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Warkat : alat pembayaran non tunai, Warkat bisa juga diartikan suatu catatan tertulis, terekam, 

tergambar, tercetak yang dibuat orang dalam rangka untuk membantu ingatan. 

Giro : simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek 

atau surat perintah pembayaran lain atau dengan cara pemindah bukuan. 

Deposito : adalah produk simpanan berjangka dari tiap – tiap bank. Simpanan berjangka ini biasanya 

dapat berupa rupiah atau valas (Valuta Asing) dan menggunakan jangka waktu 1, 3, 5, 12, atau 24 

bulan, tergantung dari Bank-nya. Deposito adalah salah satu cara yang cukup efektif untuk Anda 

melakukan investasi selain menggunakan emas ataupun tanah dan rumah. 

JENIS WARKAT  

Jenis Warkat yang dibakukan untuk diperhitungkan dalam Kliring adalah: 

1. Cek 

Cek sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) termasuk 

jenis-jenis Cek seperti Cek Deviden, Cek Perjalanan, Cek Pemberian atau Cinderamata, Cek 

Bank Indonesia dan jenis-jenis Cek lainnya yang penggun aannya dalam Kliring disetujui 

oleh Bank Indonesia. 

2. Bilyet Giro 

Surat perintah dari nasabah kepada Bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah 

dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya, 

termasuk Bilyet Giro Bank Indonesia (BGBI). 

3. Wesel Bank Untuk Transfer (WBUT)  

Wesel sebagaimana diatur dalam KUHD yang diterbitkan oleh Bank khusus untuk sarana 

transfer. 

4. Surat Bukti Penerimaan Transfer (SBPT)  

Surat bukti penerimaan transfer dari luar kota yang dapat ditagihkan kepada Bank Peserta 

penerima dana transfer melalui Kliring Lokal. 

5. Nota Debet  

Warkat yang digunakan untuk menagih dana pada Bank lain untuk untung Bank atau nasabah 

Bank yang menyampaikan Warkat tersebut. Nota Debet yang dikliringkan  hendaknya telah 

diperjanjikan dan dikonfirmasikan terlebih dahulu oleh Bank yang menyampaikan Nota 

Debet kepada Bank yang akan menerima Nota Debet tersebut. 

 

 

 

 



6. Nota Kredit 

Warkat yang digunakan untuk menyampaikan dana pada Bank lain untuk  untung Bank atau 

nasabah Bank yang Warkat tersebut. Warkat dinyatakan dalam mata uang rupiah serta telah 

jatuh waktu pada saat dikliringkan. 

Warkat Giro 

 

Warkat Deposito 

 

 

 



 

Persamaan deposito dan giro 

 deposito dan giro tidak hanya bisa dibuka dalam bentuk mata uang rupiah saja, tapi bisa untuk 

sarana penyimpanan uang asing sesuai dengan ketentuan masing-masing bank. 

 Semua simpanan tabungan, deposito dan giro mendapatkan bunga dengan hitungan waktu dan 

jumlah tertentu sesuai kebijakan bank masing-masing. 

 Mendapatkan fasilitas seperti mobile banking, sms banking, internet banking dan sebagainya. 

Layanan ini terutama diberikan oleh bank-bank terkemuka atau besar. 

 Simpanan tabungan, deposito dan giro bisa dilakukan secara perseorangan atau perusahaan 

dengan persyaratan tertentu sesuai kebijakan masing-masing bank. 

 Simpanan tabungan, deposito dan giro bisa dijadikan jaminan atas pinjaman dana atau hutang 

kepada pihak bank. Ketentuan ini juga diatur oleh masing-masing bank. Sehingga 

kebijakannya bisa saja berbeda-beda. Semua jenis simpanan tersebut, baik deposito dan giro 

di Indonesia dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS hingga 2 miliar rupiah. Jadi 

anda lebih tenang, karena simpanan anda dilindungi dan tidak khawatir bila suatu saat terjadi 

sesuatu yang tidak diharapkan pada bank tempat anda menyimpan uang tersebut. 

 Bunga dari simpanan tabungan, deposito dan giro bisa didapatkan setiap bulan. Untuk 

pencairan bunga per bulannya tergantung kebijakan masing-masing bank. 

