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ABSTRAKSI 

ANNA PRASTYAWATI. C100.080.116. TINJAUAN YURIDIS 

TANGGUNGJAWAB HUKUM TERHADAP PENJAMINAN BILYET GIRO 

KOSONG SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN  HUTANG, Fakultas Hukum  

Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penulisan Hukum(Skripsi).2013.  

Dalam dunia bisnis, seorang pembisnis (business man) lebih condong 

memilih alat pembayaran yang sifatnya praktis dan aman yang dikenal dengan 

surat berharga (Commercial Paper (CP), salah satunya adalah Bilyet Giro (BG). 

Penelitian ini tentang Perkara hutang piutang antara penggugat dengan 

tergugat II melalui perantara tergugat I yang pelunasannya oleh Tergugat II akan 

dilunasi dengan menggunakan BG, akan tetapi diketahui setelah jatuh tempo 

penggugat mencairkan di Bank, tidak ada dananya. Putusan hakim menjatuhkan 

tanggung jawab pelunasannya dibebankan secara tanggung renteng antara para 

tergugat. Padahal secara normatif dalam SEBI 091307 mengatakan yang 

bertanggung jawab dalam keluarnya BG Kosong adalah pemilik rekening itu 

sendiri, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat dirugikan atau 

bertanggungjawab akan hal itu, terbukti dari hasil penelitian pemilik rekening BG 

kosong tak lain adalah tergugat II, oleh karenanya tergugat I tidak dapat 

dipertanggungjawabkan untuk itu. Selain  merupakan wanprestasi, penulis juga 

berpendapat perbuatan tersebut bisa dimasukkan pula kedalam perbuatan 

melawan hukum karena tergugat telah melakukan penipuan dengan memberikan 

BG kosong itu yang seharusnya BG tersebut dipakai untuk membayar hutang 

antara tergugat II dengan Penggugat.  

Kata kunci: bilyet Giro Kosong, Wanprestasi, Perbuatan Melawan Hukum
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ABSTRACT 

 

ANNA PRASTYAWATI. C100.080.116. JURIDICAL REVIEW ON LEGAL 
RESPONSIBILITY OF EMPTY BILYET GIRO AS DEBT PAYMENT 
INSTRUMENT. Law School of Muhammadiyah University of Surakarta. Legal 
Writing (minithesis). 2013 
 

In business world, a businessman tends to prefer practical and safe payment 
instrument known as Commercial Paper (CP) and one of the CPs is Bilyet Giro 
(BG). 

The research discusses account receivable between litigant and defendant II 
through defendant I and the defendant II will pay the debt by using BG. 
Unfortunately, when the defendant cashed down the BG to a relevant bank at 
maturity date of the BG, he found that the BG had no fund. Judge’s verdict said 
that the payment is mutual responsibility of defendants. In fact, SEBI 091307 
states that normatively the responsible person for empty BG is the owner of 
account, so that no other party can be harmed or jointly responsible for the empty 
BG, and it was proved by investigation that actually the defendant II owned the 
empty BG, therefore defendant I cannot be demanded to assume jointly the fault. 
In addition to a default, author has opinion that the act can be categorized as law-
breaking because the defendant II had committed a fraud by giving an empty BG 
that is intended to pay his debt to the litigant. 

 
Key words: Empty bilyet giro, default, law-breaking 
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ABSTRAKSI 

ANNA PRASTYAWATI. C100.080.116. TINJAUAN YURIDIS 

TANGGUNGJAWAB HUKUM TERHADAP PENJAMINAN BILYET GIRO 

KOSONG SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN  HUTANG, Fakultas Hukum  

Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penulisan Hukum(Skripsi).2013.  

Dalam dunia bisnis, seorang pembisnis (business man) lebih condong 

memilih alat pembayaran yang sifatnya praktis dan aman yang dikenal dengan 

surat berharga (Commercial Paper (CP), salah satunya adalah Bilyet Giro (BG). 

Penelitian ini tentang Perkara hutang piutang antara penggugat dengan 

tergugat II melalui perantara tergugat I yang pelunasannya oleh Tergugat II akan 

dilunasi dengan menggunakan BG, akan tetapi diketahui setelah jatuh tempo 

penggugat mencairkan di Bank, tidak ada dananya. Putusan hakim menjatuhkan 

tanggung jawab pelunasannya dibebankan secara tanggung renteng antara para 

tergugat. Padahal secara normatif dalam SEBI 091307 mengatakan yang 

bertanggung jawab dalam keluarnya BG Kosong adalah pemilik rekening itu 

sendiri, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat dirugikan atau 

bertanggungjawab akan hal itu, terbukti dari hasil penelitian pemilik rekening BG 

kosong tak lain adalah tergugat II, oleh karenanya tergugat I tidak dapat 

dipertanggungjawabkan untuk itu. Selain  merupakan wanprestasi, penulis juga 

berpendapat perbuatan tersebut bisa dimasukkan pula kedalam perbuatan 

melawan hukum karena tergugat telah melakukan penipuan dengan memberikan 

BG kosong itu yang seharusnya BG tersebut dipakai untuk membayar hutang 

antara tergugat II dengan Penggugat.  

