkewajiban melakukan 

pembayaran akan menarik sepucuk surat cek. Kemudian pada bagian 

muka surat cek tersebut dituj.is kata-kata "untuk diperhitung- 

kan" atau istilah lain yang sejenis. Dengan ditarik surat cek 

untuk perhitungan, maka pembayarannya akan dilakukan dengan 

cara pemindahbukuan dana, yaitu dana yang ada pada rekening 

penarik akan dipindahkan kedalam rekening penerima atau pem- 

bawa* cek tersebut. Sehingga dari sini-dapat-diketahui mengapa 

para pihak harus mempunyai rekening giro d£ bank. Jadi, pada 

pokoknya penarik dan siapa saja yang membawa cek tersebut yang 

kemudian meminta^an pembayaran atas cek itu, haruslah orang 

yang memiliki dana atau rekening giro di bank.

Dalam praktek perbankan, dengan adanya cek untuk p.er- 

hitungan yang pembayarannya tidak dengan tunai melainkan de

ngan cara pemindahbukuan dana, hal ini menimbulkan pertanyaan 

apakah penarik dan penerima atau pembawa cek itu harus meru- 

pakan nasabah bank yang scan a (satu tempat), atau nasabah bank 

yang sama (berlainan ternpat) serta bagaimana apabila para pi

hak ini men jadi nasabr.h bank yan& berlainan?.

Pada prinsipnya penarik atau pembawa cek boleh men-

jadi nasabah bank yaii£ saraa atau berlainan, inisalnya penarik

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi  
PENGGUNAAN CEK UNTUK PERHITUNGAN 
DALAM PRAKTEK

KISNANDAR



25

adalah nasabah Bank Ngara Indonesia 1946 Cabang Tanjung Pe- 

rak Surabaya sedangkan penerima atau pembawa cek adalah na

sabah Bank Negara Indonesia 194-6 Cabang Utama Pemuda Sura

baya, atau penarik dan penerima atau pembawa cek sama-sama 

menjadi nasabah Bank Negara Indonesia Cabang Utama Pemuda 

Surabaya. Bisa juga penarik adalah nasabah Bank Central Asia 

Cabang Tunjungan Surabaya. Apabila penarik dan pembawa 

cek adalah menjadi nasabah bank yang sama tempatnya, maka 

pembayaran cek itu bisa langsung dilakukan pemindahbukuan 

dana dari rekening penerik kedalam rekening pembawa. Apabi

la penarik dan penerima cek adalah nasabah bank yang sama, 

tetapi berlainan tempat atau menjadi nasabah bank yang ber- 

lainan, maka pembayarannya yang berupa pemindahbukuan dana 

tersebut dilakukan melalui kliring.

Bank Indonesia sebagai bank central adalah merupakan 

bank yang berwenang dalam melakukan kliring* Semua bank-bank 

yang ada, baik bank pemerintah maupun bank swasta akan menye- 

torkan semua warkat-warkat klirinfe kepada Bank Indonesia. 

Sedang yang dimaksud dengan warkat-warkat kliring itu pada 

dasarnya berupa penyetoran-penyetoran yang bukan merupakan 

uang tunai. Jadi, surat cek untuk perhitungan bisa dimasuk- 

kan sebagai warkat-warkat kliring, pada praktek yang bisa di-

Wawancara dengan Bapak Djadrun (Kepala Seksi Pelaya-
nan Nasabah) Bank Negara Indonesia Cabang Utama Pemuda Sura
baya, 18 April 1988.
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golongkan warkat-warkat kliring termesuk juga v/esel dan giro 
7

bilyet. Sedangkan masalah teknis mengenai kliring sengaja 

tidak diungkapkan dalam skripsi ini,

2. Perbandingan antara Cek Untuk Perhitungan denp;an Cek Si

lang dan Giro Bilyet

Cek Untuk Perhitungan dan Cek Silang

Dalam KUHD bagian ke lima dari title 7 Buku I cek un

tuk perhitungan diatur bersama-sama cek silang, yaitu dalam 

pasal 214 sampai dengan pasal 216, Bentuk surat cek untuk 

perhitungan dan surat cek silang termasuk bentuk surat cek 

khusus. Tujuannya adalah untuk menjamin keamanan lalu lin

tas pembayaran dengan surat cek, sehingga dapat dibatasi pem

bayaran atas surat cek itu hanya pada orang-orang tertentu.

Cek Silang (crossed cheque)

Menurut pasal 214 ayat 1 dan 2 KUHD, penarik atau pem

bawa sesuatu cek boleh memberi garis .silang pada sura't cek 

itu dengan akibat-akibatnya. Pemberian garis silang itu dila

kukan dengan membubuhk&n dua garis sejajar pada bagian muka 

surat cek. Pemberian garis silang itu ada yang bersifat umum 

dan ada yang bersifat khusus.

Cek silang yang umum

Dikatakan surat cek yi\ng umum, apabila di ant:\ra dua

n
Wawancara dengan Bapak Eman Superman (Karyawan ba

gian kliring) Bank Indonesia Cabang Surabaya, 25 April 1988.
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garis sejjajar tidok memuat suatu petunjuk, atau perkataan 

bankir, atau perkataan lain yang sejenis, hal ini diatur 

dalam KUHD pasal 214 ayat 3- Sedangkan menurut pasal 214 

ayat 5 KUHD, jika garis silanf/ sudah diberikan, maka garis 

tersebut tidak dapat dicoret dan pecoretan dianggap tidak 

pernah terjadi.

