BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Konseptual dan Operasional
1.

Pengertian Uang
Dalam keseharian dimasyarakat, uang sudah digunakan untuk segala
keperluan sehari – hari dan sudah menjadi suatu kebutuhan dalam kehidupan
perekonomian masyarakat itu sendiri. Uang sendiri banyak memiliki definisi
yang dipandang dari berbagai perspektif, Kamus Besar Bahasa Indonesia
memberi pengertian uang sebagai berikut :
“Alat penukar atau standar pengukur nilai (kesatuan hitungan) yang sah, yang
dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa uang kertas, emas, perak, atau
uang lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu.”
Mengenai definisi uang, Iswardono Sardjonopermono memberikan pengertian
sebagai berikut1 :
“Uang adalah sesuatu yang secara umum diterima didalam pembayaran untuk
pembelian barang – barang dan jasa – jasa serta untuk pembayaran hutang –
hutang. Uang juga sering dipandang sebagai kekayaan yang dimiliki yang dapat
digunakan untuk membayar sejumlah tertentu hutang dengan kepastian dan
tanpa penundaan”

1

Eddi Wibowo, Hukum dan Kebijakan Publik, (Yogyakarta: YPAPI, 2004), hlm.123.
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Definisi diatas merupakan definisi yang fungsional, yang mana uang
didefinisikan sebagai segala sesuatu yang menunjukkan fungsi tertentu. Lebih
lanjut, ahli lain seperti Albert Gailort Hart mendefinisikan sebagai berikut 2 :
“Uang adalah segala sesuatu yang umum dipergunakan sebagai alat tukar”
Bila merujuk pada peraturan perundang – undangan, pada Undang –
undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, disebutkan pada Pasal
1ayat (2) bahwa Uang adalah alat pembayaran yang sah.
2.

Jenis Uang
Jenis uang yang beredar di masyarakat dapat dikelompokkan menjadi
dua, yaitu uang kartal dan uang giral :
“ Uang Kartal, terdiri dari uang kertas dan uang logam, Uang Kartal adalah alat
bayar yang sah dan wajib diterima oleh masyarakat dalam melakukan transaksi
jual beli sehari – hari.”
Menurut undang – undang Bank Sentral Nomor: 13 Tahun 1968 Pasal
26 ayat (1), Bank Indonesia mempunyai hak tunggal untuk

mengeluarkan

uang logam dan kertas.
Jenis uang kartal kemudian dapat dibagi sebagai berikut :
a.

Menurut lembaga yang mengeluarkannya;

b.

Menurut bahan buatannya, uang kartal dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

(1) Uang Logam, biasanya terbuat dari emas dan perak karena emas dan
perak memenuhi syarat – syarat uang yang efisien. Karena harga emas
2

Arthur Cecil Pigou, The Veil of Money, (London:LondonMacmilla & Co1960, 1949), hlm.7.
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dan perak yang cenderung tinggi dan stabil, emas dan perak mudah
dikenali dan terima. Namun pada saat ini, emas dan perak tidak
dipakai lagi sebagai bahan uang karena jumlahnya yang langka dan
sulit didapatkan dalam jumlah yang besar.
(2) Uang Kertas, uang yang terbuat dari kertas dengan gambar dan cap
tertentu dan merupakan alat pembayaran yang sah. Uang kertas
mempunyai nilai karena nominalnya. Oleh karena itu, uang kertas
hanya memiliki dua macam nilai, yaitu nilai nominal dan nilai tukar.
(3) Uang Giral, uang giral tercipta akibat semakin mendesaknya
kebutuhan masyarakat akan adanya suatu alat tukar yang lebih mudah,
praktis dan aman. Di Indonesia, bank yang berhak menciptakan uang
giral adalah bank umum selain Bank Indonesia. Menurut Undang –
Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, definisi uang giral
adalah tagihan yang ada di bank umum, yang dapat digunakan
sewaktu – waktu sebagai alat pembayaran. Bentuk uang giral dapat
berupa cek, giro atau telegraphic transfer. Namun, uang giral bukan
merupakan alat pembayaran yang utama, artinya, masyarakat dapat
menolak dibayar dengan uang giral.
3.

Fungsi Uang
Uang diartikan sebagai suatu alat atau komoditi yang memiliki
beberapa fungsi yaitu sebagai alat tukar atau medium of exchange, sebagai
satuan hitung atau unit of account, alat penyimpan nilai atau store of value dan
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standart pembayaran di masa mendatang yang dapat ditangguhkan atau
standard of deffered payment.3
a. Sebagai alat tukar atau medium of exchange
Setelah munculnya uang, maka efisiensi dalam perekonomian
semakin tercapai, karena menghilangkan banyak waktu yang
dibutuhkan untuk proses pertukaran barang dan jasa. Hal ini berbeda
pada saat sistem barter yang dinilai sangat tidak efisien dan tidak
efektif. Perekonomian barter hanya memungkinkan untuk transaksi
yang sederhana karena untuk transaksi yang besar akan membutuhkan
kemampuan memenuhi permintaan barang dan jasa yang diminta satu
pihak dengan barang dan jasa yang ditawarkan pihak lain atau disebut
dengan double coincidence of wants.
Dalam perekonomian yang sederhana, transaksi dilakukan
secara langsung dan membutuhkan penggunaan uang, contohnya:
seorang petani yang memproduksi beras, mempunyai pilihan relatif
dimana dapat mengkonsumsi hasil produksi berasnya atau menjualnya
dan mendapatkan uang yang akan digunakan untuk memenuhi
kebutuhan lainnya seperti membeli pakaian atau apapun yang menjadi
kebutuhannya. Hal ini berbeda dengan perekonomian modern yang
kompleks, perdagangan dilakukan secara tidak langsung tetapi
perekonomian kompleks tetap membutuhkan uang. Contohnya :
3

Sri Mulyani Indrawati, Teori Moneter, (Jakarta:FEUI, 1988), hlm.21.
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seorang dosen menggunakan gajinya untuk membeli buku, sedangkan
penerbit buku menggunakan hasil penjualan buku untuk membeli
bahan seperti kertas dan perusahaan kertas menggunakan penghasilan
dari penjualan kertasnya untuk membayar pemotong kayu. Pemotong
kayu menggunakan pendapatannya untuk membayar uang kuliah
anaknya di perguruan tinggi dan perguruan tinggi menggunakan uang
kuliah tersebut untuk membayar gaji dosen tersebut. Berdasarkan
contoh tersebut, dapat dilihat bahwa uang mampu mendorong adanya
efisiensi baik dari penggunaan waktu, sehingga perekonomian dapat
berjalan dengan lancar dan akan terlihat sistem pembagian kerja di
masyarakat dan mendorong adanya spesialisasi.
b. Sebagai satuan hitung atau unit of account
Uang digunakan untuk memberikan ukuran dimana harga
ditetapkan dan utang dicatat. Harga suatu barang relatif terhadap
barang yang lainnya tetapi ditetapkan harganya apakah dalam bentuk
Rupiah atau Dollar. Contohnya suatu perusahaan sepeda motor
menetapkan

harga

untuk

satu

unit

sepeda

motor

sebesar

Rp.15.000.000,- bukan dengan 200 karung beras 20kg meskipun
memiliki nilai yang sama. Demikian pula halnya untuk utang,
dibayarkan dengan sejumlah uang di masa depan bukan dengan
sejumlah beberapa komoditas tertentu.
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c. Alat penyimpan nilai atau store of value
Uang yang diterima di masa kini sebagai bentuk dari suatu
pendapatan bisa digunakan untuk transaksi dikemudian hari. Misalnya
seorang dapat menyimpan dan menabung uang dan kemungkinan
menggunakannya di masa yang akan datang. Suku bunga yang tinggi
yang ditawarkan oleh pasar modal dan pasar uang juga mendorong
seseorang untuk mengubah uangnya ke dalam bentuk asset lain yang
memberikan suku bunga yang lebih tinggi dibandingkan uang seperti
membeli obligasi, saham, deposito jangka panjang atau membeli
komoditas uang lainnya yang dianggap mampu member nilai yang
lebih dimasa depan.
d. Standart pembayaran di masa mendatang atau standard of deffered
payment
Sistem standart pembayaran dimasa mendatang dapat dilihat
dalam sistem pembayaran gaji dan kredit. Contohnya, dalam bekerja,
karyawan dan karyawati akan dibayarkan upahnya dimasa mendatang
disetiap akhir tutup bulan di perusahaan tempatnya bekerja.
4.

Alat Pembayaran
Alat pembayaran menurut hukum adalah benda benda yang menurut dan
berdasarkan pada hukum harus diterima sebagai alat untuk membeli barang dan
jasa disuatu wilayah kedaulatan suatu negara yang mengeluarkan suatu benda
tersebut.
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Alat pembayaran pada umumnya yang digunakan adalah suatu uang
negara yang bersangkutan dimana uang tersebut menggunakan mata uang
masing – masing negara dan dapat berbentuk uang kartal maupun uang logam.
Alat pembayaran sendiri berkembang pesat dari sistem pembayaran
menggunakan alat pembayaran secara fisik atau tunai menjadi alat
pembayaran secara non-tunai, sebagai contoh, telah dikenal alat pembayaran
berbasis kertas seperti cek dan bilyet giro atau alat pembayaran menggunakan
kartu (APMK), seperti kartu kredit dan kartu ATM/debet.
Untuk alat – alat pembayaran yang berkembang pada masa modern ini
selain uang tunai pada umumnya dikenali adalah sebagai berikut :
a) Alat Pembayaran : Cek dan Bilyet Giro (BG)
Cek adalah surat perintah tidak bersyarat untuk membayar
sejumlah dana yang tercantum dalam cek. Penarikan cek dapat
dilakukan baik "atas nama" maupun "atas unjuk" dan merupakan surat
berharga yang dapat diperdagangkan (negotiable paper). Sedangkan
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.
Cek dan Bilyet Giro (BG) merupakan alat pembayaran paling
lama yang digunakan oleh masyarakat Indonesia. Cek telah diatur dalam
Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), sementara Bilyet Giro
pertama kali diatur tahun 1972 dalam Surat Edaran Bank Indonesia.
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Penggunaan Cek dan BG untuk pembayaran umumnya
dilakukan oleh pelaku usaha dalam mendukung kelancaran transaksi
bisnisnya. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan nasabah
individu menggunakan Cek dan BG dalam melakukan pembayaran.
Cek dan Bilyet Giro diberikan kepada nasabah yang memiliki
simpanan di bank, khususnya simpanan dalam bentuk rekening giro.
Walaupun secara fisik Cek dan BG terlihat sama, namun pada dasarnya
terdapat beberapa perbedaan antara Cek dan BG, seperti pencairan Cek
dapat dilakukan secara tunai atau melalui pemindahbukuan sementara
BG hanya dapat dicairkan dengan pemindahbukuan. Selain itu Cek,
khususnya Cek atas unjuk dapat dipindahtangankan sementara Bilyet
Giro tidak dapat dipindahtangankan.
Mengenai dasar hukum untuk cek telah diatur dalam Kitab
Undang – undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 178 sampai dengan
Pasal 229. Sedangkan untuk Bilyet Giro (BG) telah diatur dalam Surat
Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/32/KEP/DIR tanggal 4 Juli
1995 tentang Bilyet Giro.
b) Alat Pembayaran : Kartu ATM/Debet
Kartu ATM adalah alat pembayaran menggunakan kartu yang
dapat digunakan untuk melakukan penarikan tunai dan/atau pemindahan
dana dimana kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan
mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada Bank atau
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Lembaga Selain bank yang berwenang untuk menghimpun dana sesuai
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Sementara itu, Kartu Debet adalah pembayaran dengan
menggunakan

