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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia adalah makhluk sosial yang dikodratkan hidup bermasyarakat. 

Manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Karena untuk memenuhi 

hidupnya, manusia harus berhubungan dan saling tolong menolong dengan manusia 

lain. Dizaman yang modern ini, walaupun semua kebutuhan sudah tersedia dengan 

mudah,  semua itu tidak terlepas dari campur tangan manusia lain. Inilah yang sering 

disebut dengan muamalah. 

Setiap insan manusia tidak akan luput dari kebutuhan hidupnya sehari-hari. 

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut, manusia mengembangkan 

kemampuan dan akalnya. Dari yang semula berburu untuk memenuhi kebutuhan 

hidup masing-masing individual, manusia kemudian hidup berkelompok dengan 

pembagian tugas antara anggota kelompok yang satu dengan anggota kelompok yang 

lain. Sampai seberapa jauh suatu kebutuhan atau hal dapat dipertukarkan bergantung 

pada sistem agama, sosial, budaya maupun hukum yang berkembang dan diakui 

dalam suatu wilayah kenegaraan tertentu.  

Pertukaran antara kebutuhan dengan uang kita namakan dengan jual beli. Ini 

berarti jual beli tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Jual beli merupakan 

suatu kebutuhan yang tidak dapat dihindari, baik oleh setiap individu, dengan tujuan 

untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya sehari-hari yang paling sederhana, sehingga 

 

1 



2 
 

setiap badan usaha (baik bentuk badan hukum maupun tidak berbentuk badan 

hukum) mempergunakan jual beli sebagai sarana untuk ”menguasai” dunia.
1
 

Satu hal yang harus dicatat, meskipun bidang muamalah langsung 

menyangkut kehidupan duniawi, nilai-nilai agama tidak dapat dipisahkan. Hal ini 

berarti bahwa pergaulan hidup duniawi itu akan mempunyai akibat-akibat di akhirat 

kelak. Nilai-nilai agama dalam bidangmuamalat itu dicerminkan oleh adanya hukum 

halal dan haram yang harus selalu diperhatikan.
2
 

 Dewasa ini kegiatan bisnis, baik dalam skala Nasional maupun Internasional 

berkembang begitu pesat dan telah mengarah pada perdagangan global, hal ini 

ditandai dengan terbentuknya area-area perdagangan regional, seperti pasar bebas 

ASEAN yang dikenal dengan istilah ASEAN Free Trade Area (AFTA). Dalam 

kegiatan transaksi bisnis yang berkembang sedemiki rupa, baik secara Nasional 

maupun Internasional, pelaku bisnis menggunakan berbagai macam alat pembayaran.  

Awalnya sistem pembayaran tradisional dilakukan dengan sistem barter, yaitu 

transaksi dengan cara pertukaran barang antara para pihak(penjual dan pembeli), 

namun kemudian kondisi iniberkembang lebih maju dan diciptakan alat bayar baru 

yang dikenal dengan mata uang disetiap negara yang merdeka di dunia. Selain alat 

bayar berupa uang (money) yang dipergunakan, para pelaku bisnis juga 

menggunakan surat-surat berharga yang dikenal dengan istilah Commercial Peper 

atau Italic Instrumen. Penggunaan surat berharga dalam kegiatan bisnis makin lama 
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makin berkembang hampir semua pelaku bisnis menggunakan alat pembayaran 

tersebut, termasuk kegiatan bisnis sehari-hari yang dilakukan masyarakat umum.
3
 

Surat berharga adalah surat tanda bukti pembayaran hutang yang dapat 

dilakukan dengan cara memperhatikan selembar surat yang berisi keterangan berupa 

perintah dan janji penerbit kepada siapa saja yang berhak terhadap surat tersebut. 

