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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Permasalahan 

Zaman yang serba modern sekarang ini segala sesuatunya harus 

diselesaikan dengan cepat, mudah dan aman, terutama dalam dunia usaha atau 

perdagangan. Untuk itu maka diperlukan alat pembayaran yang berbentuk 

giral yakni dengan menerbitkan surat berharga seperti cek, wesel, promes, dan 

bilyet giro. 

Pesatnya perkembangan dalam bidang usaha dan perdagangan pada 

zaman mutakhir ini menyebabkan orang-orang menginginkan segala sesuatu 

bersifat praktis dan aman khususnya dalam lalu lintas pembayaran. Dalam hal 

ini masih dirasakan cukup hanya dengan menerbitkan surat wesel. Dalam hal 

ini masih dirasakan cukup hanya dengan menerbitkan surat wesel surat 

sanggup dan surat cek yang dapat diuangkan karena masih ada kemungkinan 

jatuh ke tangan orang yang tidak berhak kemudian menguangkan. 

Bilyet giro adalah jenis surat berharga yang baru dibanding dengan 

surat berharga yang lainnya, juga alat pembayaran transaksi bukan secara 

tunai melainkan secara giral. Bilyet giro adalah alat pembayaran transaksi 

bukan secara tunai melainkan secara giral. Surat Perintah Pemindah Buku 

yang berfungsi sebagai alat pembayaran termasuk juga surat yang berharga.1 

                                                 
1 Muhammad Abdul Kadir, 1998, Hukum Dagang Tentang Surat Berharga, Alumni, Bandung, 

Hal. 21.  
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Para pihak yang terlibat transaksi dengan menggunakan Bilyet Giro 

adalah Bank, Nasabah atau Penerbit dan Pihak Pemegang atau Penerima 

Bilyet Giro yang masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban. Secara 

yuridis formal, surat ini belum ada UU yang mengatur tentang Bilyet Giro, 

kecuali pedoman atau pengaturan yang diterbitkan oleh BI sebagai Bank 

Sentral yaitu SEBI No. 28/32/UPB/tanggal 04 Januari 1995, yang menegaskan 

antara lain bahwa Bilyet Giro adalah surat perintah tak bersyarat dari nasabah 

yang telah dibakukan bentuknya, kepada bank penyimpan dana untuk 

memindahkan sejumlah dana dari rekening giro yang bersangkutan kepada 

pihak penerima yang disebut namanya, kepada bank yang lainnya. Amanat 

pemindah bukuan dana ini dapat dilaksanakan bila rekening giro yang 

bersangkutan memiliki saldo efektif yang cukup.2 

Di kalangan para pedagang atau pengusaha lebih menyukai 

pembayaran melalui surat berharga yang dapat diuangkan. Artinya, walaupun 

pembayaran dilakukan dengan surat berharga dengan uang tunai sehingga 

kemungkinan jatuh ke tangan orang yang tidak berhak dapat diatasi.  Surat 

berharga yang dimaksud itu ialah bilyet giro. Penggunaan bilyet giro ini dalam 

lalu lintas pembayaran dengan surat berharga sama dengan surat wesel dan 

surat cek. Akan tetapi sangat disayangkan dalam praktek sehari-hari terutama 

dalam dunia usaha masih dapat dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak 

bertanggung jawab. Artinya, pembayaran sering terjadi dengan Bilyet Giro 

kosong. 

                                                 
2  Ibid, 
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Namun kepercayaan belum tentu menjamin kepastian sebab 

relevansinya dengan Bilyet Giro ini penerbit dengan alasan kepercayaan 

tersebut mempunyai kesempatan untuk membatalkan Bilyet Giro yang telah 

diterbitkan sebelum amanat dalam Bilyet Giro ini dilaksanakan bank. Menurut 

SEBI No. 28/32/UPG tidak menyebutkan secara tegas syarat yang menjadi 

alasan-alasan pembatalan Bilyet Giro itu dapat diterima.3 Dengan demikian 

keadaan ini dianggap sebagai peluang karena penerbit dapat sewaktu-waktu 

membatalkan Bilyet giro yang telah diterbitkannya apabila belum ada dananya 

di Bank tanpa merasa takut karena Black list. 

Kenyataan yang demikian ini tentu saja merugikan pihak yang jujur 

yang tersangkut dalam lalu lintas pembayaran dengan Bilyet Giro ini. Apabila 

terjadi hal demikian maka pemegang terakhir yang jujur yang merasa 

merugikan akibat pembatalan tersebut dan akan kesulitan dalam menuntut. 

Hal-hal seperti inilah yang patut dipertanyakan. 

