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ABSTRAKSI 

 
Puspita Aji Nugroho. NIM. C 100070174. 2013. Aspek Hukum Sertifikat Deposito Sebagai 

Surat Berharga. Skripsi, Jurusan Hukum Perdata Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum. 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk : 1) Untuk mengetahui kedudukan sertifikat deposito sebagai surat 
berharga dilihat dari aspek hukum. 2) Untuk mengetahui tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam 
peralihan hak tagih Sertifikat Deposito sebagai surat berharga. 3) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan 
dalam menyelesaikan sengketa bilamana pemegang sertifikat deposito tidak dapat mencairkan dana di Bank. 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. 
Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini adalah bersifat deskriptif analitis. Jenis datanya berupa 
data primer dan sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode analisis data 
yang dipergunakan adalah analisis data deduktif. Metode deduktif adalah suatu metode penarikan 
kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menuju penulisan yang bersifat khusus. 

Hasil penelitian diperoleh kesimpulan: 1) Kedudukan sertifikat deposito sebagai surat berharga 
dilihat dari aspek hukum yaitu surat berharga yang memiliki klausula atas tunjuk, dengan unsur-unsur 
sebagai berikut: a) Surat Bukti Tuntutan Utang. Sertifikat deposito merupakan surat yang ditandatangani, 
sengaja dibuat untuk digunakan sebagai alat bukti. Penandatanganan itu terikat pada semua yang tercantum 
dalam sertifikat deposito tersebut sehingga akta atau sertifikat deposito tersebut merupakan tanda bukti 
adanya perikatan (utang) dari si penandatangan, dalam hal ini yaitu Direksi dari BRI Cabang Sukoharjo 
sebagai yang berwenang menandatangani produk simpanan sertifikat deposito. b) Pembawa Hak. Hak yang 
dimaksud adalah hak untuk menuntut sesuatu pada debitur, yaitu pihak yang berkewajiban membayar yaitu 
BRI Cabang Sukoharjo. c) Mudah Dijualbelikan. 2) Tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam 
peralihan hak tagih Sertifikat Deposito sebagai surat berharga yaitu BRI Cabang Sukoharjo bertanggung 
jawab menjaga keamanan sertifikat deposito dengan menilai dan memastikan bahwa pemegang terakhir 
adalah pemegang yang tidak beritikad buruk atau pemegang yang berhak karena telah membuktikannya di 
luar adanya laporan dari pihak kepolisian. Sedangkan pemegang terakhir memiliki tanggung jawab untuk 
menunjukkan bukti sertifikat deposito ketika hendak mencairkan ke bank, selain itu dia harus membuktikan 
bahwa dialah pemegang yang sebenarnya, tidak beritikad buruk, dan memperoleh sertifikat deposito tanpa 
melalui pencurian. Pembuktian pemegang beritikad baik ini termasuk dalam legitimasi material yaitu dengan 
menghadirkan pemegang sebelumnya atau pernyataan dari pemegang sebelumnya bahwa dia memperoleh 
sertifikat deposito dengan itikad baik. 3) Upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan sengketa bilamana 
pemegang sertifikat deposito tidak dapat mencairkan dana di Bank BRI Sukoharjo dalam hal ini tidak 
melakukan pembayaran pada pemegang sertifikat deposito, melainkan memeriksa kebenaran sertifikat 
deposito secara formal. Dengan keberadaan SERTIBRI diharapkan dapat mengurangi permasalahan dalam 
kepemilikan sertifikat deposito terutama yang merugikan pihak pemegang.  
 
 
Kata Kunci: Sertifikat Deposito, Surat Berharga 
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ABSTRACT 
 
 

Puspita Aji Nugroho. NIM. C 100 070 174. , 2013. Legal Aspects of Certificates of Deposits As of 
Securities. Thesis, Department of Civil Law Studies Program Faculty of Law Legal Studies S1. 
Muhammadiyah University of Surakarta. 

The purpose of this study was to: 1) To determine the position of a certificate of deposit as viewed 
from the aspect of securities law. 2) To determine the responsibilities of the parties involved in the transfer 
the right to collect the Certificate of Deposit securities. 3) To know the efforts made to resolve disputes 
when the holder of a certificate of deposit can not withdraw funds in the bank. 

The method used in this study is a sociological juridical approach. Specifications research in legal 
writing is descriptive analysis. Data types such as primary and secondary data, which consists of primary 
legal materials, secondary and tertiary. Data analysis method used is deductive data analysis. Deductive 
method is a method of drawing conclusions from things that are general to the specific nature of writing. 

The results can be concluded: 1) the status of securities certificates of deposit as seen from the legal 
aspect of the securities that have clauses on sight, with the following elements: a) Proof of Debt Charges. 
Certificates of deposit is a signed letter, deliberately made to be used as evidence. The signing is bound on 
all listed in the certificate so that the certificate of deposit or certificate of deposit is a proof of the existence 
of Engagement (debt) of the signatories, in this case the Board of Directors of BRI Branch Sukoharjo as 
authorized to sign certificates of deposit savings products. b) The right carrier. The right question is the right 
to demand anything of the debtor, the parties shall pay the BRI branch Sukoharjo. c) Easily bought and sold. 
2) The responsibility of the parties involved in the transfer the right to collect the Certificate of Deposit 
securities BRI branch is responsible for maintaining security Sukoharjo certificates of deposit to assess and 
ensure that the last holder is a holder that does not act in bad faith or the holder of the right because it has 
been proven beyond any report from the police. While the last holder has the responsibility to show proof 
when trying to redeem the certificates of deposit to the bank, other than that he must prove that he is the 
holder of the truth, do not act in bad faith, and obtained a certificate of deposit without going through theft. 
Proof of good faith holder is included in the material legitimacy by presenting previous holder or holders of 
previous statements that he had obtained a certificate of deposit in good faith. 3) Efforts made in resolving 
disputes when the holder of a certificate of deposit can not withdraw funds in Bank BRI Sukoharjo in this 
case did not make a payment on the holder of a certificate of deposit, certificate of deposit but verify 
formally. In the presence of SERTIBRI expected to reduce problems in the ownership certificates of deposit 
holders, especially the adverse party. 

