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BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. SURAT BERHARGA

1. Pengertian surat berharga

Salah satu klausula dalam suatu transaksi dagang tidak lepas dari

masalah pembayaran. Pembayaran dalam hukum perdata merupan salah

satu unsur yang menyebaban suatu perikatan itu berlahir. Secara umum

pembayaran dalam suatu perikatan perdata adalah penyerahan prestasi,

atau yang lebih sempit adalah penyerahan suatu sejumlah uang sebagai

kewajiban pembeli sesuai dengan harga barang yang telah disepakati17.

Dalam dunia bisnis, surat-surat yang mengandung nilai uang disebut

dengan surat berharga. Surat berharga menurut para ahli adalah sebagai

berikut :

a. Menurut Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, SH. Beliau mengatakan

bahawa istilah surat berharga itu terpakai untu surat-surat yang bersifat

seperti uang tunai, jadi yang dapat dipakai untuk alat pmbayaran. Ini

artinya pula bahwa surat berharga dapat diperdagangkan dan dapat

diuangkan sewaktu-waktu dengan uang tunai18.

b. Prof. Emmy Pangaribuan Simanjuntak, SH. Dalam buku Hukum

Dagang surat-surat berharga menyebutkan bahwa surat-surat disebut

surat berharga apabila dalam surat tersebut tercantum nilai yang sam

17 Djoko Imbawani Atmadjaja. Hukum Dagang Indonesia (Sejarah,  Pengertian, Dan
Prinsip-Prinsip Hukum Dagang), (Malang: Setara Press, 2012), h. 247

18 Ibid, h. 249
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dengan nilai periatan dasarnya. Tujuan dari surat berharga adalah

untuk dapat diperdagangkan atau dialihan19.

c. Rasjim Wiraatmadja, SH. Mendefinisikan surat berharga adalah surat

yang bersifat dan mempunyai nilai seperti uang tunai dan dapat

dipertukarkan dengan uang tunai20.

d. Dr. Heru Soepraptomo, SH, SE. Juga memberikan definisi tentang

surat berharga yaitu suatu surat dapat digolongkan sebagai surat

berharga apabila surat itu merupakan alat untuk diperdagangkan dan

merupakan alat bukti terhadap hutang yang telah ada21.

2. Persyaratan Umum Surat Berharga

Persyaratan umum yang wajib dipenuhi pada suatu surat berharga

sebagai beikut22 :

a. Syarat formal

- Menyebutkan nama atau jenis surat berharga secara jelas.

- Memuat atau mengandung persyaratan kesanggupan, janji,

perintah, atau kewajiban yang tidak bersyarat yang isinya dapat

berupa surat-surat perintah membayar, surat hak tagih

keuanganatau kebendaan, alat kredit, dan sebagainya.

- Mencantumkan nama pihak yang wajib/ harus membayar.

- Penetapan nama tempat pembayaran.

19 Ibid, h. 249
20 Ibid, h. 249
21 Ibid, h. 249
22 Ibid, h. 107
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- Menyebutkan tanggal dan tempat surat berharga tersebut

diterbitkan atau ditarik.

- Harus ditanda tangani dengan atau tanpa stempel dari penerbit atau

penarik yang sah. Hal ini tergantung kepada subjek atau siapa yang

menerbitkannya, bias individu, badan hukum, atau yayasan.

b. Syarat materiil.

- Adanya perikatan dasar atau sebab-sebab yang sah.

- Merupakan hak tagih untuk mendapatkan pembayaran uang atau

penyerahan kebendaan.

- Dapat dialihkan dengan cara endosemen, chessie, atau peralihan

dari tangan ke tangan.

- Tidak dapat dibatalkan oleh penerbit atau penarik.

- Tersedianya dana dan bendanya, jika pada saat penguangan atau

penyerahan.

3. Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Penerbitan Surat Berharga

Pihak-pihak yang terlibat didalam penerbitan surat berharga pada

umumnya yaitu : penerbit, pemegang, dan tersangkut23.

a. Penerbit Sebagai Debitur

Penerbit dari sebuah surat berharga merupakan pihak yang mempunyai

kewajiban (debitur) untuk membayar sejumlah uang kepada pihak lain

(kreditur) 24.

23 James Julianto Irawan, Surat Berharga Suatu Tinjauan Yuridis dan Praktis, (Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2014), h. 36

24 Ibid, h. 36
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b. Pemegang pertama/ pembawa sebagai kreditur.

Pemegang atau pembawa dari sebuah surat berharga merupakan pihak

yang menerima pembayaran dari debitur/ penerbit. Dalam hal ini

kedudukan pemegang atau pembawa tersebut yaitu sebagai kreditur25.

c. Tersangkut.

