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ABSTRAK 

Setiap perbuatan yang menggunakan uang atau tujuan pembayaran atau kewajiban 

yang harus dipenuhi dengan uang jika dilakukan di wilayah Negara Republik 

Indonesia wajib menggunakan uang rupiah, kecuali apabila ditetapkan lain dengan 

peraturan Bank Indonesia". Dalam semua bentuk transaksi Jual beli dituntut itikad 

baik dari Penjual/Pelaku usaha dalam mengembalikan kelebihan pembayaran dengan 

uang sebagai bentuk tanggung jawab  

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Pelaku Usaha, Jual Beli 

 

A. PENDAHULUAN 

Dalam Sistem Hukum Barat sebagaimana diatur dalam KUHPerdata Jual beli 

adalah suatu perjanjian timbal balik dimana pihak yang satu (penjual) beijanji akan 

menyerahkan suatu barang dan pihak lain (pembeli) akan membayar harga yang telah 

dijanjikan (Pasal 1457 KUHPer).
2
 

"Jual beli dianggap telah teijadi antara kedua belah pihak, seketika setelah 

kedua belah pihak mencapai kata sepakat tentang barang dan harganya, meskipun 

barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar (Pasal 1458 KUH Per) 

hal ini sesuai dengan Azas Konsesualisme dalam perjanjian.3 

                                                           
1
 Dosen S1 Pada Fakultas Hukum Universitas Jambi 

2
 P..N.H Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015 hal 305 

3
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Namun dalam hal ini yang diinginkan pembeli yang bertindak sebagai 

konsumen, dan pihak lain menyanggupi untuk membayar namun dengan syarat 

adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak dengan dasar asas itikad baik. 

Ketentuan itikad baik ini diatur didalam Pasal 1338 KUHPerdata bahwa peijanjian 

harus dilaksanakan dengan itikad baik, serta harus sesuai dengan syarat-syarat 

ketentuan berdasarkan Pasal 1320 KUHperdata antara lain : 

a. Sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya 

Hal ini dimaksudkan bahwa para pihak yang hendak mengadakan suatu 

peijanjian, harus terlebih dahulu bersepakat atau setuju mengenai hal-hal yang 

pokok dari peijanjian itu, kata sepakat iJu twiak -sah ar^bila kata sepakat itu 

diberikan karena kekhilafan, paksaan atau penipuan (Pasal 1321 KUH Perdata). 

b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian 

Mereka yang tidak cakap membuat perjanjian adalah orang yang belum 

dewasa, mereka yang ditaruh dibawah pengampuan, orang perempuan dalam 

hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-undang, dan semua orang kepada siapa 

undang-undang telah melarang. 

c. Adanya suatu hal tertentu Objek perjanjian 

harus jelas. 

d. Sebab yang halal 

e. Menyangkut isi peijanjian yang tidak bertentangan dengan ketertiban 

umum, kesusilaan dan Undang-Undang (Pasal 1337 KUH Perdata). 

Untuk menyempurnakan kegiatan jual beli maka hams ada bentuk 

transaksi sebagai pedoman yang disepakati sebagai alat tukar. Hal ini 

diwujudkan uang sebagai alat tukar yang sudah dikenal dan harus dipakai 

dalam transaksi apapun. 

Semakin kecilnya nilai nominal mata uang rupiah, hal itu berdampak 

pada semakin dikitnya juinlah uang koin yang beredar di masyarakat, 

memang disini tidak membahas masalah keekonomian uang pecahan koin, 

namun lebih menyoroti cadangan uang yang dimiliki oleh para pedagang 
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sebagai pelaku usaha yang berkewajiban memberikan pelayanan yang terbaik 

kepada konsumennya. 

Sebagaimana yang disebut didalam Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen, bahwa setiap pelaku usaha harus memberikan pelayanan yang 

terbaik kepada konsumen mengingat bahwa betapa pentingnya hak-hak 

konsumen, sehingga melahirkan persepsi bahwa hak-hak konsumen 

merupakan generasi keempat Hak Asasi Manusia yang merupakan kata kunci 

dalam konsepsi hak asasi dalam perkembangan umat manusia di masa yang 

akan datang. 

Hak konsumen sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 4 Undang-

Undang No.8 Tahun 1999 yaitu: 

1. Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/ 

jasa; 

2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang 

dan/jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang 

dijanjikan; 

3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan/atau jasa; 

4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa 

yang digunakan; 

5. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian 

sengketa perlindungan konsumen secara patut; 

6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; 

7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur seta tidak 

Diskriminatif; 

8. Hak untuk mendapatkan konpensasi gantirugi dan/atau penggantian, 

apabila barang dan/ataujasa yang diterima tidak sesuai dengan peijanjian 

atau tidak sebagaimana mestiya; 

9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang- Undangan 
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lainnya.4 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank 

Indonesia sebagaimana terakhir diubah dengan peraturan Pemerintah 

pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang perubahan kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, menurut 

Pasal 2 ayat 3 " setiap perbuatan yang menggunakan uang atau tujuan 

pembayaran atau kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang jika dilakukan 

di wilayah Negara Republik Indonesia wajib menggunakan uang rupiah, 

kecuali apabila ditetapkan lain dengan peraturan Bank Indonesia". 

