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KATA PEN GANT All

Puji Syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan yang 

Maha Esa atas eegala Karunia-^ya sehingga saya dapat me- 

nyelesaikan skripsi in i  tepat pada waktunya. Dengan ter-  

susunnya skripsi yang berjudul "MASALAH YANG TIMBUL AKIBAT 

TERB1TN7A CEK KOSOKG11 maka salah satu syarat yang diper- 

lukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas 

Hukum Universitas Airlangga Surabaya sudah dipenuhi,

Melalui kesempatan in i ,  saya ingin menyampaikan ra

sa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Djo- 

ko Slamet, S.H. selaku dosen pembimbing yang telah bersedia 

meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan bantuan 

serta petunjuk-petunjuk dengan penuh kesabaran hingga se- 

lesainya skripsi in i ,  Demikian pula saya ucapkan terima 

kasih kepada Bapak Pimpinan Bank Arta Niaga Kencana (ANK) 

Cabang Surabaya dan Perpustakaan Universitas Airlangga 

yang telah memberikan segala sesuatu yang sangat diper- 

lukan dalam penyusunan skripsi in i ,

Tidak lupa saya. mengucapkan terima kasih pula ke

pada Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas A ir 

langga yang telah menanamkan segala ilmu pengetahuan dan 

memberikan bimbingan kepada saya selama kuliah di Takultas 

Hukum Universitas Airlangga.

Terakhir saya sampaikan terima kasih kepada ayah

iv

ADLN Perpustakaan Universitas Airlannga

Skripsi  
MASALAH YANG TIMBUL AKIBAT TERBITNYA CEK KOSONG

SIANA SUWARN1 WIJAYA



dan ibunda serta suamiku tercinta yang penuh dengan ke- 

sabaran memberikan dorongan dan doa kepada saya. Dan 

tak lupa juga akan jasa dan pengorbanan serta dorongan 

dari kakak dan adik-adik sampai selesainya skripsi in i .

Akhlrnya seperti pepatah mengatakan, "Tidak ada 

gading yang tak retak'1, maka saya menyadari bahwa skripsi 

in i  masih jauh dari sempnrna dan sangat sederhana sekali. 

Oleh karena itu tegur sapa dan saran-saran yang bers i fat 

membangun demi perbaikan sangat saya harapkan dan dengan 

senang hati.

Surabaya, Agustus 1989 

SIANA SUWAHNI WIJAYA
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BAB I 

PENDAHULUAN

1. Permasalahan • Latar Belakang dan Rumusannva

Perkembangan ekonomi dewasa in i  khususnya dalam 

hal proses moneterisasi semakin meluas. Dalam perihidup 

sosial kita semakin meluas pula proses individualisasi 

dengan semakin menonjolnya motivasi ekonomi termasuk 

motivasi keuntungan/profit sebagai dorongan kemajuan 

dan pertumbuhan ekonomi. Sementara itu sebagian rakyat 

sedang bergulat untuk memperoleh pekerjaan dan kehidup- 

an yang layak sebagai manusia* Dalam lingkungan yang 

serba dinamis tetapi juga serba kekurangan inilah pe- 

ranan usahawan dan bank hidup, bekerja dan bergiat.

Ini berarti perlu adanya kerjasama yang produktif dar. 

saling menghidupkan antara mereka, melebihi dari seke- 

dar memenuhi kehidupan yang layak. Perwujudan kerja 

sama itu dapat kita saksikan dalam perkembangan lalu- 

lintas pembayaran. Dalam lalu lintas penibayaran itu 

lebih banyak yang bers i fa t  kartal daripad a yang bersi- 

fa t ' .g iro l .  Adapun yang bers i fa t  g i ra l  artinya tidak 

tunai/kontan, dalam hal in i  berupa wesel, cek, b i lyet  

g iro dan lain-lainnya.

Peranan cek sebagai salah satu alat pembayaran

1
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yang bers ifat g i ra l  adalah sangat e f f i s ien  sebagai suatu 

sarana untuk menunjang lancarnya pembayaran dalam per- 

ekonomian. Sejalan dengan perkembangan g ira l isas i  pem

bayaran tersebut, sering dalam persuratkabaran dikata- 

kan bahwa pembayaran lewat bank dengan cara penarikan 

cek, kadangkala ter jad i  penipuan yaitu yang dikenaJ 

dengan ie t i lah  penarikan cek kosong. Yang divnaksud cek 

kosong adalah : HCek yang ditunjukkan pada bank ter tar ik ,  

tetapi dana si penarik yang tersedia pada bank tidak

mencukupi untuk memenuhi pembayaran sejumlah uang yang
1ter tu l is  di atas cek yang ditariknya itu" .

Kitab Undang-undang Hukum Pagang tidak mengatur

secara tegas tentang apa yang di maksud dengan cek kosong,

Hanya di dalam salah satu pasalnya yaitu pasa] 190 (a j

tentang kewajiban bagi penarik cek, yaitu :

Tiap-tiap penarik, atau t iap-t iap  mereka atas tang- 
gungan siapa cek itu ditariknya, wajib mengusahakan 
agar pada hari bayarnya pada si tertar ik  telah ada 
keuangan cukup guna membayar cek tersebut, pun sekira- 
nya cek itu dinyatakan harus dibayarkan kepada orang 
ke t iga, namun kesemuanya dengan tid^k mengurangi 
kewajiban penarik menurut pasal 189.

Pimaksud dengan dana/fonds tidak hanya saldo kredit dari

2

Pjoko Slamet, A, Oemar Wongsodiwirjo, Samzarl 
Boentoro, Pengertian Singkat Tentang Hukum Pagang -̂husus 
Surat Berharga 11 Perlhal Cheque dan (*lro k j l y e t , cet. I, 
Pep, nukum Pagang, Surabaya, 1984, h. 15.

2Ibid.. h. 17.
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nasabah yang bersangkutan saja, melainkan juga fa s i l i t a s  

kredit yang telah disediakan oleh bank bagi si nasabah. 

Apabila si penarik cek merupakan seorang nasabah yang 

beritikad baik, maka sebelum menarik euatu cek akan me- 

meriksa terlebih dahulu mengenai dana yang tersedia pada 

bank. Akan tetapi seperti yang k ita  ketahui pada v/aktu 

sekarang in i ,  banyak terdapat penarikan surat cek yang 

tidak d isertai dengan persediaan dana yang cukup oleh s i -  

penarik (nasabah bank),

Mengenai cek kosong pernah diatur pada suatu UU 

yaitu Undang-undang Ho. 17/thn 1964, dengan pertimbangaii 

akhirnya dikenakan sanksi pidana berat. Maksud dari. 

pembuat Undang-undang ^o. 17/thn 1964 mengenai hal terse- 

but selalu berusaha untuk mengadakan pencegahan tiinbulnya 

praktek pemasukan cek kosong,

Dengan dikeluarkan UU tersebut harapan Pemerintah 

agar masyarakat meiasa aman dan terlindung, namun ke- 

nyataannya masyarakat semakin takut untuk menggunakan 

cek sebagai a lat pembayaran, maka dicabutlah UU no.17/1964 

dengan Perpu no. 1/thn 1971, LN no. 55 thn 1971 kemudian 

disahkan sebagai UU melalui UU no. 12/1971, LN no. 83/ 

thn 1971. Pengaturan selanjutnya diatur melalui peraturan 

yang dibuat Bank Indonesia. Dalam peraturan yang dibuat 

oleh Bank Indonesia dapatlah kita l iha t  bahwa adanya 

peralihan sanksi, semula merupakan sanksi pidana yang
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kemudian beralih hanya kepada sanksi administrate saja.

Peralihan sanksi in i  dimaksudkan diantaranya, 

agar merangsang masyarakat untuk mengaktifkan pengguna

an cek kembali sebagai a lat pembayaran dalam lalu l in -  

tas perekonomian. Meskipun demikian banyak rnasalah yang 

timbul dalam praktek tentang penggunaan cek sehubungan 

dengan sanksi administratif* Bertolak dari uraian di- 

atas, saya kemukakan perumusan permasalahan sebagai 

berikut ;

1. Bagaimana penggunaan cek sebagai a lat bayar 

tunai ?

2. Bagaimana terjadinya cek kosong dalam praktek 

perbankan ?

3. Tindakan apakah yang dilakukan oleh bank dan 

UU apabila terjadinya cek kosong ?

2. Pen.jelasan Judul

Di dalam dunia perdagangan sering terdengar cek' 

yang ditolak dengan alasan cek kosong. Dan kita rnenge- 

tahui bahwa cek merupakan a lat pengganti uang tunai 

yang praktis dan aman. Dasar penerbitan cek in i untuk 

kemudahan dan kepentingan penarik sendiri, Jadi sad ah 

selayaknya penarik cek harus menjamin cek itu ada dana- 

nya agar tidak ditolak. .
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3. Alasan Pemillhan Judul

Judul yang saya p i l ih  untuk menjadi topik pem- 

bahasan skripsi in i ,  yaitu, tentang masalnh yang tim

bul dengan terbitnya cek kosong yang bagi saya sangat 

menarik. Karena seringkali kita melihat dalam praktek 

pembayaran transaksi semakin banyak penggunaan cek 

kosong, bahkan dalam praktek sekarang in i  seakan- 

akan dalam menarik cek tanpa adanya dana yang cukup 

merupakan hal yang biasa. Di sini biasa dalam. art i  

tidak merasa takut dengan ancaman dan sanksinya, be- 

gitu juga lalu tidak memikirkan akibat penarikan cek 

kosong itu bagi peinegang cek tersebut,

Dengan berpandangan dari kenyataan-kenyataan 

yang telah ada, saya akan membahas peranan ancaman 

sanksi bagi s i  penarik cek kosong, serta menganalisa 

dasar-dasar yang terkandung di dalam sanksi itu sen- 

d i r i ,  Dan saya ingin membahas tindakan yang dilakukan 

oleh bank dalam menangani masalah cek kosong.

4. Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi in i  mempunyai dua tujuan yaitu 

tujuan akademis dan tujuan praktis. Tujuan akademisnya 

untuk melengkapi persyaratan kurikulum yang diwajibkan 

untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hu- 

kuin Universitas Airlangga, Sedangkan tujuan praktisnya
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untuk menyumbangkan sedikit pemikiran dalam rangka pe« 

mecahan masalah yang timbul dengan adanya penerbitan 

cek kosong serta menambah pembendaharaan tulisan ilmiah 

di kalangan masyarakat pada umumnya dan mahasiswa pada 

khususnya* Dan mudah-mudahan dengan sumbangan penulisan 

yang masih jauh dari sempurna in i  dapat berguna bagi 

adik-adik mahasiswa, masyarakat dan merupakan pertang- 

gung jawaban pada almamater tercinta,

5. Metodologi 

a* Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penulisan skripsi ini 

dilakukan dengan pendekatan yuridis, maksudnya pembahas- 

an in i  dilakukan berdasarkan pada peraturan-peraturan yang 

mengaturnya baik yang terdapat dalam KUHD maupun peraturan 

lainnya. Seaangkan pendekatan kepustakaan berupa l i te ra tu r  

dan tulisan-tulisan ilmiah, catatan kuliah Hukum Dagang 

yang tentunya eemua ada hubungannya dengan materi yang 

saya bahas dalam skripsi ini* Serta pendekatan praktia 

yaitu penggunaan cek di dalam praktek sehari-haxi.

b . Sumber Data

braian-uraian dalam skripsi ini saya ambil dari 

perkuliahan Hukum Dagang, di samping juga dari studi 

l i te ra tu r  di perpustakaan seperti yang tercantum dalam 

daftar bacaan, dan dari keadaan praktek penggunaan cek
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sehari-hari, sehingga sumber datanya adalah sebagai 

berikut :

!• Kepustakaan yaitu : uraian-uraian yang terdapat dalam 

berbagai buku dari beberapa pengarang yang berhubungan 

dengan surat berharga (cek) pada umumnya, juga dari per

aturan perundangan yang berkaitan dengan cek.

2, Wawancara, yaitu : Dialog dengan pimpinan Bank Arta 

Niaga Cabang Surabaya dan beberapa petugas. dari bank 

swasta yaitu Bank Perkembangan Asia, Bank Arta Niaga.

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pertama-tama saya kumpulkan data dari kepustakaan 

yang berupa buku-buku, peraturan perundangan yang berhu- 

bungan dengan permasalahan, dan tidak ketin^galan pula 

catatan kuliah Hukum Dagang. Kemudian menghubungi pihak- 

pihak yang ada hubungannya dengan masalah in i untuk me- 

ngadakan wawancara atas hal-hal yang bers i fa t tehnis.

Dari data yang terkumpul saya olah dengan membagi-bag.inya 

menjadi bab dan sub bab sesuai dengan pembahasannya.

d. Analisa Data

Semua data dan informasi yang saya peroleh baik 

kepustakaan maupun lapangan (wawancara), saya kelompokan, 

kemudian saya t e l i t i  dan saya nilai. manakah kiranya yang 

sesuai dengan tujuan pembahasan, Dari hasil p^nggelompokan 

kemudian dilakukan suatu analisa, agar diperoleh data yang 

re lev an dengan tidak mengurangi apa yang telah diperoleh
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8
dari kenyataan dalam praktek (d i  lapangan).

6. Pertanggungjawaban Sjstematlka

Untuk dapat tercapainya pembahasan pokok perma

salahan dan juga batasan-batasan permasalahan yang te

lah saya gariskan, rnaka pada Bab I skripsi in i  saya 

akan menguraikan secara singkat tentang pokok-pokok 

dan batasan-batasan permasalahan yang akan dibahas. 

regitu pula mengenai alasan pemilihan judul serta me- 

tode yang akan digunakan dalam pendekatan masalah♦

Yang menjadi pokok pembahasan permasalahan di- 

dalam skripsi in i ,  yaitu mengenai sanksi yang diatur 

dalam UU dan peranan bank atas penarikan cek kosong. 

^ntuk itu pada Bab I I  terlebih dahulu saya membahas 

tentang tinjauan cek secara umum, terutama mengenai 

hal-hal yang merupakan syarat-syarat formil menarik 

suatu cek, Jumlah nominal cek, dan kewajiban penarik 

cek serta tujuan yang terkandung daJam cek.

Agar uraian dan pembahasan dalam skripsi in i  

nampak sistematis maka Bab I I I  saya membahas tentang 

terjadinya cek kosong, Dengan menguraikan masalah- 

masalah yang berhubungan dengan penggunaan cek. Dan 

bagaimana terjadinya cek kosong dalam praktek perbankan. 

Serta membahas menarik cek kosong melalui Post Dated 

Cek.
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Kemudian untuk lebih mendekati kepada pokok per

masalahan maka dalam Bab IV saya membahas tentang akibat 

hukum dari penarikan cek kosong. Xindakan apa saja yang 

dilakukan oleh pihak bank tertarik sehubungan dengan 

penolakan cek kosong. Begitu pula upaya-upaya hukum 

yang dapat digunakan.

Dan akhirnya dalam Bab V, tentang penutup saya 

sampaikan kesimpulan dan saran.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlannga

Skripsi  
MASALAH YANG TIMBUL AKIBAT TERBITNYA CEK KOSONG

SIANA SUWARN1 WIJAYA



PENGGUNAAN CEK bEBAGAI ALAT BAYAR TUNAI

BAB II

I . Penftertian dan Pengaturan Cek

Ist i lah  Cek telah sering kita dengar. Tetapi

mungkin masih sedikit di antara kita yang benar-benar

rnemahaminya. Yang menjadi persoalan sekarang ; Apakah

ar t i  cek itu ? Dr. Lucas dalam bukunya "Cheque, giro

en binnlandsche Clearing1' t memberikan de f in is i  cek

sebagai berikut ;

Cek adalah perintah pembayaran (kepada bank) dari 
orang yang menandatanginya untuk membayar kepada 
orang yang membawanya atau orang yang namanya te r 
sebut di atas cek itu sejumlah uang yang tertera 
di atasnya.

Yang dimaksudkan dengan orang yang menandatanga- 

ninya di s in i ,  tentu orang yang mempunyai simpanan uang 

atau dana dalam bentuk rekening g iro di bank. Seperti 

diketahui, cek itu dapat digunakan untuk melakukan pem- 

Vayaran, atau dengan kata lain, cek merupakan alat pem

bayaran. Cek pada prinsipnya, hanya digunakan untuk sa- 

tu kali pengambilan uang saja, walaupun mungkin ter jad i 

pindah tangan beberapa kali .

Kitab Undang-undang Hukum Dagang Indonesia, ju

Achmad Anwari, Apakah Cek i t u t cet, 1, GhaJia
Indonesia, Jakarta, 19SlV  h • 7"!

3

10
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memberikan de f in is i  mengenai cek sebagai berikut :

"Cek adalah perintah tidak bereyarat dari pemegang re- 

kening (nasabah g iro )  kepada bank, untuk membayar se- 

jumlah uang tertentu",

Dari kedua d e f in is i  tersebut di atas, maka da- 

patlah dikatakan bahwa pada umumnya mereka sependapat 

tanpa adanya suatu perbedaan yang pr ins ip i l ,  Yang pen- 

ting harus terdapat suatu perintah ter tu l is  dari sese- 

orang kepada bank tertarik/bank penyimpan dana untuk 

membayar sejumlah uang kepada orang yang dimaksud.

Seseorang atau suatu badan sebagai nasabah yang 

membuka suatu rekening giro pada suatu bank, setiap sa- 

at ia dapat menyimpan ke dalam dan atau menarik kembali 

dananya dari rekening koran yang dipeliharanya oleh 

nasabah tersebut pada bank yang bersangkutan. Jika hal 

nya demikian maka " te r ta r ik "  harus merupakan suatu 

bank. Sebaliknya kalau ’’perintah untuk membayar" te r 

sebut ditujukan kepada suatu badan atau perusahaan 

atau perorangan, maka "perintah untuk membayar" te r 

sebut tidak dapat dinamakan sebagai suatu cek.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang, " tertar ik "  

dari suatu cek dapat berupa seorang bankir dan tidak

11

^Djoko Slamet, op. c l t . . h. 1,
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diharuskan suatu bank. Yang diraaksudkan dengan bankir 

d is in i  ialah setiap orang atau badan yang pekerjaannya 

secara teratur memegang keuangan untuk pemakaian sege- 

ra oleh orang-orang la in . Demikian penjelaean kata ban

kir menurut pasal 229a bis Kitab Undang-undang Hukum 

Dagang. Juga dalam Undang-Undang No. 14 tahun 1967 ten- 

tang Pokok-pokok Perbankan pada pasal 4 hanya dikata- 

knn bahwa suatu badan atau perorangan yang melakukan 

uspha serupa dengan usaha bank, wajib menamakan d i r i -  

nya bank.

Bank sebagai suatu lembaga keuangan bertugas me

la lu i  kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan, menarik 

uang dari dan menyalurkannya ke dalam masyarakat. Dalam 

menjalankan fungsinya in i  tentu tidak bisa terlepas dari 

masalah pembayaran yang bers i fa t g i ra l .  Untuk leb.ih mem- 

perlancar jalannya pembayaran para pengusaha menggunakan 

alat pembayaran g ira l  yaitu menggunakan cek.