Tersangkut merupakan pihak yang melasanakan perintah dari penerbit

untuk melakukan pembayaran kepada pemegang26.

B. WESEL

1. Sejarah Surat Wesel

Surat wesel sebagai instrument perdagangan telah dikenal di Eropa

sejak abad ke 12, tetapi sejarah bangsa Arab telah menggunakan media ini

sebagai alat tukar jarak jauh sebelum masa itu yakni sekitar abad ke-7

masehi. Pada awalnya surat wesel diciptakan oleh para pedagang sebagai

intrumen pengiriman uang dari satu Bandar dagang ke Bandar dagang

yang lainnya. Fungsi ini kemudpian dikembangkan menjadi surat piutang.

Artinya pihak yang memegang surat wesel adalah pihak yang memiliki

hak tagih atau piutang kepada pihak yang namanya tersebut dalam surat

wesel tersebut. Yang dimaksud dengan orang atau pihak yang namanya

disebut dalam surat wesel tersebut adalah aseptan atau pihak yang tertarik.

Secara operasional surat piutang dalam bentuk surat wesel dapat

diperdagangkan dari satu pihak ke pihak yang lainnya. Perpindahan hak

25 Ibid, h. 36
26 Ibid, h. 37
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tagih tersebut dapat dilakukan sebanyak mungkin sampai dengan masa

jatuh temponya27.

Surat wesel berfungsi sebagai pitang pada dasarnya didahului

dengan adanya perikatan dasar, seperti perjanjian utang piutang atau

perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban terkait dengan hubungan

finansial. Dalam kondisi seperti ini pihak yang berpiutang atau kreditor

menarik surat wesel kepada pihak yang berhutang atau debitor, yang

kemudian surat wesel tersebut dipegang oleh pihak ketiga, yaitu pihak

mana yang memberikan pembiayaan atau yang mengambil alih hak tagih

dari kreditor.

United Nations Commision on International Trade Law

(UNCITRAL) salah satu komisi PBB menyusun konvensi internasional

tentang surat wesel dan promes yang bernama Convention on

International on Bill Exchange and International Promissory Notes, yang

disahkan di Wina, Austria pada tanggal 9  Desember 1988. Konvensi ini

merujuk Undang-Undang wesel kerajaan Inggris, regulasi wesel Amerika

Serikat serta hasil konvensi Jenawa 1930 dan 1931. Secara sistematis

konvensi ini terdiri dari VIII bab (Chapter) dan 90 pasal (article). Setiap

Negara dapat menerapkan ketentuan hasil konvensi ini baik sebagian

maupun seluruhnya. Dalam perkembangannya hasil konvensi ini dirujuk

27 Sufirman Rahman dan Eddie Rinaldy, Hukum Suat Berharga Pasar Uang, (Jakarta:
Sinar Grafika, 2013), h.  27
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oleh banyak Negara terutama jika suatu surat wesel atau surat promes

diterbitkan oleh para pihak yang berada di Negara berbeda28.

2. Pengertian Wesel

Wesel berasal dari istilah belanda “Wissel”, istilah yang sama

dalam bahasa inggris disebut “Bill Of Exchange”, sedangkan dalam bahasa

prancis adalah “Letter de Change”. meskipun dalam KUHD tidak

memberikan devinisi, namun dari syarat-syarat yang telah dijelaskan

dalam KUHD dapat dirumuskan bahwa surat wesel adalah surat yang

memuat kata wesel, yang diterbitkan pada tanggal dan tempat tertentu,

dengan mana penerbit memerintahkan tanpa syarat kepada tersangkut

untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pemegang atau

penggantinya, pada tanggal dan tempat tertentu29.

Menurut Mahmoeddin surat wesel adalah sejenis surat berharga

dan termasuk surat tagihan orang, serta merupakann suatu perintah tertulis

yang tidak bersyarat dari penanda tangan (penarik) kepada seseorang atau

bank (tertarik) untuk membayar tanpa syarat, suatu jumlah uang tertentu

kepada orang atau pihak tertentu atau orang yang ditunjuk olehnya kepada

pembawa30.

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa surat wesel

mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

a. Surat berharga yang bertanggal dan mencantumkan tempat

penerbitannya.