Dalam pasal 215 ayat 1 KUHD diatur mengenai akibat 

hukum dari surat cek silang yang umum, bahwa setiap surat 

cek yang umum hanya dapat dibayar oleh tertarik kepada bankir 

atau seorang langganannya (kliennya). Menurut pasal 215 ayat 

3 KUHD bahwa seorang bankir tidak boleh menerima suatu surat 

cek silang selain dari salah seorang langganannya (kliennya) 

atau dari seorang bankir lain. Ia tidak boleh memungut atas 

jaminan orang lain selain orang itu. Dengan demikian surat 

cek silang tidak mungkin jatuh ketangan orang yang tak berhak.

Cek silang yang khusus

Disebut surat cek silang khusus, apabila di antara 

garis silang itu terdapat nama seorang bankir (pasal 214 ayat

3 KUHD). Berdasar pasal 214 ayat 5 KUHD dinyatakan bahwa na

ma bankir yang disebutkan diantara dua garis silang itu ti

dak dapat dicoret, jika terjadi pencoretan dianggap tidak 

pernah ada.

Pasal 21S ayat 2 KUHD, menentukan bahwa suatu cek de

ngan silang khusus dapat dibayar oleh tertarik hanya kepada 

bankir yang ditunjuk atau apabila bankir ini adalah terta-
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rik sendiri kepada salah seorang langganannya.

Pokok dari bunyi pasal 215 ayat 2 dapat kita simpulkan, 
bahwa tersangkut hanya dapat membayar cek itu kepada 
bankir yang ditunjuk di antara garis miring itu. Akan 
tetapi, demikian bunyi pasal 215 ayat 2 selanjutnya bi- 
lamana bankir yang ditunjuk itu kebetulan adalah ter
sangkut sendiri dan pemegang dari cek itu adalah klien- 
kliennya sendiri, maka tersangkut dapat membayar kepada 
klien-kliennya itu.°

Menurut pasal 214 ayat 4 KUHD, surat cek silang yang 

umum bisa dirubah bentuknya menjadi cek silang yang khusus, 

tetapi yang khusus tidak dapat dirubah menjadi yang umum. 

Pemegang dapat merubah dengan menambah jumlah silang pada 

cek silang umum, sehingga nama bankir yang tadinya tidak 

dimuat di antara dua garis silang, lalu dimuat di antara 

garis silang yang baru.

Dalam pasal-pasal KUHD yang mengatur masalah cek si

lang dan cek untuk perhitungan, terlihat maksud ditariknya 

surat-surat cek dalam bentuk demikian ini adalah bertujuan 

untuk menjaga keamanan, agar uang yang tersebut dalam cek 

tidak salah alamat sehingga dapat sampai kealamat yang di-
9

tuju* Kemudian daripada itu bahwa tanda silang disatu pi

hak dan klausula untuk perhitungan dilain pihak tidak da

pat dibatalkan dengan mencoretnya, hal inilah yang menjadi 

ciri pokok yang merupakan unsur persamaan antara cek silang 

dengan cek untuk perhitungan.

g
Emmy Pangaribuan Simanjuntak, op.cjt., h. 175*

Q
7Djoko Slamet, A. Oemar Wongsodiwirjo, dan Sarazari 

Boentoro, Pengertian Singkat Tentanp; Hukum Pahang Khusus 
Surat Berharga Perihal Cheque dan GiroBilyetY Universitas 
Airlangga, 1^82, h* 156 - i57«
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Sedangkan yang menjadi pembeda antara cek silang 

dengan cek untuk perhitungan, yakni bahwa untuk cek silang 

masih ada kemungkinan pembayarannya dengan tunai, akan te

tapi pada cek untuk perhitungan sama seiali tidak dapat 

diambil tunai, melainkan dengan cara pemindahbukuan dana* 

Namun demikian, dalam praktek perbankan yang dijum- 

pai masyarakat, kadang-kadang ada orang yang memberi tanda 

silang pada sebuah cek hanya dengan cara membubuhkan dua 

"coretan kecil" di bagian muka sebelah kanan cek itu. Se

cara sepintas lalu jika dilihat tidak akan diduga bahwa

adanya dua garis tersebut dimaksudkan olefe penarik atau

10
pembawa sebagai cek silang, Dua coretan kecil demikian itu 

bisakah diartikan sebagai tanda silang? Bilamana dimaksud

kan sebagai tanda silang terhadap dua coretan kecil itu. 

Selanjutnya bagaimana dapat menulis nama bankir yang di- 

maksud di antara ceretan kecil tersebut.

Dalam praktek perbakan seringkali pengertian anta

ra cek silang dengan cek untuk perhitungan disamaratakan, 

dan dianggap bahwa cek silang dan cek untuk perhitungan 

itu sama saja, sebab mereka lebih mengenai dengan istilah 

cross cek. Ada juga orang-orang yang berkecimpung dalam 

dunia perbankan merasa asing bila mendengar istilah cek 

untuk perhitungan.

10
Wawancara dengan Ibu Yuliy (Sekretaris Bagian

Kliring) Bank Indonesia Cabang Surabaya, 25 April 1988.
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Sebagaian besar orang berpendapat bahwa kalau suatu cek 

bila sudah diberi tanda silang, maka atas cek itu tidak 

dapat diambil dengan tunai, melainkan dengan cara pemindah

bukuan dana dan apabila mereka ingin mencairkan cek terse

but dapat ditempuh dengan jalan mencofcet tanda silang itu

atau apabila dikliringkan pencairaB dananya setelah kli- 

41ring.