 
 
Keywords: Certificates of Deposits, Securities 
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ASPEK HUKUM SERTIFIKAT DEPOSITO SEBAGAI  

SURAT BERHARGA 

 
A. PENDAHULUAN 

Sertifikat Deposito atau Certificate of Deposits, merupakan salah satu produk yang dikeluarkan oleh 

Bank sebagai alat atau instrumen surat berharga yang digunakan untuk melakukan pembayaran dalam suatu 

transaksi. Cara pembayaran dengan Sertifikat Deposito dilandasi oleh adanya suatu perjanjian antara para 

pihak yang membuat perjanjian tersebut dan mengenai cara pembayaran disepakati dengan menggunakan 

instrumen surat berharga yaitu Sertifikat Deposito. Seperti kita ketahui di zaman modern ini masyarakat 

pada umumnya masyarakat tidak selalu membawa uang dalam jumlah yang besar, karena selain untuk 

keamanan juga faktor kepraktisan dalam melakukan kegiatan transaksi dimanapun dan kapanpun. Untuk 

menyediakan kebutuhan masyarakat akan kemudahan dan kenyamanan bertransaksi, Lembaga Keuangan 

Bank menyediakan produk Sertifikat Deposito sebagai alternatif pembayaran dalam suatu transaksi yang 

dilakukan oleh masyarakat.  

Pembayaran utang dengan Sertifikat Deposito merupakan salah satu cara pembayaran alternatif di 

zaman modern, karena pada saat ini orang cenderung enggan untuk membawa uang dalam jumlah yang 

besar apalagi dalam perjanjian jual beli yang harganya cukup mahal. Hal ini tak lain karena faktor keamanan 

khususnya pada masyarakat Indonesia yang kurang terjamin sehingga memungkinkan timbulnya kejahatan 

pencurian atau perampasan uang dimana saja dan kapan saja.  

Untuk memudahkan pembayaran dalam jumlah yang tidak sedikit tersebut, maka Lembaga 

Keuangan di Indonesia yaitu Bank mengeluarkan salah satu produk surat berharga yang dapat dijadikan 

sebagai alat pembayaran yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan pembayaran 

dimana saja dan kapan saja melalui dokumen Sertifikat Deposito. Bukti atau dokumen Sertifikat Deposito 

yang dipegang oleh pemegang merupakan bukti bahwa Bank mempunyai kewajiban untuk melakukan 

pembayaran sejumlah uang kepada pemegang Sertifikat Deposito.  

Dalam suatu perjanjian utang-piutang, debitur yang dalam hal ini adalah pemegang Sertifikat 

Deposito yang memiliki surat berharga yaitu Sertifikat Deposito sebagai pemenuhan suatu prestasi yang 
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berupa pembayaran sejumlah uang untuk membayar utangnya. Pembayaran tersebut tidak dilakukan dengan 

menggunakan mata uang melainkan menggunakan Sertifikat Deposito yaitu surat yang di dalamnya 

mengandung suatu perintah kepada pihak ketiga atau pernyataan sanggup untuk membayar sejumlah uang 

kepada si pemegang Sertifikat Deposito tersebut. Pihak ketiga yang dimaksud adalah Bank sebagai penerbit 

Sertifikat Deposito.  

Klausula atas tunjuk adalah terjemahan dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda aan toonder, 

bahasa Inggrisnya to bearer. Istilah atas tunjuk sebagai terjemahan dari aan toonder berarti bahwa 

pemegang yang akan memperoleh tagihan tidak cukup hanya membawa Sertifikat Deposito tanpa 

menunjukkan atau memperlihatkannya kepada tersangkut yaitu Bank. Bank baru akan membayar bila 

pemegang Sertifikat Deposito telah menunjukkan dan memperlihatkannya. Maka peralihan Sertifikat 

Deposito hanya dengan menyerahkan surat itu saja.  

Ada beberapa alasan mengapa surat berharga dalam bentuk sertifikat deposito lebih senang 

dipergunakan oleh masyarakat umum dan khususnya para pelaku bisnis, pertama dari aspek keamanan yakni 

menggunakan surat berharga lebih aman bila dibandingkan dengan menggunakan uang, karena : 

1.  Tidak semua orang dapat menerbitkan surat berharga, untuk menerbitkan surat berharga haruslah 

memenuhi syarat-syarat tertentu yang diatur dalam perundang-undangan tentang surat berharga.  

2.  Tidak semua orang dapat menggunakan surat berharga, karena ada prosedur tertentu yang harus dilalui 

oleh pemegang atau pemilik surat berharga.  

3.  Kertas atau bahan surat berharga tidak semua badan hukum bebas begitu saja untuk dapat mencetak atau 

membuat bentuk surat berharga, ada prosedur tertentu yang harus dipenuhi.  

Kedua, menggunakan surat berharga lebih praktis dibandingkan menggunakan uang, satu lembar 

surat berharga dapat bernilai Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih, sehingga pelaku bisnis tidak 

pelu membawa uang tunai cukup selembar surat berharga untuk berbelanja dengan jumlah yang banyak, sifat 

praktis sudah merupakan kebutuhan masyarakat modern saat ini dengan didukung oleh teknologi canggih.  

