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GIRO DAN DEPOSITO 

A. Pengertian Giro 

Giro adalah suatu istilah perbankan untuk suatu cara pembayaran yang hampir 

merupakan kebalikan dari sistem cek. Suatu cek diberikan kepada pihak penerima 

pembayaran (payee) yang menyimpannya di bank mereka, sedangkan giro diberikan oleh 

pihak pembayar (payer) ke banknya, yang selanjutnya akan mentransfer dana kepada bank 

pihak penerima, langsung ke akun mereka. 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. 

Media pembayaran Giro adalah : 

1. Cek 

Cek adalah suatu perintah pembayaran tidak bersyaratdari penarik (nasabah) kepada 

bank untuk membayarkan sejumlah dana tertentu kepada pembawa atau pihak yang 

identitasnya tercantum pada saat warkat yang ditunjukkan atas beban rekening penarik.  

 

 



 

Contoh Cek 

 

Cek harus memenuhi syarat formal sebagai berikut :  

a. Nama "Cek" harus termuat dalam teks;  

b. Perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu; 

c. Nama pihak yang harus membayar (tertarik); 

d. Penunjukan tempat dimana pembayaran harus dilakukan; 

e. Pernyataan tanggal beserta tempat Cek ditarik;  

f. Tanda tangan orang yang mengeluarkan Cek (penarik). 

 

2. Bilyet Giro 

Bilyet giro adalah surat perintah dari nasabah yang telah distandarisasi bentuknya kepada 

banyak penyimpan dana untuk memindah bukukan sejumlah dana dari sekening yang 

bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya  pada bank yang sama 

atau pada bank yang lainnya.  



 

Contoh Bilyet Giro 

 

Setiap Bilyet Giro harus memenuhi syarat formal sebagai berikut : 

a. Nama "Bilyet Giro" dan nomor Bilyet Giro yang bersangkutan; 

b. Nama tertarik;  

c. Perintah yang jelas dan tanpa syarat untuk memindahbukukan dana atas beban 

rekening penarik;  

d. Nama dan nomor rekening pemegang;  

e. Nama bank penerima;  

f. Jumlah dana yang dipindahkan baik dalam angka maupun dalam huruf selengkap-

lengkapnya;  

g. Tempat dan tanggal penarikan; 

h. Tanda tangan, nama jelas dan atau dilengkapi dengan cap/stempel dengan 

persyaratan pembukaan rekening. 

 

 

 



B. Pengertian Deposito 

Deposito menurut Undang- Undang No. 10 Tahun 1998 adalah simpanan berjangka 

yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara 

nasabah penyimpan dengan bank. 

Deposito syariah, jenis investasi ini menggunakan prinsip syariah, yakni mudharabah 

yaitu bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal mempercayakan 

sejumlah modal kepada pengelola dengan sistem bagi hasil, sehingga pendapatan yang 

diterima deposan tergantung keuntungan bank syariah. Pilihan investasi pada jenis deposito 

ini juga dimulai dari 1, 3, 6 atau 12 bulan. 

Ada dua bentuk mudharabah, yaitu mudharabah mutlaqah (Unrestricted Investment 

Account, URIA) dan mudharabah muqayyadah (Restricted Investment Account, RIA). 

Perbedaan kedua deposito syariah tersebut adalah mudharabah mutlaqah pemilik dana tidak 

memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada kepada bank syariah dalam mengelola 

investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasinya, 

sedangkan mudharabah muqayyadah memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada 

kepada bank syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara 

maupun objek investasinya. 

 

 



Contoh Warkat Deposito Mudharabah 

 

 

Contoh Warkat Deposito 

 

 

 

C. Persamaan Deposito dan Giro 

1. 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. 

2. 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. 

3. Semua simpanan deposito dan giro mendapatkan bunga dengan hitungan waktu dan 

jumlah tertentu sesuai kebijakan bank masing-masing. 