28 Ibid. h. 29
29 Djoko Imbawani Atmadjaja, Op. CIt. h. 256
30 Sufirman Rahman dan Eddie Rinaldy, Op. Cit, h. 29
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b. Merupakan perintah tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang.

c. Pihak-pihak yang terkait adalah penerbit, tersangkut atau tertarik,

penerima, pemegang dan endosen.

Adapun mengenai wesel di Indonesia diperkenalkan oleh para

pedagang bangsa asing, sedangkan aturan tercantum dalam buku ke VI

KUHD dari pasal 100 samapai dengan pasal 173. Surat wesel harus sesuai

dengan persyaratan yang ditentukan pada pasal 100 KUHD yaitu bahwa

wesel harus memenuhi syarat31 :

a. Kata “Surat Wesel” yang dimuat dalam teks dan dituliskan dalam

bahasa yang digunakan untuk menulis wesel tersebut.

b. Perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu.

c. Nama pembayar/ tertarik/ betrolene/ drawee

d. Tanggal pembayaran

e. Penetapan tempat dimana pembayaran dilakukan.

f. Nama orang atau pihak kepada siapa, atau pihak lain yang

ditunjuk olehnya, pembayaran harus dilakukan/ nemer.

g. Tanggal dan tempat wesel ditarik/ diterbitkan

h. Tanda tangan penerbit.

Kedelapan syarat diatas harus selalu tercantum dalam surat wesel,

jika tidak dipenuhinya salah satu syarat tersebut, maka surat wesel itu

tidak berlaku sebagai surat wesel kecuali dalam hal-hal sebagai berikut32 :

31 Zainal Asikin, Hukum  Dagang, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 34
32 Ibid, h. 36
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a. Kalau tidak ditetapkan hari bayarnya maka wesel itu dianggap harus

dibayar pada hari ditunjukkannya (wesel unjuk).

b. Kalau tidak ditetapkan tempat pembayarananya yang ditulis disamping

nama tertarik dianggap sebagai tempat pembayaran dari tempat dimana

tertarik berdomisili.

c. Kalau tidak disebutkan tempat wesel itu ditarik, maka tempat yang

disebut disamping penarik dianggap tempat tertariknya wesel itu.

3. Pihak-Pihak Dalam Wesel dan Hubungan Hukumnya

Didalam penerbitan surat wesel melibatkan beberpa pihak, yang

mana tiap-tiap pihak tersebut mempunyai hak dan kewajiban masing-

masing, para pihak tersebut antara lain33 :

a. Penerbit (Trekker/ Drawe)

Penerbit adalah pihak yang membuat/ menerbitkan/ mengeluarkan/

menarik surat wesel yang tujukan kepada seseorang sebagai pemegang

wesel, dimana penerbitkan memerintahkan kepada tersangkut untuk

membayar sejumlah uang pada hari bayarnya kepada pemegang wesel

atau penggantinya. Terbitnya wesel yaitu untuk melaksanakan prestasi

dari perikatan dasarnya, yang mana pada perikatan dasar ini penerbit

memiliki kedudukan sebagai debitur/ yang berhutang dan orang yang

ditunjuk untuk menerima pembayaran yaitu sebagai kreditur/ yang

berpiutang. Sebagai pihak yang menerbitkan wesel , penerbit

33 James Julianto Irawan, Op. Cit. h. 64
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mempuyai kewajiban utama yaitu menyediakan dana yang cukup pada

hari bayarnya guna pembayaran wesel (pasal 109b KUHD). Dana

tersebut dititipkan oleh penerbit kepada tersangkut untuk

melaksanakan pembayaran pada hari yang telah ditentukan.

b. Tersangkut/ tertarik (Betrokkene/ Drawee)

Tersangkut adalah pihak yang membayar wesel kepada pemegang

wesel berdasarkan perintah penerbit. Kewajiban utama tersangkut

hanyalah melakukan perintah dari penerbit untuk membayar wesel.

Tersangkut dan penerbit sebelumnya telah terikat perjanjian berupa

perjanjian penitipan barang (uang) yang dikenal dengan perjanjian

pembukaan rekening. Dalam perjanjian ini penerbit mempunyai hak

untuk menerbitkan wesel dan tersangkut mempunyai kewajiban untuk

melaksanakan perintah membayar yang terdapat dalam wesel,

tersangkut sendiri mempunyai hak menerima pembayaran biaya-biaya

penerbitan wesel.

c. Penerima (Nemer)

Penerima (Nemer) adalah pihak yang ditunjuk oleh penerbit untuk

menerima pembayaran sejumlah uang sebesar yang ditulis dalam wesel

pada hari bayarnya. Penerima juga bisa disebut sebagai pemegang

yang pertama. Bila dilihat dari perikatan dasarnya, kedudukan

penerima yaitu sebagai kreditur/ yang mempunyai piutang. Sebagai

kreditur, penerima mempunyai hak untuk menerima pembayaran wesel

sebagai pelaksanaan kewajiban dari perikatan dasarnya. Adapun
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kewajiban dari penerima sudah dilaksanakan lebih dahulu sehingga

kedudukan dari penerima adalah sebagai kreditur/ yang berpiutang.