kartu

yang

dapat

digunakan

untuk

melakukan

pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi,
termasuk transaksi pembelanjaan, dimana kewajiban pemegang kartu
dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan
pemegang kartu pada bank atau lembaga selain Bank yang berwenang
untuk menghimpun dana sesuai ketentuan perundang-undangan yang
berlaku. Pada dasarnya untuk prinsip dan penggunaan dari Kartu ATM
dan Kartu Debet meiliki karakteristik dan mekanisme yang cenderung
sama.
Untuk dasar hukum penyelenggaraan kartu ATM/Debet telah
diatur dalam :
a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tanggal 13
April 2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran
dengan Menggunakan Kartu.
b. Surat Edaran Bank Indonesia No.11/10/DASP tanggal 13 April
2009 perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan
Menggunakan Kartu.
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c) Alat Pembayaran : Kartu Kredit
Kartu Kredit adalah alat pembayaran menggunakan kartu yang
dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang
timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan
dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban
pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh acquirer
atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan
pembayaran pada waktu yang disepakati dengan pelunasan secara
sekaligus (charge card) ataupun dengan pembayaran secara angsuran.
Dalam hal ini Kartu Kredit merupakan alat pembayaran yang
memiliki prinsip “buy now pay later”, penggunaan Kartu Kredit secara
bijak dan tepat guna tentu akan sangat menguntungkan bagi
penggunanya.
Penyelenggaraan Kartu Kredit telah diatur dalam :
a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tanggal 13
April 2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran
dengan Menggunakan Kartu.
b. Surat Edaran Bank Indonesia No.11/10/DASP tanggal 13 April
2009 perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan
Menggunakan Kartu.
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5.

Mata Uang sebagai Alat Pembayaran yang Sah
Uang sebagai alat pembayaran sudah dikenal berabad-abad yang
lampau. Pada awalnya uang hanya berfungsi sebagai alat tukar. Pada masa itu
masyarakat menggunakan benda-benda produk alam sebagai uang atau disebut
sebagai uang komoditas. Penggunaan benda sebagai uang sangat bervariasi dan
berbeda diantara kelompok masyarakat di dunia. Penggunaan logam seperti
emas, perak dan logam lainnya kemudian menggantikan benda-benda produk
alam sebagai bahan membuat uang karena lebih praktis dan nilainya berumur
lebih panjang dan lebih luas serta menjadi tempat penyimpan nilai yang bagus.
Uang logam pada masanya sangat popular dan sampai saat ini masih digunakan
walaupun sudah muncul uang kertas yang lebih praktis digunakan untuk
transaksi dalam jumlah besar dan e-money yang mengunakan kartu kredit.4
Setelah logam digunakan sebagai bahan uang, kemudian kertas
menjadi bahan uang yang begitu banyak digunakan negara-negara di dunia dan
abad ke-20 dikatakan sebagai abad uang kertas. Uang logam dan uang kertas
juga menjadi identitas negara, karena masing-masing negara mencetak uangnya
sendiri-sendiri. Pada abad 20 muncul alat pembayaran yang menggunakan kartu
kredit pertama yang berfungsi sebagai uang atau e-money. Dalam Kamus Besar
Bahasa Indonesia uang diartikan sebagai “satuan uang suatu Negara”. Untuk
saat ini sesuai dengan fungsinya uang dapat diartikan sebagai “suatu benda

4

Boediono, Ekonomi Moneter, Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 5, (Yogyakarta: BPFE,
1994), hal 36.
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yang dapat ditukarkan dengan benda lain, dapat digunakan untuk menilai benda
lain dan dapat disimpan”. Uang Rupiah menurut UU No. 7 Tahun 2011
Tentang Mata Uang selanjutnya disebut dengan UU Mata Uang yaitu mata
uang adalah uang yang dikeluarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
selanjutnya disebut Rupiah. Dan dari pengertian tersebut uang itu lah yang
dikatakan sebagai alat pembayaran yang sah. Dalam perkembangan mutakhir
fungsi uang dapat dibedakan dalam 2 kategori, yaitu fungsi umum dan fungsi
khusus. Menurut Glyn Davies fungsi umum uang adalah sebagai aset likuid
(liquid asset), faktor dalam rangka pembentukan harga pasar (framework of the
market allocative system), faktor penyebab dalam perekonomian (a causative
factor in the economy), dan faktor pengendali kegiatan ekonomi (controller of
the economy). Sedangkan fungsi khusus uang adalah sebagai berikut : 5
1. Uang sebagai alat tukar (medium of exchange);
2. Uang sebagai alat penyimpan nilai (store of value);
3. Uang sebagai satuan hitung (unit of account);
4. Uang sebagai ukuran pembayaran yang tertunda (standard for deffered
payment);
5. Uang sebagai alat pembayaran (means of exchange);
6. Uang sebagai alat ukuran umum dalam menilai sesuatu (common
measure of value).

5

Solikin Suseno, Uang, Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian, (Jakarta :
Bank Indonesia, 2005), hlm. 21.
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Kedudukan sebagai alat pembayaran yang sah (legal tender) ini
dinyatakan di dalam uang kertas yang dikeluarkan oleh bank sentral setiap
negara. Di dalam legal tender terdapat dua elemen yang esensial yaitu pertama,
keberadaannya dinyatakan oleh hukum dan kedua untuk pembayaran. Ditinjau
dari teori Hukum Tata Negara, suatu kewenangan yang diberikan oleh undangundang kepada suatu badan atau lembaga bersifat atributif artinya tidak
menimbulkan kewajiban menyampaikan laporan atas pelaksanaan kekuasaan
itu. Di dalam UU Mata Uang dalam Pasal 11 disebutkan bahwa Bank Indonesia
merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan pengeluaran,
pengedaran, dan/atau pencabutan dan penarikan Rupiah untuk mengeluarkan
dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang
dimaksud dari peredaran. Alat pembayaran boleh dibilang berkembang sangat
pesat dan maju. Kalau kita melihat kebelakang yakni awal mula alat
pembayaran itu dikenal, sistem barter antar barang yang diperjualbelikan adalah
kelaziman di era pra modern.
Dalam perkembangannya, mulai dikenal satuan tertentu yang memiliki
nilai pembayaran yang lebih dikenal dengan uang. Hingga saat ini uang masih
menjadi salah satu alat pembayaran utama yang berlaku di masyarakat.
Selanjutnya alat pembayaran terus berkembang dari alat pembayaran tunai
(cash based) ke alat pembayaran nontunai (non cash) seperti alat pembayaran
berbasis kertas (paper based), misalnya, cek dan bilyet giro. Selain itu dikenal
juga alat pembayaran paperless seperti transfer dana elektronik dan alat
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pembayaran memakai kartu (card-based) seperti ATM, Kartu Kredit, Kartu
Debit dan Kartu Prabayar.6
Alat pembayaran tunai lebih banyak memakai uang kartal (uang kertas
dan logam). Uang kartal masih memainkan peran penting khususnya untuk
transaksi bernilai kecil. Dalam masyarakat modern seperti sekarang ini,
pemakaian alat pembayaran tunai seperti uang kartal memang cenderung lebih
kecil dibanding uang giral. Pada tahun 2005, perbandingan uang kartal terhadap
jumlah uang beredar sebesar 43,3 %. 7
Jenis uang yang dikeluarkan Bank Indonesia, yaitu uang kertas dan
uang logam. Uang kertas adalah uang dalam bentuk lembaran yang terbuat dari
bahan kertas atau bahan lainnya. Uang logam adalah uang dalam bentuk koin
yang terbuat dari alumunium, alumunium bronze, kupronikel dan bahan
lainnya. Harga uang adalah nilai nominal atau pecahan uang yang dikeluarkan
oleh Bank Indonesia. Ciri uang adalah tanda-tanda tertentu pada setiap uang
yang ditetapkan oleh BankIndonesia, dengan tujuan untuk mengamankan uang
tersebut dari upaya pemalsuan. Tanda-tanda tersebut dapat berupa warna,
gambar, ukuran, berat dan tanda-tanda lainnya yang ditetapkan oleh Bank
Indonesia. Sebagai konsekuensi dari ketentuan Bank Indonesia memberikan
kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan penukaran uang dalam
pecahan yang sama dan pecahan lainnya melakukan penukaran uang yang cacat

6
7

Indra Darmawan, Pengantar Uang dan Perbankan, (Jakarta : Penerbit Rineka Cipta, 1992), hal 51.
Ibid.