Perbedaan deposito dan giro 

 Nasabah giro akan mendapatkan bilyet giro, cek, surat perintah penarikan lainnya yang 

ditetapkan masing-masing bank sebagai sarana penarikan uang yang bisa dilakukan orang 

lain. Bilyet giro dan cek ini bisa dimanfaatkan oleh nasabah sebagai alat pembayaran, 

kemudian penerima tersebut bsia mencairkannya kepada pihak bank bersangkutan. Biaya 

administrasi bulanan akan dikenakan kepada nasabah giro. Sedangkan untuk nasabah deposito 

tidak akan mendapatkan kartu ATM, cek dan bilyet giro, tapi akan mendapatkan sertifikat 

giro yang bisa digunakan untuk pencairan simpanan jika sudah jatuh tempo. 

 Nasabah deposito terikat dengan jangka waktu perjanjian deposito tertentu dengan tempo 1, 3, 

6 dan 12 bulan. Sehingga nasabah deposito tidak bisa melakukan penarikan dana setiap saat 

lebih besar dibandingkan simpanan bentuk tabungan dan giro. Sehingga simpanan deposito 

ini bisa anda jadikan sarana investasi. 

 Nasabah giro bisa menggunakan atau membuat bilyet giro dan cek sebagai alat pembayaran 

kepada orang lain. Kemudian orang itu bisa mencairkan cek dan bilyet  

 Giro tersebut di bank bersangkutan. Tapi simpanan deposito tidak bisa dijadikan sarana atau 

alat pembayaran apapun. 

 Biasanya dana yang harus disimpan oleh nasabah deposito dalam jumlah yang lebih besar, 

daripada simpanan tabungan. 

 Nasabah deposito harus melakukan perpanjangan atau perubahan perjanjian kontrak deposito, 

ketika sudah tiba waktu jatuh tempo. Saat ini sebagian besar bank sudah bisa melakukan 

perpanjangan deposito secara otomatis. 

 

 

 



 

 

Alasan Nasabah menggunakan rekening giro dalam transaksi 

Alasan banyak seseorang membuka rekening giro meskipun transaksi sedikit adalah karena 

banyaknya akses kemudahan rekening giro untuk transaksi bisnis daripada memakai tabungan. Selain 

itu giro adalah produk perbankan syariah yang paling liquid diantara deposito dan tabungan. 

Salah satunya alasan nasabah adalah : 

 Berjaga-jaga apabila ada kebutuhan dana yang sifatnya mendadak 

 Bagi nasabah pemegang rekening giro, sifat penarikan tersebut sangat membantu dalam 

membiayai kegiatan nasabah karena lebih efisien. 

 Nasabah dapat melakukan pembayaran sewaktu-waktu tanpa harus berisiko menggunakan 

uang tunai. 

 Karena nasabah menginginkan bagi hasil yang lebih tinggi dari pada tabungan, sehingga 

menggunakan giro. (memperoleh imbalan semacam bunga simpanan). 

 Berjaga-jaga apabila ada kebutuhan dana yang sifatnya mendadak. 

Secara fungsi, rekening tabungan digunakan untuk keperluan pribadi sedangkan Rekening Giro untuk 

transaksi bisnis. Nasabah tabungan harus pergi ke bank untuk mencetak buku tabungannya sedangkan 

nasabah rekening giro akan dikirimi rekening koran atau ambil sendiri ke bank (karena faktor 

kerahasiaan) sebulan satu kali.  

 

Alasan bagi hasil deposito satu tahun lebih rendah daripada deposito tiga  

Jika bank membutuhkan likuiditas yang relatif besar maka semakin lama jangka waktu 

deposito semakin tinggi tingkat suku bunganya. Sebaliknya dalam kondisi longgar (ekonomi normal) 

tingkat suku bunga akan semakin kecil untuk deposito dengan jangka waktu semakin lama. Suku 

bunga untuk setiap jangka waktu deposito biasanya lebih besar untuk jangka waktu yang lebih lama 

bila BI rate sedang naik, tapi bisa lebih kecil atau minimum untuk setiap jangka waktu bila BI rate 

sedang turun. Terkait dengan kebijakan yang diambil oleh suatu perbankan, kemungkinan yang 

pertama bank menghindari beban DPK yang terlalu lama, kemungkinan selanjutnya bank 

mengkonsenterasikan DPK untuk tiga bulan. Bank menilai bahwa antusias dana pasar lebih tertarik 

untuk menikmati fasilitas deposito jangka pendek dibandingkan dengan jangka panjang. Untuk 

mengakomodasi kebutuhan dan keinginan pasar yang seperti itu, bank menawarkan benefit nisbah 

yang lebih besar untuk jangka waktu pendek dari pada panjang. 

 


