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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini globalisasi di semua bidang kehidupan masyarakat tengah 

di alami oleh semua negara di dunia. Seperti di negara-negara lain, Indonesia 

mengalami globalisasi di semua bidang kehidupan masyarakat. Salah satu 

bidang kehidupan masyarakat yang terkena dampak dari globalisasi adalah 

bidang perekonomian yang di dalamnya termasuk juga bidang perdagangan. 

Pasar bebas yang tidak mengenal batas menjadi inspirator munculnya alat-alat 

pembayaran yang efektif dan efisien. 

Di dalam dunia perdagangan nasional maupun internasional, masalah 

tata cara pembayaran merupakan salah satu hal yang penting. Hal ini 

disebabkan oleh suatu kondisi yang menuntut adanya cara pembayaran yang 

mudah, cepat, dan aman. Sistem pembayaran dengan menggunakan uang kartal 

mengandung resiko yang harus dihadapi seperti resiko kehilangan, pencurian, 

dan perampokan. Hal tersebut menyebabkan dalam perkembangan lalu lintas 

pembayaran saat ini semakin banyak digunakan alat-alat pembayaran giral, 

atau dikenal dengan istilah surat berharga. 

Surat berharga sendiri adalah surat yang diadakan oleh seseorang 

sebagai pelaksana suatu prestasi yang merupakan pembayaran sejumlah harga 

uang, namun pembayaran tersebut tidak dilaksanakan dengan menggunakan 

mata uang, melainkan dengan menggunakan alat pembayaran yang berupa 

1 
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surat yang di dalamnya terdapat suatu pesan atau perintah terhadap pihak 

ketiga atau pernyataan sanggup untuk membayar sejumlah uang kepada 

pemegang surat tersebut.
1
 Kenyataan akan pentingnya surat berharga dalam 

cara-cara pembayaran yang berlaku saat ini, tidak terlepas dari kemajuan dunia 

perdagangan internasional yang membawa kita mau tidak mau terlibat di 

dalamnya. Hal ini sedikit banyak berpengaruh pada berbagai aspek dalam 

kehidupan masyarakat, khususnya dunia perdagangan dan perbankan. 

Perlu diketahui bahwa sistem perbankan di Indonesia berlaku menurut 

hukum positif seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

1998 tentang Perbankan. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1998 disebutkan bahwa : 

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat 

dalam bentuk kredit dan/atau  bentuk-bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
2
 

 

Dengan demikian jelaslah bahwa bank akan memberikan jasa pelayanan 

sebagai salah satu dimensi dari kompetisi antar bank yang menyebabkan setiap 

bank berusaha untuk meluncurkan produk-produk jasa perbankan yang mampu 

menarik dan memberikan kenyamanan bagi nasabahnya. 

Peran penting bank dalam memberikan jasa pelayanan ini melahirkan 

berbagai macam produk-produk jasa perbankan diantaranya dalam bentuk surat 

berharga. Surat berharga sendiri terdiri dari berbagai macam baik itu diatur 

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) seperti: wasel (pasal 

                                                 
1 Imam Prayogo Suryohadikusumo, Joko Prakoso, Surat Berharga Pembayaran dalam 

Masyarakat Modern, Bina Aksara, Jakarta, hal 6 
2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan. 
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100-173 KUHD), surat sanggup/promissory note (pasal 174-177 KUHD), cek, 

promes, dan kwitansi atas tunjuk (pasal 178-229 KUHD); maupun surat 

berharga yang tidak diatur dalam KUHD. Timbulnya surat berharga diluar 

KUHD ini sebagai akibat perkembangan dunia perbankan yang meningkat 

pesat guna memenuhi kebutuhan dan kenyamanan masyarakat (nasabah) bank 

dalam lalu lintas transaksi pembayaran. 

Lalu lintas pembayaran giral berupa kegiatan bayar-membayar dengan 

menggunakan warkat bank yang diperhitungkan atas beban maupun untuk 

kepentingan nasabah bank maupun bank yang bersangkutan akan menimbulkan 

adanya hutang piutang antar bank. Masalah hutang piutang antar bank harus 

dapat diselesaikan secara efektif dan efisien agar tidak mengganggu kegiatan 

perbankan lainnya. 