Universitas Internasional Batam
Wahyudi Warianto, Tinjauan Yuridis Penggunaan Mata Uang Asing Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi di Wilayah
Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), 2017
UIB Repository (c) 2017

24

atau dianggap tidak layak untuk diedarkan, menukarkan uang yang rusak
sebagaian karena terbakar atau sebab lain dengan nilai nominalnya yang
bergantung pada tingkat kerusakannya. Selain itu, Bank Indonesia juga
melakukan pemusnahan uang yang dianggap tidak layak untuk diedarkan
kembali.
Bank Indonesia dapat memberikan penggantian atas uang yang karena
suatu sebab telah rusak sebagaian tetapi tanda keaslian uang tersebut masih
dapat diketahui atau dikenali. Adapun besarnya penggantian atas uang yang
rusak tersebut ditetapkan oleh Bank Indonesia.
Dari penelusuran terhadap undang- undang tentang mata uang negara
lain, ternyata di dalam perundang-undangan negara-negara tersebut ditetapkan
adanya pembatasan penggunaan coin. Dengan adanya pembatasan tersebut
dimaksudkan bahwa undang-undang yang dibuat tidak menghambat transaksi
bisnis di satu pihak dan di pihak lain tetap menghargai coin sebagai legal tender
sesuai dengan tujuannya yaitu untuk transaksi kecil sehingga tidak mudah rusak
karena perputarannya yang sangat intensif. Apabila mata uang dengan nilai
sebesar itu dibuat dari kertas, dikhawatirkan akan cepat rusak.
Selain itu penggunaan mata uang Rupiah pada saat sekarang ini, sudah
convertible. Bisa ditukar kapan saja dan dimana saja ada. Apalagi penukaran
mata uang dari Rupiah ke mata uang lain ataupun dari mata uang hard/soft
currency lain ke Rupiah biasa dilakukan di beberapa negara. Bagi kalangan
swasta ataupun pebisnis sebenarnya bukan merupakan suatu masalah besar
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mengingat sifat Rupiah yang convertible, bisa ditukar dalam satuan mata uang
lain secara cepat. Selain itu pemakaian jenis mata uang apapun bagi kalangan
bisnis yang paling utama adalah profit/keuntungan. Sepanjang dengan
menggunakan mata uang Rupiah lebih menguntungkan, digunakanlah Rupiah.
Bahkan menurut beberapa pengamat dan peneliti, para pebisnis yang
melakukan quotation dalam dollar, akan senang kalau dibayar dengan
denominasi Rupiah dengan kurs yang ditetapkan lebih tinggi dari pada yang ada
di pasar. 8
6.

Mata Uang Asing
Mata uang asing atau disebut juga valuta asing adalah mata uang yang
bukan merupakan alat pembayaran yang sah disuatu negara. Valuta asing,
dalam referensi keuangan internasional disebut juga foreign exchange atau
foreign currency adalah mata uang asing atau alat pembayaran lainnya yang
digunakan dalam transaksi ekonomi internasional berdasarkan kurs resmi yang
ditetapkan oleh bank sentral.9

7.

Transaksi
Transaksi menurut Sunarto Zulkifli

10

bahwa secara umum transaksi

dapat diartikan sebagai kejadian ekonomi/keuangan yang melibatkan paling
tidak dua pihak (seseorang dengan seseorang lainnya atau beberapa orang
8

Iswardono, Uang dan Bank, (Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta, 1997), hal 32.
Tajul Khalwaty, Inflasi dan Solusinya, Cetakan I,
(Jakarta:PT. Gramedia
Utama,2000),hlm.175.
10
Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah. (Jakarta:Zikrul
Hakim,2007),hlm.10.
9

Pustaka
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lainnya) yang saling melakukan pertukaran, melibatkan diri dalam perserikatan
usaha, pinjam meminjam atas dasar sama – sama suka ataupun atas dasar suatu
kesepakatan hukum atau syariah yang berlangsung.
Sedangkan menurut Skousen 11 transaksi adalah pertukaran barang dan
jasa antara (baik individu, perusahaan – perusahaan dan organisasi lain)
kejadian lain yang mempunyai pengaruh ekonomi atas bisnis.
Berdasarkan pihak yang melakukan transaksi, maka transaksi dapat
dibedakan menjadi :
1) Transaksi Langsung
Transaksi langsung merupakan transaksi yang dilakukan langsung oleh
para pihak yang bersangkutan dalam transaksi tersebut tanpa adanya
perantara atau pialang sebagai perwakilan dari salah satu atau kedua
pihak untuk mencapai suatu tujuan dalam dilakukannya transaksi
tersebut.
2) Transaksi Tidak Langsung
Transaksi tidak langsung adalah transaksi yang dilakukan oleh para pihak
dalam transaksi tersebut namun dalam melakukan transaksi tersebut tidak
secara langsung oleh masing – masing pihak yang berkaitan dalam
transaksi tersebut melainkan melalui suatu perantara misalnya dalam
melakukan transaksi saham melalui perantara dari pialang saham sebagai
orang yang dipercaya mewakili dan melakukan transaksi tersebut.
11

Stice & Skousen, Akuntansi Keuangan, Edisi XVI, (Jakarta:Salemba Empat, 2007),hlm.71.
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8.

Tinjauan Umum tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
a. Pengertian dan Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI)
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara
kesatuan berbentuk republik dengan sistem desentralisasi (pasal 18 UUD
1945), di mana pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya di
luar bidang pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai
urusan pemerintah pusat.
Pasal 18 UUD 45 menyebutkan :
1) Negara Kesatuan Republik Indonesia bagi atas daerah provinsi dan
daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap
provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah
yang diatur dengan undang-undang.
2) Pemerintahan Daerah Provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur
dengan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi
dan tugas pembantuan.
3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki
DPRD yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
4) Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala
pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara
demokrasi.
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5) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan
pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan
pemerintah pusat.
6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan
peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas
pembantuan.
7) Susunan dan tata cara penyelenggaran pemerintahan daerah diatur
dalam undang-undang.
b. Wilayah Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
Kedaulatan adalah suatu hak eksklusif untuk menguasai suatu wilayah
pemerintahan, masyarakat, atau atas diri sendiri terdapat penganut dalam dua
teori yaitu berdasarkan pemberian dari Tuhan atau Masyarakat. Dalam hukum
konstitusi dan internasional, konsep kedaulatan terkait dengan suatu
pemerintahan yang memiliki kendali penuh urusan dalam negerinya sendiri
dalam suatu wilayah atau batas teritorial atau geografisnya dan dalam konteks
tertentu terkait dengan berbagai organisasi atau lembaga yang memiliki
yurisdiksi hukum sendiri. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
merupakan negara kepulauan dengan garis pantai sekitar 81.900 kilometer,
memiliki wilayah perbatasan dengan banyak negara baik perbatasan darat
(kontinen) maupun laut (maritim). Batas darat wilayah Republik Indonesia
berbatasan langsung dengan negara-negara Malaysia, Papua New Guinea dan
Timor Leste. Perbatasan darat Indonesia tersebar di 3 (tiga) pulau, 4 (empat)
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provinsi dan 15 (lima belas) kabupaten/kota yang masing-masing memiliki
karakteristik perbatasan yang berbeda-beda. Demikian pula negara tetangga
yang berbatasannya baik bila ditinjau dari segi kondisi sosial, ekonomi, politik
maupun budayanya. Sedangkan wilayah laut Indonesia berbatasan dengan 10
(sepuluh) negara, yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam,
Filipina, Republik Palau, Australia,
Timor Leste dan Papua Nugini. Wilayah perbatasan laut pada
umumnya berupa pulau-pulau terluar yang jumlahnya 92 (sembilan puluh
dua) pulau dan termasuk pulau-pulau kecil.12
Perbatasan Indonesia dapat dilihat dari sebelah utara Indonesia
berbatasan dengan Malaysia yang berupa daratan di Pulau Kalimantan,
tepatnya di Kalimantan Barat dan Timur. Selain batas darat, juga berbatasan
laut dengan negara Singapura, Malaysia, Filipina. Sebelah timur, berbatasan
darat dan laut dengan Papua Nugini di Pulau Irian Jaya. Sebelah selatan
berbatasan darat dengan Timor Leste di Nusa Tenggara Timur dan berbatasan
laut dengan Australia di Samudra Hindia. Dan sebelah barat berbatasan
dengan Samudra Hindia.
Indonesia juga disebut sebagai negara kepualauan (archipelago state)
yang dinyatakan dalam Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 1957 yang
berbunyi :

12

Ludiro Madu, dkk. Mengelola Perbatasan Indonesia di Dunia Tanpa Batas.(Yogyakarta:Graha
Ilmu,2010),hlm.67.
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“Bahwa segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulaupulau yang termasuk Negara Indonesia dengan tidak memandang luas atau
lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan Negara
Indonesia dan dengan demikian bagian daripada perairan pedalaman atau
nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak Negara Indonesia. Lalu
lintas yang damai di perairan pedalaman ini bagi kapal-kapal asing dijamin
selama dan sekedar tidak bertentangan dengan/mengganggu kedaulatan dan
keselamatan Negara Indonesia. Penentuan batas landas lautan teritorial (yang
lebarnya 12 mil) diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang
terluar pada pulaupulau Negara Indonesia. Ketentuan-ketentuan tersebut akan
diatur selekaslekasnya dengan Undang-undang.”
Deklarasi Djuanda tersebut memberikan landasan politis dan hukum
yang kuat bagi Indonesia yang saat itu sedang menghadapi tantangan yang
sedemikian hebat dalam memperjuangkan teritorialnya di forum Internasional.
Menurut Moh. Mahfud MD, deklarasi tersebut menegaskan tiga hal penting.
Pertama, sebagai sikap resmi Indonesia yang ketika itu menghadapi kesulitan
mempersatukan Irian Jaya karena laut-laut di sekitarnya banyak dianggap
sebagai perairan internasional yang bebas dimanfaatkan oleh siapa pun.
Kedua, menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya serta ruang udara diatasnya harus benar-benar dipergunakan untuk
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD
1945. Ketiga, pernyataan tentang bentuk nyata Indonesia yang menjadi
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landasan wawasan nusantara dalam pembangunan nasional yang bertujuan
mewujudkan Indonesia sebagai kesatuan politik, sosial, ekonomi, budaya,
pertahanan, dan keamanan.13
Dalam konsepsi Hukum Internasional, perbatasan darat Indonesia
pasca kemerdekaan tahun 1945 adalah mencakup seluruh wilayah bekas
jajahan Belanda sebagai negara pertama yang berkuasa di nusantara.
Pemerintah Hindia Belanda menetapkan batas dengan Inggris untuk segmen
batas darat di Kalimantan dan Papua. Sedangkan Hindia Belanda menetapkan
batas darat dengan Portugis di Pulau Timor. Hal ini di dasarkan pada prinsip
Uti Possidetis Juris dalam Hukum Internasional (suatu negara mewarisi
wilayah penjajahnya)14, maka Indonesia dengan negara tetangga hanya perlu
menegaskan kembali atau merekonstruksi batas yang telah ditetapkan
tersebut. Penegasan kembali atau demarkasi tidaklah semudah yang
diperkirakan. Permasalahan yang sering terjadi di dalam proses demarkasi
batas darat adalah munculnya perbedaan interpretasi terhadap treaty atau
perjanjian yang telah disepakati Hindia Belanda. Selain itu, fitur-fitur alam
yang sering digunakan di dalam menetapkan batas darat tentunya dapat
berubah seiring dengan perjalanan waktu. Lebih lanjut lagi tidak menutup
kemungkinan, sosial budaya dan adat daerah setempat juga telah berubah,

13

Moh. Mahfud MD. Konstitusi dan Hukum dalam Konstroversi Isu. (Jakarta: Rajawali
Pers,2009),hlm.217.
14
Saru Arifin, Hukum Perbatasan Darat Negara, (Semarang:Sinar Grafika,2014), hlm.65.
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mengingat rentang waktu yang panjang semenjak batas darat ditetapkan pihak
kolonial dulu.
Secara mutlak dan jelas disebutkan pula dalam Pasal 1 ayat (4)
Undang – undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang bahwa “Wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah seluruh wilayah teritorial
Indonesia, termasuk kapal dan pesawat terbang yang berbendera Republik
Indonesia, Kedutaan Republik Indonesia dan Kantor Perwakilan Republik
Indonesia lainnya di luar negeri.”.
Maka dari itu selain dari pada yang sebelumnya dijelaskan yakni
daerah teritorial Indonesia, kapal dan pesawat terbang yang menggunakan
bendera Indonesia serta kantor – kantor atau kedutaan besar Indonesia yang
berada diwilayah atau negara lain juga termasuk ke dalam wilayah yang
menjadi kedaulatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.

