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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Balakang Masalah  

Bank merupakan suatu lembaga atau industri yang bergerak di bidang 

perekonomian yang menjalankan kegiatannya didasarkan kepada kepercayaan 

masyarakat dan bank juga merupakan media perantara keuangan. Berdasarkan 

ketentuan-ketentuan yang berlaku di Indonesia tentang perbankan menyatakan 

bahwa bank sebagai lembaga penghimpun dana dari masyarakat baik dalam 

bentuk simpanan giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan atau 

bentuk lain yang dipersamakan dengan itu, dimana pada idealnya dana dari 

masyarakat ini merupakan tulang punggung (basic) dari dana yang dikelola oleh 

bank untuk memperoleh keuntungan.1 Sehingga dapat dikatakan bahwa fungsi 

bank yang terutama dalam perekonomian adalah untuk memobilisasi dana 

masyarakat dengan tepat dan cepat serta menyalurkan dana tersebut kepada 

penggunaan atau investasi yang efektif dan efisien. 

Sebagai lembaga perantara, pihak-pihak yang kelebihan dana, baik 

perseorangan, badan usaha, yayasan, maupun lembaga pemerintah dapat 

menyimpan kelebihan dananya di Bank dalam bentuk rekening giro, tabungan, 

bahkan dengan instrumen surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank seperti 

deposito berjangka, Sertifikat Deposito yang dapat digunakan sebagai alat 

pembayaran. Dalam dunia perusahaan dan perdagangan, orang menginginkan 

                                                
1 Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 

2000), hal. 169 
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segala sesuatunya bersifat praktis dan aman, khususnya dalam lalu lintas 

pembayaran. Artinya orang tidak mutlak lagi menggunakan alat pembayaran 

berupa uang, melainkan cukup dengan menerbitkan surat berharga sebagai alat 

pembayaran maupun alat pembayaran kredit.  

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.2 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 

                                                
2 Tim Penyusun, 1998, Seri Dasar Hukum Ekonomi 6, Surat Berharga, Elips, Jakarta, hal. 22 
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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 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 
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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 :3 

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.  

                                                
3 Dahlan M.Sutalaksana, Pengembangan dan Prospek Commersial Paper sebagai alternative 

Pendanaan di Indonesia, makalah seminar, Jakarta, 7 Juli 1993. 
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Ketiga, untuk saat ini bagi kalangan tertentu (kalangan bisnis), berbisnis 

atau berbelanja menggunakan surat berharga merupakan suatu prestise tersendiri, 

kadang-kadang boleh dikatakan lebih 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 
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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. 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis akan mengupas lebih 

lanjut, ditinjau dari sudut pandang yuridis. Oleh karena itu untuk rnengkaji lebih 

dalam mengenai pelaksanaan pembiayaan kredit sepeda motor sebagai bahan 

skripsi dengan judul : “Aspek Hukum Sertifikat Deposito Sebagai Surat 

Berharga” 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut diatas, maka dapat 

dirumuskan masalahnya sebagai berikut: 

1. Bagaimana kedudukan sertifikat deposito sebagai surat berharga dilihat dari 

aspek hukum? 
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2. Bagaimana tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam peralihan hak 

tagih Sertifikat Deposito sebagai surat berharga? 

3. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan sengketa bilamana 

pemegang sertifikat deposito tidak dapat mencairkan dana di Bank ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

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. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1.  Manfaat Teoritis  

Pembahasan masalah dari penulisan skripsi ini akan memberikan pemahaman 

dan pendalaman dalam menghadapi pengetahuan tentang sertifikat deposito 

sebagai salah satu bentuk dari surat berharga, selanjutnya hasil penelitian ini 

dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam kajian mengenai sertifikat 

deposito dan surat berharga lainnya, serta untuk menambah wawasan bagi 

para mahasiswa Fakultas Hukum. Hasil tulisan ini juga diharapkan dapat 



 8 

menjadi pedoman dan sebagai bahan perbandingan serta bahan tambahan 

bagi peneliti yang mengkaji masalah sejenis. 

2.  Manfaat Praktis  

a.  Bagi Bank sebagai pihak yang mengeluarkan Sertifikat Deposito  

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi masukan mengenai 

mekanisme penerbitan Sertifikat Deposito yang aman sehingga di 

kemudian hari tidak ada pihak yang merasa dirugikan.  

b. Bagi pemegang Sertifikat Deposito  

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan acuan baginya dalam 

hal kepemilikan Sertifikat Deposito terutama tanggung jawab dalam 

peralihan hak tagih Sertifikat Deposito dan bagaimana cara 

menindaklanjuti adanya penolakan oleh Bank atas pencairan sertifikat 

deposito.  

c. Bagi masyarakat  

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi informasi kepada 

masyarakat mengenai peralihan hak tagih Sertifikat Deposito serta 

informasi mengenai akibat hukum yang terjadi, serta penyelesaian 

sengketa yang dapat dilakukan oleh pihak para pihak jika Bank menolak 

pembayaran, sehingga diharapkan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.  
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E.  Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan Masalah 

