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A. PENGERTIAN WARKAT 

 Warkat merupakan alat pembayaran non tunai yang diperhitungkan atas beban atau untuk 

untung rekening nasabah atau Bank melalui kliring local. Warkat adalah surat berharga yang 

dikeluakan oleh suatu bank sebagai instrumen penarikan dana nasabah yang memiliki fasilitas 

Rekening Giro/Rekening Koran. 

B. JENIS WARKAT  

Jenis Warkat yang dibakukan untuk diperhitungkan dalam Kliring adalah: 

a. Cek adalah 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. 

b. Bilyet Giro adalah 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). 

c. Wesel Bank Untuk Transfer (WBUT) adalah wesel sebagaimana diatur dalam KUHD 

yang diterbitkan oleh Bank khusus untuk sarana transfer. 

d. Surat Bukti Penerimaan Transfer (SBPT) adalah surat bukti penerimaan transfer dari 

luar kota yang dapat ditagihkan kepada Bank Peserta penerima dana transfer melalui 

Kliring Lokal. 

e. Nota Debet adalah 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. 

f. Nota Kredit adalah 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. 

 

C. SPESIFIKASI TEKNIS WARKAT  

Setiap Warkat yang digunakan dalam penyelenggaraan Kliring Lokal secara Manual, 

Semi Otomasi, Otomasi dan Elektronik wajib memenuhi spesifikasi teknis sebagai berikut : 

1)  Kertas 

Kualitas kertas yang digunakan harus memenuhi “The London Clearing Bank’s Paper 

Specification No. 1” (CBS-1), dengan memenuhi standar sebagai berikut: 

a) berat kertas (gramatur) : 95 +/-5 % g/M² 

b)  ketebalan : antara 105 micronsampai dengan 135 micron; 

c) memuat tanda air  (watermark)  double toneberupa logo perusahaan percetakan dokumen 

sekuriti pencetak Warkat dan Dokumen Kliring; 

d) kepekaan bahan kimia terhadap jenis kertas CBS-1, antara lain basa  (alkaline), asam   

(acid), pelarut  (solvent) dan oxidizer; 

e)  serat-serat pengaman sebagai berikut : 

i. serat tak tampak  (invisible) di bawah cahaya biasa dan berpendar warna biru, 

hijau dan kuning di bawah sinar ultra violet; 

ii. serat tampak (visible) berwarna merah di bawah cahaya  biasa dan berpendar 

berwarna merah di bawah sinar ultra violet; 

f) fekasaran permukaan  (roughness top) dengan Metoda Bendtsen : 150 ml/menit 

maksimum; 

g) kekakuan (stiffness) dengan Metoda Kenly sebagai berikut: 

i. MD (machine direction) : 7.9 mN minimum; 

ii. CD (cross direction)  : 3.1 mN minimum; 

h) daya tembus udara  (air permeance) dengan Metoda Bendtsen : 450 ml/menit minimum; 

i. daya tahan sobekan  (internal tear resistance) sebagai berikut : 



1) MD (machinedirection) : 705 mN minimum; 

2) CD (cross direction)  : 705 mN minimum. 

2)  Ukuran 

Ukuran Warkat yang digunakan merupakan ukuran seragam untuk semua jenis Warkat, 

yaitu panjang 7 (tujuh) inci dan lebar  2 ¾ (dua tiga per empat) inci. Khusus untuk Nota Kredit , 

dapat  pula digunakan ukuran panjang 8 (delapan) inci dan ukuranlebar 3 ? (tiga dua per tiga) 

inci.  

3)  Rancang Bangun 

Pembakuan Warkat tidak dimaksudkan untuk membakukan redaksi yang tercantum 

dalam Warkat Peserta. Namun demikian  untuk lebih memudahkan pengenalan dan pemeriksaan 

Warkat maupun sandi atau informasi yang tercantumdi dalamnya maka rancang bangun Warkat 

wajib memenuhi hal -hal sebagai berikut: 

a) nama dan logo Bank penerbit dicetak lebih jelas daripada cetakan lainnya pada Warkat 

dimaksud dan ditempatkan pada bagian atas Warkat; 

b) nomor seri Warkat dicetak dan ditempatkanpada bagian atas Warkat; 

c) ruangan untuk menuliskan nilai nominal dalam angka dicantumkan di sebelah kanan 

sejajar dengan baris nilai nominal dalam huruf, sehingga nilai nominal pada Warkat dapat 

terlihat jelas; 

d) ruangan untuk tanda tangan dan pencantuman  nama jelas cukup luas serta ditempatkan 

di sebelah kanan bawah diatas clear band; 

e) penggunaan komposisi warna antara latar belakang Warkat dan tulisan pada Warkat yang 

digunakan pada seluruh sistem penyelenggaraan Kliring Lokal, agar cukup kontras 

sedemikian rupa, sehingga apabila Warkat diproses pada sistem Otomasi atau Elektronik, 

tulisan pada hasil reproduksi  image  Warkat atas Warkat yang sebelumnya telah direkam 