Tinjauan Umum tentang Perjanjian
a. Pengertian Perjanjian
Perjanjian diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata. Buku I mengenai hukum perorangan, Buku II memuat ketentuan
hukum kebendaan, Buku III mengenai hukum perjanjian, Buku IV mengatur
tentang pembuktian dan daluwarsa.
Pengertian tentang perjanjian dapat kita lihat pada Pasal 1313 KUH
Perdata bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu
orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.
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Menurut R. Subekti15 bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa di mana
seseorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling
berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa itu ditimbulkan suatu
perhubungan antara dua orang itu yang dinamakan ”perikatan”. Perjanjian
tersebut menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Di
dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang
mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.
Perjanjian menganut sistem terbuka seperti yang dicantumkan pada
Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata yang mengatakan bahwa semua perjanjian
yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang
membuatnya. Sistem terbuka mengandung arti bahwa hukum perjanjian
memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk
mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar undangundang, ketertiban umum dan kesusilaan. Pasal – pasal dari hukum perjanjian
merupakan hukum pelengkap, yaitu bahwa pasal-pasal tersebut boleh
disingkirkan manakala dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat suatu
perjanjian.16
Menurut Prof. Dr. R. Wirjono Pradjodikoro, S.H.,17 bahwa perjanjian
adalah suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua

15

R. Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: PT. Inter Masa, 1996), hlm.1.
Id. at 13.
17
A. Qirom Syamsudin Meilala, Pokok – Pokok Hukum Perjanjian
(Yogyakarta:Liberty,1995),hlm.7.
16

dan Perkembangannya.
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pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk
melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak
yang lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.
Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa di
dalam suatu perjanjian harus terdapat unsur – unsur18 :
1) Ada pihak-pihak dalam perjanjian
Pihak dalam perjanjian disebut sebagai subyek perjanjian, yang
terdiri dari minimal dua pihak yang dapat berupa manusia pribadi
atau badan hukum.
2) Ada maksud atau tujuan yang hendak dicapai dalam mengadakan
suatu

perjanjian

Pihak-pihak yang berjanji itu harus bermaksud supaya perjanjian
yang mereka lakukan itu mengikat secara sah. Mengikat secara sah
adalah perjanjian itu menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihakpihak yang diakui oleh hukum.
3) Ada persetujuan antara pihak
Pihak-pihak yang mengadakan suatu perjanjian harus mencapai
persetujuan yang tetap, yang ditunjukkan dengan penerimaan tanpa
syarat atas suatu tawaran dan tidak sedang dalam keadaan berunding.

18

Abdulkadir Muhammad, Hukum Perjanjian,(Bandung:Alumni, 1986), hlm.94.
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4) Adanya prestasi yang akan dilaksanakan
Prestasi adalah sesuatu yang diberikan, dijanjikan atau dilakukan
secara timbal balik. Perbuatan, sikap tidak berbuat atau janji dari
masing-masing pihak adalah harga bagi janji yang telah dibeli oleh
pihak lainnya itu. Suatu perjanjian harus menjadi perbuatan kedua
belah pihak, tiap-tiap pihak yang berjanji untuk mematuhi prestasi
kepada pihak lainnya harus memperoleh pula pemenuhan prestasi
yang telah dijanjikan oleh pihak lainnya itu.
5) Ada bentuk tertentu, lisan atau tertulis
Perjanjian dapat dibuat dalam bentuk lisan ataupun tertulis. Tetapi
beberapa jenis perjanjian tertentu hanya berlaku jika dalam bentuk
tertulis. Misalnya : Perjanjian jual beli rumah.
6) Terdapat kausa-kausa yang halal di dalam suatu perjanjian
Suatu perjanjian yang dengan jelas bertentangan dengan kesusilaan
dan ketertiban umum tidak dibenarkan sama sekali oleh hukum.
b. Syarat – Syarat Sahnya Suatu Perjanjian
Didalam Pasal 1320 KUH Perdata disebutkan :
Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu :
1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3) Suatu hal tertentu;
4) Suatu sebab yang halal.
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Bedasarkan rumusan tersebut, untuk sahnya perjanjian diperlukan
empat syarat menurut R.Subekti yaitu :19
1) Sepakat mereka yang mengikatkan diri
Pihak-pihak yang mengadakan suatu perjanjian harus sepakat, karena
dengan sepakat dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan
perjanjian itu harus sepakat, setuju mengenai hal-hal pokok dari perjanjian
yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga
dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang
sama secara timbal balik.
2) Cakap untuk membuat suatu perjanjian
Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum.
Pada asasnya, setiap orang yang sudah dewasa atau akil baliq dan sehat
pikirannya adalah cakap menurut hukum. Di dalam Pasal 1330 KUH
Perdata disebutkan :
Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah :
a) orang-orang yang belum dewasa;
b) mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
c) orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh
undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa
undang-undang telah melarang membuat perjanjian - perjanjian
tertentu.
19

R. Subekti, Op.Cit at 7.
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Ketidakcakapan seorang perempuan yang bersuami sudah dicabut,
karena menurut Surat Edaran Mahkamah AgungNomor 3/1963 Tanggal 4
Agustus 1963 Kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di
seluruh Indonesia, bahwa Mahkamah Agung menganggap Pasal 108 dan
Pasal 110 KUH Perdata tentang wewenang seorang istri untuk melakukan
perbuatan hukum dan untuk menghadap di depan pengadilan tanpa izin
atau bantuan dari suaminya, sudah tidak berlaku lagi.
3) Mengenai suatu hal tertentu
Suatu hal tertentu dalam hal ini yaitu apa yang menjadi hak dan
kewajiban kedua belah pihak jika ada perselisihan. Ditegaskan lagi dalam
Pasal 1333 KUH Perdata bahwa suatu persetujuan harus mempunyai
sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Di
dalam Pasal 1333 Ayat (2) dinyatakan diperbolehkan mengadakan
perjanjian, pada waktu membuatnya jumlah barang belum ditentukan,
asal jumlah itu kemudian dapat dihitung atau ditentukan.
4) Suatu sebab yang halal
Suatu sebab yang halal dalam hal ini yaitu dalam arti isi dari perjanjian
itu sendiri yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para
pihak. Pengertian sebab yang halal disebutkan secara contrario dalam
Pasal 1337 KUH Perdata, yaitu suatu sebab adalah terlarang apabila
dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan
dan ketertiban umum. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud

Universitas Internasional Batam
Wahyudi Warianto, Tinjauan Yuridis Penggunaan Mata Uang Asing Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi di Wilayah
Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), 2017
UIB Repository (c) 2017

38

causa atau sebab yang halal adalah isi perjanjian itu menggambarkan
tujuan yang hendak dicapai, juga tidak dilarang oleh undang-undang,
tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.
Syarat pertama dan kedua disebut syarat subyektif karena menyangkut
orang atau pihak yang membuat perjanjian, sedangkan syarat ketiga dan
keempat disebut sebagai syarat obyektif karena menyangkut obyek yang
diperjanjikan oleh orang-orang yang membuat perjanjian tersebut.
Apabila syarat subyektif tersebut tidak dipenuhi maka perjanjian itu
dapat dibatalkan (canceling) oleh salah satu pihak yang tidak cakap.
Apabila pihak yang tidak cakap tersebut tidak membatalkan perjanjian itu
maka perjanjian yang telah dibuat tetap sah. Apabila syarat obyektif tidak
dipenuhi maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum (null and
void). Batal demi hukum artinya perjanjian yang dibuat para pihak sejak
awal dianggap tidak pernah ada, jadi para pihak tidak terikat dengan
perjanjian tersebut.
c. Asas – Asas Perjanjian
Untuk menciptakan keseimbangan dan memelihara hak-hak yang
dimiliki oleh para pihak sebelum perjanjian yang dibuat menjadi perikatan
yang mengikat bagi para pihak, oleh KUH Perdata diberikan berbagai asas
umum yang merupakan pedoman atau patokan, serta menjadi batas atau
rambu dalam mengatur dan membentuk perjanjian yang akan dibuat hingga
pada akhirnya menjadi perikatan yang berlaku bagi para pihak, yang dapat
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dipaksakan pelaksanaannya atau pemenuhannya. Di dalam hukum perjanjian
dikenal beberapa asas yang biasanya digunakan sebagai dasar dalam
melakukan perjanjian. Beberapa asas tersebut antara lain20 :
1) Asas Personalia
Di dalam Pasal 1315 KUH Perdata yang berbunyi : “Pada umumnya
tak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau
meminta ditetapkan suatu janji selain untuk dirinya sendiri”.
Berdasarkan rumusan tersebut dapat kita ketahui bahwa pada dasarnya
suatu perjanjian yang dibuat oleh seseorang dalam kapasitasnya
sebagai individu, subyek hukum pribadi, hanya akan berlaku dan
mengikat untuk dirinya sendiri.
Meskipun secara sederhana dikatakan bahwa ketentuan Pasal 1315
KUH Perdata menunjuk pada asas personalia, namun lebih jauh dari
itu, ketentuan Pasal 1315 KUH Perdata juga menunjuk pada
kewenangan bertindak dari seseorang yang membuat atau mengadakan
perjanjian. Secara spesifik ketentuan Pasal 1315 KUH Perdata ini
menunjuk pada kewenangan bertindak dari individu pribadi sebagai
subyek hukum pribadi yang mandiri, yang memilkiki kewenangan
bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri.