Sedangkan fungsi pokok surat berharga adalah alat bayar, selain surat berharga 

berfungsi sebagai alat bayar, berdasarkan beberapa pengertian atau definisi yang 

disampaikan para ahli dan kamus hukum, secara singkat dapat disimpulkan surat 

berharga mempunyai beberapa fungsi yaitu : 

a. Sebagai surat bukti hak tagih (surat legitimasi) 

b. Alat memindahkan hak tagih 

c. Alat pembayaran 

d. Pembawa hak 

e. Sebagai alat untuk memindahkan hak tagih (diperjualkan dengan mudah atau 

sederhana)
4
 

Bilyet Giro adalah perintah nasabah yang telah distandarisasi bentuknya 

kepada bank yang bersangkutan untuk memindahbukukan sejumlah dana dari 

rekening yang bersangkutan kepada penerima yang namanya disebutkan pada bank 

yang sama atau bank lain. Bentuk surat berharga ini diperjelas dengan keluarnya 

Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) tertanggal 24 Januari 1972 no. 4/670 

UPPB/PBB, dimana sebelumnya mengenai hal ini tidak ada suatu ketentuan yang 

jelas. 
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Sejak tahun 1968 dengan adanya tindakan-tindakan pemerintah dalam bidang 

moneter, sehingga arus inflasi dapat ditekan. Hal ini mengakibatkan perubahan yang 

besar dalam dunia perusahaan. Demikian pula kemungkinannya mengeluarkan Post 

Date Cek akan bisa menimbulkan Cek kosong yang dapat dikenakan hukuman yang 

berat. Adanya perubahan itu ternyata Bilyet Giro lebih banyak dipergunakan. 

Menurut perkiran, dalam perputaran clearing di Lembaga Clearing Jakarta, hampir 

2/3 nya merupakan Bilyet Giro dan 1/3nya Cek. 

Adapun syarat-syarat formil Bilyet Giro adalah : 

1. Nama Bilyet Giro dan nomor seri harus tercantum pada formulir Bilyet Giro. 

2. Perintah yang jelas tanpa syarat untuk memindahbukukan sejumlah dana atas 

beban saldo penarik, yang harus telah tersedia cukup pada saat berlakunya 

amanat yang terkandung di dalam Bilyet Giro tersebut 

3. Nama dan tempat Bank yang diperintahkan melakukan pemindahbukuan 

tersebut. 

4. Nama pihak yang harus menerima pemindahbukuan dana. 

5. Tanda tangan penarik dan cap/stempel pada badan usaha jika penarik 

merupakan perusahaan. 

6. Jumlah dana yang dipindah bukukan baik dalam angka maupun bentuk huruf 

7. Tempat dan tanggal penarikan. 

8. Tanggal mula efektif berlakunya amanat/perintah dalam Bilyet Giro tersebut. 
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9. Nama bank dimana orang atau pihak yang harus menerimadana 

pemindahbukuan tersebut memelihara rekening, sepanjang nama bank 

penerima diketahui oleh penarik.
5
 

Pengertian Bilyet Giro yang disebut dalam Setar Edaran Bank Indonesia 

(SEBI) No. 4/670 itu dengan jelas dapat kita ketahui  bahwa pembayaran yang 

dilakukan menggunakanBilyet Giro adalah dengan pemindahbukuan, jadi bukan 

dengan uang tunai. Disinilah kita dapat melihat peran khusus Bank yang sangat 

dibutuhkan, yaitu peranan administratif dari Bank mengenai pemindahbukuansuatu 

jumlah tertantu dari rekening giro orang yang berhutangkepada rekening giro 

penagih hutang, pada bank yang sama atau bank yang lain. Pembayaran dengan cara 

ini lazim dikenal dengan pembayaran secara giral. Pembayaran atau transaksi 

perdagangan dipandang sudah lunas atau selesai bilamana pemindahbukuan yang 

dimaksud didalam Bilyet Giro sudah selesai dilaksanakan oleh bank. 