Peraturan yang mengatur tentang cek yang terdapat 

pada KUHD sekarang in i  adalah hasil  dari trakta&t-traktaat 

yang dibuat dalam Xonperensi Jenewa pada tahun 1931.

Dengan St. 1934 no. 562 jo St. 1935 no. 531 KUHD di Indo

nesia diubah berdasarkan persesuaian dengan KUHD di ne- 

geri Belanda, khusus mengenai t i t e l  7 dengan St. 1935 

no. 77 jo 562 diatur tentang cek dan kwitansi-kwitansi

12

ADLN Perpustakaan Universitas Airlannga

Skripsi  
MASALAH YANG TIMBUL AKIBAT TERBITNYA CEK KOSONG

SIANA SUWARN1 WIJAYA



dan proses-proses atas tunjuk. Perubahan Ini mulai ber- 

laku tanggal 1 Januari 1936. Selanjutnya ketentuan- 

ketentuan mengenai cek diatur dalam Kitab Undang-undang 

Hukum Dagang Bab VII pasal 178 sampai dengan pasal 229d.

13

2. Syarat-syarat Formll Menarik Cek

Untuk dapat dikatakan suatu cek maka harus me~ 

menuhi Bemua syarat yang tercantum dalam pasal 178 Ki- 

tab Undang-Undang hukum Dagang. Adapun syarat-syarat 

yang dimaksudkan ialah :

1. Nama "cek” dimuatkan dalam teksnya sendiri dan 
diistilahkan dalam bahasa cek itu di.tulisn.ya.

2. Perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah 
uang tertentu.

3. Nama orang yang harus membayarnya ( t e r ta r ik f .
4. Fenetapan tempat di mana pembayaran harus di~ 

lakukan.
5. Tanggal dan tempat cek ditariknya.
6. Tanda tangan orang yang mengeluarkan cek itu 

(penarik).

Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka tidak 

dapat dikatakan sebagai suatu cek. Namun Undang-Undang 

masih memberikan pengecualian dalam hal tempat pembayar

an, seperti yang ditentukan pada pasal 179 sebagai beri- 

kut di bawah in i  :

^R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Mtab Undang- 
Undan^ Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepallitan, 
c e t . x i i l ,  Pradnya Par&mitha, Jakarta, 1983, h. 53.
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1. Bila tempat pembayaran tidak d i tu l is  dalam cek, 
maka nama tempat di samping nama tertar ik  d i-  
anggap tempat pembayaran.

2. Bila ada beberapa tempat yang d i tu l is ,  maka na- 
ma tempat yang d itu l is  terdahululah yang diambil*

3. Jika petunjuk-petunjuk tersebut di atas tidak 
ada, maka tempat pembayaran dianggap di kantor 
pusat tertarik .

4. Kalau tempat, di mana cek itu diterbitkan tidak 
ter tu l is  maka tempat yang te r tu l is  di samping 
nama penarik, diagggap sebagai tempat d i te rb i t -  
kannya surat cek.

Kewajiban untuk mencantumkan kata cek itu pada 

lembaran cek sesungguhnya bukan hanya untuk mcnunjukkan 

s i fa t  dari surat tersebut melainkan juga untuk membeda- 

kan lembaran surat jenis in i  dengan jenis yang lainnya 

seperti wesel misalnya,

Perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah 

uang tertentu. Hal in i  mempunyai persamaan dengan wesel,. 

Tetapi dalam hal penyebutan jumlah uang sesuai bunyi pa

sal 186 Mtab Lindang-undang Hukum Dag an g dikatakan bahwa 

apabila terdapat perbedaan dalam menuliskan jumlah uang 

dengan angka dan dengan huruf maka yang dibenarkan ada- 

lah yang d i tu l is  dengan huruf* Juga apabila terdapat 

kekeliruan dalam menuliskan jumlah dalam angka maka 

yang diambil adalah bilangan yang ter tu l is  paling

14

Purwosutjipto, Pengertlan Pokok Hukum 
Dafianfi Indonesia, J i l id  7, Djambatan, Jakarta,. I ?j84," 
h. 138.
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keci l .  Khusus mengenai bunga pada cek, pada pasal 184 

Kitab Undang-undang Hukum Dagang mengatakan bahwa pe

nyebutan dalam cek mengenai perjanjian memberi bunga 

dari sejumlah uang yang harus dibayar dianggap tidak 

te r tu l is .  Jadi dianggap tidak ada. Menurut Mr. Scheltema, 

ra t io  dari pasal 184 KUHD in i  ia lah# "Bahwa oleh karena 

cek hanya berlaku selama 70 hari, maka penyebutan pem-

berian bunga akan menimbulkan kesulitan dalam menghitung
7

bunga tersebut".

Penyebutan nama ter tar ik .  Tertarik dalam hal 

cek in i  haruslah suatu bank dan bank in i  harus mein- 

punyai uang simpanan dari s i  penarik, di mana si pe

narik berhak untuk mempergunakan simpanannya. Selan- 

jutnya pada pasal 180 Kitab Undang-undang Hukum Dagang 

ada dikatakan bahwa apabila syarat mengenai uang sim

panan tidak terpenuhi maka tetap berlaku suatu cek.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa syarat in i  tidak 

mutlak. Sedangkan mengenai bilamana s i  tertar ik  harus 

memegang uang simpanan dari s i penarik, pasal 190a/b 

Kitab Undang-undang Hukum Dagang mengatakan bahwa uang 

simpanan itu harus ada pada saat ceknya ditunjukkan 

kppada tertar ik  untuk dibayar oleh si tertarik  itu.

15
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di Indonesia  ̂ cet. V II ,  Sumur Bandung, Jakarta, 1982, 
h. 82.
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Mengenai tempat pembayaran, sekalipun dalam Un- 

dang-Undang dinyatakan bahwa setiap cek apabila di da- 

lamnya tidak terdapat salah satu syarat formil sebagaj 

mana yang tercantum pada pasal 178 ^itab Undang«undang 

Hukum Dagang, maka tidak berlaku sebagai cek, sebetul- 

nya undang-undang masih memberikan pengecualian dalam 

hal tempat pembayaran yaitu terdapat dalam pasal 179 

yang telah disebutkan di muka,

Tanda tangan dari orang yang menerbitkan cek, 

Syarat in i  adalah mengenai tanda tangan penarik yang 

merupakan syarat penting bagi aahnya suatu cek, yang 

juga sebagai suatu akta. Adanya cek itu merupakan su

atu tanda bahwa ada ter jad i  sesuatu yang diakui kebe- 

narannya oleh s i  penanda tangan, Meinbuktikan adanya 

sesuatu pernyataan dari penanda tangan, yang memerin- 

tahkan kepada tertar ik  untuk melakukan pembayaran bagi 

pemegang cek tersebut.

3. Jumlah Nominal

Mengenai penulisan suatu jumlah uang tertentu 

pada cek harus d itu l is  lengkap dalam a r t i  baik dengan 

angka maupun dengan huruf serta je las,

Dalam hal terdapat perbedaan antara juirtlah yang 

d itu l is  dengan angka dan yang d itu l is  dengan huruf maka
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yang diperlukan adalah yang d itu l is  dengan huruf yang 

lengkap. Selanjutnya eeandainya dalam selembar cek 

terdapat penulisan huruf maupun angka berulang-ulang 

dan terdapat perbedaan antara satu dengan yang lainnya 

maka yang diperlakukan adalah jumlah uang yang ter-  

kec i l .  Dejrtikian i s i  pasal 186 kitab ^ndang-undang 

Hukum Dagang. Dengan demikian jelaslah bahwa kalau ter- 

nyata dalam sehelai cek yang n i la i  nominalnya d i tu l is  

dengan angka dan berulang ka l i ,  tambahan ada yang ber- 

beda, maka yang berlaku adalah jumlah uang yang terkec i l .

Kata "dituliskan" yang terdapat pada pasal 186 

Kitab Undang-undang Hukum Dagang tidak bers ifat H m ita t i f  

sehingga tidak bisa ditafsirkan secara sempit. Sebab 

tidak dikatakan bahwa "d itu l is  dengan apa". Dapat di- 

artikan d i tu l is  dengan tangan, atau dengan mesin tu l is  

atau dapat ditambah lag i  tulisan angka dengan chegue 

writer (protectogra f ) dengan maksud untuk mengamankan 

agar jumlah uang dalam cek tersebut tidak diubah oleh 

pemegangnya. kalau demikian halnya maka apabila dalam 

sehelai cek terdapat penulisan angka berulang-ulang 

di samping tulisan tangan serta terdapat pula tulisan 

dengan cheque writer dianggap tidak terbaca/tidak ada.

Dasar ketentuan yang digunakan Bank Indonesia 

dalam hal in i  ialah menurut ketentuan Kitab Undang- 

undang Hukum Dagang di mana antara lain dikatakan
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bahwa apabila penyebutan n i la i  nominal cek dalam angka 

dan huruf sama/cocok, maka jumlah yang bersangkutan aah 

untuk dibayar. Sehingga penyebutan n i la i  nominal dengan 

menggunakan cheque writer/protectograf pada cek oleh 

Bank Indonesia dianggap tidak terbaca.

^leh karena itu seandainya dalam sehelai cek 

terdapat penulisan angka berulang-ulang di samping tu- 

lisan tangan dan cheque writer yang berbeda satu sama 

lainnya maka sebaiknya bank pembayar menolak cek te r 

sebut dengan alasan tambahan penulisan cheque writer 

berbeda dengan angka yang d itu l is  oleh penarik atau 

antara huruf dan angka berbeda. Hal in i  sesuai dengan 

dasar pemikiran yang terkandung dalam Surat Edaran Bank 

Indonesia fto.SE. 9/72 UPPB yakni "demi keamanan dana 

nasabah atau bank itu sendiri" .