Ketiga, untuk saat ini bagi kalangan tertentu (kalangan bisnis), berbisnis atau berbelanja 

menggunakan surat berharga merupakan suatu prestise tersendiri, kadang-kadang boleh dikatakan lebih 
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bonafit, sehingga tingkat kepercayaan diri atau kepercayaan orang lain terhadap surat berharga memiliki 

nilai lebih. Keempat, saat ini berbagai fasilitas pendukung yang diadakan oleh bank atau lembaga keuangan 

bukan bank dalam penggunaan surat berharga sangat banyak dan hampir di setiap lokasi pusat perbelanjaan 

ada, sehingga mempermudah pemilik surat berharga. Kelima, saat ini boleh juga disebut menggunakan surat 

berharga sedang menjadi mode atau trend, sehingga banyak masyarakat tertentu keranjingan atau ikut-ikutan 

menggunakan surat berharga dalam setiap kegiatan bisnis atau kegiatan lainnya.  

Keenam, sebagian surat berharga tidak saja berfungsi sebagai alat bayar tetapi ini surat berharga 

sudah menjadi komoditi dalam kegiatan bisnis atau objek perjanjian. Para pihak yang memiliki surat 

berharga dapat menjual surat berharga tersebut dengan sistem diskonto, dengan harapan akan mendapatkan 

keuntungan, misalnya jual-beli surat saham atau obligasi, surat berharga komersial (commercial paper/CP), 

Namun dalam realita yang ada, klausula atas tunjuk dalam Sertifikat Deposito memiliki peluang yang 

besar untuk dilakukan pelanggaran. Pertama, dalam klausula Sertifikat Deposito, tidak dicantumkan secara 

pasti dan jelas siapa yang berhak atas hak tagih, atau pemegang. Hal ini akan menimbulkan permasalahan 

bilamana Sertifikat Deposito tersebut jatuh ke pihak yang tidak berhak, maka dikhawatirkan pihak tersebut 

akan menyalahgunakan Sertifikat Deposito dan ia merugikan orang lain jika ia mencairkan Sertifikat 

Deposito untuk kepentingan dirinya sendiri. Hal tersebut memerlukan kejelasan akan kedudukan hukum dan 

tanggung jawab para pihak dalam peralihan hak tagih Sertifikat Deposito sehingga tidak ada pihak yang 

merasa dirugikan.  

Kedua, klausula Sertifikat Deposito mencantumkan tanggal pembayaran yang telah disetujui untuk 

dilakukannya pembayaran. Tetapi menurut hasil pengamatan sementara penulis, ketika pemegang sudah 

berada di Bank untuk menerima pembayaran, Bank menolak untuk melakukan pembayaran karena telah 

dikonfirmasikan sebelumnya oleh pihak kepolisian bahwa Sertifikat Deposito tersebut tidak boleh dicairkan 

dengan alasan si pemegang sebelumnya dicurigai memperoleh Sertifikat Deposito melalui tindak pidana 

pencurian yang mana merupakan suatu tindakan yang melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku. 
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B.  Kedudukan Sertifikat Deposito Sebagai Surat Berharga Dilihat Dari Aspek Hukum 

Sertifikat deposito yang diterbitkan oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang Sukoharjo merupakan 

produk simpanan selain tabungan yang mempunyai sifat berbeda dari tabungan biasa, dimana sertifikat 

deposito dapat dipindahtangankan pada pihak lain, selain itu sertifikat deposito mempunyai jangka waktu 

mulai dari 30 (tiga puluh hari) sampai 1 tahun dan dapat diperpanjang. Bedanya dengan tabungan biasa 

adalah tingkat bunga sertifikat deposito lebih tinggi dibandingkan tabungan biasa sehingga memiliki 

keuntungan tersendiri bagi pemegangnya. Berikut ini adalah syarat-syarat dapat diterbitkannya sertifikat 

deposito:  

1.  Permintaan untuk penerbitan sertifikat deposito harus dilakukan oleh seseorang yang telah menjadi 

nasabah di Bank Rakyat Indonesia Cabang Sukoharjo.  

2.  Nasabah pemohon sertifikat deposito harus telah berusia 17 tahun keatas dan mempunyai kartu identitas 

resmi (KTP, SIM, Paspor).  

3.  Jumlah nominal yang tercantum dalam sertifikat deposito tidak boleh melebihi dana yang ada dalam 

rekening nasabah tersebut.  

4.  Sertifikat deposito merupakan surat berharga atas unjuk/kepada pembawa, sehingga dapat 

diperjualbelikan dan dibayarkan kepada siapa saja sepanjang kode dan ketentuan/syarat pembayaran 

lainnya memenuhi syarat serta sepanjang tidak ada laporan kehilangan dari pihak yang berwajib.  

5.  Penerbitan sertifikat deposito dilakukan oleh pihak BRI Cabang Sukoharjo sesuai dengan prosedur yang 

berlaku di dalam peraturan intern BRI Cabang Sukoharjo.  

Syarat dalam penerbitan sertifikat deposito oleh BRI Cabang Sukoharjo dalam hal ini telah sesuai 

dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku, yaitu Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 21/27/UPG 

dan Surat Keputusan (SK) Direksi BI No. 21/48/KEP/DIR tanggal 27 Oktober 1988 tentang penerbitan 

Sertifikat Deposito oleh bank dengan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), ketentuan tentang 

penerbitan sertifikat deposito diatur sebagai berikut:  

1.  Dalam rangka pengerahan dana masyarakat, bank dan LKBB diperkenankan menerbitkan sertifikat 

deposito, tanpa meminta persetujuan Bank Indonesia.  
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2.  Sertifikat deposito hanya dapat diterbitkan dalam rupiah dengan nilai nominal sekurang-kurangnya Rp. 1 

Juta.  