Didalam suatu Bilyet Giro, orang yang menarik atau menerbitkannya adalah 

pihak yang harus membayar di dalam transaksi perdagangan. Menarik atau 

menerbitkan Bilyet Giro mengandung pengertian bahwapenebit itu memerintahkan 

banknyadimana ia menjadi nasabah untuk memindahbukukan sejumlah uang dari 

rekeningnya ke dalam rekening orang lain (si penagih) yang disebut namanya. Pihak 

penerima Bilyet Giro itu disebut pemegang atau penerima, sedangkan Bank sebagai 

pihak yang diperintah melakukan pemindahbukuan, dari sudut pandangan hukum 

surat berharga dapat disebut tersangkut.Pembayaran Bilyet Giro oleh Bank tidak 

                                                           
5
 Mashudi dan moch chidir ali, 1998, Surat Berharga, Bandung : Mandar Maju, hal :19-22 



6 
 

dapat dilakukan dengan uang tunai dan tidak dapat dipindah tangankan dengan 

Endosemen, jadi Bilyt Giro tidak dapat diperdagangkan. 

Bilyet Giro juga bisa dibatalkan apabila sudah di bayarkan, yaitu penarikan 

kembali dari perintah pemindahbukuan dari penerbit ditujukan kepada bank. Yang 

dapat mengganggu kedudukan bank dalam hal pembatalan Bilyet Giro adalah apabila 

pembatalan itu terlambat datangnya. Suatu Bilyet Giro dapat dibatalkan oleh 

penerbitnya sepanjang waktu penerimaan pembaritahuan tertulis oleh bank yang 

bersangkutan, amanat dalam Bilyet Giro itu belum dilaksanakan.
6
 

Apabila seseorang menerima Bilyet Giro dan ternyata dananya tidak cukup 

atau kosong, maka terhadap penarik ini dikenakan sanksi. Bila penarikan tesebut 

dilakukan 3 kali berturut-turut dalam jangka waktu 6 bulan, maka penarik tersebut 

dapat dimasukkan kedalam daftar hitam dari Bank Indonesia, sehingga tidak akan 

diterima lagi sebagai nasabah pada Bank diseluruh Indonesia.
7
 

Seperti halnya dengan cek, pada Bilyet Giro juga dikenal dengan Bilyet Giro 

kosong. Yang dimaksud dengan Cek/Bilyet Giro kosong ialah Cek/Bilyet Giro yang 

tidak dapat diuangkan karena uang yang disimpan di Bank yang dimaksudkan tidak 

mencukupi. Jika saldo rekening yang bersangkutan tidak mencukupi, maka Bilyet 

Giro tersebut harus ditolak sebagai Bilyet Giro kosong.
8
 

Sanksi dari penerbit Bilyet Giro yang kosong terutama terhadap penarikan 

Bilyet Giro kosong uang ketiga kalinya atau lebih, telah ditetapkan berdasarkan 

keputusan dengan Moneter No. 53 tahun 1962 dan peraturan-peraturan 
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pelaksanaannya. Terakhir diatur kembali dengan Surat Edaran Bank Indonesia 

(SEBI) No. 4/437 UPPB/PBN, tanggal 5 Oktober 1971, yaitu pencantuman nama-

nama penarik Bilyet Giro kosong yang bersangkutan dalam daftar hitam dan 

larangan bagi bank-bank menerima nasabah baru ataupun mempertahankan nasabah 

yang namanya tercantum dalam daftar hitam tersebut berhak bebas atas dananya 

sendiri. Sanksi terhadap penerbit Bilyet Giro kosong terlalu lemah, hal ini terlihat 

pada putusan No. 86/Pdt.G/2012/PN.Ska. 

Penerbit Bilyet Giro berhak berbuat bebas atas dananya sendiri. Ia dapat 

menyerahkan dananya kepada pihak lain (penerima) sebagai pembayaran dalam 

suatu transaksi dengan jalan pemindahbukuan. Tetapi pemindahbukuan dana bisa 

mengalami kesulitan karena dihalangi oleh penerbit sendiri berupa pembatalan Bilyet 

Giro. Hal ini dapat diketahui ketika pemegang menyodorkan Bilyet Giro tersebut 

kepada bank tertarik (tersangkut), bank ini menolak Bilyet Giro dengan alasan telah 

menerima nota pembatalan dari penerbit tanpa alasan yang jelas.
9
 

Kebebasan berbuat dari penerbit Bilyet Giro sering kali disalah gunakan 

dalam transaksi di Pasar Klewer sendiri banyak Bilyet Giro yang sudah 

disalahgunakan kegunaannya yang dahulunya sebagai alat pembayaran dengan jalan 

pemindahbukuan, sekarang Bilyet Giro banyak digunakan oleh orang-orang 

disamping pembukaan rekening Bilyet Giro yang mudah dan dengan saldo yang 

dibekukan dalam rekening tidak terlalu besar, banyak oknum-oknum yang sengaja 

membuat Bilyet Giro untuk menipu dengan dalih pemindahbukuan Bilyet Giro. 