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa Bilyet Giro sebagai surat 

berharga jenis baru yang belum diatur dalam KUHD. Ditinjau dari segi yuridis 

masih mendatangkan banyak masalah, terutama mengenai kepastian hukum 

bagi para pihak yang berkepentingan. Karena dalam praktek yang dapat 

dijadikan pemegang penerimaan atau pembayaran dengan Bilyet Giro adalah 

rasa kepercayaan. Dengan demikian perlu diusahakan penyelesaian sesuai 

dengan hukum yang berlaku. Sanksi-sanksi terhadap pelanggaran tersebut 

                                                 
3 Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Hukum Dagang Surat-surat Berharga, Fakultas Hukum, 

Yogyakarta, UGM, Hal. 5.    
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perlu diterapkan secara tegas baik itu sanksi administratif, sanksi perdata 

maupun sanksi pidana. 

Kepastian hukum sangatlah penting bagi kelancaran penggunaan 

Bilyet Giro dalam lalu lintas pembayaran, agar penyalahgunaan tidak 

berkembang semakin luas dan terdapat perlindungan terhadap pemegang yang 

jujur. 

 

B. Perumusan Masalah  

Menurut Peraturan Hukum tentang Bilyet Giro (SEBI No. 28/32/UPG 

tanggal 04 Juli 1995), yaitu penerbit memiliki wewenang untuk melakukan 

pembatalan atau penarikan kembali Bilyet Giro yang telah diterbitkannya 

sebelum amanat pemindahbukuan dilakukan oleh bank menimbulkan berbagai 

masalah mengenai sebab pembatalan tersebut dilakukan, hal ini dikarenakan 

dana dari penerit tidak cukup, dapat pula dananya cukup akan tetapi 

menjauhkan diri dari kerugian atau mempunyai itikad baik. Pembatalan Bilyet 

Giro dari penerbit itu tanpa diketahui oleh pemegang pertama, padahal Bilyet 

Giro tersebut sudah beredar dari pemegang pertama ke pemegang kedua dan 

seterusnya. 

Dari uraian di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahannya: 

1. Bagaimana tanggung jawab penerbit Bilyet Giro apabila terjadi penolakan 

oleh bank karena dana yang tersedia tidak ada/tidak cakap? 

2. Upaya apa yang dapat dilakukan oleh pemegang akibat penolakan Bilyet 

Giro tersebut? 
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C. Tujuan penelitian  

1. Untuk mengetahui tanggung jawab penerbit Bilyet Giro yang 

pembayarannya ditolak bank karena tidak ada dananya. 

2. Ingin mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan pemegang terhadap 

adanya penilaian pemindah bukuan Bilyet Giro. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat penelitian ini adalah: 

1. Bagi Ilmu Pengetahuan 

Untuk memberikan sumbangan dan masukan guna perkembangan 

ilmu hukum khususnya hukum dagang. 

2. Bagi Masyarakat 

Untuk dijadikan masukan atau informasi tentang masalah surat-surat 

berharga khususnya Bilyet Giro. 

3. Bagi Penulis 

Untuk lebih memahami dan mengerti bagaimana tanggung jawab 

penerbit Bilyet Giro dan upaya apa yang dapat dilakukan oleh pemegang 

akibat penolakan Bilyet Giro. 

 

E. Metode Penelitian  

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Metode Pendekatan 

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode pendekatan 

yuridis sosiologis, yang mana permasalahan Bilyet Giro didasarkan atas 
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suatu kajian aspek hukum dan peraturan-peraturan yang mengatur tentang 

masalah Bilyet Giro. 

2. Jenis Penelitian 

Dalam skripsi ini penulis memilih jenis penelitian yang bersifat 

diskriptif, yaitu memaparkan, menyajikan data, dan usaha pemecahannya 

sesuai dengan masalah penelitian berdasarkan apa yang telah dinyatakan 

responden baik secara tertulis maupun lisan dengan penilaian yang nyata.4 

3. Sumber Data 

a. Data Primer 

Yaitu data yang diperoleh secara langsung pada objek penelitian 

yang berupa informasi dan fakta. 

b. Data Sekunder 

Yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan primer. 

Data diperoleh dari bahan dokumentasi atau bahan yang tertulis 

melalui studi pustaka bersumber dari literatur dengan cara mempelajari 

bahan-bahan yang berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, 

dan laporan yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian. 

4. Metode Pengumpulan data 

a. Penelitian Lapangan 

1) Wawancara  

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya 

jawab secara lansgung dengan pihak responden yang berwenang di 

                                                 
4  Ronny Hanityo Soemitro, 1999, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta, Ghalia 

Indonesia, Hal. 7. 
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bank. Dalam hal ini diperoleh dari pihak responden yang 

mempunyai hubungan langsung dengan topik pembahasan. 

