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lsi Ringkasan : 

1. Masalah Penelitian 
Masalah-masalah yuridis apa yang timbul berkaitan 

dengan penerbitan travellers cheque? 

2.	 TUjuan Penelitian 
Untuk mengetahui m~salah-masalah yuridis apa yang 

timbul berkaitan denga, penerbitan travellers Cheque 
dan bagaimana penyelesaian hukumnya. 

3.	 Metodologi PenelitiaQ 
Penelitian ini berfifat deskriptif analitis dangan 

menggunakan metode dequksi. Data yang ctipergunakan 
sebagai acuan adalah data primer dan data sekunder. 

Data primer diperoleh dari informasi yanq berkai
tan dengan permasalahan-permasalahan yang timbul sehu
bungan dengan penerbitan travellers cheque dalam prak
tek pernankan. Data tersebut diperoleh dengan melalui 
wawancara secara bebas berkaitan dengan obyek permasa
lahan. 

Sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan-bahan 
kepustakaan. terutama yang berkaitan dengan obyek
permasalahan. 
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Selanjutnya data primer dan data sekunder yang 
berhasi I dikumpulkan. akan dianal isa secara kue I i tati f . 
Analisa tersebut dilakukan dengan mengaitkan permasala
han yang ditemukan dalam praktek penerbitan dan pemak
aian travellers cheque dengan teori-teori yang ada. 

4.	 Kesimpulan 
Penerbitan travellers cheque pada dasarnya untuk 

memenuhi kebutuhan mes ye r-eke t yang sedang bepergian 
agar dapat membawa alat pembayaran praktis dan aman 
dalam jumlah banyak. 

Sebagai salah satu alat pembayaran. travellers 
cheque dapat dikategorikan sebagai surat berharga, Hal 
ini mengingat travellers cheque memenuhi syarat dan 
kriteria sebagai surat berharga. 

Hubungan hukum diantara para pihak yang terlibat 
dalam penerbitan travellers cheque. terjadi karena 
adanya perjanjian jual beli dan perjanjian pemberian 
kuasa. 

Dalam hal terjadi penolakan pembayaran terhadap 
travellers cheque. masih dimul1gkinkan untuk memperoJeh 
pembayaran melalui upaya penyelesaian secara perdamai
anatau upaya penyelesaian perdata melaJui pengadiJan. 

Oalam hal terjadi kehilangan travellers cheque. 
dapat I di tempuh 'upeya pengemba 1ian dananya (refund I 

berupa penggantian travellers cheque baru atau berupa 
uang tunai. 

5. Saran 
Mengingat pemakaian travellers cheque semakin lama 

semakin meningkat oleh masyarakat pemakai jasa 
perbankan. maka sudah seharusnyalah apabila Bank 
Indonesia mengeluarkan peraturan yang secara khusus 
mengatur mengenai travellers cheque secara ter 
per i nc i . 
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