Untuk mengatasi hal tersebut maka Bank Indonesia membentuk suatu 

lembaga yang bertugas untuk menangani masalah hutang piutang antar bank 

yang disebut lembaga Kliring. Sebelum terciptanya lembaga kliring maka 

perhitungan hutang piutang antar bank memerlukan waktu yang cukup lama 

dan biaya yang cukup besar. Hal tersebut disebabkan dalam penyelesaian 

hutang piutang antara bank yang satu dengan bank yang lainnya harus saling 

berhubungan langsung. Hal tersebut akan menjadi lebih rumit apabila 

penyelesaian hutang piutang antar bank tersebut melibatkan banyak bank. 

Keadaan seperti ini dirasakan sebagai penghambat dalam pelaksanaan 

operasional perbankan. Melihat kondisi yang demikian maka Bank Indonesia 

mengeluarkan SK Direksi Bank Indonesia No. 3/12/KEP/DIR/UPPB pada 
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tanggal 1 Maret 1967 tentang pembentukan Lembaga Kliring yang 

berkedudukan di Jakarta dan kota-kota lainnya yang telah memungkinkan atau 

memerlukan adanya suatu perhitungan kliring antar bank dan telah memenuhi 

syarat untuk diselenggarakannya kliring. 

Dalam perkembangannya dengan dikeluarkannya SK Direksi Bank 

Indonesia Nomor 14/35/KEP/DIR/UPPB/1981 pada tanggal 10 September 

1981 tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal, maka penyelenggaraan kliring 

tidak lagi dilaksanakan oleh lembaga Kliring tetapi langsung ditangani oleh 

Bank Indonesia dengan pertimbangan tingkat pelaksanaan dan pengawasan 

kliring antar bank dapat lebih efektif dan efisien. Pada perkembangan 

selanjutnya SK Direksi Bank Indonesia No: 14/35/KEP/DIR/UPPB tanggal 10 

September 1981 tersebut dicabut dan diganti dengan Peraturan Bank Indonesia 

No: 1/3/PBI/1999 yang dikeluarkan pada tanggal 13 Agustus 1999 tentang 

Penyelenggaraan Kliring Lokal dan penyelesaian Akhir Pembayaran Antar 

Bank Atas Hasil Kliring Lokal. Pertimbangan dikeluarkannya Peraturan Bank 

Indonesia No: 1/3/PBI/1999 adalah sebagai berikut: 

1. Bahwa dalam rangka memperluas dan memperlancar sistem pembayaran 

diperlukan penyelenggaraan kliring lokal dan penyalesaian akhir transaksi 

pembayaran antar bank atas hasil kliring lokal yang aman, dan efisien; 

2. Bahwa untuk mendukung penyelenggaraan kliring lokal dan penyelesaian 

akhir transaksi pembayaran antar bank atas hasil kliring lokal yang aman, 

efektif, dan efisien diperlukan pengaturan penyelenggaraan kliring lokal dan 

penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank atas hasil kliring lokal; 
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3. Bahwa pengaturan mengenai penyelenggaraan kliring lokal dan 

penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank atas hasil kliring lokal 

yang berlaku saat ini tersebar dalam berbagai ketentuan Bank Indonesia; 

4. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, dipandang perlu untuk 

menyusun ketentuan yang terpadu tentang penyelenggaraan kliring lokal 

dan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank atas hasil kliring 

lokal dalam Peraturan Bank Indonesia; 

Berkaitan dengan telah diberikannya kesempatan bagi bank 

konvensional untuk membuka kantor cabang yang melakukan usaha 

berdasarkan prinsip syariah, serta terdapatnya beberapa ketentuan dalam 

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 1/3/PBI/1999 yang dirasakan belum dapat 

dijadikan landasan untuk mendorong efektifitas penyelenggaraan kliring lokal, 

maka dipandang  perlu untuk mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan 

Bank Indonesia No: 1/3/PBI/1999. Maka pada tanggal 11 Februari 2000 

dikeluarkan Peraturan Bank Indonesia No: 2/4/PBI/2000 sebagaimana pada 

tanggal 09 Juni 2000 diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia No: 

2/14/PBI/2000 tentang perubahan kedua perihal Penyelenggaraan Kliring 

Lokal dan Penyelesaian Akhir Pembayaran antar Bank atas Hasil Kliring 

Lokal. 