4. kewajlban Penarik/Penerbit

Menurut Ketentuan Undang-undang yaitu pasal 190a 

Mtab Undang-undang Hukum Dagang menyatakan sebagai be- 

rifcut : “Bahwa setiap penarik dari suatu cek berkewaj.tban 

untuk mengusahakan agar pada hari bayarnya, pada « i -  

tertar ik/bank telah tersedia dana yang cukup gun a r. :m~
g

bayaran cek tersebut".

o
Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Hukum Dagang Surat- 

surat Eerharga, cet. V II ,  Liberty, Jogjakart a , Ufa2 ,
h. 145
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Walaupun inenurut Undang-Undang demikian, yaitu 

tersedianya dana pada hari penawaran, hal in i  bukan ber- 

a r t i  bahwa dana tersebut harus terus menerus berada 

atau disimpan pada bank pembayar. Si penarik hanya ber- 

tanggung jawab untuk menyediakan dana bagi penarikan 

cek yang akan dilakukan itu selama 70 hari terhituiig 

sejak tanggal penarikan cek yang bereangkutan. Masa 70 

hari itu adalah masa berlakunya cek, di mana selama ma- 

sa itu pembayaran cek dapat dilakukan oleh bank yang 

bersangkutan. Bilamana pada jangka waktu tersebut cek 

itu tidak dicairkan/dituangkan maka penarik cek tersebut 

sudah tidak punya kewajiban lag i  untuk penyediaan dana- 

nya, sebaliknya berhak untuk raenarik kembali cek yang 

sudah dikeluarkannya itu, Namun seandainya tidak ter- 

jadi penarikan kembali cek tadi maka bank masih boleh 

melakukan pembayaran setelah masa berlakunya.

Kewajibannya yang lain ialah kewajiban regres/ 

regresp]icht, yaitu terbatas pada menjamin akan pem~ 

bayarannya. Ini berbeda dengan regres pada wesel di-  

mana regresnya itu meliputi akseptasi dan pembayaran. 

Pada cek penarik harus bertanggung jawab atas ter ja -  

dinya pembayaran cek yang ditagih. Setiap klausula 

yang bermaksud mengenyampingkan atau meniadakan ke- 

wajiban/tanggung jawab s i  penarik harus dianggap tidak
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ada/tidak te r tu l is .

Kalau k ita  menyimak lebih lanjut i s i  pasal 209 

Kitab Undang-undang Hukum Dagang, maka sebetulnya pa

sal tersebut lebih banyak mengatur hubungan hukum an- 

tara penarik cek dan tertarik  yang dalam hal in i  ada- 

lah bank. Pasal 209 Kitab Undang-undang Hukum Dagang 

in i  menjamin pembayaran bagi pemegang cek, sebab

Bagi pemegang cek hanya mempunyai hak regres ber- 
dasarkan non-pembayaran dari tertar ik . Karena 
atas sehelai cek tidak dimungkinkan untuk memper- 
oleh akseptasi dari tertar ik .  Non-pembayaran 
yang dilakukan tertar ik  adalah dikarenakan ada
nya penarikan kembali ataegcek yang bersangkutan 
atas perintak penarik cek.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa bagi pemegang,

cek merupakan jaminan yang?kuat bagi kepastian pem-

bayarannya, selama masa tenggang waktunya belum se-

lesai.

Penarikan kembali dari cek yang ditetapkan da

lam pasal 209 kitab Undang-undang hukum Dagang itu 

berarti tertar ik  tidak lag i  melakukan pembayaran, 

namun secara yurudis formilnya baru mempunyai kekuat- 

an hukum setelah masa tenggang waktunya yaitu 70 liari. 

liagi pemegang cek, masih mempunyai hak regres ter- 

hadap penarik selama tenggang waktu tersebut* Bagi

20
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tertar ik ,  ia  tidak mempunyai euatu sangai seandai- 

nya ia tidak melakukan pembayaran atas perintah pe

narik. Sebaliknya apabila tertarik tetap melakukan 

pembayaran selama waktu berlakunya itu, undang-undang 

tidak menjamin, bahwa kelak tertar ik  bisa menuntut pe

narik untuk membayar kembali. Karena Itu dapat dikata

kan juga bahwa bagi tertar ik ,  pelaksanaan pembayaran 

atas cek, bukan merupakan suatu keharusan selama ir.aca 

tenggang waktu, Bagi pemegang cek ter jad i penolakan 

pembayaran dari tertar ik ,  masih dapat mengajukan re

gres kepada penarik, atau para endosan atau kepada 

avalisnya.

5. Tujuan Cek

Adapun tujuan penerbitan cek adalah, sebagai 

a lat untuk membayar uang, Telah dikatakan bahwa ter- 

tarik dalam soal cek selalu sebuah bank/suatu bank.

Juga setiap saat cek itu bisa diuangkan. Dengan de

mikian cek berperan sebagai alat membayar uang, ka

rena memperoleh cek adalah sama dengan memperoleh 

uang tunai dari s i penandatangan. Artinya saat itu 

pemegang cek dapat menukarkan dengan uang tunai pada 

tertar ik ,

Di dalam praktek masyarakat cek dapat juga 

bertujuan sebagai a lat untuk memperoleh pinjaman uang*
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Dalam lembaran cek telah dicantumkan mengenai perintah 

membayar, nama ter tar ik ,  tempat pembayaran dsb. Dengan 

demikian pemegang cek dapat menerima uangnya eeketika, 

saat in i  menunjukkannya kepada tertar ik .  Namun ;juga b i-  

sa ter jad i  penarikkan cek itu lantaran penarik mem

punyai pinjaman uang tunai dari s i  pemegang cek dengan 

perjanjian akan dikembalikan pada lain waktu pada saat 

s i  penerima/pemegang cek memperoleh pembayaran oleh 

tertar ik . Jelas sebelumnya antara penarik dan tertar ik  

sudah mempunyai hubungan tersendiri { penarik mempunyai 

simpanan uang pada te r ta r ik ) .  Bagi penarik cek rr.eru- 

pakan alat untuk memperoleh pinjaman dari s i  pemegang 

cek.

22
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BAB I I I  

PROSES TERJADINYA CEK KOSONG

1. Masalah Cek

Pada waktu in i  kecenderungan para nasabah bank 

untuk menggunakan cek semakin banyak. Adapun yang menja- 

di nasabah bank, yang selalu memakai/ menggunakan cek 

dalam transaksi pembayaran antara lain instansi pemerin- 

tah atau bank-bank lain untuk nasabahnya bank Indonesia, 

pengusaha, Pereeroan Terbatas/PT dan pemegang rekening 

g iro .

Perbedaan antara bank Indonesia dan bank-bank 

lainnya ter letak pada nasabahnya, yaitu bank Indonesia 

hanya menerima nasabah atau yang menjadi nasabahnya ha

nya berasal dari instansi pemerintah atau bank-bank 

lainnya. Bank Indonesia tidak menerima nasabah secara 

umum. Hal in i  disebabkan juga karena bank Indonesia 

merupakan bank sentral yang bertugas membantu pemerintah 

dalam hal in i  presiden dalam melaksanakan kebijaksanaan 

moneter. Bank Indonesia melaksanakan tugasnya berdasar- 

kan garis-garis  pokok kebijaksanaan yang telah ditot.ap- 

kan oleh pemerintah, karena itu menjamin dan memelihara 

pelaksanaan moneter yang sesuai dengan kebutuhan peng- 

awasan kestabilan n i la i  mata uang kita, yaitu rupiah 

selain itu juga memajukan perkembangan produksi serta

23

ADLN Perpustakaan Universitas Airlannga

Skripsi  
MASALAH YANG TIMBUL AKIBAT TERBITNYA CEK KOSONG

SIANA SUWARN1 WIJAYA



pembangunan dalam rangka menaikkan taraf hidup masyarakat 

dalam kerangka menciptakan masyarakat adil dan makmur 

berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

Untuk dapat menarik sebuah cek pada suatu bank, 

dalam praktek dibutuhkan syarat-syarat sebagai berikut :

- mengisi formulir permohonan rekening dari bank,

- foto  copy KTP/SIM.

- adanya referensi oleh nasabah lainnya atau pejabat 

bank yang bersangkutan,

- con toll tanda tangan/spacement tanda tangan yang ber

sangkutan.

- mempunyai simpanan minimal Rp 500,000,00 (untuk Bank 

ANK).

Selanjutnya dijabarkan oleh bank ANK, dalam 

menarik sebuah cek adalah sebagai berikut :

- lembaran pertama merupakan tanda terima cek dari 

nasabah kepada bank telah dikembalikan kepada bank 

yang bersangkutan,

- rekening nasabah penarik masih ak t i f  dalam ar t i  

belum ditutup.

- dananya mencukupi,

- tanda tangan si penarik sesuai dengan contoh tan

da tangan pada bank yang bersangkutan.

- memenuhi aturan mengenai bea materai, yang antara

24
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lain dikatakan bahwa untuk cek yang bernilai di ba- 

wah satu juta dibaruskan menggunakan materai seharga 

lima ratus rupiah sedangkan untuk pembayaran di atas 

satu juta rupiah harus menggunakan materai seharga 

seribu rupiah. Tetapi hal tersebut di atas mengenai 

bea materai sudah tidak berlaku lag i  eejak 15 Novem

ber 1989. Karena adanya kebijaksanaan pemerintah yang 

ditetapkan dengan Surat Keputusah Menteri Keuangan 

No. 1131/KMK.04/1989 yang mengatakan sebagai berikut :

Bahwa terhitung sejak 15 november 1989, cek dan 
b i lye t  giro (BG) dikenai t a r i f  tunggal bea ma
tera i  sebesar Rp 500 (lima ratus rupiah) tanpa 
melihat besarnya harga nominal yang te r t^ l is  
dalam cek atau b i lye t  g iro bersangkutan.