20

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari
Perjanjian. Buku I. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003),hlm.13.
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2) Asas Konsensualitas
Ketentuan yang mengatur mengenai asas konsensualitas terdapat
dalam ketentuan angka 1 (satu) dari Pasal 1320 KUH Perdata. Asas
konsensualitas memperlihatkan bahwa pada dasarnya suatu perjanjian
yang dibuat secara lisan antara dua atau lebih orang yang telah
mengikat dan karenanya telah melahirkan kewajiban bagi salah satu
atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut, segera setelah orang-orang
tersebut mencapai kesepakatan, meskipun kesepakatan tersebut telah
dicapai secara lisan semata-mata. Ini berarti pada prinsipnya perjanjian
yang mengikat dan berlaku sebagai perikatan bagi para pihak yang
berjanji tidak memerlukan formalitas. Walaupun demikian, untuk
menjaga kepentingan pihak debitur diadakanlah bentuk-bentuk
formalitas, atau dipersyaratkan adanya suatu tindakan nyata tertentu.
3) Asas Kebebasan Berkontrak
Asas kebebasan berkontrak mendapatkan dasar eksistensinya dalam
rumusan angka 4 (empat) Pasal 1320 KUH Perdata. Berdasarkan asas
kebebasan berkontrak ini, para pihak yang membuat dan mengadakan
perjanjian diperbolehkan untuk menyusun dan membuat kesepakatan
dan perjanjian yang melahirkan kewajiban apa saja, selama dan
sepanjang prestasi yang dilaksanakan tersebut bukanlah sesuatu yang
terlarang.
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Ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata menyatakan bahwa ”Suatu sebab
adalah terlarang, apabila dilarang oleh undangundang, atau apabila
berlawanan

dengan

kesusilaan

baik

atau

ketertiban

umum”.

Memberikan gambaran umum kepada kita, bahwa pada dasarnya
semua perjanjian dapat dibuat dan diselenggarakan oleh setiap orang,
hanya perjanjian yang mengandung prestasi atau kewajiban pada salah
satu pihak yang melanggar undang-undang, kesusilaan dan ketertiban
umum saja yang dilarang.
Jika kita perhatikan, KUH Perdata menunjuk pada pengertian sebab
atau causa yang halal. Secara prinsip dapat dikatakan bahwa yang
dinamakan dengan sebab atau causa yang dipergunakan dalam
kehidupan kita sehari-hari, yang menunjuk pada sesuatu yang
melatarbelakangi terjadinya suatu peristiwa hukum, berubahnya
keadaan hukum atau dilaksanakannya suatu perbuatan hukum tertentu.
Hukum tidak pernah berhubungan dan tidak perlu mengetahui apa
yang melatarbelakangi dibuatnya suatu perjanjian, melainkan cukup
bahwa prestasi yang dijanjikan untuk dilaksanakan yang diatur dalam
perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak mengandung unsur-unsur
yang bertentangan dengan undangundang, kesusilaan dan ketertiban
umum.
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4) Perjanjian Berlaku sebagai Undang – Undang bagi Para Pihak yang
Terikat (Pacta Sunt Servanda)
Asas yang diatur dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata menyatakan
: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku Ketentuan Pasal
1233 KUH Perdata memiliki konsekuensi logis bahwa setiap perikatan
dapat lahir dari undang-undang maupun karena perjanjian, jadi
perjanjian adalah sumber dari perikatan. Sebagai perikatan yang dibuat
dengan sengaja, atas kehendak para pihak secara sukarela, maka segala
sesuatu yang telah disepakati, disetujui oleh para pihak harus
dilaksanakan oleh para pihak sebagaimana telah dikehendaki oleh
mereka. Dalam hal salah satu pihak di dalam perjanjian tidak
melaksanakannya, maka pihak lain dalam perjanjian berhak untuk
memaksakan pelaksanaan melalui mekanisme dan jalur hukum yang
berlaku.sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.
d. Unsur – unsur dalam Perjanjian
Di dalam suatu perjanjian terdapat unsur-unsur perjanjian, yaitu21 :
1) Unsur Esensialia
Unsur esensialia dalam perjanjian mewakili ketentuan – ketentuan
berupa prestasi-prestasi yang wajib dilakukan oleh salah satu atau lebih
pihak

yang

mencerminkan

sifat

dari

perjanjian

tersebut,

yang

membedakannya secara prinsip dari jenis perjanjian lainnya. Unsur
21

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Op.Cit at 83.
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esensialia ini pada umumnya dipergunakan dalam memberikan rumusan,
definisi atau pengertian dari suatu perjanjian.
Unsur esensialia adalah unsur yang wajib ada dalam suatu perjanjian,
bahwa tanpa keberadaan unsur tersebut, maka perjanjian yang
dimaksudkan untuk dibuat dan diselenggarakan oleh para pihak menjadi
berbeda, dan karenanya menjadi tidak sejalan dan sesuai dengan
kehendak para pihak.
2) Unsur Naturalia
Unsur naturalia adalah unsur yang pasti ada dalam suatu perjanjian
tertentu, ada setelah unsure esensilia diketahui secara pasti.
3) Unsur Aksidentalia
Unsur aksidentalia adalah unsur pelengkap dalam suatu perjanjian,
yang

merupakan

ketentuan-ketentuan

yang

dapat

diatur

secara

menyimpang oleh para pihak, sesuai dengan kehendak para pihak, yang
merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama oleh para
pihak.
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e. Subyek dan Obyek Perjanjian
1) Subyek Perjanjian
Subyek perjanjian yang berupa manusia pribadi maupun badan hukum
supaya sah dalam melakukan perbuatan hukum harus memenuhi syaratsyarat tertentu, syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut 22:
a) Orangnya harus dewasa;
b) Orangnya sehat pikirannya atau mengetahui dan mengerti apa yang
diperbuatnya;
c) Tidak dilarang oleh peraturan hukum atau dibatasi untuk melakukan
perbuatan hukum yang sah.
Berdasarkan pengertian di atas, subyek perjanjian dapat disimpulkan
menjadi dua macam :
a) Manusia Pribadi
b) Badan Hukum
2) Obyek Perjanjian
Obyek dalam suatu perjanjian adalah hal yang diwajibkan kepada
debitur dan dalam hal mana terhadap pihak kreditur mempunyai hak.
Sesuai dengan Pasal 1234 KUH Perdata bahwa obyek suatu perjanjian
adalah :
a) Untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu;
b) Untuk berbuat sesuatu atau melakukan perbuatan tertentu;
22

A. Qirom Syamsudin Meilala, Op.Cit at 15.
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c) Untuk tidak berbuat sesuatu atau menurut perjanjian ia tidak boleh
melakukan sesuatu.
f. Akibat Hukum Perjanjian
Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat dalam
Pasal 1329 KUH Perdata. Perjanjian yang dibuat secara sah mempunyai
akibat hukum23 :
a) Perjanjian mengikat para pihak ;
b) Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik ;
c) Perjanjian tidak bisa dibatalkan sepihak.
g. Cara Berakhirnya Perjanjian
Berakhirnya perjanjian dapat diketahui yaitu jika semua perikatan dari
persetujuan telah dihapus, maka persetujuan telah berakhir. Hapusnya
persetujuan dapat pula disebabkan karena hapusnya perikatan apabila
persetujuan tersebut berlaku surut, misalnya pembatalan persetujuan akibat
wanprestasi yang terdapat di dalam Pasal 1266 KUH Perdata.24
10. Alat Bukti dalam Perkara Perdata
Alat bukti merupakan unsur penting di dalam pembuktian persidangan,
karena hakim menggunakannya sebagai bahan pertimbangan untuk memutus
perkara. Alat bukti adalah alat atau upaya yang diajukan pihak beperkara yang
digunakan hakim sebagai dasar dalam memutus perkara. Dipandang dari segi
23

J. Satrio, Hukum Perikatan. Perikatan yang Lahir dari Perjanjian. Buku I. (Bandung: Citra Aditya
Bakti, 1992),hlm.357.
24
R. Setiawan, Op.Cit at 68.
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pihak yang beperkara, alat bukti adalah alat atau upaya yang digunakan untuk
meyakinkan hakim di muka sidang pengadilan. Sedangkan dilihat dari segi
pengadilan yang memeriksa perkara, alat bukti adalah alat atau upaya yang bisa
digunakan hakim untuk memutus perkara.25
Ahli hukum Subekti berpendapat tentang rumusan bukti dan alat bukti
sebagai berikut26 :
“Bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau
pendirian. Alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian adalah alat yang
dipergunakan untuk membuktikan dalil-dalil suatu pihak di pengadilan,
misalnya: bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah dan lain-lain.”
Pendapat serupa juga disampaikan oleh Ahli Hukum Pidana, Andi
Hamzah yang memberikan batasan pengertian yang hampir sama tentang bukti
dan alat bukti yaitu sebagai berikut27 :
“Bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil, pendirian atau
dakwaan. Alat-alat bukti ialah upaya pembuktian melalui alat-alat yang
diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil, atau dalam perkara
pidana dakwaan di sidang pengadilan, misalnya keterangan terdakwa,
kesaksian, keterangan ahli, surat dan petunjuk, dalam perkara perdata termasuk
persangkaan dan sumpah.”

25

Anshoruddin, Hukum Pembuktian menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif.
(Surabaya:Pustaka Pelajar, 2004) , hlm.25.
26
Subekti, Kamus Hukum,(Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), hlm.17.
27
Andi Hamzah, Kamus Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm.99.
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Pada acara perdata, Hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang
berarti bahwa dalam pengambilan keputusan, Hakim harus tunduk dan
berdasarkan alat - alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang saja
yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR/ 284 RBg dan 1866
KUHPerdata. Di luar Pasal 164 HIR/284 RBg, terdapat alat bukti yang dapat
dipergunakan untuk mengungkap kebenaran terjadinya suatu peristiwa yang
menjadi sengketa, yaitu pemeriksaan setempat (descente) sebagaimana diatur
dalam Pasal 153 HIR/180 RBg dan keterangan ahli (expertise) yang diatur
dalam Pasal 154 HIR/181 RBg.
Alat bukti atau yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai evidence, adalah
informasi yang digunakan untuk menetapkan kebenaran fakta-fakta hukum
dalam suatu penyelidikan atau persidangan. Paton dalam bukunya yang
berjudul A Textbook of Jurisprudence, seperti yang dikutip oleh Sudikno
Mertokusumo menyebutkan, bahwa alat bukti dapat bersifat oral, documentary,
atau material. Alat bukti yang bersifat oral, merupakan kata-kata yang
diucapkan oleh seseorang dalam persidangan. Alat bukti yang bersifat
documentary, meliputi alat bukti surat atau alat bukti tertulis. Alat bukti yang
bersifat material, meliputi alat bukti berupa barang selain dokumen.28