Warkat yang digunakan dalam kliring antar bank meliputi cek, bilyet 

giro, wesel bank untuk transfer, surat bukti penerimaan transfer, nota debet dan 

nota kredit. Dalam pelaksanaan kliring antar bank atas warkat yang berbentuk 

cek dapat timbul permasalahan yang berkaitan dangan cek kosong. Cek kosong 
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adalah cek yang ditolak dalam tenggang waktu adanya kewajiban penyediaan 

dana oleh penarik karena dana dan saldonya tidak cukup atau rekening telah 

ditutup.
3
 Agar tidak mengganggu pelaksanaan kliring antar bank, berdasarkan 

Pasal 38 Peraturan Bank Indonesia No: 2/14/PBI/2000, maka Bank Indonesia 

menyelenggarakan Tata Usaha Penarikan Cek  dan Bilyet Giro Kosong yang 

diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No: 8/33/DASP/2006. 

B. Pembatasan Masalah 

 Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka dalam hal ini untuk 

memberikan gambaran yang jelas mengenai objek yang menjadi fokus 

penelitian dalam penulisan hukum ini dan untuk menghindari terjadinya 

pengaburan dan perluasan masalah sebagai akibat luasnya ruang lingkup 

tentang objek yang akan dikaji, serta supaya penelitian ini lebih terarah dan 

tidak menyimpang dari pokok permasalahan serta tujuan yang hendak dicapai. 

Oleh karena itu penulis melakukan pembatasan mengenai daerah yang menjadi 

sasaran penelitian yaitu di Bank Indonesia di Surakarta, maka penulis 

mengambil objek penelitian penulisan skripsi dengan judul: 

PELAKSANAAN KLIRING ANTAR BANK ATAS WARKAT YANG 

BERBENTUK CEK PADA BANK INDONESIA DI SURAKARTA. 

C. Perumusan Masalah 

Bardasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan maka 

penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam Penulisan Hukum 

sebagai berikut: 

                                                 
3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/14/PBI/2000, Pasal 38 ayat (1). 
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1. Bagaimanakah prosedur kliring di Bank Indonesia Surakarta. 

2. Bagaimanakah pelaksanaan kliring antar bank atas warkat yang 

berbentuk cek setelah dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia No. 

2/14/PBI/2000 pada Bank Indonesia di Surakarta? 

3. Hal-hal apakah yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan kliring antar 

bank atas warkat yang berbentuk cek setelah dikeluarkannya Peraturan 

Bank Indonesia No. 2/14/PBI/2000 pada Bank Indonesia di Surakarta, 

dan bagaimana cara mengatasinya?  

D. Tujuan penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk memperoleh gambaran dan data yang lengkap mengenai prosedur 

kliring di Bank Indonesia Surakarta. 

2. Untuk memperoleh gambaran dan data yang lengkap mengenai pelaksanaan 

kliring antar bank atas warkat yang berbentuk cek setelah dikeluarkannya 

Peraturan Bank Inodnesia No. 2/14/PBI/2000 pada Bank Indonesia di 

Surakarta. 

3. Untuk memperoleh gambaran dan data yang lengkap mengenai hal yang 

menjadi hambatan dalam pelaksanaan kliring antar bank atas warkat yang 

bebentuk cek setelah dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia No. 

2/14/PBI/2000 pada Bank Indonesia di Surakarta, dan bagaimana cara 

mengatasinya. 

 



 10

E. Manfaat penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih 

pemikiran dan pengetahuan terhadap ilmu hukum pada umumnya dan 

hukum perbankan pada khususnya.. 