Dengan kebijaksanaan-pemerintah in i ,  bea materai yang 

terutang atas cek dan b i ly e t  g iro yang d itar ik  antara 

22 September 1989 hingga 14 November 1989 masih dapat 

dilunasi dengan t a r i f  ketentuan lama seperti yang ter

sebut di atas.

- Penyebutan n i la i  nominal cek harus d i tu l is  secara 

lengkap, baik dengan angka maupun dengan huruf*

Bank wajib menolak pembayaran atas cek yang n i la i  

nominalnya tidak d i tu l is  secara lengkap dengan angka 

dan huruf serta adanya penulisan yang berbeda dntara
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huruf dan angka yang terdapat dalam cek.

Mengenai penarikan cek, semua bank berwenang 

juga untuk mengeluarkan blangko cek, jadi bukan hanya 

menjadi wewenang dari bank Indonesia sendiri,  Kamun de- 

mikian bukan berarti  setiap bank bebas untuk mengatur 

mengenai pelaksanaan dari pada cek, Semua peraturan yang 

dikeluarkan oleh bank Indonesia mengenai perbankan harus 

d i taa t i  sepenuhnya oleh bank-bank lainnya dalam bidang 

administrasi maupun dalam bidang kebijaksanaan keuangan.

2. Terjadlnya Cek kosong Dalam Praktek Perbankan

Dalam pemakaian cek di kalangan masyarakat sering 

sekali ter jad i usaha seseorang dalam menunaikan kewajib- 

armya di dalam suatu transaksi perdagangan menuju pada 

suatu spekulasi, yaitu menarik sepucuk cek sedangkan 

yang bersangkutan mengetahui bahwa uangnya pada bank 

tidak lag i  mencukupi sejumlah cek yang diterbitkannya. 

perbuatan orang seperti itu kadang-kadang didasarkan 

atas suatu pertimbangan, bahwa dalam beberapa waktu 

setelah penarikan cek itu dia akan segera menyetor uang 

kepada bank yang bersangkutan sebelum cek tersebut di- 

mi ntakan pembayarannya oleh s i  pemegang cek.

Sudah tentu pemegang pertama cek tersebut tidak 

mengetahui pemikiran dari penarik cek itu, andaikata
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s i  pemegang cek mengetahui, dia pasti tidak mau menerima 

cek seperti itu. Seandainya cek tersebut oleh pemegang 

pertama tidak segera diminta pembayarannya, rnelainkan 

diperdagangkannya lebih lanjut dan demikian seterusnya, 

maka ter jad i  kemungkinan bahwa usaha penarik cek untuk 

menyetor uang kepada bank sesuai dengan jumlnb cek itu 

akan berhasil. Sehingga pada saat cek dimintakan pem

bayaran pada bank, pemegang cek akan dipenuhi dan tidak 

akan pernah mengetabui, bahwa pada waktu ditariknya 3am- 

pai beberapa waktu sebelum pembayaran, dana/fonds untuk 

pembayaran cek tersebut tidak disediakan.

Sebaliknya apabila usaha itu tidak berhasil yaitu 

tidak dapat dipenuhinya dana atas sejumlah uang maka pa

da waktu pemegang terakhir menunjukkan cek tersebut pada 

bank, dia akan dihadapkan pada suatu kekecewaan sebab 

bank akan menolak membayar cek tersebut. Di dalarn dunia 

perbankan dan masyarakat hal semacam itu aikenal dengan 

is t i lah  cek kosong. Jadi yang dimaksudkan dengan is t i lah  

cek kosong adalah penarikan/penguangan cek itu tidak 

didukung oleh adanya dana/fonds yang cukup di bank. 

Secara singkat dapatlah dikatakan, bahwa persoalan cek 

kosong semata-mata persoalan yang menyangkut dana.

2.1
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3* Menarik Cek Kosong frelalul Post Dated Cek

Jika ditinjau dari a r t i  kata-katanya, post dated 

cek berarti cek yang bertanggal kemudian, yaitu pengisi- 

an tanggal lebih kemudian daripada tanggal penulisannya.

Yang dimaksudkan dengan tanggal cek/tanggal menguangkan 

adalah tanggal yang tercantum dalam cek, sedangknn tanggal 

te rb it  cek adalah tanggal saat cek itu d i tu l is  oleh pemirik. 

Jika diperhatikan uraian tersebut di atas, maka pokok p*?r- 

soalan post dated cek in i  adalah masalah tanggal.

Penarikan cek yang diberi tanggal lebih kemudian 

dari pada tanggal penarikan diatur di dalam Xeputusan 

Presidium Kabinet Republik Indonesia No. Aa/D/119 tahun 

1964 yang menetapkan sebagai berikut :

1. Penanggalan atas suatu cek yang lebih kemudian 
dari pada tanggal penarikannya (post dated cheque) 
tidak mempunyai ar t i  apa pun bagi bank atas mana 
cek itu d itar ik .

2. Tanpa memperhatikan bahwa tanggal yang tercantum 
dalam suatu cek belum jatuh tempo, cek yang ber
sangkutan dapat diajukan kepada dan harus dibayar 
oleh bank atas mana cek d itar ik ,  sepanjang cek 
tersebut memenuhi syarat-syarat formal dan untuk- 
nya tersedia dana yang cukup.

3. Suatu cek yang post dated, apabila diajukan kepada 
bank atas mana cek d itar ik  dan dito'iak karena un- 
tuknya tidak tersedia dana yang cukup, dianggap 
sebagai cek kosong.

4. Cek yang tidak diberi tanggal penarikan dengrm 
sendirinya tidak memenuhi syarat-syarat forma] 
dan karenanya tidak akan dibayar oleh bank utns 
mana cek d itar ik .
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Kengenai post dated cek in i ,  di dalam salah satu

pasal Kitab Undang-undang Hukum Dagang khususnya dalam

pasal 205 ayat 2 menetapkan sebagai berikut :

Cek yang diunjukkan untuk pembayarannya sebelum hari 
yang disebut sebagai hari tanggal dikeluarkannya1? 
cek itupun harus dibayar pada hari pengunjukkan.

l'enolakan pembayaran atas cek yang diunjukkan kecuali

dananya tidak ada/tidak mencukupi, atau adanya laporan

kehilangan cek. Tetapi penolakan dengan alasan tanggal-

nya belum sampai, tidak dapat dibenarkan oil eh Undang-

undang, bagaimanapun bank harus tetap membayar atas

cek yang diajukan kepadanya bilamana dana di bank men~

cukupi. Kalau kebetulan saat cek tersebut diunjukkan,

sebelum tanggal yang tercantum pada cek, apabila ada

persediaan uang pada rekening g iro si penarik maka cek

tersebut harus dibayar oleh bank. Kemungkinan bagi s.i

pemegang cek meminta pembayaran kepada bank sebelum

tanggal yang tercantum pada cek, entali karena terpaksa

atau disengaja, menguangkan cek itu sebelum tanggal yang

ditentukan, kalau tornyata ada dananya maka bank harus

membayar.

Bagi penarik hal in i  akan mengakibatkan kekacau- 

nn dalam perhitungan rekening banknya karena tidak sesuai 

dengan tanggal yang ditentukan dan mendapat kesulitan

29
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dalam menjadwalkan kembali uang-uang yang sudah dircn- 

canakan untuk keperluan lain yang sangat mendesak. 

Apabila cek tersebut diunjukkan kepada bank sebelum 

tanggal yang tercantum dalam cek, di mana rekening giro 

si penarik kebetulan memang benar-benar kosong, maka 

cek tersebut tidak bisa dibayar. Mengakibatkan bank 

dapat menuduh si penarik cek telah menerbitkan cek ko

song. Hal in i  menyangkut nama baik s i  penarik cek, 

Sehingga ban,yak kesulitan yang dialami penarik-penarik 

cek terutama saat berlakunya Undang-undang 17/1964 

tentang larangan penarikan cek kosong.

penarikan post dated cek in i  sering dilakukan 

oleh pedagang yang diberi kelonggaran untuk membayar 

barang yang dibelinya untuk suatu jangka waktu tertentu. 

Untuk mudahnya transaksi, maka pada saat penyerahan 

barang yang dibelinya, pembeli lalu menarik sehelai cek 

yang diberi tanggal kemudian dengan maksud, bahwa pada 

waktu itu belum adanya keuangan yang mencukupi dan di- 

perkirakan akan adanya keuangan/dana dalam beberapa hari 

lag i  (dikemudian har i ) .  Dengan memberikan tanggal yang 

berkemudian dalam cek tersebut, hal in i  dapat ter jad i 

knrenn adanya kata sepakat dan saling percaya.

Pilamana tidak dikerjakan cara dengan menggunakan post 

dated cek in i  maka akan memberikan kesulitan kepada 

penarik cek atau debitur.
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Dalam praktek perbankan sekarang In i,  yang le-  

bih dikenal dengan sebutan cek mundur sama dengan 

post dated cek yang diatur dalam Kitab Undang-undang 

Hukum Dagang khususnya pasal 205 ayat 2. Dalam praktek 

perbankan apabila cek itu diuangkan ke bank, sebelum 

tanggal yang tercantum dalam cek, sudah barang tentu 

bank akan menolaknya meskipun dana/fonds mencukupi 

untuk pembayaran cek tersebut* Jadi menurut pedoman, 

kebiasaan yang berlaku dalam praktek perbankan, bank 

hanya akan menerima cek dan menukarnya dengan uang 

tunai, apabila tanggal menerbitkan cek sama dengan 

tanggal menguangkannya, atau tanggal cek itu lebih 

ntaju dari pada tanggal menguangkannya/tang^al yang 

yang tercantum pada cek tersebut.
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AKIBAT HUKUM DAN PERANAN BANK

BAB IV

1. UU 17/1964 dan Perpu 1/1971

Pada tahun 1964, dengan adanya ge ja la-ge ja la  

yang tidak baik di tengah-tengah maayarakat mengenai 

timbulnya cek kosong, maka pemerintah berusaha mem- 

bendung arus yang tidak baik itu dengan membuat su

atu undang-undang yang melarang penerbitan cek ko

song, Undang-undang tersebut adalah UU no. 17/1964 

yang diundangkan di dalam Lembaran Negara no, 101/64 

dan diberi nama : Undang-undang tentang Larangan 

Penerbitan Cek K0song, undang-undang in i  mulai ber

laku pada tanggal 26 September 1964.