3.  Jangka waktu sertifikat deposito sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari dan selama-lamanya 24 (dua 

puluh empat) bulan.  

4.  Sertifikat deposito dapat diperjualbelikan di pasar uang, sehingga untuk melindungi pemegangnya 

diperlukan keseragaman bentuk, isi, dan redaksinya. Untuk itu, maka warkat sertifikat deposito harus 

memenuhi syarat sebagai berikut:  

a.  Kata-kata Sertifikat Deposito dan Dapat Diperdagangkan ditulis dalam ukuran besar sehingga mudah 

dilihat.  

b.  Nomor seri dan nomor urut.  

c.  Nama dan tempat kedudukan penerbit  

d.  Nilai nominal dalam rupiah.  

e.  Tanggal dan tempat penerbitan.  

f . Tingkat bunga atau diskonto.  

g.  Pernyataan bahwa penerbit mengikat diri untuk membayar sejumlah uang tertentu dalam rupiah pada 

tanggal dan tempat tertentu.  

h.  Tanda tangan direksi atau pejabat yang berwenang dari penerbit.  

i.  Tanda tangan pejabat dari kantor cabang di tempat sertifikat deposito diterbitkan.  

Selain itu, pada halaman belakang sertifikat deposito harus dicantumkan klausul yang sekurang-

kurangnya menyatakan bahwa:  

1.  Penerbit menjamin sertifikat deposito dengan seluruh harta dan piutangnya.  

2.  Sertifikat deposito dapat diperjualbelikan dan dapat dipindahtangankan dengan cara penyerahan.  

3.  Pelunasan dilakukan pada tanggal jatuh waktu atau sesudahnya dengan menyerahkan kembali warkat 

sertifikat deposito yang bersangkutan oleh pembawa.  

Sertifikat deposito yang dikeluarkan oleh BRI Cabang Sukoharjo bersifat rahasia. Sertifikat deposito 

yang dikeluarkan oleh BRI Cabang Sukoharjo adalah dokumen yang dikeluarkan dalam bentuk kertas yang 



 

 

6 

6 

dimasukkan ke dalam amplop dimana dalam sertifikat deposito tersebut tercantum nama Bank Rakyat 

Indonesia dan sebagai pihak yang berkewajiban untuk melakukan pembayaran ketika sertifikat deposito 

telah jatuh tempo. Di dalamnya tercantum Bank Rakyat Indonesia sebagai pihak yang menerbitkan sertifikat 

deposito, serta alamat dari BRI Cabang Sukoharjo. Dalam sertifikat deposito tersebut juga tercantum jumlah 

nominal uang yang akan diterima oleh pemegang ketika jatuh tempo beserta bunganya, tercantum juga 

tanggal jatuh temponya. Sertifikat deposito ditandatangani oleh pejabat BRI Cabang Sukoharjo yang 

berwenang untuk itu.  

 

C.  Tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam peralihan hak tagih Sertifikat Deposito sebagai 

surat berharga 

Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat menguraikan mengenai hak, kewajiban para pihak dalam 

penerbitan sertifikat deposito.  

1.  Hak Dan Kewajiban Bank  

Berikut ini adalah hak dan kewajiban BRI Cabang Sukoharjo sebagai bank yang mempunyai 

kewajiban untuk melakukan pembayaran pada pemegang sertifikat deposito:  

Hak BRI Cabang Sukoharjo dalam melakukan pembayaran sertifikat deposito: BRI Cabang Sukoharjo 

berhak untuk menolak pembayaran sertifikat deposito pada pemegang dengan alasan yang diyakini oleh 

pihak BRI Cabang Sukoharjo agar tidak terjadi kerugian pada pihak BRI Cabang Sukoharjo sebagai 

konsekuensi dari praktek good corporate governance serta demi menjaga kredibilitas BRI Cabang 

Sukoharjo sebagai salah satu bank terbaik khususnya di wilayah kabupaten Sukoharjo.  

Kewajiban BRI Cabang Sukoharjo dalam hal simpanan sertifikat deposito adalah:  

a.  BRI Cabang Sukoharjo berkewajiban untuk mengeluarkan dan menerbitkan sertifikat deposito.  

b.  Menandatangani sertifikat deposito.  

c.  Membayar sejumlah uang yang tercantum dalam sertifikat deposito tersebut ketika telah jatuh tempo.  

d.  Membayar bunga dari sertifikat deposito tersebut.  

e.  Memperpanjang jangka waktu sertifikat deposito atas permintaan pemegang yang asli.  
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2. Hak Dan Kewajiban Pemegang  

Hak pemegang sertifikat deposito adalah:  

a.  Melakukan peralihan hak tagih dengan orang lain sesuai dengan klausula atas tunjuk dari sertifikat 

deposito tersebut baik melalui perjanjian, kesepakatan sebelumnya maupun hanya dengan 

memberikannya pada orang lain.  

b.  Menerima pembayaran atau pencairan dana ketika sertifikat deposito tersebut telah jatuh tempo.  

c.  Bisa mewariskan sertifikat deposito tersebut kepada ahli warisnya.  

Kewajiban pemegang sertifikat deposito adalah:  

Setiap pemegang wajib untuk menyimpan sertifikat deposito yang telah diperoleh karena BRI 

Cabang Sukoharjo tidak menanggung pengaduan dengan alasan kehilangan sertifikat deposito atau alasan 

lainnya. 

Maka berdasarkan hal yang terakhir inilah dapat diketahui bahwa selain mengacu pada ketentuan 

undang-undang yang berlaku, BRI Cabang Sukoharjo juga telah mempunyai peraturan internal khusus untuk 

lingkungan bank yaitu semua insan bank termasuk juga di dalamnya adalah nasabah.  