2) Questioner 

Quesioner adalah suatu pertanyaan yang digunakan penulis 

sebagai bahan pertanyaan yang diajukan kepada pihak yang 

bersangkutan secara tertulis. 

3) Observasi 

Merupakan metode pengumpulan data dimana peneliti 

melakukan pengamatan secara langsung dengan mencatat data-data 

yang akan diteliti secara sistematik guna memperoleh data yang 

objektif. 

b. Penelitian Kepustakaan 

Yaitu cara yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan 

jalan mengambil bahan-bahan yang berasal dari data-data mengenai 

penolakan pemindahbukuan Bilyet Giro yang terjadi di Bank Negara 

Indonesia di Klaten. 

5. Metode Analisis Data 

Analisis data merupakan penjabaran dari bahan-bahan penelitian 

sehingga hasilnya merupakan fakta yang benar. Pada tahap ini data yang 

diperoleh diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu 

kesimpulan. Dalam hal ini penulis akan menggunakan analisis data. 

Dalam hal ini penulis akan menggunakan analisis data kualitatif 

yaitu cara penelitian yang menggunakan data diskriptif analisis yang 
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dinyatakan secara tertulis atau lisan juga perilaku yang diteliti dan 

dipelajari sebagai bagian yang utuh.5 

Dengan strategi dan pendekatan ini peneliti bertolak dari fakta 

informasi empiris membangun konsep hipotesa dan teori, sedangkan 

dalam melaksanakan analisis data penulis akan melaksanakan analisis 

data dengan 3 tahap:6 

1. Analisis domain 

Analisis domain dilakukan untuk memperoleh gambaran atau 

pengertian yang bersifat umum daan relatif menyeluruh tentang apa 

yang tercakup, dalam suatu fokus atau pokok permasalahan yang 

tengah diteliti. Tahap ini merupakan tahap dimana teori-teori yang 

ada akan ditetapkan dalam suatu data sehingga akan terjadi 

sinkronisasi data dan teori yang pada akhirnya diharapkan akan 

ditemukan beberapa persepsi yang dapat dijadikan dasar untuk 

menolak atau mendukung dari teori-teori yang sudah ada. 

2. Analisis taksonomi 

Pada analisis taksonomi ini fokus penelitian ditetapkan terbatas 

pada domain tertentu yang sangat berguna dalam upaya 

mendiskripsikan atau menjelaskan upaya apa yang dilakukan 

pemegang akibat penolakan Bilyet Giro dan bagaimana tanggung 

                                                 
5 Soerdjono   Soekanto,  2001,  Penelitian   Hukum  Normatif   Suatu  Tinjauan  Singkat,  Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, hal. 8 
6 Bambang Sunggono,  2003, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta hal. 

24. 
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jawab penerbit Bilyet Giro yang pembayarannya ditolak oleh bank 

karena tidak ada dananya. 

3. Analisis komponensial 

Pada analisis komponensial yang diorganisasikan bukanlah 

kesamaan elemen dalam domain, melainkan kontras antar elemen 

dalam domain yang diperoleh melalui observasi dan wawancara 

terseleksi. Dan melakukan pengklasifikasi dengan mengungkapkan 

data dan seluruh keterangan diperoleh dari informasi baik tertulis 

maupun lisan dan kemudian data disusun berdasarkan klasifikasi 

yang saling berhubungan satu sama lain. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi ini akan dibagi menjadi 4 bab yaitu: 

Bab I :  Pendahuluan 

A. Latar Belakang Permasalahan 

B. Perumusan Masalah 

C. Tujuan Penelitian 

D. Manfaat Penelitian 

E. Metode Penelitian 

F. Sistematika Penulisan 

Bab II :  Tinjauan Umum Tentang Surat Berharga dan Bilyet Giro 

A. Surat Berharga 

1. Pengertian dan Pengaturan Surat Berharga 
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2. Fungsi Surat Berharga 

3. Bentuk dan Syarat Surat Berharga 

4. Jenis-jenis Surat Berharga 

B. Bilyet Giro 

1. Pengertian dan Pengaturan Bilyet Giro 

2. Bentuk dan Syarat Bilyet Giro 

3. Tujuan Penerbitan Bilyet Giro 

4. Kewajiban dan Tanggung jawab Penerbit 

5. Tenggang Waktu Penawaran Bilyet Giro 

Bab III :  Hasil Penelitian dan Pembahasan 

A. Tanggung jawab penerbit terhadap penolakan Bilyet Giro 

yang tidak ada dananya. 

B. Upaya hukum yang dilakukan pemegang dalam hal terjadinya 

penolakan pemindahbukuan 

Bab IV :  Penutup yang terdiri dari: 

A. Kesimpulan 

B. Saran-saran 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

 

 