Selain mempunyai hak untuk menerima pembayaran dari wesel yang

dipegangnya, penerima/ pemegang pertama juga mempunyai hak

untuk memindahkan ha katas wesel yang dipegangnya.

d. Pemegang (Houder/ Holder)

Pemegang (houlder/ Holder) adalah pihak yang memperoleh surat

wesel dari penerima (pemegang pertama) atau dari pemegang

sebelunya.. sebagai pemegang, ia mendapatkan wesel dari penerima

(nemer)/ pemegang pertama atau mendapatkan wesel dari sesama

pemegang (holder). Pemegang dalam memperoleh wesel dari penerima

(pemegang yang pertama) atau pemegang sebelumnya, mempunyai

kedudukan sebagai kreditur/ yang mempunyai piutang. Kedudukan

sebagai kreditur ini didapat karena adanya hubungan hukum

sebelumnya dengan penerima (pemegang pertama) dan atau pemegang

sebelumnya, dimana dalam hubungan hukum tersebut penerima

(nemer) berkedudukan sebagai debitur/ yang berhutan. Untuk

membayar hutangnya tersebut maka penerima (pemegang pertama)

membayarnya dengan wesel yang dipegangnya, itulah sebabnya wesel

tersebut berganti pemiliknya dari penerima (pemegang pertama)

kepada pemegang (holder).
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4. Macam-Macam Wesel

Macam-macam wesel sebagaimana diatur dalam KUHD, wesel tersebut

dibagi menjadi beberapa macam yaitu34 :

a. Surat Wesel Atas Pengganti Penerbit (pasal 102 ayat 1 KUHD).

Wesel atas pengganti penerbit adalah wesel yang diterbitkan dengan

menunjuk penerbitnya sendiri sebagai pemegang yang pertama,

sehingga penerbit dan pemegang yang pertama adalah orang/ pihak

yang sama.

b. Wesel Atas Penerbit Sendiri (pasal 102 ayat 2 KUHD)

Wesel ini adalah wesel yang diterbitkan dengan menjadikan

penerbitnya sebagai tersangkut, atau dengan kata lain penerbit

menunjuk dirinya sendiri sebagai tersangkutnya sehingga penerbit dan

tersangkut merupakan pihak yang sama.

c. Wesel Untuk Perhitungan Orang Ketiga (pasal 102 ayat 3 KUHD)

Yang dimaksud dengan wesel untuk perhitungan orang ketiga adalah

wesel yang diterbitkan atas perintah orang ketiga yang pembayarannya

dibebankan kepada rekeningnya pihak ketiga. Biasanya pihak penerbit

adalah bank.

d. Wesel Inkaso atau Wesel Untuk Menagih (pasal 102a ayat 1 KUHD)

Wesel inkaso adalah wesel yang diterbitkan dengan tujuan untuk

memberi kuasa kepada pemegang pertama untuk menagih sejumlah

34 Ibid . h : 71
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uang dari tersangkut dan tidak dimaksudkan untuk dipindahtangankan

atau diperjualbelikan.

e. Wesel Berdumisili (pasal 103 KUHD)

Wesel berdumisili adalah wesel yang diterbitkan dengan cara

pembayarannya ditentukan ditempat tinggal pihak ketiga (baik di

tempat tinggal tersangkut, maupun tempat lain). Tujuan utamanya

adalah untuk mempermudah pembayaran.

f. Wesel Berdumisili Blangko (pasal 126 KUHD)

Yang dimaksud dengan wesel berdumisili blangko adalah wesel yang

diterbitkan dengan ketentuan pembayaran dilakukan “ditempat lain”,

yang berbeda dengan tempat domisili tersangkut. Pada wesel ini tidak

ditunjuk nama dan tempat yang membayar. Baru pada saat wesel

tersebut diakseptasi akan ditunjuk nama dan tempat pembayaran oleh

akseptan.