Sertifikat deposito yang merupakan salah satu produk dana yang dukeluarkan oleh Bank Rakyat 

Indonesia adalah sesuai dengan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan: 

“simpanan adalah dana yang dipercayakan masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan 

dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan 

dengan itu.”  

Sertifikat deposito yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia merupakan salah satu produk 

simpanan yang berupa sertifikat yang bukti kepemilikannya bisa dipindahtangankan karena memiliki 

klausula atas tunjuk seperti yang telah ditentukan dalam pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 10 Tahun 

1998 Tentang Perbankan: “Sertifikat deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti 

penyimpanannya dapat dipindahtangankan.”  
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Tidak dapat dipungkiri bahwa dengan adanya peraturan internal perbankan yang berlaku dalam PT. 

Bank Rakyat Indonesia maka otomatis BRI Cabang Sukoharjo pun memiliki aturan tersendiri perihal 

penerbitan sertifikat deposito.  

Dalam perkembangan di masyarakat, banyak teori yang berkembang salah satunya adalah Malayu 

S.P. Hasibuan yang mengatakan bahwa: “Sertifikat deposito adalah deposito berjangka atas unjuk dan dapat 

diperjualbelikan oleh pemiliknya sebelum jatuh tempo, dan bunganya dapat dibayar di muka. Sertifikat 

deposito hanya dapat diterbitkan dan diedarkan oleh suatu bank yang telah mendapat izin khusus dari Bank 

Indonesia. Izin ini meliputi total keseluruhan sertifikat deposito, nilai nominal per lembar dan jangka waktu 

sertifikat deposito tersebut. Jenis deposito terdapat dalam rupiah (valuta sendiri) dan valuta asing (valas)”. 

Deposito berjangka itu sendiri adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada 

waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. Dalam hal ini penulis 

dapat mengungkap adanya persamaan antara deposito berjangka dan sertifikat deposito yaitu adanya jangka 

waktu yang tertentu yaitu jatuh tempo sebagai waktu untuk melakukan pencairan dana.  

 

D.  Upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan sengketa bilamana pemegang sertifikat deposito 

tidak dapat mencairkan dana di Bank  

Beberapa upaya yang ditempuh dalam dalam menyelesaikan sengketa bilamana pemegang tidak 

dapat mencairkan dana di Bank. Adapun upaya penyelesaian sengketa tersebut adalah sebagai berikut: 

1.  Pihak Bank Rakyat Indonesia  

Dalam upaya menyelesaikan sengketa dimana terjadi penolakan pembayaran kepada pemegang 

sertifikat deposito karena yang mencairkan bukan pemilik pertama, BRI Cabang Sukoharjo menolak 

untuk mengganti kerugian untuk pemegang tersebut, BRI Cabang Sukoharjo hanya menjalankan 

kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku khususnya peraturan internal bank sambil menunggu 

konfirmasi dari pihak polisi yang mengadakan penyelidikan.  

Guna mengantisipasi adanya pencairan deposito yang dilakukan bukan pemilik pertama deposito, 

maka sejak awal tahun 2008 BRI Cabang Sukoharjo sudah mulai mensosialisasikan produk sertifikat 



 

 

9 

9 

deposito yang telah dimodifikasi oleh Bank Rakyat Indonesia. Produk tersebut termasuk sebagai salah 

satu produk jasa layanan kepada nasabah yang berupa simpanan yang berupa sertifikat deposito. Produk 

tersebut diberi nama SERTIBRI.  

SERTIBRI adalah Sertifikat Deposito Bank Rakyat Indonesia dengan jangka waktu tetap (fixed 

time), dapat diperjualbelikan atau dipindah tangankan pada pihak ketiga. Sasaran SERTIBRI adalah:  

a.  SERTIBRI dapat dipasarkan kepada seluruh lapisan masyarakat baik perorangan maupun 

institusional (kecuali bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)).  

b. SERTIBRI dapat dilayani di kantor cabang BRI atau di BRI Unit.  

c.  SERTIBRI yang dipasarkan di Kantor Cabang BRI maksimum Rp. 1 Milyar per nasabah. 

Sedangkan apabila nasabah menghendaki pembelian SERTIBRI di atas Rp. 1 Milyar, agar 

menghubungi Kantor Pusat Divisi Treasury.  

Ketentuan dan syarat SERTIBRI adalah:  

a.  Jangka waktu SERTIBRI adalah: 1 bulan; 2 bulan; 3 bulan; 6 bulan; 12 bulan; dan 24 bulan.  

b.  SERTIBRI tidak dapat dicairkan sebelum jatuh tempo (fixed time).  

c.  Nominal SERTIBRI maksimum Rp. 5.000.000.  

d.  SERTIBRI di kantor cabang BRI dijual dengan 4 (empat) macam nilai nominal, yaitu:  

1)  SERTIBRI A nominal Rp. 1.000.000,-  

2)  SERTIBRI B nominal Rp. 5.000.000,-  

3)  SERTIBRI C nominal Rp. 10.000.000,-  

4)  SERTIBRI D nominal Rp. 25.000.000,-  

e.  Pemberian kode dilakukan di Kantor Cabang BRI Induknya.  

f.  Penandatanganan/signer dilakukan oleh pimpinan cabang atau pejabat kantor cabang yang 

ditunjuk. Sedangkan maker dan checker dilakukan di BRI Unit.  

Suku bunga sertifikat deposito BRI Cabang Sukoharjo (SERTIBRI) adalah:  

a.  Besar suku bunga sama dengan suku bunga Deposito BRI.  
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b.  Pemberian suku bunga negosiasi untuk SERTIBRI tidak diperkenankan, dengan kata lain suku 

bunga SERTIBRI maksimum sebesar counter rate.  

c.  Bunga SERTIBRI diperhitungkan dan dibayar di muka (diskonto/ discounted).  