Anggapan yang menyamaratakan antara pengertian cek 

silang dengan cek perhitungan seperti diuraikan di atas 

adalah kurang benar, mengingat hal ini bertentangan dengan 

maksud dan tujuan dibuatnya cek silang dan cek untuk per

hitungan. Pada cek silang masih add kemungkinan diambil 

secara tunai* tetapi pada cek untuk perhitungan sama se- 

kali tidak dapat diambil secara tunai, Walaupun kedua-dua- 

nya mempunyai tujuan yang sama, yakni agar cek tersebut 

tidak sampai jatuh ketangan orang yang tidak berhak.

Cek Untuk Perhitungan dan Giro Bilyet

Sebagai surat pemindahbukuan dana, bilyet giro 

pembayarannya tidak dapat dilakukan dengan tunai# Dalam 

hal ini ada persamaannya denga cek untuk perhitungan yang 

juga tidak dapat dibayar dengan tunai, sebab pembayarannya 

juga dilakukan dengan cara pemindahbukuan dana. Karena 

kedua-duanya sebagai ala£ pembayaran tfengan pemindahbukuan

11Wawancara dengan Bapak Eman Suparman (Karyawan
Bagian Kliring) Bank Indonesia Cabang Surabaya,25 April 1988*
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dana, akan tetapi mengapa menarik giro bilyet dan tidak 

cek untuk perhitungan?

Di samping mempunyai persamaan, anatara giro bil

yet dengan cek untuk perhitungan juga mempunyai perbedaan 

yakni pada cek perhitungan merupakan surat yang berisi pe

rintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang dan apa- 

bila cek tersebut ditunjukkan kepada tertarik, maka ter

tarik harus melakukan pemindahbukuan dana dari rekening 

penarik kepada pembawa cek itu. Jadi, dapat dilakukan pe

mindahbukuan sewaktu-waktu apabila ditunjukkan kepada ter- 

rik.

Pada giro bilyet tidak dapat dimintakan pemindahbu

kuan sewaktu-waktu, tetapi paling awal harus pada waktu 

tanggal efektifnya. Namun jika tidak ada tanggal efektif, 

maka tanggal penarikan berlaku sebagai tanggal efektif. 

Sebaliknya apabila tanggal penarikan tidak ada, maka tang

gal efektif berlaku sebagai tanggal penarikan. Hal ini di- 

sebabkan pada giro bilyet terdapat dua tanggal yaitu tang

gal penarikan dan tanggal efektif. Sebelum tanggal efektif 

tiba giro bilyet sudah dapat diedarkan eebagai alat pemba

yaran kredit. Di samping hal ini ada juga perbedaan yang 

prinsip anatara giro bilyet dengan cek untuk perhitungan. 

Pada cek perhitungan dapat diendosemenkan sedangkan pada 

giro bilyet dilarang untuk dipindahtangankan atau diendose

menkan.
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Sesuai dengan sifatnya sebagai nota pemindahbukuan

dana kepada bank, maka giro bilyet dapat dibatalkan oleh 

penarik sepamjang waktu penerimaan pemberitahuan tertulis 

oleh bank yang bersangkutan, amanat dalam bilyet giro ter

sebut belum dilaksanakan (Surat Edaran Bank Indonesia No* 

4/670 UPPB/PbB. tanggal 24-1-1972). Sehingga dari uraian 

tersebut dapat dikatakan bahwa berdasarkan sifat-sifat da

ri giro bilyet, jelaslah bertentangan dengan sifat umum 

surat berharga oleh karena itu dianggap bukan merupakan 

surat berharga.

Saya menilai giro bilyet itu tidak lebih sekedar memo 
secarik kertas dari nasabah kepada bankirnya agar di- 
pindahbukukan sejumlah dana dari rekeningnya ke pihak 
rekening orang lain. Dalam hubungan itulah kita lihat 
giro bilyet "tidak dapat di-endosemen-kan" dan karena 
itu pulalah bebas dari bea meterai. Memang giro bilyet 
ini bukan jrergolong sebagai "surat" berharga" (waarde 
papieren). Dalam hubungan itu pulalah dapat sewaktu- 
waktu tanpa suatu sebab dapat dibatalkan.

12
Rudhi Prasetya, "Sejafcah, Pengertian, dan Praktek 

Penggunaan Cek dan Giro Bilyet",Makalah pada diskusi ten- 
tang Penyalahgunaan Cek/Giro Bilyet dan Dampaknya dalam 
Lalu Lintas Perdagangan/Perbankan di Indonesia, Diseleng- 
garakan oleh Panitia Dies Natalis Unair XXXII Surabaya be- 
kerja sama dengan Lions Club Surabaya di Surabaya, 22 No
vember 1986, h. 6.
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CEK UNTUK PERHITUNGAN YANG KOSONG (CEK KOSONG)