28

Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Enam (Yogyakarta:Liberty,2002),
hlm.120.
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Alat bukti dalam perkara perdata yang diatur dalam Pasal 1866
KUHPerdata, adalah sebagai berikut29 :
1. Bukti dengan tulisan;
2. Bukti dengan saksi;
3. Bukti dengan persangkaan;
4. Bukti dengan Pengakuan;
5. Bukti dengan Sumpah.
Apabila diperbandingkan dengan Pasal 164 HIR/ 284 RBg, maka alat
bukti dalam perkara perdata adalah sebagai berikut:
1. Bukti dengan tulisan;
2. Bukti dengan saksi;
3. Bukti dengan persangkaan;
4. Bukti dengan sumpah.
Berikut ini akan dijelaskan mengenai alat bukti yang telah dikenal
dalam HIR/RBg dan KUHPerdata sebagai berikut :
a. Alat Bukti Surat atau Tulisan
Bukti tulisan atau bukti dengan surat merupakan bukti yang
sangat krusial dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan. 30
Menurut Sudikono Mertokusumo, alat bukti surat atau alat bukti
29

Alfitra, Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia, Cetakan
I,(Jakarta: Raih Asa Sukses), hlm.133.
30
Octavianus M. Momuat, Alat Bukti Tulisan Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata Di Pengadilan.
Jurnal Lex Privatum, Vol.II/No. 1/Jan-Mar/2014. hlm. 138.
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tulisan ialah : “Segala sesuatu yang memuat tanda-tanda baca,
dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah
pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian”.
Segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda baca, atau
meskipun memuat tanda-tanda baca, tetapi tidak mengandung buah
pikiran, tidaklah termasuk dalam pengertian alat bukti surat atau alat
bukti tulisan.31
Alat bukti surat dalam praktik lazim juga disebut dengan istilah
“alat bukti tulisan” atau ada pula yang menyebut dengan akta. Alat
bukti surat diatur dalam Pasal 138 dan 165 – 176 HIR, Pasal 285 – 305
RBg, Pasal 1867 – 1894 KUHPerdata, Pasal 138 – 147 Rv, serta
Ordonansi 1867 Nomor 29 mengenai ketentuan-ketentuan tentang
kekuatan pembuktian daripada tulisan-tulisan di bawah tangan dari
orang-orang Indonesia atau yang dipersamakan dengan mereka.
Pada praktiknya, alat bukti surat diklasifikasikan sebagai berikut :
1) Akta Otentik
Mengenai Akta Otentik diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata
yang menentukan:
“Suatu akta otentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang
ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum
yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat.”
31

Sudikno Mertokusumo, Op.cit. at 141.
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Bila dibandingkan dengan pengertian yang terdapat dalam
Pasal 286 RBg/165 HIR, Akta Otentik yaitu:
“suatu surat yang dibuat menurut ketentuan undang-undang oleh
atau di hadapan pejabat umum, yang berkuasa untuk membuat
surat itu, memberikan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak
dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak dari
padanya, tentang segala hal yang tersebut dalam surat itu, dan juga
tentang yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan
saja; tetapi yang tersebut kemudian hanya sekedar diberitahukan
itu langsung berhubung dengan pokok yang disebutkan dalam akta
tersebut”.
Pejabat publik yang diberi wewenang oleh undang-undang
untuk membuat Akta Otentik, antara lain notaris, pegawai catatan
sipil, panitera pengadilan, dan juru sita. Di dalam melakukan
pekerjaannya, pejabat publik yang bersangkutan terikat pada
syarat dan ketentuan undang-undang sehingga merupakan jaminan
untuk mempercayai keabsahan hasil pekerjaannya.32
Akta Otentik dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu
akta ambtelijk dan akta partai. Akta ambtelijk adalah akta otentik
yang dibuat oleh pejabat publik yang diberi wewenang untuk itu,

32

Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008),
hlm.131.
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dimana dia menerangkan apa yang dilihat, didengar, dan
dilakukannya. Contoh: akta catatan sipil, akta protes pada wesel,
akta sertifikat kelulusan jenjang pendidikan negeri. Akta partai
adalah akta yang dibuat di hadapan pejabat publik, yang
menerangkan apa yang dilihat, didengar, dan dilakukannya dan
pihak-pihak yang berkepentingan mengakui keterangan dalam
akta tersebut dengan membubuhkan tanda tangan mereka.
Contohnya: akta jual beli tanah di hadapan Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT), akta pernikahan, dan akta pendirian perseroan
terbatas.33
2) Akta Bawah Tangan
Pengertian akta bawah tangan adalah sebagaimana dirumuskan
dalam Pasal 1874 KUHPerdata, Pasal 286 RBg. Menurut pasal
tersebut, akta bawah tangan :34
a) Tulisan atau akta yang ditandatangani di bawah tangan;
b) Tidak dibuat dan ditandatangani di hadapan pejabat
yang berwenang (pejabat umum), tetapi dibuat sendiri
oleh seseorang atau para pihak;
c) Secara umum terdiri dari segala jenis tulisan yang tidak
dibuat oleh atau di hadapan pejabat, meliputi surat,
33

Ibid. hlm.132.
M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian
dan Putusan Pengadilan,(Jakarta:Sinar Grafika, 2005), hlm.589-590.
34
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register, surat urusan rumah tangga, tulisan lain yang
dibuat tanpa permintaan pejabat umum.
d) Secara khusus ada akta bawah tangan yang bersifat
partai yang dibuat oleh paling sedikit dua pihak.
Secara ringkas, segala bentuk tulisan atau akta yang bukan akta
otentik disebut akta bawah tangan atau dengan kata lain, segala
jenis akta yang tidak dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum,
termasuk rumpun akta bawah tangan.
3) Akta Sepihak atau Pengakuan Sepihak
Akta Pengakuan Sepihak diatur dalam Pasal 1878 KUHPerdata,
Pasal 291 RBg yang menentukan:
“Perikatan utang sepihak di bawah tangan untuk membayar
sejumlah uang tunai atau memberikan barang yang dapat dinilai
dengan suatu harga tertentu, harus ditulis seluruhnya dengan
tangan si penandatangan sendiri, setidak-tidaknya, selain tanda
tangan, haruslah ditulis dengan tangan si penanda tangan sendiri
suatu tanda setuju yang menyebut jumlah uang atau banyaknya
barang yang terutang, jika hal ini tidak diindahkan, maka bila
perkataan dipungkiri, akta yang ditandatangani itu hanya dapat
diterima sebagai suatu permulaan pembuktian dengan tulisan.”
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4) Surat Biasa
Pada prinsipnya surat biasa ini tidak dengan maksud untuk
dijadikan alat bukti. Akan tetapi, jika kemudian hari surat tersebut
dijadikan alat bukti di persidangan, hal ini bersifat insidental
(kebetulan) saja. Contohnya surat cinta, surat korenpendensi, buku
catatan penggunaan uang dan sebagainya. Contoh konkret
terhadap surat biasa yang kemudian dijadikan alat bukti di
persidangan tampak pada Putusan Pengadilan Negeri Mataram
Nomor: 073/PN Mtr/Pdt/1983 jo. Putusan Pengadilan Tinggi
Mataram Nomor: 65/Pdt/1984/PT NTB jo. Putusan Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor: 3191 K/Pdt/1984 tanggal 8
Februari 1986.35
b. Saksi
Alat bukti saksi diatur dalam Pasal 139 – 152 dan Pasal 162 –
172 HIR, Pasal 165 – 179 dan Pasal 306 – 309 RBg, serta Pasal 1895
dan Pasal 1902 – 1908 KUHPerdata. Tidak selamanya sengketa
perdata dapat dibuktikan dengan alat bukti tulisan atau akta. Dalam
kenyataannya bisa terjadi :
1) Sama sekali penggugat tidak memiliki alat bukti tulisan untuk
membuktikan dalil gugatan; atau

Lilik Mulyadi, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia – Teori, Praktek, Teknik
Membuat dan Permasalahannya,(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hlm.109.
35
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2) Karena alat bukti tulisan yang ada, tidak mencukupi batas minimal
pembuktian karena alat bukti tulisan yang ada, hanya berkualitas
sebagai permulaan pembuktian tulisan.
Pembuktian dengan saksi pada umumnya dibolehkan dalam
segala hal, kecuali undang-undang menentukan lain, misalnya, tentang
persatuan harta kekayaan dalam perkawinan hanya dapat dibuktikan
dengan perjanjian kawin, dan perjanjian asuransi hanya dapat
dibuktikan dengan polis. Hukum adat, hukum materiil bagi golongan
bumiputera mengenal dua macam saksi, yaitu :
1)

Saksi yang sengaja didatangkan untuk menyaksikan peristiwa
tertentu dan;

2)

Saksi yang kebetulan mengetahui peristiwanya.
Beberapa prinsip tentang pembuktian di persidangan dengan

menggunakan alat bukti saksi yaitu sebagai berikut :
1)

Satu Saksi Bukan Saksi (unus testis nullus testis)
Pembuktian dengan saksi hendaknya menggunakan
lebih dari satu saksi karena keterangan seorang saksi saja tanpa
alat bukti lain tidak dapat dipercaya. Dalam hukum dikenal
dengan adagium unus testis nullus testis, artinya satu saksi bukan
dianggap saksi. Suatu peristiwa dianggap tidak terbukti jika
hanya didasarkan pada keterangan seorang saksi. Agar peristiwa
terbukti dengan sempurna menurut hukum, keterangan seorang
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saksi harus dilengkapi dengan alat bukti lain, misalnya surat,
pengakuan, dan sumpah. Apabila alat bukti lain tidak ada,
pembuktian baru dianggap sempurna jika ada dua orang saksi
atau lebih. Namun demikian, dua atau beberapa orang saksi
belum meyakinkan suatu peristiwa apabila Majelis Hakim tidak
mempercayai saksi-saksi, misalnya karena keterangan saksi yang
satu dengan saksi yang lain saling bertentangan.
2)

Saksi Tidak Mampu Mutlak atau Relatif
Seorang saksi dikatakan tidak mampu mutlak karena
saksi tersebut mempunyai hubungan yang terlalu dekat dengan
salah satu pihak yang beperkara. Hubungan tersebut terjadi
karena adanya hubungan yang sedarah dan perkawinan.

c. Persangkaan (Vermoedens)
Persangkaan sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 173
HIR/Pasal 310 RBg dan Pasal 1915 – 1922 KUHPerdata. Dalam
ketentuan HIR/RBg tidak ditemukan pengertian dari persangkaan.
Akan tetapi, berdasarkan ketentuan Pasal