Ketentuan mengenai kehilangan bilyet SERTIBRI bila terjadi hal sebagai berikut:  

Apabila kantor cabang BRI menerima laporan dari nasabah yang bersangkutan yang dikeluarkan 

oleh pihak yang berwajib (kepolisian), permintaan pihak lain yang telah menyerahkan SERTIBRI harus 

ditangguhkan sampai dengan permasalahannya jelas dan selesai terlebih dahulu. Oleh karena itu kantor 

cabang BRI, dalam hal ini adalah BRI Cabang Sukoharjo, harus menahan bilyet SERTIBRI tersebut 

untuk kemudian melaporkan pada pihak yang berwajib dan nasabah yang kehilangan SERTIBRI 

tersebut. Apabila bukti penyelesaian sudah diterima dari yang berwajib, barulah pembayaran 

dilaksanakan kepada yang berhak.  

Guna mengantisipasi apabila dikemudian hari sertifikat deposito milik nasabah hilang dan dicuri 

oleh orang lain, maka BRI Cabang Sukoharjo melakukan Modifikasi Sertifikat Deposito. Sertifikat 

deposito yang diterbitkan oleh BRI Cabang Sukoharjo yang diberi nama SERTIBRI seperti SERTIBRI 

yang terbit baik di kantor pusat, kantor cabang, maupun kantor unit, juga memiliki perbedaan dengan 

sertifikat deposito pada umumnya, yaitu:  

a.  SERTIBRI tidak menggunakan klausula atas tunjuk/kepada pembawa sehingga tidak dengan mudah 

bisa dipindahtangankan atau diperjual belikan. Maka hanya pemegang pertama sebagai pemegang 

asli yang paling berhak dan memiliki legitimasi untuk mencairkan dana.  

b.  Pemindahtanganan sertifikat deposito atau SERTIBRI haruslah dengan surat kuasa dimana pemegang 

yang baru ketika akan mencairkan dana, harus membawa dokumen serta bukti-bukti yang 

menyatakan bahwa dialah orang yang berhak atas SERTIBRI tersebut.  

c.  Di dalam SERTIBRI selain nomor kode/seri, juga tercantum Bank Rakyat Indonesia sebagai pihak 

yang wajib melakukan pembayaran/pencairan dana, alamat dari kantor cabang tempat pencairan dana 

tersebut, serta yang paling menonjol adalah di dalam SERTIBRI tersebut tercantum identitas 

pemegang.  
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Dengan adanya modifikasi tersebut, maka hak dan kewajiban para pihak pun menjadi berbeda 

karena ada perbedaan mendasar dengan sertifikat deposito yang diatur dalam undang-undang. Adapun 

hak dan kewajiban BRI dan Nasabah/Pemegang Sertifikat Deposito adalah sebagai berikut:  

a.  Hak Dan Kewajiban Bank Rakyat Indonesia  

Hak Bank:  

1)  Menilai keaslian identitas pemegang ketika hendak mencairkan dana/sejumlah uang yang 

tercantum dalam SERTIBRI.  

2) Menolak pembayaran/pencairan dana jika setelah diteliti pemegang bukanlah pemegang asli 

SERTIBRI.  

Kewajiban Bank:  

1)  Mengeluarkan/menerbitkan sertifikat deposito yang juga dikenal sebagai Sertifikat Deposito 

Bank Rakyat Indonesia (SERTIBRI).  

2)  Menandatangani SERTIBRI.  

3)  Mengecek keaslian identitas pemegang ketika pemegang hendak mencairkan dana.  

4)  Membayar sejumlah uang yang tercantum dalam sertifikat deposito ketika telah jatuh tempo.  

5)  Membayar bunga dari sertifikat deposito tersebut.  

b.  Hak Dan Kewajiban Nasabah/Pemegang Sertifikat Deposito  

Hak Nasabah/ pemegang sertifikat deposito:  

1)  Menerima pembayaran atau pencairan dana sesuai dengan yang tercantum dalam SERTIBRI.  

2)  Menerima pembayaran bunga.  

3)  Bisa menjaminkan SERTIBRI tersebut sebagai pinjaman.  

4)  Bisa mewariskan SERTIBRI kepada ahli waris.  

Kewajiban Nasabah/ pemegang sertifikat deposito:  

1)  Menjaga bilyet SERTIBRI agar tidak hilang.  

2)  Melaporkan pada pihak yang berwajib jika SERTIBRI hilang, serta melaporkan pada pihak 

bank agar SERTIBRI milik nasabah tersebut diblokir. Dengan kata lain bila Sertifikat 

Deposito hilang, pemegang harus membuat berita kehilangan dari polsek kelurahan setempat 
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(wilayah tempat tinggal pemegang), setelah itu melapor ke BRI agar nomor Rekening 

nasabah untuk Sertifikat Deposito tersebut dapat diblokir.  

3)  Menyatakan dalam surat peralihan hak yang ditandatangani olehnya, yang memberikan kuasa 

kepada pihak lain untuk menerima pencairan dana, bila SERTIBRI tersebut 

dipindahtangankan.  

Dengan uraian mengenai SERTIBRI tersebut, dapat dikatakan bahwa substansi dari 

SERTIBRI berbeda dengan sertifikat deposito yang diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 

1998 Tentang Perbankan. Perbedaan tersebut terutama perihal klausula ”kepada pembawa” yang 

tidak tercantum dalam SERTIBRI. Hal ini justru bertolak belakang dengan sertifikat deposito yang 

diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dimana sertifikat deposito 

mempunyai klausula kepada pembawa sehingga dapat dipindahtangankan/diperjualbelikan hanya 

dengan cara hand by hand.  