Dengan Bilyet Giro ini para pelaku penipuan dapat menjalankan aksinya tanpa harus 
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dicurigai dan dengan mudah bisa mendapatkan hasil yang sangat besar dalam waktu 

yang sangat singkat. 

Tidak hanya sebagai penipuan alat pembayaran, Bilyet Giro juga sekarang 

beralih fungsi sebagai suatu kertas yang diperjual belikan. Padahal kertas Bilyet Giro 

tersebut sudah tutup rekening, tetapi sisa kertas Bilyet Giro tersebut laku dijual. 

Biasanya para pembeli Bilyet Giro yang sudah tutup rekening 

tersebutmenggunakannya untuk mengulur waktu pembayarantransaksi bahkan 

digunakan untuk alat penipuan dalam bisnis. Bilyet Giro juga sekarang menjadi alat 

jaminan hutang, dengan adanya Bilyet Giro orang dapat meminjam uang kepada 

orang yang biasa membeli atau meminjamkan uangnya dengan jaminan Bilyet Giro 

sesuai dengan nominal yang tertera dalam Bilyet Giro. Pembeli Bilyet Giro tersebut 

ada yang memotong nominal kerugian dengan patokan persen yaitu kurang lebih 

2,5% – 5%dan ada juga yang menggunakan potongan tanpa patokan persen, 

misalnya Bilyet Giro senilai Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah) dibeli dengan 

harga Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). 

Berdasarkan uaraian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis dalam hal 

ini terdorong untuk mengkaji dan meneliti ke dalam penulisan skripsi dengan judul 

“PENYALAHGUNAAN BILYET GIRO SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN” 

(Studi Kasus Pasar Klewer Surakarta). 

 

B. Rumusan Masalah 

 Untuk memberikan kejelasan objek yang menjadi fokus penelitian dalam 

penulisan penelitian ini, untuk menghindari perluasan masalah dan untuk 

menghindari pengumpulan data yang tidak diperlukan sehingga penelitian akan lebih 
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terarah pada tujuan yang ingin dicapai maka dari latar belakang masalah diatas 

penulis merumuskan berbagai permasalahan sebagai berikut : 

1. Apakah penyebab terjadinya penyalahgunaan Bilyet Giro sebagai alat 

pembayaran? 

2. Apakah Bilyet Giro masih relevan digunakan sebagai alat pembayaran? 

C. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui penyabab maraknya penyalahgunaan Bilyet Giro sebagai 

alat pembayaran. 

2. Untuk mengetahui Relevansi Bilyet Giro sebagai alat pembayaran. 

D. Manfaat penelitian 

 Penelitian ini dilakukan dengan harapan akan memberi manfaat, baik manfaat 

secara teoritis maupun manfaat praktis. 

1. Manfaat teoritis 

Dengan adanya penelitian ini dapat mengembangkan pengetahuan 

dalam bidang surat-surat berharga dan menjadi bahan referensi bagi 

penelitian-penelitian selanjutnya yang tentu lebih mendalam khususnya 

mengenai Bilyet Giro. 

2. Manfaat Praktis 

Adanya penelitian ini, diharapkan akan memberi manfaat sebagai 

bingkai cara berfikir dan cara bertindak untuk senantiasa berhati-hati dalam 

berbisnis dengan pembayaran sistem pemindahbukuanBilyet Giro. 
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E. Kerangka Pemikiran. 