1915 KUHPerdata

pengertian persangkaan dimaksudkan kesimpulan -kesimpulan yang
oleh undang-undang atau oleh hakim ditariknya dari suatu peristiwa
yang terkenal ke arah suatu peristiwa yang tidak terkenal.
Di dalam hukum acara perdata persangkaan-persangkaan atau
vermoedens

adalah alat bukti yang bersifat pelengkap atau
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accessory evidence. Artinya, persangkaan - persangkaan bukanlah alat
bukti yang mandiri. Persangkaan-persangkaan dapat menjadi alat bukti
dengan merujuk pada alat bukti lainnya dengan demikian juga satu
persangkaan saja bukanlah merupakan alat bukti.36
d. Pengakuan (Bekentenis Confession)
Alat bukti pengakuan diatur dalam Pasal 174 – 176 HIR, Pasal
311 – 313 RBg, Pasal 1923 – 1928 KUHPerdata serta yurisprudensi.
Pada dasarnya pengakuan merupakan suatu pernyataan dengan bentuk
tertulis atau lisan dari salah satu pihak beperkara yang isinya
membenarkan dalil lawan, baik sebagian maupun seluruhnya.
Konkritnya, pengakuan merupakan keterangan sepihak dan untuk itu
tidaklah diperlukan persetujuan dari pihak lainnya. Hal ini berarti jika
tergugat

telah

mengakui

tuntutan

penggugat,

pengakuan

itu

membebaskan penggugat untuk membuktikan lebih lanjut dan majelis
hakim harus mengabulkan tuntutan penggugat. Dengan demikian,
perkara dianggap selesai. Akan tetapi Pasal 1926 KUHPerdata
membolehkan menarik kembali pengakuan yang telah diberikan di
persidangan karena kekhilafan. Kekhilafan yang menyangkut soal
hukum tidak dapat dijadikan alasan untuk menarik kembali pengakuan.
Dalam praktik hukum, dapat tidaknya pengakuan itu ditarik kembali,
terserah pada penilaian majelis hakim yang menyelesaikan perkara.
36

Eddy O.S. Hiariej, Teori dan Hukum Pembuktian (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm.81.

Universitas Internasional Batam
Wahyudi Warianto, Tinjauan Yuridis Penggunaan Mata Uang Asing Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi di Wilayah
Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), 2017
UIB Repository (c) 2017

57

Menurut pandangan doktrina, pada asasnya pengakuan (Pasal
1923 dan 1925 KUHPerdata) dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu
sebagai berikut :
1) Pengakuan di

muka hakim

di persidangan

(gerechtelijke

bekentenis)
Pengakuan yang diucapkan di muka sidang pengadilan mempunyai
kekuatan bukti sempurna bagi orang yang memberikan pengakuan,
baik diucapkan sendiri maupun dengan perantaraan orang lain
yang dikuasakan untuk itu. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam
Pasal 174 – 176 HIR atau Pasal 311 – 313 RBg.
2) Pengakuan di Luar Sidang
Yang dimaksud dengan pengakuan di luar sidang adalah
pengakuan atau pernyataan “pembenaran” tentang dalil gugatan
atau bantahan maupun hak atau fakta, namun pernyataan itu
disampaikan atau diucapkan di luar sidang pengadilan. Hal ini
adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1927 KUHPerdata,
kebalikan dari Pasal 174 HIR.
e. Sumpah
Alat bukti sumpah diatur dalam Pasal 155 – 158 dan 177 HIR,
Pasal 182 – 185 dan 314 RBg, serta Pasal 1829 – 1945 KUHPerdata,
akan tetapi dari ketentuan tersebut tidak satupun pasal yang
merumuskan pengertian sumpah. Di dalam Kamus Umum Bahasa
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Indonesia oleh Poerwadarminta, dirumuskan “sumpah” sebagai
pernyataan yang diucapkan dengan resmi dan dengan bersaksi kepada
Tuhan atau sesuatu yang dianggap suci bahwa apa yang dikatakan atau
dijanjikan itu benar. Berdasarkan ketentuan tersebut alat bukti sumpah
diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu :
1) Sumpah Pemutus
Yaitu sumpah yang sifatnya untuk memutus perkara yang
dibebankan oleh hakim kepada salah satu pihak atas dasar
permintaan lawannya karena tidak adanya alat bukti yang
dimilikinya (Pasal 1930 – 1939 KUHPerdata).
2) Sumpah Pelengkap
Yaitu apabila di dalam perkara yang diajukan hanya ada sedikit
alat bukti sehingga diperlukan adanya sumpah yang akan
melengkapi alat bukti yang kurang tersebut. Pasal 1940
KUHPerdata,

menyebutkan

“bahwa

hakim

dapat,

karena

jabatannya memerintahkan sumpah kepada salah satu pihak yang
beperkara untuk menggantungkan pemutusan perkara pada
penyumpahan itu atau untuk menetapkan jumlah yang akan
dikabulkan”.
3) Sumpah Penaksir
Yaitu sumpah untuk menentukan besarnya uang pengganti
kerugian. Pembebanan sumpah penaksir dalam praktiknya kepada
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penggugat dilakukan secara selektif, artinya apabila sudah tidak
ada cara lain selain dengan menggunakan sumpah penaksir,
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1942 KUHPerdata bahwa
sumpah untuk menetapkan harga barang yang dituntut tak dapat,
oleh hakim diperintahkan kepada si penggugat selain apabila tidak
ada jalan lain lagi untuk menetapkan harga itu. Sehingga dalam
praktik pengadilan, penjatuhan sumpah penaksir harus dijatuhkan
melalui putusan sela yang amarnya adalah “sebelum memutus
pokok perkara, membebankan kepada penggugat suatu sumpah
penaksir seperti tersebut di atas yang harus diucapkan oleh
penggugat di siding dengan dihadiri oleh tergugat dan
menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir”.
f. Alat Bukti Tambahan
Selain alat bukti tersebut, masih terdapat alat-alat bukti yang
dapat dipergunakan dalam proses pembuktian yaitu pemeriksaan
setempat (descente) yang diatur dalam Pasal 153 HIR/180 RBg dan
keterangan ahli/ saksi ahli yang diatur dalam Pasal 154 HIR/181
RBg.37

37

Soeparmono, Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi, Cetakan II (Bandung: Mandar Maju,
2005), hlm.118.
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1) Pemeriksaan Setempat (Plaatselijke onderzoek/ local investigation)
Pada dasarnya pemeriksaan setempat adalah pemeriksaan
perkara yang dilakukan hakim di luar persidangan pengadilan
negeri atau di lokasi pemeriksaan setempat dilakukan sehingga
hakim dapat secara lebih tegas dan terperinci memperoleh
gambaran terhadap peristiwa yang menjadi pokok sengketa.
Walaupun pemeriksaan setempat dilaksanakan di luar sidang
pengadilan negeri, hal ini identik dengan sidang di pengadilan
negeri. Hanya saja karena objek sengketa tidak dapat di bawah ke
pengadilan, keadaan pemeriksaan setempat dilakukan.
Tujuan Pemeriksaan setempat adalah untuk mengetahui dengan
jelas (clearly) dan pasti (certainly) tentang letak, luas dan batasbatas objek (tanah) terperkara, atau untuk mengetahui tentang
kuantitas dan kualitas objek terperkara jika objek itu merupakan
barang yang dapat diukur jumlah dan kualitasnya (misalnya
pencemaran lingkungan hidup).
Di dalam praktik peradilan, pemeriksaan setempat biasanya
dilakukan berkenaan dengan letak dan batas tanah, bangunan dan
lain-lain. Prosedur untuk dilakukan pemeriksaan setempat ini
dapat diajukan oleh para pihak sendiri dan dapat dilakukan oleh
hakim karena jabatannya (ambthalve).
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2) Keterangan Ahli/Saksi Ahli
Secara umum, “ahli” diartikan sebagai orang yang memiliki
pengetahuan khusus di bidang tertentu. Raymond Emson
menyebutkan: “specialized are as of knowledge”.
Jadi menurut hukum seseorang baru ahli, apabila dia:
a. memiliki pengetahuan khusus atau spesialis di bidang ilmu
pengetahuan tertentu sehingga orang itu benar-benar kompeten
(competent) di bidang tertentu;
b. spesialisasi itu bisa dalam bentuk skill karena hasil latihan
(training) atau hasil pengalaman;
c. sedemikian rupa spesialisasi pengetahuan, kecakapan, latihan,
atau pengalaman yang dimilikinya, sehingga keterangan dan
penjelasan yang diberikannya dapat membantu menemukan
fakta melebih kemampuan pengetahuan umum orang biasa
(ordinary people).
B. Landasan Yuridis
Pengaturan tentang mata uang dalam hukum positif yang berlaku saat ini
secara ringkas adalah sebagai berikut :
a. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal
23B yang menentukan bahwa “macam dan harga mata uang ditetapkan
dengan Undang – Undang”.
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b. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, umumnya
pada penelitian ini dikaji berdasarkan pada pengaturan dalam Undang –
Undang ini terutama yang diatur pada Pasal 21.
c. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia Pasal 2
bahwa satuan mata uang negara Republik Indonesia adalah Rupiah (Rp).
d. Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang
Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang di Perdagangkan
e. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban
Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Pengaturan dalam UU Mata Uang, yaitu:
a.

Rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan
pembayaran;

b.

Rupiah wajib digunakan dalam penyelesaian kewajiban lainnya yang
harus dipenuhi dengan uang; dan/atau

c.