BAB IV

1. Penolakan Pembayaran

Menurut pasal 190a KUHD, setiap penatik atau setiap 

mereka atas perhitungan siapa cek itu ditariknya, wajib me- 

ngusahakan agar pada hari bayarnya, pada tertarik telah ter

sedia dana yang cukup guna membayar cek tersebut# Namun de- 

mikian, dalam praktek perbankan seringkali terjadi suatu 

cek yang ditunjukkan kepada bank untuk dimintakan pembayaran, 

akan tetapi oleh bank ditolak dengan alasan bahwa dana yang 

tersedia tidak cukup atau bahkan tidak ada sama sekali* 

Berdasarkan Surat Ederan.Bank Indonesia No* SE 8/7 UPPB 

tanggal 16 Mei 1975i penolakan pembayaran atas suatu cek 

itu dinamakan sebagai cek kosong, sebab menurut surat edaran 

tersebut bahwa yang dimaksud dengan cek'kosong adalah cek 

yang diajukan kepada bank, namin dana nasabah pada bank ti

dak mencukupi untuk mebayar/memenuhi amanat pada cek yang 

bersangkutan. Dalam hal ini untuk mengetahui ada tidaknya 

dana yang tersedia bank, pada dewasa ini pihak bank dapat 

langsung segera raegetahui melalaui alat komputer atau jika 

melalui kliring biasanya dapatdlketahui setelah hari kedua.

Dalam lalu lintas perdagangan/perbankan, .apabila 

terjadi suatu cek untuk perhitungan yang dimintakan pemba- 

yarannya dengan melakukan pemindahbukuan, kadangkala bank

33
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tidak menolak untuk membayar surat cek untuk perhitungan 

tersebut dan selanjutnjra dilakukan pemindahbukuan dana, 

walaupun pihak bank sebenarnya sudah mengctahui bahwa dana 

yang tersedia tidak cukup atau bahkan tidak ada sama seka- 

li. Tindakan dari pihak bank ini hanyalah untuk menjaga 

hubuhgan baik dengan para nasabahnya, sehingga bank rela 

untuk menutupi kekurangan dana atas cek yang ditarik oleh 

nasabahnya- Setelah menutupi kekurangan dana atas cek yang 

diterbitkan oleh nasabahnya tadi, kemudian pihak bank me- 

beri peringatan pada nasabahnya tersebut disertai tagihan 

atas kekurangnya, Biasanya pihak penarik yang menjadi na

sabah bank tersebut akan segera melunasinya. Hal ini bi

sa terjadi karena masing-masing pihak saling percaya sa

tu sama lain., serta dilandasi adanya itikad baik. Perlu 

juga dicatat bahwa tidak semua orang yang menjadi nasabah 

bank akan diperlakukan seperti di atas, hanya para nasabah 

yang benar-benar dapat dipercaya dan tidak disanksikan la- 

gi kebonafitannya yang diperlakukan demikian. Dan biasanya 

para nasabah yang disebutkan terakhir ini (nasabah terper-

caya) jarang sekali menarik cek kosong, termasuk juga mena-

13rik cek untuk perhitungan kosong.

Kejadian seperti diuralkan di atas tadi, bila ditin- 

jau atas dasar kepercayaan dan itikad baik, sesungguhnya 

ada baiknya karena. hubungan baik antara nasabah dengan pi-

Wawancara dengan Bapak Djadrun (kepala seksi Pela-
yanan Nasabah) Ban'k Negara Indonesia 1946 Cabang Utama Pe- 
.muda Surabaya, 18 April 1988.

'i ̂
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bank akan terpelihara, selaraa dengan kebutuhan mereka se

bagai partner usaha. Akan tetapi bila ditinjau dari akibat 

resiko yang mungkin timbul justru pihak bank sendiri yang 

akan rugi. Karena walaupun pihak bank sudah mengetahui da

ta-data dari nasabahnya, yang kemudian menganggapnya sebagai 

nasabah yang dapat dipercaya dan tidak diragukan lagi ke- 

bonafitannya* tetapi apabila ternyata nasabah yang mendapat 

perlakuan "istimewa" dari bank tersebut tidak mau memenuhi 

tagihan yang berupa perintah untuk mengisi:dananya tersebut 

pada bank, maka dalam hal ini tentu pihak bank yang harus 

menanggung resikonya.

2. Kahasia Bank

Dalam Undang-undang Bokok Perbankan No., 14 Tahun 1967 

ditentukan. bank tidak boleh memberikan keterangan-keterang- 

an tentang keadaan .keuangan nasabah-nasabah yang tercatat 

pada bank tersebut dan hal-hal lainnya* Dan bank harus me- 

rahasiakan segala hal yang harus dirahasiakan menurut ke- 

laziman dalam dunia perbankan. Sedangkan hal-hal yang perlu 

dirahasiakan oleh bank itu adalah berupa segala sesuatu 

yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain nasabah 

yang menurut kelaziman harus dirahasiakan. Kerahasian ter

sebut diperlukan baik untuk nasabah maupun untuk kepenting- 

an bank itu sendiri. Kerahasian itu memberikan kepercayaan 

masyarakat untuk menyimpan uang pada bank.
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Untuk hal-hal tertebtu, misalnya yang berhubungan 

dengan masalah perpajakan, Menteri Keuangan berwenang untuk 

memerintahkan kepada bank secara tertulis, supaya memberi- 

kan keterangan-keterangan dan memperlihatkan buku-buku, buk- 

ti-bukti tertulis atau surat-surat dari seorang nasabah un- 

tuk keperluan perpajakan, hal ini diatur dalam pasal 37 se

bagai pengecualian dari pasal $6 Undang-undang Pokok Per- 

bankan Komor 14 Tahun 1967.