Pertimbangan-pertimbangan pemerintah, untuk 

menetapkan Undang-undang no. 17 tahun 1964, atau 

dengan perkataan lain, melarang penerbitan cek ko

song antara lain yang penting ialah :

1. Bahwa sering ter jad i  tidak tersedia dana/fonds 
pada bank atas nama cek diterbitkan.

2. Bahwa perbuatan penarikan cek kosong itu dapat 
berkembang menjadi suatu manipulasi yang dapat 
mengacau dan menfgagalkan usaha-uSaha pemerin
tah pada waktu itu dalam melaksanakan stab i l -  
isasi/perbaikan-perbaikan moneter dan pereko- 
nomian pada umumnya.

3. Bahwa penerbitan cek kosong akan mengakibatkan 
hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lalu-
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lintas pembayaran dengan,cek pada khususnya dan 
perbankan pada umumnya.

Tiga hal di atas adalah merupakan pertimbangan-pertim- 

bangan penting yang dipakai oleh pemerintah pada wak

tu itu sebagai dasar untuk melarang setiap orang di- 

dalam masyarakat menerbitkan cek kosong. Jelasnya 

bahwa menurut Undang-undang no. 17.1964, setiap orang 

yang menerbitkan cek harus menyediakan dana/fonds di- 

tangan bank pada saat penarikan cek atau pada saat 

akan dimintakan pembayarannya oleh pemegang cek*

Apabila seseoraoig menerbitkan cek yang tidak 

tersedia fonds yang cukup untuknya pada saat pener- 

bitan, sedangkan yang bersangkutan mengetahui atau 

patut harus menduga hal i t u f maka ia menurut pasal 3 

dari Undang-undang no. 17/1964, dianggap telah mela- 

kukan perbuatan pidana kejahatan. Sehingga seseorang 

dapat kita katakan penarik cek kosong apabila memenuhi 

persyaratan sebagai berikut :

Pertama, orang itu menarik cek.

Kedua, orang tersebut mengetahui atau patut harus 

menduga bahwa pada saat diterbitkannya cek pada bank 

tidak tersedia fonds yang cukup.
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Jika diperhatikan dari dua syarat di atas, ialah 

mengenai yang nomor dua* Jika orang itu sudah rne- 

ngetahui sebelumnya, bahwa untuk cek tidak tersedia 

lag i  secara cukup dananya namun dia masih tetap me-. 

nariknya, maka dalam hal in i  dia telah mempunyai ke- 

sengajaan menarik cek kosong.

l’erhadap penarikan cek kosong yang disifatkan 

sebagai suatu kejahatan dapat dijatuhkan hukuman, ke

pada orang yang melakukan penerbitan itu atau ter-  

hadap mereka atau nama siapa penerbitan itu dilaku

kan atau kepada ke dua-duanya. Hukuuian/sanksi yang 

dapat dijatuhkan menurut Undang-undang no. 17/1964 

sebagai berikut :

1. Pidana mati.
2. Pidana seumur hidup atau pidana penjara 

sementara selama-lamanya 20 tahun.
3. Pidana denda sebanyak-banyaknya empat ka

l i  jumlah yang d i tu l is  dalam cek kosong 
yang bersangkutan.

Dengan putusan hakim bahwa orang yang dijatuhi pidana 

mati, pidana seumur hidup atau pidana penjara sementara 

selamanya 20 tahun, pidana denda sebanyak-banyaknya empat 

kali jumlah yang d itu l is  dalam cek kosong yang ber

sangkutan, tidak berartl akan memenuhi hak atau me- 

ngembaHkan hak dari pemegang cek itu sejumlah uang
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yang tertera pada cek sebagai pemenuhan wajib dari 

penarik cek di dalam suatu perjanjian antar mereka.

Dengan kata lain bagi pemegang cek yang dirugikan 

oleh penerbitan cek kosong, baginya tidak ada hasil 

yang diharapkan yaitu penerimaan pembayaran sejumlah 

cek yang dipegangnya. Pemegang cek yang bersangkutan 

tetap masih dalam kedudukan yang dirugikan. Oleh ka- 

rena itu bilamana pemegang cek ingin menuntut pemenuhan 

pembayaran atas cek tersebut, maka dia sebaiknya me- 

milih jalan melalui hukum perdata.

Itulah sebabnya selama berlakunya Undang-undang 

no. 17/1964 dapat dikatakan bahwa penerbitan cek ko

song itu malah tidak berhasil d iatasi dan kepercayaan 

masyarakat untuk menggunakan cek sebagai alat pem

bayaran tunai semakin lama semakin berkurang, Sehingga 

tujuan dari pembentukan Undang-undang no. 17/1964 itu 

tidak tercapai. Oleh karena itu, Pemerintah pada tahun 

1971 telah lebih dulu menetapkan pencabutan Undang- 

undang no. 17/1964 dengan suatu Peraturan Pemerintah 

Fengganti Undang-undang no. 1 tahun 1971 yang dibentuk 

karena keadaan mendesak dan memerlukan hasil yang se- 

cepatnya. Fencabutan Undang-undang no. 17.1964 dengan 

pertimbangan-pertimbangan bahwa Undang-undang no. 17/1964 

tentang larangan penarikan cek kosong pada kenyataannya
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tambah menghambat kelancaran lalu lintas perekonornian 

pada umumnya dan dunia perbankan pada khususnya*

Kemudian, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- 

undang no. 1 tahun 1971, setelah mendapat persetujuan 

dari Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan menjadi Undang- 

undang no. 12 tahuri 1971. Dan mulai berlaku pada tanggal 

16 Uktober 1971, diundangkan dalam Lernbaran Kegnra 

Republik Indonesia tahun 1971 no. 83.

2. Penolakan Cek Kosong oleh Bank

Penarikan cek yang tidak ditunjang oleh tersedia- 

nya dana pada bank dianggap penarikan cek kosong. 

Penarikan cek kosong ini bisa disebabkan oleh tidak ter-  

sedlanya dana atau dananya tidak mencukupi atau juga 

saat penguangtunaian pada bank tertar ik , Penerbitan 

cek semacam in i  je las harus ditolak oleh bank, karena 

s i fa t  penarikannya tidak benar.

Seandainya dana penarik cukup, namun karena ke- 

lalaian/kesalahan administrasi bank diduga penarik t i 

dak mempunyai dana yang cukup maka bank yang bersang- 

kutan dapat mengajukan permohonan perihal penolakan 

tersebut kepada Bank Indonesia untuk pemulihan bahwa 

sebetulnya tidak ter jad i penarikan cek kosong.

Penarikan cek kosong yang berulang kali akari
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membawa dampak yang negati f  baik bagi penarik mau- 

pun bagi bank sendiri. Bagi penarik apabila selama 

jangka waktu 6 bulan melakukan penarikan cek kosong 

sebanyak t iga  kali maka menurut peraturan yang ber- 

laku rekeningnya pada bank akan ditutup. In i me- 

ngakibatkan segala transaksi usahanya akan macet. 

Kepercayaan orang dan bank terhadap penarik akan 

berkurang. Sedangkan bagi bank, bank akan mengalami 

kerugian ;Juga. Karena pada akhirnya masyarakat akan 

berkurang kepercayaannya terhadap bonafiditas bank 

terutama dalam hal administrasinya. Perkembangan bank 

tidak sebaik yang diperhitungkan. Ten tang frekuensi 

terjadinya cek kosong in i  pada umumnya hampir semua 

bank pernah mengalaminya, maka tindakan repres i f  

maupun preventif semakin ketat untuk mencegah ter- 

ulangnya kembali.

3. Peranan Bank dalam Henanganl Cek Kcsonp;

Bank berhak untuk menutup pemakaian cek sebagai 

alat pembayaran bagi penarik apabila selama jangka wak

tu 6 bulan penarik melakukan penarikan cek kosong se

banyak tiga ka li ,  Jika hal in i  sampai ter jad i maka 

hank harus menutup rekening giro nasabah tersebut,

Juga apabila nasabah itu melakukan penarikan cek kosong
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sebanyak t iga  kali berturut-turut dalam jangka waktu 

enam bulan pada beberapa bank maka Bank Indonesia akan 

memberitahukan kepada semua bank yang bersangkutan un~ 

tuk menutup rekeningnya. Dalam rangka penutupan reke

ning, bank harus mengusahakan agar dapat menarik kembali 

sisa lernbaran cek yang masih terdapat pada penarik untuk 

mencegah penyalahgunaan selanjutnya. Seandainya penarik 

telah menarik cek namun pemegang belum menguangkannya 

sedangkan dananya pada bank tidak mencukupi, maka bank 

dapat meminta penarik untuk memenuhi dananya, sebelum 

pembayaran dilakukan.

Untuk mencegah jangan sampai penarik tidak me- 

nyadari tindakannya maka oleh bank diberikan peringatan 

sebanyak dua kali  sebelum diberitahukan tentang penutup

an rekeningnya.