 Kerangka pemikiran dalam penelitian ini disajikan pada bagan berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

 Semakin berkembangnya alat pembayaran di Indonesia ini banyak 

menggunakan surat berharga sebagai alat pembayaran yaitu salah satunya 

menggunakan Bilyet Giro sebagai alat pembayaran untuk memudahkan transaksi 

perdagangan yang dianggap lebih praktis. Tetapi seiring semakin banyaknya orang 

yang menggunakan Bilyet Giro sebagai alat pembayaran justru semakin 

disalahgunakan seperti halnya digunakan untuk penipuan, diperjualbelikan dan 

sering terjadi wanprestasi apabila melakukan pembayaran menggunakan Bilyet Giro. 

 

 

Penyalahgunaan Sebagai alat 

pembayaran : 

 

Wanprestasi 

Penipuan 

Bilyet Giro 

Diperjualbelikan 

Alat Pembayaran 

Surat Berharga 
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F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini dapat digolongkan dalam penelitian deskriptif yaitu 

suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data-data yang seteliti 

mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala yang lain.
10

 Metode 

penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis 

terhadap objek yang akan diteliti. Dalam hal ini penulis akan melakukan 

kajian mengenai Penyalahgunaan Bilyet GiroSebagai Alat Pembayaran 

(Studi Kasus Pasar Klewer Surakarta). 

2. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode pendekatan Yuridis Empiris. Metode ini menggunakan data skunder 

sebagai awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data di 

lapangan.
11

 

3. Lokasi Penelitian 

Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis mengambil lokasi di 

Pasar KlewerSurakarta karena disana terdapat banyak kasus mengenai 

penyalahgunaan Bilyet Giro sebagai alat pembayaran. 
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4. Jenis Data 

a. Data Primer 

Data yang digunakan berupa hasil wawancara dari Pasar Klewer 

surakarta. 

b. Data Skunder 

Data ini diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi buku-

buku, artikel, hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan objek 

penelitian. 

5. Metode Pengumpulan Data 

Beberapa metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis 

dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Studi Kepustakaan 

Dilakukan dengan cara penelusuran terhadap buku-buku literatur, 

makalah-makalah, peraturan perundang-undangan serta dokumen lain 

yang berkaitan dengan objek penelitian 

b. Wawancara  

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui tanya jawab 

lisan yang berlangung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak 

yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh pihak yang 

diwawancarai.
12

 

Wawancara dilakukan terhadap para pedagang dan penyetor di Pasar 

Klewer surakarta. 
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6. Metode Analisis Data 

Metode penulisan data yang digunakan adalah  melalui pendekatan 

kualitataif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

analisis, mengenai apa yang dinyatakan responden baik tertulis atau lisan dan 

juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai tujuan yang utuh.
13

 

 

F. Sistematika Skripsi 

 Penulis menggambarkan skripsi ini dengan sistematika skripsi dibawah ini: 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Rumusan Masalah 

C. Tujuan Penelitian 

D. Manfaat Penelitian 

E. Kerangka Pemikiran 

F. Metode Penelitian 

G. Sistematika Skripsi 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Surat Berharga 

1. Pengertian Surat Berharga 

2. Fungsi Surat Berharga 

3. Surat Berharga dan Surat Yang Berharga 

4. Surat Berharga Sebagai Surat Pengakuan Hutang 
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5. Syarat-syarat Surat Berharga 

B. Tinjauan Umum Tentang Bilyet Giro 

1. Pengertian Bilyet Giro 

2. Rekening Bilyet Giro sebagai Syarat Mutlak 

3. Kewajiban dan Tanggung Jawab Penerbit 

4. Penolakan dan Pembatalan Bilyet Giro 

5. Bilyet Giro Kosong 

6. Tata Cara Pemindahbukuan Bilyet Giro 

7. Tata Cara Penghitungan Bilyet Giro Antar Bank 

8. Faktor-Faktor Pendorong Digunakannya Bilyet Giro Di Indonesia. 

9. Kelemahan Bilyet Giro Sebagai Alat pembayaran. 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Penyebab Penyalahgunaan Bilyet Giro di Indonesia 

B. Relevansi Bilyet Giro Sebagai Alat Pembayaran 

C. Keterangan Tambahan  

 

BAB IV PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Saran-saran 

 

 

 

 