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

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

5. Simpanan deposito dan giro bisa dilakukan secara perseorangan atau perusahaan dengan 

persyaratan tertentu sesuai kebijakan masing-masing bank. 



6. Simpanan 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. 

D.  Perbedaan Tabungan, Deposito dan Giro 

1. 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. 

2. 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 giro. Penarikan simpanan deposito sebelum jatuh tempo 

perjanjian akan dikenakan penalti sesuai kebijakan bank. Kelebihan simpanan deposito 

adalah anda tidak akan dikenakan pajak bulanan atas simpanan deposito, tapi hanya 

dikenakan pajak pada bunga deposito saja. 

3. Bunga yang diberikan pada simpanan deposito terbilang lebih besar dibandingkan giro. 

Sehingga simpanan deposito ini bisa anda jadikan sarana investasi. 

4. Giro bisa menjadi sarana mudah untuk pembayaran atau transfer transaksi  tertentu. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 



ALASAN MASYARAKAT MENGGUNAKAN REKENING GIRO 

a) Faktor keamanan dalam penyimpanan dana  

Dalam  transaksi perdagangan, sebagian besar pembayaran dilakukan dengan 

menggunakan cek atau BG. Hal ini, dirasakan lebih memberikan rasa aman bagi kedua 

pihak baik pembeli maupun penjual, karena kedua pihak tidak harus membawa uang  

tunai dalam melakukan pembiayaan, akan tetapi cukup dengan menuliskan sejumlah 

pembayaran di dalam cek atau bilyet giro. 

b) Kemudahan dalam melakukan transaksi pembayaran 

Pada dasarnya penyimpanan uang dalam bentuk giro itu tujuan utamnya adalah 

mendapatkan kemudahan dalam melakukan transaksi pembayaran dengan aman dan 

setiap saat. 

c) Berjaga-jaga apabila ada kebutuhan dana yang sifatnya mendadak. 

Adapun manfaat simpanan giro 

Manfaat bagi Bank  

1. Sumber dananya murah 

2. Sarana untuk mempromosikan produk lain 

Manfaat bagi nasabah 

1. Kemudahan dalam melakukan transaksi pembiayaran  

2. Untuk berjaga-jaga apabila terdapat pengeluaran mendadak 

 

 

 

 

 

 



ALASAN BAGI HASIL DEPOSITO SATU TAHUN LEBIH RENDAH 

DARI PADA DEPOSITO TIGA BULAN 

Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Pertama, tingkat suku bunga deposito 

merupakan komponen biaya produksi bagi para usahawan mengambil kredit perbankan, maka 

tingkat suku bunga pinjaman yang rendah akan mendorong para usahawan berproduksi dan 

mengambil kredit lebih banyak, sebaliknya tingkat suku bunga deposito lebih rendah mengurangi 

gairah para penabung untuk mendepositokan atau menyimpan dana bentuk TABANAS dan 

TAKSA. Kedua, sesuai dengan pemerintah yang menekankan pada pemerataan distribusi 

pendapatan maka struktur tingkat suku bunga deposito TABANAS dan TAKSA untuk deposito 

dalam jumlah kecil dan jangka waktu yang lebih pendek diberikan tingkat suku bunga yang lebih 

tinggi. Ketiga, berkaitan dengan kebijakan pemerintah untuk mengalihkan lebih banyak dana-

dana jangka pendek menjadi dana-dana jangka panjang berupa penyertaan dalam perusahaan-

perusahaan besar atau sedang melalui pasar modal dan uang. 

Setiap Bank memiliki keinginan untuk lebih banyak keuntungannya, ketika deposito 

dalam jangka waktu yang lama atau panjang, maka tingkat suku bunganya semakin tinggi bagi 

nasabah, dan sebaliknya jika dalam waktu yang pendek, maka tingkat suku bunganya rendah 

pula bagi nasabah. 

Maka dari itu, bagi hasil yang didapat bank lebih rendah dalam jangka waktu yang lama 

dari pada dalam jangka waktu yang pendek. 

 

 

 

 

 