Kata kunci: bilyet Giro Kosong, Wanprestasi, Perbuatan Melawan Hukum
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ABSTRACT 

 

ANNA PRASTYAWATI. C100.080.116. JURIDICAL REVIEW ON LEGAL 
RESPONSIBILITY OF EMPTY BILYET GIRO AS DEBT PAYMENT 
INSTRUMENT. Law School of Muhammadiyah University of Surakarta. Legal 
Writing (minithesis). 2013 
 

In business world, a businessman tends to prefer practical and safe payment 
instrument known as Commercial Paper (CP) and one of the CPs is Bilyet Giro 
(BG). 

The research discusses account receivable between litigant and defendant II 
through defendant I and the defendant II will pay the debt by using BG. 
Unfortunately, when the defendant cashed down the BG to a relevant bank at 
maturity date of the BG, he found that the BG had no fund. Judge’s verdict said 
that the payment is mutual responsibility of defendants. In fact, SEBI 091307 
states that normatively the responsible person for empty BG is the owner of 
account, so that no other party can be harmed or jointly responsible for the empty 
BG, and it was proved by investigation that actually the defendant II owned the 
empty BG, therefore defendant I cannot be demanded to assume jointly the fault. 
In addition to a default, author has opinion that the act can be categorized as law-
breaking because the defendant II had committed a fraud by giving an empty BG 
that is intended to pay his debt to the litigant. 

 
Key words: Empty bilyet giro, default, law-breaking 
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KATA PENGANTAR 

 

 ��� ا
 ا���	� ا�����

Assala’mualaikum Wr. Wb. 
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kepada semua pihak yang telah membantu baik materiil maupun non materiil  
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MOTTO 
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seraya memujimu Tuhanmu pada waktu petang dan pagi  

(Q.S Al-Mu’min: 55) 

Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman  

(Q.S Al-Mu’minuun : 1) 
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ABSTRAKSI 

ANNA PRASTYAWATI. C100.080.116. TINJAUAN YURIDIS 

TANGGUNGJAWAB HUKUM TERHADAP PENJAMINAN BILYET GIRO 

KOSONG SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN  HUTANG, Fakultas Hukum  

Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penulisan Hukum(Skripsi).2013.  

Dalam dunia bisnis, seorang pembisnis (business man) lebih condong 

memilih alat pembayaran yang sifatnya praktis dan aman yang dikenal dengan 

surat berharga (Commercial Paper (CP), salah satunya adalah Bilyet Giro (BG). 

Penelitian ini tentang Perkara hutang piutang antara penggugat dengan 

tergugat II melalui perantara tergugat I yang pelunasannya oleh Tergugat II akan 

dilunasi dengan menggunakan BG, akan tetapi diketahui setelah jatuh tempo 

penggugat mencairkan di Bank, tidak ada dananya. Putusan hakim menjatuhkan 

tanggung jawab pelunasannya dibebankan secara tanggung renteng antara para 

tergugat. Padahal secara normatif dalam SEBI 091307 mengatakan yang 

bertanggung jawab dalam keluarnya BG Kosong adalah pemilik rekening itu 

sendiri, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat dirugikan atau 

bertanggungjawab akan hal itu, terbukti dari hasil penelitian pemilik rekening BG 

kosong tak lain adalah tergugat II, oleh karenanya tergugat I tidak dapat 

dipertanggungjawabkan untuk itu. Selain  merupakan wanprestasi, penulis juga 

berpendapat perbuatan tersebut bisa dimasukkan pula kedalam perbuatan 

melawan hukum karena tergugat telah melakukan penipuan dengan memberikan 

BG kosong itu yang seharusnya BG tersebut dipakai untuk membayar hutang 

antara tergugat II dengan Penggugat.  

Kata kunci: bilyet Giro Kosong, Wanprestasi, Perbuatan Melawan Hukum
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ABSTRACT 

 

ANNA PRASTYAWATI. C100.080.116. JURIDICAL REVIEW ON LEGAL 
RESPONSIBILITY OF EMPTY BILYET GIRO AS DEBT PAYMENT 
INSTRUMENT. Law School of Muhammadiyah University of Surakarta. Legal 
Writing (minithesis). 2013 
 

In business world, a businessman tends to prefer practical and safe payment 
instrument known as Commercial Paper (CP) and one of the CPs is Bilyet Giro 
(BG). 

The research discusses account receivable between litigant and defendant II 
through defendant I and the defendant II will pay the debt by using BG. 
Unfortunately, when the defendant cashed down the BG to a relevant bank at 
maturity date of the BG, he found that the BG had no fund. Judge’s verdict said 
that the payment is mutual responsibility of defendants. In fact, SEBI 091307 
states that normatively the responsible person for empty BG is the owner of 
account, so that no other party can be harmed or jointly responsible for the empty 
BG, and it was proved by investigation that actually the defendant II owned the 
empty BG, therefore defendant I cannot be demanded to assume jointly the fault. 
In addition to a default, author has opinion that the act can be categorized as law-
breaking because the defendant II had committed a fraud by giving an empty BG 
that is intended to pay his debt to the litigant. 

 
Key words: Empty bilyet giro, default, law-breaking 
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Assala’mualaikum Wr. Wb. 
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TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PENJAMINAN BILYET GIRO 

(BG) SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN HUTANG ( Studi Kasus Di Pengadilan 

Negeri Sukoharjo) “   
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menentukan putusan terhadap perkara bilyet giro.  

Skripsi ini disususn sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat 

sarjana dalam ilmu hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penulis 
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