Pada penelitian kali ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis 

sosiologis untuk mengkaji aspek hukum sertifikat deposito sebagai surat 

berharga ditinjau dari tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam 

peralihan hak tagih Sertifikat Deposito berdasarkan Undang-undang Nomor 

10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 

1992 Tentang Perbankan.  

2. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi penelitian dalam penulisan skripsi ini berupa penelitian 

deskriptif analitis. Deskriptif dalam arti bahwa dalam penelitian ini penulis 

bermaksud untuk menggambarkan dan melaporkan secara rinci, sistematis 

dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan aspek 

hukum sertifikat deposito sebagai surat berharga. Sedangkan analitis berarti 

mengelompokkan, menghubungkan dan memberi tanda pada aspek hukum 

sertifikat deposito sebagai surat berharga ditinjau dari tanggung jawab para 

pihak yang terlibat dalam peralihan hak tagih Sertifikat Deposito serta upaya 

penyelesaian masalahnya. 

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian berlokasi di salah satu Bank Rakyat Indonesia Cabang 

Sukoharjo. Bank Rakyat Indonesia Cabang Sukoharjo dijadikan lokasi 

penelitian dengan pertimbangan bahwa Bank Rakyat Indonesia cabang 

Sukoharjo dipilih karena berdasarkan hasil pra survey peneliti menemukan 
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bahwa Bank Rakyat Indonesia adalah salah satu Bank Umum yang sampai 

saat ini masih menerbitkan Sertifikat Deposito. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya 

dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh 

data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang 

diharapkan. Berkaitan dengan hal tersebut penulis memperoleh data primer 

melalui wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yaitu: 

a.  Pegawai Bank Rakyat Indonesia Cabang Sukoharjo bagian Deposito 

sebanyak 1 (satu) orang.  

b.  Nasabah Bank Rakyat Indonesia Cabang Sukoharjo pemegang Sertifikat 

Deposito yang terkait dengan penelitian sebanyak 1 (satu) orang.  

c.  Pemegang Terakhir sertifikat deposito. 

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam penelitian ini penulis 

menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut : 

a. Data Primer 

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung di 

lapangan, dalam hal ini diperoleh dengan Wawancara, yaitu cara 

memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada pihak-pihak yang 

diwawancarai terutama dengan orang-orang yang berwenang, mengetahui 

dan terkait dengan aspek hukum sertifikat deposito sebagai surat berharga 

ditinjau dari tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam peralihan hak 

tagih Sertifikat Deposito. 
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Sistem wawancara yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara bebas terpimpin, artinya terlebih dahulu dipersiapkan daftar 

pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi 

pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara 

dilakukan.4  

b. Data Sekunder 

Data yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan 

data primer, yang terdiri dari : 

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan 

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi 

tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 

5. Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi dokumen 

pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif-

kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk 

uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh 

kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara 

deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.5 

Dalam penarikan kesimpulan, penulis menggunakan metode deduktif. 

Metode deduktif adalah suatu metode penarikan kesimpulan dari hal-hal yang 

bersifat umum menuju penulisan yang bersifat khusus. 
                                                

4 Soetrisno Hadi, Metodolog Reseach Jilid II, (Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fakultas Hukum 
Psikologi UGM, 1985). Hal. 26  

5 Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : UI, 1982), Hal 10 
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C. Sistematika Skripsi 

Untuk memudahkan pemahaman dalam pembahasan dan untuk 

memberikan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan penulisan penelitian ini, 

maka penulis akan menguraikan sistematika skripsi yang terdiri dari 4 (empat) 

bab dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub bab yang disesuaikan dengan lingkup 

pembahasannya, adapun sistematika penulisan penelitian ini yaitu sebagai 

berikut: 

BAB I :  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Perumusan Masalah 

C. Tujuan Penelitian 

D. Manfaat Penelitian 

E. Metode Penelitian 

F. Sistematika Skripsi 

BAB II :  LANDASAN TEORI 

A. Perjanjian Pada Umumnya  

1. Pengertian Perjanjian  

2. Asas-asas Perjanjian Dalam KUHPerdata  

3. Syarat-syarat Sah Perjanjian  

4. Akibat Hukum Perjanjian Yang Sah 

B. Tinjauan Umum Tentang Surat Berharga 

1. Pengertian Surat Berharga 

2. Dasar Hukum dan Ketentuan Tentang Surat Berharga 
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3. Klausula Surat Berharga 

4. Legitimasi Surat Berharga 

5. Upaya Tangkisan Surat Berharga  

C. Tinjauan Umum Tentang Sertifikat Deposito 

1. Pengertian Sertifikat Deposito 

2. Dasar Hukum dan Ketentuan Tentang Sertifikat Deposito 

3. Klausula-Klausula Yang Terdapat Pada Sertifikat Deposito  

BAB III : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

A. Kedudukan Sertifikat Deposito Sebagai Surat Berharga Dilihat 

Dari Aspek Hukum 

B. Tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam peralihan hak 

tagih Sertifikat Deposito sebagai surat berharga 

C. Upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan sengketa bilamana 

pemegang sertifikat deposito tidak dapat mencairkan dana di Bank  

BAB IV :  PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Saran 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

  

 