Dengan,adanya ketentuan paeal 36 Undang-undang Pokok 

Perbankan tersebut dengan sendirinya berakibat, pihak lain 

tidak dapat mengetahui keadaan dana (rekening giro) penarik 

pada bank yang bersangkutan pada waktu menarik cek untuk per

hitungan apakah cukup atau tidak guna pemindahbukuan dana 

atas surat cek untuk pefhitungan yang ditariknya itu. Sean- 

dainya dapat diketahui dana yang tersedia itu tidak mencu—  . - 

kupi, sudah pasti si penerima surat cek tidak akan mau me- 

nerima cek untuk perhitungan kosong tersebut, karena bank 

akan menolak pembayaran atas cek untuk perhitungan itu gu

na melakukan pemindahbukuan dana (rekening giro). Dengan de

mikian penerima atau pembawa surat cek untuk perhitungan itu 

akan dirugikan. Sehingga dengan berlindung dibawah keraha-

sian bank ini, pihak penarik dapat dengan mudah memperdaya

14serta merugikan pihak yang beritikad baik.

^^Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso, 
op.cit., h. 222.
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3# Penyalahgunaan K epercayaan dan Kurang Waspadanya P e tu -

gas Administrasi Bank

Seperti diuraikan sebelumnya, bahwa dalam pasal 190a 

KUHD ditentukan tentang kewajiban penarik menyediakan dana 

selambat-lambatnya pada hari bayar cek, artinya pada saat 

surat cek itu ditunjukan pada bankir, bukan pada saat cek 

itu ditarik. Kemudian dalam pasal 190b KUHD juga ditentukan 

bahwa tertarik atau bankir dianggab telah menguasai dana, 

pada waktu surat cek ditunjukkan, kepada penarik atau kepa

da orang atas tanggungan siapa cek itu ditariknya, mempu

nyai hutang yang bisa ditagih,paling sedikit jumlahnya ._aama 

dengan yang tertera pada cek. Ini. berarti dana harus ter

sedia pada saat cek ditunjukakan untuk dimintakan pembayar

an dan bukan pada saat cek ditarik. Sehingga pada cek untuk 

perhitungan dananya harus ada pada saat surat cek untuk per

hitungan tersebut ditunjukkan untuk dibayar dengan cara pe

mindahbukuan dana, dan bukan pada saat cek untuk perhitung

an tersebut ditarik. #

Pasal 190a dan pasal 190b KUHD, jika dikaitkan de

ngan pasal 206 KUHD yang menentukan bahwa suatu cek yang 

keluarkan ataupun harus dibayar di Indonesia, harus ditun

jukkan untuk pembayarannya dalam tenggang waktu 70 hari. 

Tenggang waktu tersebut cukup lama bagi peredaran cek yang 

ditarik itu. Dalam lalu lintas perdagangan, faktor keper

cayaan memegang peranan dalam menjalankan suatu usaha/bn-
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siness. Di dalam pengunaan cek sebagai alat bayar penggati 

uang tunai, faktor kepercayaan berperan juga. Apalagi bila 

partner businessnya tersebut dalam melakukan pembayaran, 

ia lalu menarik sepucuk cek untuk perhitungan yang tidak 

dapat digun akan oleh sembarang orang dan pembayaran tidak 

dapat dengan tunai melainkan dengan pemindahbukuan dana* 

Kemudian ditambah dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal- 

pasal yang tersebut di atas, maka si penerima cek akan 

percaya bahwa nanti pada saat cek untuk perhitungan terse

but ditunjukkan pada tertarik (bankir) ia akan memperoleh 

pembayaran. Dengan adanya kepercayaan ini*, mungkin saja 

dijadikan kesempatan oleh penarik cek untuk perhitungan 

untuk memperoleh kenikmatan dengan menarik surat cek untuk 

perhitungan kosong.

Dalam hal hubungan antara penarik (sebagai nasabah) 

dengan pihak tertarik atau bankir, seperti diuraikan pada 

bagian masalah penolakan pembayaran, di bagian tersebut di- 

ulas masalah kepercayaan oleh bank kepada nasabah tertentu 

yang dipercayainya. Kepercayaan yang diberikan oleh bank 

tersebut, bukanlah tidak mungkin disalahgunakan oleh para 

nasabah. yang dipercayainya itu, sehingga suatu saat nasabah 

tersebut berspekulasi dengan menarik cek untuk perhitungan 

kosong dengan harapan kekurangan dananya pada bank^ di> isi 

oleh pihak bank (bank memberi pinjaman) kemudian apabila
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bank meraerinfcahkan agar nasabah tersebut segera menyetor 

uang guna mengisi kekurangan dananya pada bank, nasabah 

tersebut' akan menolak untuk memenuhinya dengan alasan ia 

tidak minta untuk dipinjami oleh bank dan pihak banklah 

yang harus menanggung resikonya. Padahal pihak hank yang 

berani memberi pinjaman tersebut, semata-ma^a karena ia 

ingin melanyani dengan sebaik-baiknya terhadap nasabahnya.

