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G I R O DAN DEPOSITO 

A. Pengertian Giro 

Menurut UU Perbankan No. 10 Tahun 1998, 

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan 

cek, bilyet giro, saran perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. 

Pengertian dapat ditarik setiap saat adalah bahwa uang yang sudah disimpan di rekening giro 

dapat ditarik berkali-kali dalam sehari selama dana masih tercukupi, selain harus memenuhi 

syarat dari bank yang bersangkutan. Penarikan dapat berupa penarikan tunai atau non tunai. 

Adapun yang dimaksud dengan giro syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan 

prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa 

yang menyatakan bahwa giro yang dibenarkan syariah adalah giro berdasarkan prinsip 

wadiah dan mudharabah. 

Alat Pembayaran Rekening Giro 

 1. Bilyet Giro : merupakan perintah dari penarik (nasabah) kepada bank untuk 

memindahbukukan sejumlah dana pada tanggal tertentu kepada pihak yang identitasnya 

tercantum di dalam warkat bilyet giro tersebut 

 2. Cek ( Cheque ) : adalah perintah pembayaran tidak bersyarat dari penarik (nasabah) 

kepada bank untuk membayarkan sejumlah uang kepada pembawa atau pihak yang  

 

Masa Aktif Cek 

Masa berlaku cek atau tenggang waktu penawaran cek adalah 70 hari dan kadaluwarsa cek 

adalah 6 bulan 70 hari (250 hari). 

Setelah 70 hari, Cek masih dapat dibayar oleh bank dengan membayar meterai (pemutihan 

cek). Pemutihan cek tidak boleh melebihi kadaluwarsa cek. 



Jenis Cek: 

1. Cek Atas Nama 

Merupakan cek yang diterbitkan atas nama seseorang atau badan hokum tertentu yang tertulis 

jelas pada cek tersebut, dengan catatan pada kata”atau pembawa” dicoret 

2. Cek Atas Unjuk 

Adalah kebalikan dari cek atas nama, artinya pemegang / pembawa cek tersebut dapat 

menguangkan/ memindahkan dana yang tertera pada cek tersebut. 

3. Cek Silang/ Cross Cheque 

Merupakan cek yang berubah fungsi, dari tunai menjadi non tunai, bila di  ujung sebelah kiri 

atau kanan atas terdapat garis menyilang 

4. Cek Mundur 

Merupakan cek yang diberi tanggal mundur dari tanggal diterbitkannya cek tersebut 

5. Cek Kosong 

Merupakan cek yang dibuka oleh nasabah namun tidak ada dana pada rekening nasabah pada 

saat dicairkan. 

 

 

 
DEPOSITO 

Simpanan Deposito (Time Deposit) adalah simpanan dari pihak ketiga pada bank yang 

penyetorannya maupun penarikannya hanya dapat dilakukan dalam pada waktu tertentu 



(1,3,6,12 bulan dan 24 bulan) menurut perjanjian antara pihak ketiga dan bank yang 

bersangkutan sehingga deposito dikenal juga sebagai tabungan berjangka. 

 

1.  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. 

2.  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 seperti nasabah tabungan dan giro.  



 Bunga yang diberikan pada simpanan deposito terbilang 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  M ENGGUNAKAN REKENING GIRO DALAM  

TRANSAKSI  

 

1. Berjaga-jaga apabila ada kebutuhan dana yang sifatnya mendadak. 

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

membiayai kegiatan nasabah karena lebih efisien.  

3. Nasabah dapat melakukan pembayaran sewaktu-waktu tanpa harus berisiko menggunakan 

uang tunai. 

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

menggunakan giro. (memperoleh imbalan semacam bunga simpanan).  

5. Berjaga-jaga apabila ada kebutuhan dana yang sifatnya mendadak. 

 

 

 

 

 

 

 



ALASAN BAGI HASIL DEPOSITO SATU TAHUN LEBIH RENDAH DARI 

PADA DEPOSITO TIGA BULAN 

 

1. 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. 

2. 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. 

 