Peringatan pertama dimaksudkan agar penarik tidak me- 

lakukan lag i  penarikan cek kosong, Peringatan kedua 

dimaksudkan agar penarik mengetahui bahwa seandainya 

masih dilakukan juga penarikan cek kosong itu maka 

bank akan menutup rekeningnya dan dimasukkan dalam 

kelompok daftar hitam (black l i s t ) .  Bank akan tetap 

menutup rekening penarik seandainya penarik belum 

menerima surat peringatan kedua, tetapi sudah melakukan 

penarikan cek kosong sebanyak t iga kali .  Pengiriman
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surat peringatan ataupun surat pemberitahuan penutupan 

rekening, tembusannya harus disampaikan juga bagi Bank 

Indonesia di Jakarta untuk yang di Jakarta sedangkan 

bagi yang di luar Jakarta pada Bank Indonesia setempat.

Bagi nasabah yang sudah ditutup rekeningnya ma- 

sih dimungkinkan membuka rekening khusus dengan per- 

setujuan Bank Indonesia dengan syarat nasabah yang ber- 

snngkutan telah mengembalikan sisa cek yang belum di- 

pergunakan, untuk cek yang telah ditarik, dananya negera 

dipenuhi sebelum dimintakan pembayarannya kepada bank 

oleh pemegang cek.
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PENUTUP

BAB.V

Pada akhir skripsi in i ,  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.

1. Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan bab-bab sebelum in i ,  

saya menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam praktek perbankan, seseorang dapat mener

bitkan suatu cek apabila s i  penarik cek suriah 

menjadi nasabah yang mempunyai rekening giro pa

da suatu bank ( t e r ta r ik ) ,  serta disyaratkan ter- 

sedianya dana/Xonds yang cukup atas cek tersebut. 

Fenyediaan dana/fonds harus terlaksana pada v/aktu 

cek tersebut diunjukkan pada bank tertar ik  guna 

dimintakan pembayarannya. Akibat dari penarikan 

cek maka timbul hubungan hukum antara penarik 

dengan pemegang dan tertarik .

2. Tidak tersedianya dana/fonds yang cukup atas cek
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yang diunjukkan guna dimintakan pembayarannya ke

pada bank tertar ik ,  mengakibatkan cek tersebut 

ditolak oleh bank sebagai cek kosong. Dan ter- 

hadap penariknya dianggap telah melakukan penarik

an cek kosong.

3. Penarikan cek kosong dikenakan sanksi hukum perdata 

tetapi tidak menutup kemungkinan untuk dapat di- 

tuntut hukum pidana apabila raemenuhi unsur hukum 

pidana. Dan sanksi lainnya ialah sanksi adminis- 

t r a t i f  yang dijatuhkan oleh bank dengan memberikan 

surat peringatan, hanya diberikan pada penarik cek 

yang ditolak pembayarannya karena adanya tidak men

cukupi, serta penutupan rekening g iro penarik pada 

semua bank, kalau dilakukan penarikan cek kosong 

tiga kali  berturut-turut dalam waktu enam bulan,

4. Penarikan cek bertanggal kemudian/post dated cek 

oleh bank, tanggal penarikannya tidak diakui.

Kalau pemegang cek mengunjukkan sebelum tanggal 

penarikan cek tersebut, maka bank akan melakukan 

pembayaran kalau dananya mencukupi. Jika tidak ada 

dana/fonds maka cek tersebut akan ditolak dengan 

alasan cek kosong.

2. Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan yang dapat saya
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kemukakan seperti tersebut di atas, maka saran yang da

pat saya berikan adalah sebagai berikut :

1. Kewajiban penyediaan dana yang cukup harus ada 

pada saat cek d itar ik ,  Hal in i  untuk menghindari 

timbulnya penarikan cek kosong yang merugikan pi- 

hak penarik sendiri yaitu penutupan rekening oleh 

bank.

2. Mengingat manfaat dalam penggunaan cek maka bank 

hendaknya lebih meningkatkan service kepada mas

yarakat agar masyarakat semakin mengenai dan ber- 

minat untuk memakai Jasa perbankan.

3* Jika ter jadi penolakan cek maka kepada orang/pe- 

megang yang mengunjukkannya juga diberikan pen- 

jelasan bagaimana prosedur/cara yang harus dilak- 

sanakan, agar ia tidak dirugikan dan dapat menik- 

mati haknya kembali.

4* Kepada penarik cek selayaknya tidak melakukan 

penarikan cek kosong demi tercapainya tujuan 

penarikan cek sebagai alat pembayaran, sehingga 

dapat memudahkan penarik sendiri dalam melakukan 

transaksi pembayaran. Untuk mencegah semakin me- 

luasnya praktek penarikan cek kosong maka perlu 

untuk memberikan sanksi bagi penariknya dengan ti- 

dak diberikan fa s i l i t a s  kredit dalam jangka waktu 

tertentu.
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BANK INDONESIA

NO. SE. 9/ 72 UPPB. Jakaru, 10 Januari 1977.

S U R A T  E D A  ii A N 
Kepada

SEMUA PANIC UMUM DAN DANK PEMQANGUNAN 
DI INDONESIA 

(No. Kelompok 9/48)

Perihal : Penulisan nilai nominal cek/bilyet 
^iro dalam an^ka dan huruf

Pada akhir-akhir ini dikoimtatir terdapat cek/bilyet giro 
yang beredar didalam masyarakat yang penyebutan nilai nominal- 
nya tidak ditulis se'cara dengnn augka dan huruf.
Disampins itu terdapat pula c<rk/bilyet giro yaiij; penyebutan 
nilai nominalnya ditulis deu^aa :

- Angka. dan huruf, ditatubah tuli.Mau angka chequu-writer (pro- 
t tctoi:raph).

- Huruf saja ditanibah tulisan aa;Prka tienjran choque-writor (pro
to ctograph).

- Hanya an^ka chequo-writer (protectotjraph) saja.

Penulisan nilai nominal den^ari cheque-wri ter (protectograpb) 
tersebut, ternyata meniinbulkan bernncam-macam tux si ran yan^ 
borlainan, misalnya timbul perbedaan penafyiran dalum hal an&j- 
ka dan huruf yang ditulis oleh penarik berbeda dengan tuli&aji 
dengan choqua-writer (pro tectoi;raph) .
Lugi pula terdapat kemunykinan bahwa tulisan cheque-wri ter (pro- 
tecto^raph) itu ditambahkan bukan oleh penarik.

Dalam hubungan ini poriu kiranya Kami kemukakan baiiwit :

1. Dalam praktek perbankan di Indonesia terdapaL ÛLi.tu koblasa- 
an (usance) bahwa didaliim menyobutkan nilai nominal cek a an
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bilyet giro d itu lis  secara lengkap, dengan angka dan huruf. 
Kebiasaan itu  berkembang terus sehingga pada setiap blanko 

formulir cek dan bilyet giro selalu disediakan kolom untuk 
menulis n i la i  n o m in a lb a ik  dengan angka maupun dengan hurui'. 
Oleh karena itu , demi keamanan dana nasabah atau bank itu 

sendiri, sudah menjadi kebiasaan pula j ik a  terdapat keku- 
rangan/kekeliruan penulisan n i la i  nominal pada cek/bilyet 

giro, baik dalam angka maupun dalam huruf, maka pembayaran 

atas cek/bilyet. giro tersebut ditolak oleh bank tertarik.

2. Menurut ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Drigang aun- 
b ila  penyebutan n i la i  nominal jcek dalam anRka dan huruf co- 
cok, maka Jumlah yang bersangkutan sudah sah untuk dibayar. 
Dengan demikian penyebutan n i la i  nominal dengan cheque-writer 

( protectograph) pada cek seyogyanya dianggap tidak terbaca.

Herhubung dengan itu , berdasarkan usance yang dikemukakan 
diatas serta ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang 

mengenai cek, maka demi keserugaman sikap bank-bank terhadap 

hal-hal tersebut d ia ta s , dengan ini kami menegaskan ketentuan 
sebagai berikut

1. Penyebutan n i la i  nominal cek dan bilyex gix£> .h-arus d itu lis  
secara lengkap, baik dengan angka maupun dengan hurui.

2. Bank-bank wajib menolak pembayaran atas cek/bilyet giro yang 
n i la i  nominalnya tidak d itu l is  secara lengkap decgan angka 
dan dengan huruf.

3. Tambnhan n e m lisan n i la i  nominal dengan cheque-writer {pro
tectograph) diangpap tidaJt ada (tidak terbaca).

Dernikian agar Saudara raakluni.

DIREKSI 
BANll INDONESIA

Durmawel Ahmad .ScKrj f̂iioiio B. Martoko

ADLN Perpustakaan Universitas Airlannga

Skripsi  
MASALAH YANG TIMBUL AKIBAT TERBITNYA CEK KOSONG

SIANA SUWARN1 WIJAYA



;re a n k  n n  m> o  ro Hi s  n a\

1 , V < LV'V\ / /C' 1. <rai:vava . 21 Oktc<:>"*r ]?B°.

Sfctrua Ftrnnaarxa Rekeni on 

stank I retakes is 
5 U R A B H V ft

F'crjh'tl : lor i f  rim m m  nclumrvin boo mrtr.rai 

ot:m: cek din bi lytrt njro

S/.-i i.iiAti *.v;tn cV,’r».T,'iM fVrafuran f\rr> *r i ntah l\>a. 13 t.alun l:aro/nl

rvEP serto rurat Edciran Kantor PVkcot E«ank Ird:nesia  

tarcraal s  nktcber r^EP norths! ter£^cu: di a tas. ctenrian ini antara lam  

t i cor. Korni ter i t l -i i’"an ro 1 -ro i i Ler i kut :

- R^o.,'"-v' ta.-if cvru bra retora; atas cek dan b ilye t enro adalah 

r:d.» ‘̂ tv' Pp.!^'UXO C t ifro ratus rupiah) tarro hat0*9 haraa roninal.