Tindakan bank yang seperti diuraikan di atas jelas 

berpengaruh terhadap sikap bank, dalam hal ini petugas ad- 

ministrasinjta kurang waspada. Dengan adanya petugas admi- 

nistrasi yang kurang waspada itu, bukanlah tidak mungkin 

akan mempengaruhi tindakan bank, sehingga ada cek untuk 

perhitungan yang ditarik oleh nasabah yang dipercaya, pi

hak petugas administrasi bank lalai untuk memeriksa dana 

nasabah tersebut, mencukupi atau tidak*

4. Cara Mengatasi Masalah

Untuk mengatasi masalah sehubungan dengan penarikan 

cek untuk perhitungan yang kosong (cek kosong), dapat di- 

tempuh dengan berbagai usaha baik yang bersifat preventif 

maupun yang bersifat represif* Cara yang bersifat preventif 

bisa berupa penyempurnaan pasa-pasal dalam KUHD, peningkatan

efektifitas petugas administrasi bank agar lebih waspada 

serta perlu adanya pengawasan yang lebih intensif terhadap 

peredaran cek untuk perhitungan, khususnya menyangkut raa-
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salah cek untuk perhitungan yang kosong (cek kosong).

Sedang cara yang bersifat represif itu berupa penyelesaian 

secara perdamaian berdasarkan peraturan hukum yang berlaku 

dan kesepakatan para pihak, atau penyelesaian melalui pe- 

ngadilan dengan mengajukan gugatan.

Tindakan yang berupa penyempurnaan pasal-pa^al KUHD 

yang dimaksud disini adalah pasal-pasal yang menyangkut 

penyediaan dana, dalam hal ini pasal 190a dan 190b KUHD. 

Sebab surat cek harus dibayar pada saat cek tersebut ditun- 

jukkan kepada tertarik. Sehingga penarik harus mengusahakan 

dana pada saat menarik cek dan bukan pada saat cek itu di- 

tunjukkan kepada tertarik. Kemudian tindakan pengawasan 

itu dilakukan dengan jalan dikeluarkannya beberapa peratur- 

an yang menyangkut masalah penarikan cek kosong, misalnya :

a. Keputusan Dewan Moneter No. 53 Tahun 1962;

b. Undang-undang No. 17 Tahun 1967 tentang Larangan 

Penarikan Cek Kosong;

c. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-ungang No. 1 

Tahun 1971 tentang Larangarj Penarikan Cek Kosong 

(mencabut UU No. 17/1967);

d. Undang-undang No. 12 Tahun 1971 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang menja-

di Undang-undang;^

<Djoko Slamet, A. Oemar Wongsodiwirjo, dan Samzari 
Boentoro, op.cit.. h. 17 - 36.

15
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e. Surat Edaran Bank Indonesia No. SE 8/7 UPPB tanggal 

16 Mei 1975-

Sedang penyelesaian secara perdamaian berdasarkan 

hukum yang berlaku itu berupa pelaksanaan hak regres. Me

ngenai hak regres pembawa cek diatur dalam KUHD pada bagi'&n 

ke enam dari title ke 7 i dari pasal 217 sampai dengan pasal 

225, yang pada umumnya sama dengan aturan hak regres untuk 

wesel.

Hak regres ini diberikan; pada pemegang jika- memenuhi 
syarat :
1. Penawaran pembayaran yang tetap pada waktunya (teng- 

gang 70 hari sejak hari penerbitan berdasarkan pasal 
206 ayat 1 dan 2).

2. Sebelum melaksanakan hak regresnya, seorang pemegang 
harus lebih dahulu menetapkan adanya penolakan pem
bayaran itu dengan memenuhi salah satu syarat yang 
disebutkan dalam pasal 217 yaitu :
1 . baik dengan akta otentik (protes).
2. maupun dengan pernyataan tersangkut, ditanggali 

dan ditulis pada cek dengan pemberitaan hari pe
nawaran

3 . ataupun dengan pernyataan yang ditanggali dari 
lembaga perhitungan, di mana ditetapkan, bahwa 
cek telah difcawarkan tepat pada waktunya dan ti
dak dibayar.1°

Jadi, pada prinsipnya hak regres dapat dilaksanakan 

sehubungan dengan adanya cek untuk perhitungan yang kosong 

(cet kosong). Pembawa surat cek untuk perhitungan yang ko

song tersebut dapat menuntut pembayarannya terhadap wajib 

regres, yaitu endosan, penarik, dan avalis.

Di samping itu ada cara lain untuk mewujudkan hak- 

nya, pemegang atau pembawa surat cek untuk perhitungan yang

Emmy Pangaribuan Simanjuntak, op.cit.« h. 170
16
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kosong dapat minta bantuan perwasitan supaya antara pihak 

pihak dicapai kesepa.katan. Akan tetapi jika usaha ini juga 

gagal maka alternatif terakhir adalah meng8jukan gugatan 

ke pengadilan. Sedang yang menjadi dasar gugatan adalah 

perbuatan melanggar hukum (pasal 1365 KUHPerdata).

Menurut pasal 1365 KUHPerdata, tiap perbuatan me

langgar hukum yang mengakibatkan kerugian orang lain, me- 

wajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan keru

gian itu, mengganti kerugian tersebut* Dalam masalah cek 

untuk perhitungan yang kosong. ini, pihak pembawa cek harus 

membuktikan bahwa perbuatan penarik cek merupakan perbuat

an melanggar hukum.

Dari pasal 1365 ternyata bahwa seseorang hanya ber-
tanggung gugat atas kerugian orang lain, jika :
a. perbuatan yang menimbulkan kerugian itu bersifat 

melanggar hukum (perbuatan melanggar hukum):
b. kerugian itu timbul sebagai akibat perbuatan ter

sebut (hubungan kausal);
c. pelaku tersebut bersalah (kesalahan):
d. norma yang dilanggar mempunyai "strekking11 untuk 

mengelakkan timbulnya kerugian (relatifitas).