Rupiah wajib digunakan dalam transaksi keuangan lainnya yang
dilakukan di Wilayah Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Terkait dengan kedudukan Bank Indonesia dalam konstitusi, terdapat

aspek lain yang perlu mendapat perhatian, yaitu mengenai kedudukan Peraturan
Bank Indonesia (PBI) dalam tata peraturan perundang-undangan. Di dalam UU
No. 23 Tahun 1999 jo. UU No. 3 tahun 2004 jo. UU No. 6 Tahun 2009 Tentang
Bank Indonesia selanjutnya disebut dengan UUBI sedikitnya terdapat 11 pasal
yang secara tegas mengamanatkan agar masalah tertentu diatur dengan Peraturan
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Bank Indonesia. Hal ini sejalan dengan kewenangan Bank Indonesia untuk
mengeluarkan peraturan/penetapan (power to regulate) dan kewenangan untuk
mengenakan sanksi (power to impose sanctions). Berkenaan dengan kedudukan
Peraturan Bank Indonesia sebagai peraturan pelaksana dari undang-undang, patut
dikemukakan bahwa Peraturan Bank Indonesia sangat menentukan dalam
pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Hal ini juga terkait
dengan kedudukan Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang independen.
Dari kutipan tersebut dapat disimpulkan bahwa Peraturan Bank Indonesia
ini merupakan sebuah konsekuensi logis yang merupakan hasil dari kedudukan
Bank Indonesia yang independen. UUBI memberikan kewenangan kepada Bank
Indonesia untuk mengeluarkan peraturan dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia
untuk mengatur aspek-aspek yang terkait dengan tugas dan wewenang Bank
Indonesia. Sebagai produk hukum yang berfungsi sebagai peraturan pelaksana
dari undang-undang maka kedudukan Peraturan Bank Indonesia tidak dapat
dikesampingkan oleh peraturan pelaksana lainnya. 38
Memuat UUBI menjadi undang-undang dijelaskan bahwa salah satu
upaya untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan agar tidak
menyebabkan kesulitan pendanaan jangka pendek bagi bank karena ketidak
sesuaian antara arus dana masuk yang lebih kecil dibandingkan dengan arus dana
keluar adalah dengan merubah kriteria agunan yang dijaminkan oleh bank untuk

38

Ali Masyhud, Restrukturisasi Perbankan & Dunia Usaha, (Jakarta : Elex Media Komputindo,
2002), hal 17.
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memperoleh kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dari Bank
Indonesia.
Seiring dengan adanya kehidupan sehari-hari, uang merupakan sesuatu
yang secara umum diterima di dalam pembayaran untuk pembelian barangbarang dan jasa-jasa serta untuk pembayaran hutang-hutang. Uang juga sering
dipandang sebagai kekayaan yang dimilikinya yang dapat digunakan untuk
membayar sejumlah tertentu hutang dengan kepastian dan tanpa penundaan.
Begitu pentingnya uang, sehingga ada yang berpendapat bahwa dunia
sebagaimana yang kita kenal ini tidak dapat berlangsung tanpa uang. Walaupun
uang itu bukan faktor produksi seperti tanah dan tenaga kerja, namun uang
merupakan syarat mutlak bagi metode-metode produksi modern, sehingga tanpa
uang tanah, tenaga kerja dan modal tidak mempunyai kemampuan untuk
menjalankan kehidupan perekonomian.
Peraturan yang baik harus memiliki landasan peraturan perundangundangan, yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis.
Landasan filosofis (filosofische grondslag) menentukan bahwa suatu rumusan
peraturan perundang-undangan harus mendapatkan pembenaran yang dapat
diterima jika dikaji secara filosofis. Landasan sosiologis (sociologische
grondslag) menentukan bahwa suatu peraturan perundang-undangan harus sesuai
dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Landasan yuridis
(rechtgrond) menentukan bahwa suatu peraturan perundang-undangan harus
mempunyai landasan hukum atau dasar hukum atau legalitas yang terdapat dalam
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ketentuan lain yang lebih tinggi. Di dalam peraturan mata uang juga diharapkan
memiliki ketiga landasan tersebut, sehingga nantinya dapat dikualifikasikan
sebagai peraturan yang baik.
Selanjutnya mengenai materi muatan dari pengaturan mata uang, di dalam
UU No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
ditentukan bahwa :
”Materi muatan peraturan perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam
peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi dan hirarki peraturan
perundang-undangan”.
Materi muatan yang akan dituangkan dalam peraturan mata uang paling
tidak harus mampu menampung materi-materi yang selama ini sudah diatur baik
di dalam UUBI, KUHP, maupun yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia
yang bersifat mengatur, setelah diadakan penyesuaian-penyesuaian dengan
perkembangan dewasa ini. Disamping itu peraturan mata uang ini harus mampu
menambah materi muatan baru yang selama ini belum diatur di dalam beberapa
peraturan yang telah disebut tadi. Dengan demikian peraturan mata uang yang
baru mampu memberikan pencerahan baik dari segi kepastian, kelancaran
operasional maupun efektivitas dan efisiensi kerja serta pertumbuhan
perekonomian secara nasional. Dengan mengkombinasi materi yang sudah diatur
dalam berbagai aturan tersebut dengan penyesuaian-penyesuaian secukupnya dan
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penambahan materi baru yang dianggap perlu, maka pokok-pokok materi muatan
yang seyogianya dimuat dalam peraturan mata uang adalah sebagai berikut :39
1. Macam, satuan dan harga mata uang Negara Republik Indonesia;
2. Uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah (legal tender);
3. Kewenangan Bank Indonesia sebagai bank sentral;
4. Penukaran uang;
5. Pengawasan pelaksanaan kewenangan Bank Indonesia;
6. Ketentuan pidana;
7. Ketentuan peralihan;
8. Ketentuan penutup.
Maka dengan disahkannya UU Mata Uang diharapkan bisa menjadi
landasan hukum yang lebih kokoh dalam pengelolaan dan pengendalian Rupiah
di masa mendatang. Dengan pengelolaan dan pengendalian Rupiah, kami harap
bisa meningkatkan martabat bangsa di tingkat nasional maupun internasional.
Dalam UU Mata Uang juga disepakati bahwa BI perlu berkoordinasi dengan
pemerintah dalam perencanaan, pencetakan, dan pemusnahan Rupiah. Sedangkan
terkait dengan pengeluaran, pengedaran, pencabutan, dan penarikan Rupiah,
kewenangan tersebut tetap menjadi otoritas penuh Bank Indonesia, sebagai
bagian dari pelaksanaan kebijakan di bidang moneter. 40

39

Hendry Arisson Et, al, Perbankan Syariah Perspektif Praktisi, (Jakarta : Muamalat Institute, 1999),
hal 85.
40
http://indonesianvoices.com/index.php?option=com_content&view=article&id=295:uu
-mata-uang-semua-komponen-bangsa-wajib-menggunakan-rupiah, diunduh pada 25 September 2016
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Ketentuan UU Mata Uang yakni untuk memenuhi kebutuhan uang di
masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, dan
dalam kondisi yang layak edar, uang Rupiah yang beredar di masyarakat dapat
ditukarkan.
Dengan disahkannya UU Mata Uang maka setiap transaksi wajib
menggunakan Rupiah. Hal ini juga berlaku bagi masyarakat yang berada di
perbatasan yang rentan menggunakan mata uang asing milik negara tetangga. UU
Mata Uang merupakan manifestasi dari kesungguhan dan kebulatan tekad Dewan
Perwakilan Rakyat dalam melaksanakan pembangunan hukum nasional melalui
pembentukan undang-undang yang mengatur masalah mata uang. Pengaturan
pengelolaan Rupiah dalam perencanaan, pelaksanaan pencetakan, pengeluaran,
pengedaran, pencabutan, penarikan, dan pemusnahan. Pengelolaan mata uang
untuk tahap perencanaan, bank Sentral harus berkoordinasi dengan pemerintah
sebagai pelaksanaan checks and balances yang merupakan wujud dari penerapan
prinsip good governance. Sebagai penyeimbang atau checks and balances dalam
pengelolaan Rupiah, maka tidak hanya pada tahap perencanaan saja, namun pada
tahap pemusnahan Rupiah yang sudah tidak dipergunakan, perlu ada koordinasi
antara bank sentral dengan pemerintah.41
Selain itu pengajuan undang-undang ini juga dimaksudkan untuk menata
kehidupan perekonomian Indonesia dan mempertegas kedudukan mata uang

41

http://monitorindonesia.com/2011/05/ruu-mata-uang-sudah-disahkan-jadi-uu/
September 2016

diunduh pada 25
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Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah, berfungsi sebagai alat penukar atau
alat pembayaran dan pengukur harga di Indonesia dan seluruh transaksi wajib
menggunakan mata uang Rupiah. Jika melanggar maka terancam pidana.
C. Landasan Teoritis
1. Teori Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan yang Baik
Menurut I.C. Van Der Vlies didalam bukunya yang berjudul "Het
wetsbegrip en beginselen van behoorlijke regelgeving". Membagi asas-asas
dalam pembentukan negara yang baik ke dalam asas-asas yang formal dan
yang material. Asas-asas yang formal meliputi :
a. Asas tujuan yang jelas (beginsel van duidelijke doelstelling),
yakni setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus
mempunyai tujuan dan manfaat yang jelas untuk apa dibuat;
b. Asas organ/lembaga yang tepat (beginsel van het juiste orgaan),
yakni setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat
oleh lembaga atau organ pembentuk peraturan perundagundagan
yang berwenang; peraturan perundangundangan tersebut dapat
dibatalkan

(vernietegbaar)

atau

batal

demi

hukum

(vanrechtswege nieteg), bila dibuat oleh lembaga atau organ yang
tidak berwenang;
c. Asas perlunya pengaturan dimana berarti asas ini menujukkan
suatu kondisi kedesakan pembuatan pengaturan sehingga perlu
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memperhatikan kondisi yang memiliki relativitas dalam keperluan
pengaturan yang dikeluarkan (het noodzakelijkheidsbeginsel);
d. Asas dapat dilaksanakan (het beginsel van uitvoerbaarheid),
yakni setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus
didasarkan pada perhitungan bahwa peraturan perundangundangan yang dibentuk nantinya dapat berlaku secara efektif di
masyarakat karena telah mendapat dukungan baik secara filosofis,
yuridis, maupun sosiologis sejak tahap penyusunannya;
e. Asas Konsensus (het beginsel van de consensus) mengandung
makna dalam pembuatannya harus berdasarkan konsensus
daripada

para

pihak

yang

berkapasitas

dan

berwenang

berdasarkan konstitusi.
Asas-asas yang material meliputi:
a. Asas tentang terminologi dan sistematika yang benar (het beginsel
van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek);
b. Asas tentang dapat dikenali (het beginsel van de kenbaarheid);
c. Asas

perlakuan

yang

sama

di

dalam

hukum

(het

rechtsgelijkheidsbeginsel);
d. Asas kepastian hukum (het rechtszekerheidsbeginsel);
e. Asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual (het beginsel
van de individuele rechtsbedeling).
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2. Teori Pernyataan
Menurut teori ini bahwa sepakat terjadi saat kehendak pihak yang
menerima tawaran menyatakan bahwa ia menerima penawaran itu,
kelemahannya sangat teoritis karena dianggap terjadinya kesepakatan secara
otomatis.
Ada 3 (tiga) teori yang menjawab tentang ketidaksesuaian antara
kehendak dan pernyataan, yaitu:
a. Teori Kehendak (wilstheorie);
Menurut teori kehendak bahwa perjanjian terjadi bila ada
persesuaian antara kehendak dan pernyataan. Apabila terjadi
ketidakwajaran,

kehendaklah

yang

menyebabkan

terjadinya

perjanjian.
b. Teori Pernyataan ( verklarin theorie);
Menurut teori ini kehendak merupakan proses batiniah yang tidak
diketahui orang lain. Akan tetapi, yang menyebabkan terjadinya
perjanjian adalah pernyataan.
c. Teori Kepercayaan (vertrouwenstheorie).
Menurut teori ini tidak setiap pernyataan menimbulkan perjanjian,
tetapi pernyataan yang menimbulkan kepercayaan saja yang
menimbulkan perjanjian.
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