- Soar. mjlai t*?r 1 akunya t a r i f  h 3ru tersebut adalah taro.vil 15 NrpemLrgr

- ParonK 'in  atau cororbi tan cek dan b i l^ 't  atro yarn dilakukan antara 

tarorn 1 22 Seotfriaer 199? r-arrvsi d?naan tanr/na 1 M  

rms ih dno.nl di luny;i d;*n:vin t a r i f  Lea m?terai bvrdisorkan kr.’tcntuan

1 anvi,

** Cek dan bi lyet  g i ro  yang digunakan di kantcrr catvjng Bank lixtoreai«? 

acta 1 ati cek dan b i l l e t  g i r o  bukan haku, sehirorva c-ara pelutxasan bia  

materai dimateud tetap dila'ojkan rJeroan menogjrv^ikan rreterai tr^vcn] .

Oer»;van demi kian penccrvaan t a r i f  tuno^al dirrvakoud . hanya berlaku

<>tar? c»:> dan bi lv^t  g i r o , ^r.-daiokan tar i f tea met era i ata^ dah .jrrr:*ri-

d* ’ainnvg teLaD b e rd a t^ M n  pada ketentuan b?a met era j yar>a

It^r i aki.i .̂*lrjfft3 ini.

Df̂ ni Kian aaar Soudara tnsklum.

M.idUar tor i adi hinrl.ia
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MCNTERI KEUANGAN
LANPIRAN KEPUTUSAN NENTERI KKUAWCIAH 'jlj
NOMOH : 113i/KM<.04/J989
TANOCAL : 6 OJrtober 1989

PENBERITAJIUAN PENCJTAKAN TANDA LUNAf> BKA NETERAJ 
_ ATAS CZi: UAH DILVET DftK GIRO (EK5 PP NO.. J3 TAI1UN J9P9)

WT~ - ---- - —  ■ ' --— -----— y " ~ 1— 1 ,M" ■■ - ■■ ■" -

Kei.i«dt\ Tt.h .
Direl ftu.r  J omJ.tfrul Pu.’ uk 
U. p .  D.irrJtLur Pi.\Jnk Pvr  Lumb:i)ib.u 

N'i lni  dan PT1.L
di -

J A K A R T A .

ftcrafjniu ini Knmi bcri inl-tuknn :
No mo/Krvmii J’ cruH'nhtwin : . . . . . . . . . . .
N V W P : .............................
A l Dmii L ...................

Ahun niciice Uili Icir'nn.llr ucli/bi ] yc I i f o pudo
Pencu LoJwin ..... . ... ................ ........
at j wml n)i :
Cek ......................  Npm or Seri ............ c/d .........
D i_l y «I Ciro .......... . Numor Stri ............ . 6 / d .........
dentfon incmbubu'hknn LnnJu lurms ben eebufiaimann diLetapkan 
tiidalum Pt1 ru turnjj Pysnci*in tnli Nomor 13 Tn)tufi 1 989 jo J(uput\j»un 
Menteri Keuonpun Nomur .......... liinXj'ul ............. . .

La nip ire/i
1. Sural Sc torun Pujuh 

(KPU 35) wnrjiu muruli
2 ...................................  
3..................... /...............

Men.vt' tu.jui _Ktrbivji.fi 1 i in '• < ■ •
A/m . Di rnlrtur Jende r*i J Pajak Julwirla, ....... . J9...
Dinektur Pojak Per lumimlian Hiiui 
don Pojuh Tjdait Luneuunii Luinnya

Cb LuLan
Dibusl run*: Imp 4
]. U.filwl; ynnit be ritMntf h u Luii
2. Un Lull Per urn PERUIU

.... .......... 3. Untuh Di;*«klur Janderal Pajiik
__________________ <1 . A r e i p

. H IP ......................

flujituh KPDN 13
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PT. BAift AKTA I'll AG A K ENCANA 
CA^ JC PSMBAtmj MANTA?.

Jl#Manyar Kertoarjo 15 

SURABAYA

« S U R A T  P E R I N G A T A N  KE I .  -  

famor : Surabaya^
I

'erihal tPenarikkan cek/bilyet giro kosong»

Kepada Yth.

Dengan ini diberitahukanfbahwa pada t^l, 

knni telah menerima ' Ismbnr cek/bilyet giro yang ditarik oleh

s. idara yaitu : j

lm Cek/BG no. tgl* 3eb Rp.

2* Cek/BG no. tgl* Seb Rp*

3* Cek/BG no. tgl* Seb Rp.

4. Cek/BG no. tgl* Seb Rp.

yang kami tolak pembayarannya karena dana saudara pada kami tidal: mencukupi 

untuk memperhitungkan cek/BG tersebut.

Selanjutnya kami minta perhatian saudara agar kejadian tersebut 

diatas tidak terulang lagi karena hal tersebut dapat mengakibatkan penutupan 

rekening saudara.

Demildanlah agar saudara maklum*

ANK INDONESIA SURABAYA

P.T.BANK ARTA NIAGA KENCANA 
CAPEM
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Jin..:. ,.T»kJv\ ..JJCAIJA
CABAUG PSKBAKir; HANYAR

ûbat ;:s n -

f.'o. : ..urabaya,

uGoada _'th«

Perihal : Penarikan cek/bilyet giro kosong.

Menunjuk curat kami kepada Sdr. No. t - l .

perihal tersebut diatas* dengan ini kani beritahukan bahv/a pr..ia

karoi telah riieneri:.--̂  lagi cek/bilyet £iro r.o:,-/;:, v jijift 
Sdr. tarik, yaitu :

Cck/bilyet ciro'No. t£l. ceb. 'p.
Cck/bilyet jiro  Ko. tgl. seb.

Cek/bilyet giro 'No. tgl. seb.

yonc ksjni toiak pembayarannya karer^. dana Sdr. pada kami ^ida. ..jvsjiouk-u... 
untuk ne îpor. itungkai* jck/bilyst jiro  torcebut.

Perlu kami zieminta perhatiaz, Sdr. bahwa surat pcringr in: -  

merupakaa curat peri.it5;a'caii torakhir, sehingga apabila  Sdr. .net U\i:ui:cia 

penarikan cck/bilyet c iro  kosoru; I r r l , maka rekening Gdr. aka a t*.cu*.-

Penutupan rekening tennakcud akan .-srjjakibatkan pencantur.an n:vna odr. -  

dalan daftar hi tan uan dihentikannys. .lubungan rekenins1 fklr« *... .u. 

bunk lainnya.

Seniiiian agar Sdr. ;.'aklu.-n.

dAm'C .vv.TA.
CAB AMD PBiB./rfi'i; t-L.i.T.r '

C.C. : 3a nk Indonesia Surabaya.

Jl. ‘‘.nnyar ucrt cr.rjo ^  ~:irab.-ya, toipcr. ‘Yzc77 “ 59 '̂
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PT. BANK ART.l til AG ft KEI1CANA 
CABA1IG PEMBAOTU ILANYAR

J l. Manyar Kartoarjo 1 
o r 2 b * {7 £
Teip. 596677  -  5 ^ = 7 5

N°* ; Surabaya,
Ferilm l : Penutupar. rekening koran f,dr.

karena penarikan eek/bilyct 

g iro  kocong.
Kepada Yth.

I'enkipun telah dua !:ali kami berikan Surat Peringatan kepada Sdr. 
yaitu dengan surat Uo. tgl. dan flo.

tgl. , namun pada tgl. Sdr; masih menarik cek /
£iro kosong lag! yaitu :

Cek/bilyet giro rfo. tgl. sob. Sp;

Cek/bilyet giro No. tgl. ceb. Rp;

Cek/bilyet £iro No. tgl. seb'. Rp.

Cek/bilyet £iro flo. tgl. seb. Pp.

Celc/bilyet giro No. tgl. seb. Ha.

Olbh karena itu sesucd dengan ketentuan yaws bovlaku mulai tanggal 
curat ini rekening Sdr. kami tutup.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami minta agar Sdr. mengem- 

balikan sisa bukuicek/bilyet giro yang belum terpakai dan kini .masih ada dalam 

peroediaan Edr. yang menurut tata-usaha kami macing-ftmsi'ng bemcnor :

- Cek. : Mo.
-  Bilyet giro : [To-

Selanjutnya nerlu kami kemukakan bahwa nemcnonan rehabiiitadL 

rekening Sdr. baru dapat diajukan kepada Sank Indonesia melalui kami sesudah 

tenggang waktu penutupan rekening selama 6 bulan/12 bulan/2^ bulan* terhitung 

sejak peuuttipan rekening telah larapau serta memenuhi hal-hal sebagai berikut :

1. Selama jpngka yaktu tersebut tidal: melakukan penarikan cek/bilyet giro kocoas 

lagiv
2. Sdr. tblkh mensembalikan siGa buku cek/bilyet giro*

5. Telah menyampaikan bukti-bukti penyelesaian cek/bilyet £iro kosong yang tetah 

Sdr. thrik berapa cek/bilyet giro asli.
Menyerahkan surat perrqratami diatas meterai Rp. 1.000,- bahwa Sdr. telah me - 

nyarapaikan secaua cek/bilyet ^iro kosong yang menyebabkan rekening Sdr. ditutup 

daa tidaJk menarik cek/bilyet giro kOBong lagi.

Dpmikian agar Sdr. maklum.

PT. B/JIK A3T/l WIaGA KSTCAHA 
CABANG PEMBANTU MAIIZAH
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