Modifikasi sertifikat deposito oleh BRI ini dikarenakan seiring dengan kasus hilangnya 

sertifikat deposito dari pemegang aslinya atau jatuhnya sertifikat deposito ke tangan pihak yang tidak 

bertanggung jawab/ bukan pemegang yang berhak secara material.  

2.  Pihak Pemegang Terakhir  

Pemegang terakhir dalam penelitian ini katakan sebagai pihak yang bertanggung jawab secara 

luas karena selain ia harus menunjukkan legitimasi formal bahwa ia adalah pemegang yang sah, dia juga 

harus meyakinkan pada pihak BRI Cabang Sukoharjo mengenai legitimasi material dia sebagai 

pemegang yang jujur dan beritikad baik.  

Maka seperti yang telah diuraikan mengenai tanggung jawab para pihak, pemegang sertifikat 

deposito harus membuktikan bahwa dirinya adalah pemegang yang berhak tak hanya formal dengan 

penunjukkan sertifikat deposito tetapi juga dengan menghadirkan pemegang sebelumnya atau pernyataan 

dari pemegang sebelumnya bahwa dia memperoleh sertifikat deposito dengan itikad baik sehingga dia 

akan mendapat pembayaran. Tetapi sebaliknya jika ia tidak dapat membuktikan pada pihak BRI Cabang 

Sukoharjo dialah pemegang yang berhak maka ia tidak mendapat pembayaran. Sebaliknya apabila 
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pemegang terakhir juga bisa mendapatkan haknya apabila ia bisa membuktikan pada pihak bank bahwa 

dialah pemegang yang berhak, dan BRI Cabang Sukoharjo telah menilai dan memastikan pembuktiannya 

adalah benar, maka BRI Cabang Sukoharjo akan melakukan pembayaran.  

Mengkaji tentang perubahan substansi dari sertifikat deposito yang terjadi menurut hasil 

penelitian, dapat saya kemukakan bahwa modifikasi tersebut tak hanya berlaku di Bank Rakyat 

Indonesia tetapi juga di beberapa bank umum yang ada di Indonesia. Modifikasi tersebut berupa nama 

sertifikat deposito yang digunakan sesuai dengan imeg dari bank tersebut, misalnya SERTIBRI. Hal ini 

berarti bahwa ketentuan mengenai sertifikat deposito saat ini kurang memadai sehingga beberapa bank 

umum membuat ketentuan mengenai sertifikat deposito untuk kebutuhan kalangan internal bank tersebut.  

 

E. PENUTUP 

1.  Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab III dapat peneliti simpulkan sebagai berikut: 

1. Kedudukan sertifikat deposito sebagai surat berharga dilihat dari aspek hukum yaitu surat berharga yang 

memiliki klausula atas tunjuk, dengan unsur-unsur sebagai berikut:  

a.  Surat Bukti Tuntutan Utang  

Sertifikat deposito merupakan surat yang ditandatangani, sengaja dibuat untuk digunakan sebagai alat 

bukti. Penandatanganan itu terikat pada semua yang tercantum dalam sertifikat deposito tersebut 

sehingga akta atau sertifikat deposito tersebut merupakan tanda bukti adanya perikatan (utang) dari si 

penandatangan, dalam hal ini yaitu Direksi dari BRI Cabang Sukoharjo sebagai yang berwenang 

menandatangani produk simpanan sertifikat deposito.  

b.  Pembawa Hak  

Hak yang dimaksud adalah hak untuk menuntut sesuatu pada debitur, yaitu pihak yang berkewajiban 

membayar yaitu BRI Cabang Sukoharjo. Sertifikat deposito merupakan pembawa hak (drager van 

recht), artinya adalah “hak” tersebut melekat pada akta sertifikat deposito, seolah-olah menjadi satu atau 

senyawa. Hal ini juga berarti bahwa jika sertifikat deposito hilang, maka hak untuk menuntut juga ikut 
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hilang. Jika sertifikat deposito tersebut hilang, maka hak pemegang untuk menuntut pembayaran pun ikut 

hilang.  

c.  Mudah Dijualbelikan  

Sertifikat deposito memiliki klausula “kepada pembawa” (aan toonder, to bearer) sehingga mudah 

diserahkan pada orang lain dengan penyerahan fisik (dari tangan ke tangan). Dasar hukum penyerahan 

demikian adalah Pasal 613 ayat (3) KUHPerdata “Penyerahan tiap-tiap piutang karena surat bawa 

dilakukan dengan penyerahan surat itu;” 

2. Tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam peralihan hak tagih Sertifikat Deposito sebagai surat 

berharga yaitu BRI Cabang Sukoharjo bertanggung jawab menjaga keamanan sertifikat deposito dengan 

menilai dan memastikan bahwa pemegang terakhir adalah pemegang yang tidak beritikad buruk atau 

pemegang yang berhak karena telah membuktikannya di luar adanya laporan dari pihak kepolisian. 

Dengan kata lain tanggung jawab secara perdata pihak BRI Sukoharjo hanyalah sebatas pembayaran 

sertifikat deposito kepada pemegang yang sebenarnya, dan dalam hal hilangnya sertifikat deposito BRI 

Sukoharjo tidak bertanggung jawab untuk mengganti kerugian karena perihal kehilangan telah diatur 

sebelumnya. 

Sedangkan pemegang terakhir memiliki tanggung jawab untuk menunjukkan bukti sertifikat deposito 

ketika hendak mencairkan ke bank, selain itu dia harus membuktikan bahwa dialah pemegang yang 

sebenarnya, tidak beritikad buruk, dan memperoleh sertifikat deposito tanpa melalui pencurian. 