Unsur-unsur perbuatan melanggar hukum (onrechtmati- 

ge daad) ternyata dapat diterapkan/dibuktikan terhadap per

buatan penerik, yang menarik cek untuk perhitungan yang ko

song (cek kosong). Pembuktian unsur-unsur perbuatan melang

gar hukum atas ditariknya cek untuk perhitungan yang ko

song tersebut adalah sebagai berikut :

'J.H. Nieuwenhuis, Pokok-Pokok Perikatan. terje- 
mahan Djasadin Saragih, Universitas Airlangga, 1985* h. 
118.

17
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1 . adanya perbuatan melanggar hukum;

Perbuatan menarik cek untuk perhitungan yang kosong 

merupakan perbuatan yang melanggar hukum, karena 

bertentangan dengan kewajiban hukum yang seharusnya 

dilakukan oleh penarik, yakni menyediakan dana yang 

cukup untuk membayar cek yang ditariknya.

2. adanya hubungan kausal;

Hilangnya hak pembawa cek untuk perhitungan atas 

pembayarannya (pemindahbukuan dana) itu disebabkan 

oleh penarik.

3 . adanya kesalahan;

Penarikan cek untuk perhitungan kosong itu dilakukan 

dengan kesalahan, yakni sengaja dilakukan untuk me- 

rugikan orang lain.

4. relatifitas;

Dengan ditolaknya atas pembayaran cek untuk perhitung

an itu oleh bank atas dasar alasan cek kosong, meng- 

hilangkan hak pembawa cek untuk perhitungan atas se- 

jumlah uang.

Dalam dunia perdagangan penyelesaian melaui pengadi- 

lan, kebanyakan tidak disukai oleh para pedagang, karena 

memerlukan waktu yang cukup lama.
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BAB V 

PENUTUP

Pada akhir skripsi ini, sebagai bab terakhir, akan 

saya kemukakan beberapa kesimpulan berdasarkan pembahasan 

dan uraian dari permasalahan, yang telah saya bahas dalam 

bab-bab sebelumnya. Di samping itu juga akan saya coba 

untuk memberikan saran, atas dasar kesimpulan yang sebelum

nya saya kemukakan.

Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan bab-bab sebelum ini, 

saya menarik kesimpulan sebagai berikut :

a. Kewajiban penarik dalam hal penarikan surat cek un

tuk perhitungan, ia harus menyediakan dana yang cu

kup pada bank guna pembayaran atas cek tersebut. 

hal ini sesuai dengan kewajiban bahwa penarik harus 

menjamin pembayaran atas cek yang ditariknya. Di sam

ping itu penarik masih mempunyai kewajiban lain, yak

ni kewajiban regres bilamana cek untuk perhitungan 

yang ditariknya ditolak pembayarannya oleh tertarik. 

Sedangkan yang menjadi kewajiban tertarik, yaitu bi

lamana suatu surat cek untuk perhitungan ditunjukkan 

kepadanya untuk dimintakan pemindahbukuan dana, maka 

tertarik wajib segera melakukan pemindahbukuan dana

44
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dengan catatan telah memenuhi syarat-syarat formal 

penarikan surat cek untuk perhitungan, dan dana yang 

tersedia pada bank dalam keadaan cukup untuk memba

yar cek tersebut.

Akibat hukum dengan ditariknya cek untuk perhitungan, 

yakni dalam hal pembayarannya tidak boleh dengan cara 

membayar tunai, melainkan dengan cara pemindahbukuan 

dana. Setiap pencoretan atas kata-kata untuk diper- 

hitungkan dianggap tidak pernah terjadi, dan terta

rik yang tidak mengindahkan ketentuan ini dia wajib 

bertanggung jawab terhadap kerugian sebesar jumlah 

pada cek. Walaupun dalam praktek perbankan seringka-

li terjadi pencoretan atas kata-kata itu guna pemba- 

talan klausula tersebut, dan ini telah menjadi ke- 

biasaan dalam dunia perbankan.

b. Antara cek silang dan cek untuk perhitungan sama-sama 

mempunyai tujuan agar lebih aman dalam peredaran cek 

tersebut. Sedang yang menjadi perbedaannya adalah 

pada cek silang masih ada kemungkinan untuk diambil 

tunai, pada cek untuk perhitungan tidak dapat diam

bil tunai melainkan hanya dengan cara pemindahbukuan 

dana. Dalam praktek perbankan banyak orang yang me- 

nyamaratakan pengertian cek silang dan cek untuk per

hitungan.
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Perbandingan cek unutk perhitungan dengan giro 

bilyet, yakni kedua-duanya dalam hal pembayarannya 

mempunyai persamaan karena sama-sama dengan cara 

pemindahbukuan dana. Letak perbedaannya adalah bah

wa cek untuk perhitungan itu merupakan surat berhar

ga karena dapat diendosemenkan, s'edang giro bilyet 

tidak dapat diendosemankan. Perbedaan lainnya yaitu 

bahwa cek untuk perhitungan itu tidak dapat dibatal- 

kan dan harus segera dilakukan pemindahbukuan dana 

ditunjukkan kepada tertarik atau jika melalui kli

ring pemindahbukuannya setelah selesainya pertemuan 

kliring kedua. Pada giro bilyet dapat dibatalkan 

dan pemindahbukuannya tergantung-.pada tanggal efek- 

tifnya.

c. Masalah cek untuk perhitungan yang kosong' (cek ko

song) itu bisa timbul, hal ini disebabkan adanya 

rahasia bank, atau karena terjadi penyalahgunaan 

kepercayaan nasabah dan kurang waspadanya petugas 

administrasi bank. Sehingga diperlukan cara menga- 

tasi masalah dan jalan penyelesaiannya, baik secara 

preventif maupun represif.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang saya kemukan tersebut

di atas, maka saran yang saya berikan sebagai berikut :
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a, Sebaiknya kewajiban penarik dalam hal penyediaan 

dana guna pembayaran cek untuk perhitungan, dananya 

harus sudah tersedia dalam jumlah yang cukup pada 

bank, pada saat ia menarik cek untuk perhitungan 

dan bukan pada saat hari bayar (pada saat cek di- 

tunjukkan) untuk dimintakan pemindahbukuan dana. 