gambarnya dalam penyelenggaraan Kliring dengan menggunakan mesin baca pilah  

(reader sorter) dapat dibaca dengan jelas; 

f) disain sekuriti latar belakang Warkat paling sedikit terdiridari 2 (dua) fitur disain sekuriti 

seperti  guillosche, roschette, numismatic  (line relief) atau raster sekuriti lainseperti 

raster anti fotokopi; 

g) nama perusahaan percetakan dokumen sekuriti pencetak Warkat dan Dokumen Kliring 

dicantumkan secara vertikal pada sisi sebelah kiri atau kanan Warkat; 



h) dalam hal diperlukan personalisasi nasabah maka ruangan untuk pencantuman nama, 

alamat, dan atau identitas lainnya dari nasabah penarik Cek dan atau Bilyet Giro 

ditempatkan di sebelah kiri bawah sejajar dengan tandatangan. 

Contoh personalisasi nasabah pada Cek dan Bilyet Giro  sebagaimana dalam Lampiran 1.a dan 

1.b. 

 

4)  Tinta yang digunakan dalam Warkat memenuhi spesifikasi sebagai berikut : 

a) untuk mencetak  Magnetic Ink Character Recognition E-13B (MICR) code line  yang 

digunakan dalam Kliring Sistem Otomasi dan Elektronik, harus memenuhi standar ISO 

1004:1995; 

b) untuk mencetak latar belakang Warkat paling  sedikit harus menggunakan 2 (dua) tinta 

sekuriti. Salah satu tinta sekuriti tersebut merupakan tinta tak tampak  (invisible ink) yang 

akan berpendar apabila disinari dengan cahaya ultra violet. Lokasi cetakan tinta tak 

tampak meliputi daerah: 

i. tempat penulisan tanggal penerbitan Warkat; 

ii. tempat penulisan angka nominal; 

iii. tempat penulisan terbilang angka nominal; dan 

iv. tempat tanda tangan penarik/penerbit Warkat; 

c) untuk mencetak nomorator Warkat harus menggunakan tinta penetrasi merah dan 

fluorescent hijau/kuning.  

5)  Clear Band   

Clear band adalah ruang kosong pada bagian bawah setiap Warkat selebar (lima per 

delapan) inci diukur dari sisi bagian bawah Warkat dan disediakan khusus untuk pengisian angka 

dan simbol  MICR code line.Khusus untuk Warkat yang digunakan padapenyelenggaraan Kliring 

Lokal dengan menggunakan sistem Manual dan Semi Otomasi, pengisian MICR code line  pada  

clear band  dapat dilakukan sehingga penandatanganan dan penulisan nama penarik Warkat 

dilarang melewati  clear band. Hal ini dimaksudkan sebagai antisipasi terhadap adanya 

kemungkinan Warkat tersebut dikliringkan pada penyelenggaraan Kliring Warkat Luar Wilayah 

dengan sistem Otomasi atau Elektronik. 

6)  Batas Clear Band 



Batas  clear band  dengan bagian lain dari Warkat berupa garis atau perbedaan warna 

pada posisi (lima per delapan) inci dari  sisi bagian bawah Warkat.  

7)  Pembedaan Warna 

Untuk mempermudah mengenali dan membedakan Warkat dalam pengolahan di tempat 

Peserta Pengirim, Penyelenggara maupun Peserta Penerima, maka pada sudut kanan atas semua 

Warkat Nota Kredit harus diberi tanda dengan bentuk segitiga siku-siku berwarna merah tua, 

dengan ukuran sisi tegak masing-masing 1½ (satu setengah) centimeter. 

8)  Pertinggal (Cheque Stub) 

Untuk keperluan administrasi atas penarikan atau penerbitan Cek  dan atau Bilyet Giro, 

pada setiap lembar Warkat ditambahkan lembar pertinggal yang ditempatkan pada sebelah kiri 

atau sebelah atas Warkat, diadministrasikan di bagian depan/belakang bundel Warkat atau berupa 

carbonized paper.  

9)  Perforasi 

Untuk menghindari kerusakan pada waktu pengolahan oleh mesin  reader sorterdan atau  

MICR encoder/reader-encoder, perforasi untuk memisahkan Warkat dengan lembar pertinggal 

ditempatkan pada sebelah kiri atau sebelah atas Warkat. Dalam hal digunakan  Continuous Form 

Cheque,  perforasinya disesuaikan dengan kebutuhan dan wajib dilakukan secara  deep cut. 

Selain itu lem perekat dilarang digunakan pada Warkat, kecuali apabila ditujukan untuk menjilid 

blanko Warkat yangtelah diperforasi. 

b.  Contoh rancang bangun dan format Warkat pada  huruf a sebagaimana dalam Lampiran 2.a, 

2.b, 2.c, 2.d, 2.e, 2.f.1), 2.f.2),2.f.3) dan 2.f.4) 

Sumber : www.bi.go.id 

 