Pembuktian pemegang beritikad baik ini termasuk dalam legitimasi material yaitu dengan menghadirkan 

pemegang sebelumnya atau pernyataan dari pemegang sebelumnya bahwa dia memperoleh sertifikat 

deposito dengan itikad baik. 

3. Upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan sengketa bilamana pemegang sertifikat deposito tidak dapat 

mencairkan dana di Bank BRI Sukoharjo dalam hal ini tidak melakukan pembayaran pada pemegang 

sertifikat deposito, melainkan memeriksa kebenaran sertifikat deposito secara formal. Dengan 

keberadaan SERTIBRI diharapkan dapat mengurangi permasalahan dalam kepemilikan sertifikat 

deposito terutama yang merugikan pihak pemegang. Hal ini didasarkan bahwa SERTIBRI tidak memiliki 
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klausula atas tunjuk atau kepada pembawa dan di dalamnya tercantum nama si pemegang 

pertama/pemegang asli, sehingga untuk memindahtangankan harus dengan surat bukti peralihan hak. 

Sedangkan dari pihak pemegang sertifikat deposito yaitu dengan membuktikan pada pihak BRI 

Sukoharjo bahwa dirinyalah pemegang yang berhak yaitu dengan pembuktian tidak hanya secara formal 

tapi juga material yaitu dengan menghadirkan pemegang sebelumnya atau pernyataan dari pemegang 

sebelumnya bahwa dia memperoleh sertifikat deposito dengan itikad baik. 

 

 

2.  Saran 

Saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah:  

1.  Bagi Bank Rakyat Indonesia Cabang Sukoharjo 

Supaya terus mempertahankan keberadaan SERTIBRI sebagai produk sertifikat deposito yang terbaru 

untuk melidungi nasabah Bank Rakyat Indonesia sebagai pemegang yang asli. Tetapi pihak bank 

seharusnya menginformasikan secara lengkap mengenai produk SERTIBRI ini juga tentang fungsi, 

kedudukan, serat tanggung jawab para pihak agar nasabah menjadi jelas dan merasa percaya untuk 

memilikinya.  

2.  Bagi Pemerintah  

Supaya pemerintah dapat membuat peraturan perundangan khusus yang mengatur sertifikat deposito, 

fungsi, kedudukan, tanggung jawab para pihak yang terlibat, serta megenai kewenangan bank umum 

dalam hal modifikasi sertifikat deposito yang memiliki substansi yang berbeda dengan sertifikat deposito 

yang daitur dalam pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.  

3.  Bagi Nasabah Calon Pemegang Sertifikat Deposito  

Supaya dalam hal menyimpan dana dengan sertifikat deposito sebaiknya nasabah lebih teliti dalam 

mencermati substansi, hak dan kewajiban dalam setiap sertifikat deposito di tiap bank umum. Sehingga 

nasabah lebih mengetahui fungsi dan manfaat sertifikat deposito digunakan serta merasa aman dalam 

penggunaanya.  



 

 

16 

16 

DAFTAR PUSTAKA 
 

Bako, Ronny Sautama Hotma, 1995, Hubungan Bank Dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan Dan 
Deposito (Suatu Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Deposan Di Indonesia Dewasa Ini), Citra 
Aditya Bakti, Jakarta  

 
Harahap, M.Yahya, 1986, Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung  
 
Hasibuan, Malayu S.P, 2006, Dasar-Dasar Perbankan Cetakan Keenam, Bumi Aksara, Jakarta  
 
Moeljatno, 1996, Kitab Undang-undang Hukum Pidana cetakan 19, Bumi Aksara, Jakarta. 
 
Muhammad, Abdulkadir, 1982, Hukum Perikatan, Alumni, Bandung  
 
Muhammad, Abdulkadir, 1993, Hukum Dagang Tentang Surat Berharga, Citra Aditya Bakti, Bandung  
 
Prodjodikoro, R. Wirjono, 2000, Azas-azas Hukum Perjanjian, Mandar Maju, Bandung  
 
Purwosutjipto, H.M.N, 1987, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 7, Hukum Surat Berharga, 

Djambatan, Jakarta  
 
Rido, R. Ali, 1988, Hukum Dagang Tentang Surat Berharga, Perseroan Firma, Perseroan Komanditer, 

Keseimbangan Kekuasaan Dalam PT dan Penswastaan BUMN, Remadja Karya, Bandung  
 
R.Soesilo, 1995, RIB/HIR Dengan Penjelasan, Politeia, Bogor  
 
Simanjuntak, Emmy Pangaribuan, 1982, Hukum Dagang Surat-surat Berharga Cetakan Ketujuh, Seksi 

Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta  
 
Subekti R., 2001, Hukum Perjanjian, Cetakan ke XVIII, Intermasa, Jakarta  
 
Subekti dan Tjitrosudibyo, 2001, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata cetakan 31, Pradnya Paramita, 

Jakarta  
 
Subekti dan Tjitrosudibio, 2002, Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Undang-undang Kepailitan 

cetakan 27, Pradnya Paramita, Jakarta 
 
Suryohadibroto, Imam Prayogo dan Djoko Prakoso, 1995, Surat Berharga Alat Pembayaran Dalam 

Masyarakat Modern Cetakan Kelima, Rineka Cipta, Jakarta  
Suseno dan Piter Abdullah, 2003, Sistem Dan Kebijakan Perbankan Di Indonesia, Pusat Pendidikan dan 

Studi Kebanksentralan (PPSK), Jakarta  
 
Tim Penyusun, 1998, Seri Dasar Hukum Ekonomi 6 SURAT BERHARGA, Elips, Jakarta  
 
Widjanarko, 2003, Hukum Dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia Edisi IV, Grafiti, Jakarta 
  
 
 


