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-TUJUAN PENELITIAN : 

1.	 Untuk mengetallui sejauh mana mengatasi dampak c ek 

mundur melalui upaya me11batkan Bank tertarik ke

dalam hukum cek. 

2.	 Untuk mengetallui bagaimana upaya Bank dalam mem

bantu Nasabah untuk mengatasi kemungkinan penarik

an cek kosong. 

METODOLOGI :
 

Penelit1an ini mengutamakan studi dokumenter dengan
 

cara :
 

1.	 Mengumpulkan sampel yang akan ditentukan sebagai 

sumber data. 

2.	 Melakeanakan pengumpulan data berupa,wawancara dan 

pengumpulan dokumen. 

3.	 sampel terdiri dari Bank Swasta dan Bank Pemerin

tall serta Pedagang. 

4.	 Lekasi Penelitian : Surabaya 

5.	 Analisa Data: 

Surat cek bertanggal mundur disebut pula 

dengan Post Dated Cheque adalah surat cek yang di

beri tanggal lebih kemud1an dari saat penerbitan

nya. Meskipun warkat cek mundur tersebut tidak di

atur dalam I:i tab Undang-undang HukuDl Perdata (KUHD) 
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namun para pengusaha atau pedagang tetap menerbit

kan, menerimanya, dan mempergunakan dalam Lalu Lin

tas Giral berdasarltan kesepakatan, kepercayaan, dan 

kebiasaan diantara para pihalt un'tuk memperlancar 

transaksi perniagaan. 

Berbagai hal yang mendorong diterbitkan cek 

lIlundur' antara lain : 

- Adanya kesepakatan para pib.ak yang berkepentingan. 

- Adanya kelemahan dalam ketentuan Undang-undang. 

- Adanya lalu lintas perdagangan yang semakin Luaa 

dan maj u • 

Xetentuan dalam KURD mengenai cek terse but 

pada pasal 180, 189. 190a, 1900 IUHD memberikan pe

luang kepada pihak penarik, bart! Illenyediakan dana 

apabila pada saat jatuh tempo. Dan penyediaan dana 

tidak diadakan saat diterbitkan cek, sehingga sewak

tu-waktu apabila cek tersebut diunjukkan ditolak 

Bank. 

Dengan berlakunya cek yang diberi tanggal 

mundur ini mempunyai akibat yaridis dalam masyara

kat yaitu berubahnya fllDgsi oek dari alat bayar 

kontan menjad1 alat bayar kredi t yang seharusnya 

sewak~u-wakt~ dapat diunJukkan surat cek tersebut 

untllk diuangkan tetapi kenyataan harus menunggu 

Jatuh tempo. Akibat hukum yang lain adalah timbul

iv 

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

LAPORAN PENELITIAN DAMPAK YURIDIS PENARIKAN CEK MUNDUR DALAM MASYARAKAT SOENDARI KABAT



nya	 oek kOBOng. Undang-undang No. 17 tahun 1964 

dan KeputuBan 2reB1de~m Kab1ne~ Repub11k Indones1a 

1II0. Aa/D1119 bah....a penar1kan oek kosong Bsr1ngkal1 

d1t1mbulkan karena praktek penggunaan oek ~undur, 

namun kedua ketentuan-ketentuan teraebut d10abut 

karena Banks1nya berat sehingga ~enghambat jalan

nya perekonomian dan keluar un No. 12 tahun 1971 

dengan surat Edaran Bank tanggal 9 Agustue 1979 

No.	 SE.12/8/lTPl'R 

Undang-undang No. 14 tanun 1967 tentang Po

kok-pokok ParbaDkan mengatur mengenai perbankan 

a.ebaga1 tertar1k dalam hukum c ek, lLlempunyai hu

bungan hUkum antara nasabah sebagai penerb1t dan 

teraangkut serta penerimajpemba....a oek untuk mengu
,

angkan surat oek terssput. Tarsangkut di a1ni me

miliki kebijaksanaaD dalam menerapkan peraturan 

aacara ketat maupun secara flaks1bel sebaga1 usaha 

me~perlancar traneakai yar~ menggunakan uang giral. 

KESIMPULAli : 

1.	 Surat" oek lIundur yang d1pergunakan aebagai alat pem

bayaran g1ral. dalam tranaakai perniagaaA supaya da

pat d1pero~a harus d1patuhi keaepakatan dl antara 

para. pih.ak dan d1dukung dengan dana. Hal tersebut 

tidak men1mbulkan dampak terjad1nya oak kosong ya~ 

sangat merugikan masyarakat maupun perekonomian• 
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2.	 Perbankan sebagai p1.b.ak tertar1k dalam melancarkan 

uaahanya harus melakukan t1ndakan-tindakan ba1k 

preventif maupun reprea1f. 

T1ndakan tersebut sebagai usaha melindung1 nasabah. 

pemegang oek maupun Lembaga Perbankan dalaa memper

lancar penggunaan uang giral. 

, 
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