Kebiasaan dalam dunia perbankan yang dapat memba- 

talkan klausula cek untuk perhitungan, hendaknya 

ditinggalkan karena apabila dibiarkan berlarut-la- 

rut, apabila pada suatu saat timbul sengketa pihak 

bank sendiri yang akan dirugikan. 

b* Hendaknya pada masyarakat pemakai jasa bank diberi 

penerangan masalah cek silang dan cek untuk perhi

tungan, sehingga mereka mengerti bedanya dan tidak 

mencampuradukkan pengertiannya, separti yang dimak- 

sud dalam KUHD.

c. Penanggulangan dan penyelesaian masalah cek untuk

perhitungan yang kosong (cek kosong) baik secara 

preventif maupun represif hendaknya lebih diinten- 

sifkan, agar tidak terjadi cek untuk perhitungan 

yang kosong (cek kosong) dalam jumlah banyak dan 

berulang-ulang, sehingga pihak yang beritikad baik 

akan mendapat perlindungan*
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Rata-rata per hari ^5.315 136.164
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b'AFTAR KLIRING

S ub t.
Mand/

Wlss.
Pem.

Jum l.

S urabaya.......................................... 19

1 (Y A N G  M E N Y E R A H K A N )

Tanda tangan & Nama terang 

Pem im pin K E L O M P O K  [  1 " |

( Y A N G  M E N E R 1 M A ) 

Tanda tangan & Nama terang

R p.

R p .

Rp.

Pem im pln K E L O M P O K
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B A N K BILYET -  SALDO

K e io m p o k

KLIRING DAN CALL MONEY

I 'ada iH-ru-muan k l i r in g  d a n  v;all m o n e y  h a n  ini te lah  k am i  p e r h i tu n g k a n  k e p a d a  b a n k - b a n k  la in  d a n  o le h  b ank -  

b a n k  lam te lah  d ip i ' r h i tu n g k a n  p u la  k e p a d a  kam i w a r k a t - w a r k a t  k l i r i n g  d a n  caJl m o n e y  sebaga i  b e r i k u t  :

R p  R p
P E R T E M U A N  K L I R I N G  K E  -  I

. . . l e m b a r  s u r a t ' s u r a t  D e b e t  y a n g  d is e ra h k an  

.. . .  l e m b a r  n o t a - n o ta  Kxedit yang  d iU 'r im a

Rp

J u m ia h  u n t u k  K R E D I T  k am i  :

le mbur su ru t -su ra t  D e b e t  y a n g  d i t e r im a  

l e m b ar  n o ta - n u ta  K red i t  y an g  d is e ra h k an

J u m ia h  u n t u k  D E B E T  k am i  :

H asil k liring k e  — 1
K L I R I N G - R E T O U R  

. l e m b a r  su ra t - su ra t  D e b e t  y a n g  d i s e r a h k a n

lem bar  s u m - s u r a t  D e b e t  y a n g  d i t e r im a  

C A L L  -  M O N E Y

Hasil k lir ing  — re to u r

D ala m U ansak s l  cal l m o n e y .K a n  ini t e l a h  te r jad i  
m u t a s i - m u t a i i  sebagai b e r i k u t  :

Dana call m o n e y  y an g  d i te r im a  d a ri :

BANK____________________________ BC N o ________________

B A N K ____________________________BC

J u m i a h  u n t u k  K R E D I T  k a m i :

D ana call m o n e y  y an g  d is e ra h k a n  k e p a d a  :

H A N K .

B A N K .

. W .  N o  . 

. BG No.

J u m ia h  u n t u k  D E B E T  kam i :

S A L D O  C A L L  M O N E Y

S aldo k l i r in g  d a n  call m o n e y  har i ini  s e b e i i r

D K

D K

0 3
D E B E T  K R E D I T

l Tefbilang ..

u n t u k  ju m iah  m a n a  kam i m i n t a  Hank Si-mral m e n d e b i t i r  m e n g k r e d i t u r ,  r ek e n in g  k a m i  p a d a n y a .
S E T U J U  '--------------------------------------------------

B A N K  I N D O N E S I A  S u ra b a y a ,
Su rab ay a

W a k i l  k l i r ing

K ep ad a  B A N K  S E N T R A L  *
S e te m p a t
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N.B. Corel yang tidak d ip e r lu k a n . *N.B. Corel yang tidak d ip e r lu k a n . •N .B . Corel yang tidak d ip e r lu k a n . *N.B. Coret yang tidak d ip e rlu k a n . *N.R. C orel yjng tidak d ip e r lu k a n . 'N .B . C orel yang tidak d ip e r lu k a n . *n _b . Corel yang tidak d ip e r lu k a n .
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