2. Manfaat praktis  

Penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan bagi 

penulis maupun masyarakat mengenai pelaksanaan kliring antar bank atas 

warkat yang berbentuk cek pada Bank Indonesia di Surakarta. 

F. Metodologi Penelitian 

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan 

skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Metode Penelitian 

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis merupakan bentuk 

penelitian hukum. Yaitu suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada 

metode, sistematika dan penalaran tertentu yang bertujuan untuk 

mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan 

menganalisa dan juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta 

hukum untuk kemudian mengadakan suatu pemecahan atas       

permasalahan-permasalahan yang timbul didalam suatu gejala yang 

bersangkutan.
4
 Disini penulis akan melakukan penelitian dengan 

mendasarkan pada pendekatan yuridis sosiologis. Dimana hukum tidak 

                                                 
4 Soeryano Soekanto, pengantar penelitian hukum, Jakarta. UI Press, 1985, Hal 43 
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hanya dikonsepkan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah yang 

mengatur kehidupan dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-

lembaga dan proses berlakunya kaidah hukum itu dalam masyarakat.
5
  

2. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian yang bersifat 

deskriptif. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data 

yang seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya, atau 

membicarakan beberapa kemungkinan untuk memecahkan permasalahan 

yang ada sekarang ini dengan mengumpulkan, menyusun, 

mengklisifikasikan, serta menginterprestasikan data-data yang akhirnya 

menyimpulkannya.
6
 

3. Sumber dan Jenis Data 

Penelitian ini menggunakan jenis data yang berasal dari dua 

sumber yang berbeda, yaitu: 

a. Data Primer 

 Yaitu data-data yang berupa keterangan-keterangan yang berasal dari 

pihak-pihak yang terlibat dengan objek yang diteliti. Dalam hal ini adalah 

data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pimpinan dan staf Bank 

Indonesia di Surakarta serta beberapa perwakilan peserta kliring dari 

bank-bank peserta kliring pada Bank Indonesia di Surakarta. 

b. Data Sekunder 

                                                 
5 Soetandyo Wignjosoebroto, Silabus Metode Penelitian Hukum, Progam Pasca Sarjana, Surabaya: 

Universitas Airlangga, Hal 1-3 
6 Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Dasar Metode dan Teknik, Bandung: Tarsito, 1985, 

Hal 147 
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 Yaitu data yang diambil dari buku-buku, literatur, peraturan perundang-

undangan dan sumber-sumber lainnya yang ada hubungannya dengan 

objek penelitian. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

a. Wawancara / interview 

Yaitu metode pengumpulan data melalui proses tanya jawab dengan cara 

menanyakan langsung kepada pihak-pihak yang secara langsung 

berhubungan dengan objek yang diteliti.
7
 Dalam hal ini khususnya pihak 

Bank Indonesia Surakarta sebagai penyelenggara kliring lokal dan para 

peserta kliring di Surakarta. 

b. Questioner 

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengajukan serangkaian 

pertanyaan kepada responden secara terstruktur. 

c. Observasi 

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan 

secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. 

d. Studi kepustakaan / library research 

Yaitu pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku, peraturan 

perundang-undangan serta dokumen-dokumen lainnya yang mendukung 

penulisan ini. 

                                                 
7 Sugiarto, Dergibson, siagian, Teknik Sampling, Jakarta: Gramedia pustaka Utama, 2001, Hal 44 
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5. Metode Analisa Data 

Data-data yang diperoleh diatas pada hakikatnya masih bersifat 

mentah dan belum bermakna sehingga untuk membuatnya bermakna 

diperlukan adanya suatu analisis tertentu, yang nantinya akan digunakan 

sebagai bahan pertimbangan bagi penarikan kesimpulan. Dalam penelitian 

ini metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. 

Metode analisis kualitatif sebenarnya merupakan salah satu cara yang 

menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden 

secara tertulis maupun lisan yang diteliti dan dipelajari secara utuh. 
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