5. Landasan hukum Wesel Pos

Adapun landasan hukum penyelenggaraan Pos di tanah air sejak

tahun 1959 adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1959, dengan adanya

kemajuan zaman, maka Undang-undang tersebut tidak sesuai lagi dengan

perkembangan masyarakat dan dinamika perkembangan perposan dewasa

ini, maka landasan tersebut perlu diadakan penyempurnaan, sehubungan

dengan hal tersebut pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 6

tahun 1984 tentang Pos dan Giro sebagai pengganti Undang-undang
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nomor 4 tahun 1959, adapun yang diatur dalam undang-undang tersebut

mengenai penyelenggaraan pengusahaan Pos dan Giro ditanah air.

Kemudian diganti kembali dengan diundangkannya undang-undang nomor

38 tahun 2009 tentang Pos. Dan Undang-undang Hukum Dagang pasal

100 sampai pasal 173.

Dengan adanya berbagai macama bentuk dari Wesel pos yang

dikembangkan oleh PT. Pos Indonesia (Persero) maka senantiasa dalam

pelaksanaannya sering timbul berbagai masalah yang berhubungan dengan

masalah wesel pos tersebut sebagaimana dirumuskan dalam permasalahan

diatas, yaitu adanaya wesel yang terlambat dapat diuangkan dan lain

sebagainya.

Berkenaan dengan terlambat dapat diuangkannya wesel pos yang

telah dikirimkan oleh seseorang maka dalam laporan hukum perjanjian

dapat dikatakan bahwa perbuatan tersebut adalah wanprestasi, yaitu

apabila seseorang :

a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.

b. Melakukan apa yang diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana

dijanjikan.

c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.

d. Melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukan.35

35 Abdul R. Saliman, Hukum Bisnis untuk Perusahaan teori dan contoh kasus, (Jakarta:
Kencana Prenadamedia Group,2011), h : 41
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6. Weselpos Remittance (Layanan pengiriman uang)

Weselpos merupakan layanan penerimaan dan pengiriman uang

yang memberikan solusi terhadap kecepatan, ketepatan dan keamanan

kiriman uang, secara domestik (Nasional) maupun Internasional36.

Layanan Domestik berupa : Weselpos Instan, Weselpos Prima dan

Weselpos Korporat atau Kemitraan, dengan fitur yang akan disesuaikan

dengan permintaan dan kesepakatan.

Sedangkan untuk penerimaan dan pengiriman uang ke Luar Negeri

(Internasional) tersedia layanan: Western Union, International Express

Money Order (IEMO), International Money Order (IMO), BNI Wesel

PIN, Fire Cash/Wesel Instan BCA dan Wesel Instan Mandiri di setiap

Kantor Pos.

Weselpos memberikan layanan transfer uang dengan berbagai

kelebihan yang ditawarkan :

a. Jangkauan luas, didukung oleh kantor pos on-line yang tersebar

diseluruh Indonesia, sehingga memberikan kemudahan kepada Anda

untuk melakukan transfer dan pengambilan uang melalui kantor pos

terdekat.

b. Cepat dan mudah, prosedur transfer yang cepat dan mudah, Anda

tinggal mendatangi kantor pos terdekat serta mengisi dan menyerahkan

formulir kepada petugas kami, setelah anda menerima slip transfer

maka pada saat itu juga transfer uang Anda sudah dapat diambil di

36 http://www.posindonesia.co.id/index.php/produk/jasa-keuangan/weselpos 28 juli 2015 : 14.00
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kantor pos terdekat. Anda dapat memberitahu secara langsung

informasi kiriman kepada penerima atau kami akan sampaikan

informasi tersebut melalui surat pos, telpon atau e-mail.

c. Aman dan handal, tingkat keamanan yang berlapis, dari transaksi setor

sampai dengan transaksi pencairan, memberikan kepastian bahwa

tranfer uang anda akan kami serahkan kepada orang yang benar-benar

berhak menerima.

d. Terlacak, pelacakan kiriman melalui web.

7. Weselpos Instan

Weselpos Instan adalah layanan pengiriman uang baik dari maupun

ke kota dan ke desa yang pasti sampai ke alamat tujuan dalam waktu

seketika (secepat mengirim sms)37. Caranya sangat mudah : Cukup datang

ke Kantorpos dan melakukan transaksi agar mendapatkan kode berupa

NTP dan PIN dari Petugas. Tak perlu menunggu lama. Bahkan dalam

hitungan detik, penerima bisa langsung mencairkan uangnya. Benar-benar

secepat sms dan dijamin aman.

37 Ibid