Pada Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang 

Mata Uang Jo Pasal 3 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 

6/14/PB1/2004 tentang pengeluaran, pengedaran, pencabutan, penarikan, 

serta pemusnahan uang rupiah yang menyatakan Macam uang yang 

dikeluarkan oleh Bank Indonesia terdiri dari uang kertas dan uang logam". 

Dengan melihat hal ini penulis tertarik menulis tentang : Bagaimana 

Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Transaksi Jual Beli Terhadap 

Kelebihan Pembayaran menurut peraturan perundang undangan di Indonesia. 

 

B. Pembahasan dan Analisa 

Transaksi Jual beli adalah hal biasa dalam kehidupan kita sehari hari,  

sering kita lakukan baik secara sadar atau tidak seringkali kita mau menerima 

pengembalian dari transaksi jual beli selain dengan ketentuan seharusnya 

yaitu dengan uang. 

Seperti yang kita ketahui bahwa Pengertian jual beli diatur dalam 

Pasal 1457 KUHPerdata yang mendefinisikannya sebagai berikut: 

"Jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu 

                                                           
4
 Celina Tri Siwi Kristiyanti,Hukum Perlindungan Konsumen Cet 5 Sinar Grafika, Jakarta 2016hal 31-

32 



Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6, Nomor 2, Oktober, 2015 

 

  
Hal 49 

 

  

mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang 

lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan". 

Subekti mengartikan jual-beli dalam bukunya Aneka Perjanjian yaitu, 

"Jual-beli adalah suatu perjanjian bertimbal balik dalam mana pihak yang 

satu (si penjual) beijanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, 

sedang pihak yang lainnya (si pembeli) beijanji untuk membayar harga 

yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik 

tersebut".
5
 

Dalam KUHPerdata terdapat beberapa Pasal yang dapat dikaitkan 

dengan pengaturan peijanjian jual beli. Jual-beli dalam KUHPerdata diatur 

dalam Buku III Bab V KUHPerdata Pasal 1457 s/d Pasal 1472. Berdasarkan 

Pasal 1458 KUHPerdata, 

Jual-beli itu dianggap telah teijadi antara kedua belah pihak, seketika 

setelahnya orang-orang itu mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan 

harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya 

belum dibayar. 

Pasal 1460 KUHPerdata menyebutkan "Jika kebendaan yang dijual 

itu berupa suatu barang yang sudah ditentukan, maka barang ini sejak saat 

pembelian adalah atas tanggungan si pembeli, meskipun penyerahannya 

beium dilakukan, dan si penjual berhak menuntut harganya". Mengenai 

ketentuan uang panjar, Pasal 1464 KUHPerdata mengatur demikian: 

"Jika pembelian dibuat dengan memberi uang panjar tak dapatlah satu 

pihak meniadakan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau 

mengembalikan uang panjarnya". Pasal 1465 KUHPerdata mengatur 

                                                           
5
 R Subekti, Aneka Perjanjian, PT citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal 1 
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mengenai ketentuan harga beli, yaitu sebagai berikut: 

"Harga beli harus ditetapkan oleh kedua belah pihak. Harga beli namun itu 

dapat diserahkan kepada perkiraan seorang pihak ketiga.Jika pihak ketiga 

ini tidak suka atau tidak mampu membuat perkiraan tersebut, maka tidak] 

ah teijadi suatu pembelian". 

Pasal 1466 KUHPerdata menentukan, bahwa : 

"Biaya akta-akta jual-beli dan lain-lain biaya tambahan dipikul oleh 

si pembeli, jika tidak telah dipeijanjikan sebaliknya". Peijanjian 

jual-beli merupakan jenis perjanjian timbal balik yang melibatkan 

dua pihak yaitu penjual dan pembeli. 

 

Kedua belah pihak yang membuat peijanjian jual-beli masing-masing 

memiliki hak dan kewajiban untuk melaksanakan isi peijanjian yang mereka 

buat. 

Menurut Subekti dalam buku Hukum Peijanjian, memberi 

pengertian mengenai jual beli yaitu "Jual beli adalah suatu peijanjian dengan 

mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan hak milik atas 

suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah 

dijanjikan.
6
 

Bahwa yang dijanjikan oleh pihak penjual yaitu dengan 

                                                           
6
 R Subekti, Op cit hal 79 
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memindahkan hak miliknya atas barang yang ditawarkan, sedangkan yang 

dijanjikan oleh pihak lain yaitu membayar harga yang telah disetujuinya. Dan 

harga tersebut menurut Subekti haruslah berupa uang, karena jika tidak 

demikian dan harga itu berupa barang, maka bukan lagi jual beli melainkan 

tukar-menukar atau barter. 

 Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank 

Indonesia sebagaimana terakhir diubah dengan peraturan Pemerintah 

pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang perubahan kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, menurut 

Pasal 2 ayat 3 " setiap perbuatan yang menggunakan uang atau tujuan 

pembayaran atau kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang jika dilakukan 

di wilayah Negara Republik Indonesia wajib menggunakan uang rupiah, 

kecuali apabila ditetapkan lain dengan peraturan Bank Indonesia". 

Pada Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang 

Mata Uang Jo Pasal 3 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 

6/14/PB1/2004 tentang pengeluaran, pengedaran, pencabutan, penarikan, 

serta pemusnahan uang rupiah yang menyatakan Macam uang yang 

dikeluarkan oleh Bank Indonesia terdiri dari uang kertas dan uang logam". 

Dari Pasal-pasal di atas menurut penulis berarti hanya uang rupiah 

saja yang hanya dapat digunakan sebagai alat transaksi pembayaran maupun 

uang kembalian, dan barang dalam bentuk permen dan jajanan lainnya 

bukanlah merupakan alat pembayaran dan sisa pengembalian yang sah. 

Sebaliknya "Uang-barang (barang yang digunakan sebagai alat tukar) 

mungkin mempunyai nilai barang, tetapi tidak diterima umum sebagai alat 

tukar untuk menyelesaikan segala macam klaim."
7
 

                                                           
7
 Komaruddin. Uang di Negara Sedang Berkembang. Bumi Aksara, Jakarta, 1992. 
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Walaupun pengaturannya jelas tetapi seringkali dalam keseharian 

masih kita temukan pengembalian uang dengan tanpa uang tetapi dengan 

barang atau permen. 

Lalu bagaimana dengan tanggung jawab si penjual atau dalam hal ini 

adalah si pelaku usaha, bagaimana seharusnya tanggung jawab penjual/ 

pelaku usaha tersebut?  

Dalam Hukum perjanjian memiliki asas-asas umum yang merupakan prinsip 

dan harus diperhatikan oleh sctiap pihak yang terlibat di dalamnya, baik 

pihak-pihak dalamperjanjian ilu, pihak ketiga atau pelaksana dan aparat 

hukum termasuk pula didalamnya hakim yang memeriksa dan mengadili 

perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah perjanjian. 

 

Menurut Satjipto Rahardjo, disebutkan bahwa : 

"Asas hukum bukan peraturan hukum, namun tidak ada hukum yang bisa 

dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang ada di dalamnya". Oleh 

karena itu untuk memahami hukum suatu bangsa dengan sebaik-baiknya 

tidak bisa hanya melihat pada peraturan-peraturan hukumnya saja melainkan 

harus menggalinya sampai kepada asas-asas hukumnya. Asas hukum inilah 

yang memberi makna etis kepada peraturan-peraturan hukum serta tata 

hukum".8 

Beberapa asas dalam Perjanjian adalah sebagai berikut : 

a. Asas Konsensualisme 

Asas konsesual ini dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1320 

KUHPerdata yang mensyaratkan adanya sepakat tanpa menyebutkan adanya 

                                                           
8
 Satjipto Rahardjo, llmu Hukum. Alumni, Bandung, 1986, Hal. 87 
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formalitas tertentu atau perbuatan lain untuk sahnya peijanjian. 

Dengan kata lain, kausa suatu perjanjian adalah tujuan bersama para 

pihak. Tujuan peijanjian tak sama dengan isi peijanjian. Isi dari suatu 

peijanjian di samping harus jelas dan tertentu juga tidak dilarang oleh 

undang-undang dan tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban 

umum. Sesuai dengan Pasal 1337 KUHPerdata yang berbunyi "Suatu sebab 

adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila 

berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum". 

Dengan demikian sepanjang Perjanjian  Jual Beli yang dilakukan 

untuk hal yang dibolehkan Undang undang buka karena sebab yang dilarang 

maka jual beli yang dilakukan adalah sah. 

b. Asas Kebebasan Berkontrak 

Asas kebebasan berkontrak adalah setiap orang bebas mengadakan 

suatu perjanjian apa saja baik perjanjian itu sudah diatur dalam undang-

undang maupun belum diatur dalam undang-undang. Di dalam KUHPerdata, 

asas kebebasan berkontrak lazimnya disimpulkan dari kalimat Pasal 1338 

ayat 1 KUHPerdata yang berbunyi: 

Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-

Undang bagi mereka yang membuatnya. Subekti, dalam bukunya 

mengungkapkan bahwa : Dengan menekankan pada perkataan 'semua" maka 

Pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat 

bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian yang bempa dan berisi apa 

saja atau tentang apa saja dan peijanjian itu akan mengikat mereka yangm 

membuatnya. 

c. Asas Mengikatnya Kontrak/Peijanjian {Pacta Sun Servanda) 

Dalam bukunya Subekti mengatakan: 
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"Asas pacta sun servanda ini merupakan asas dalam peijanjian yang 

berhubungan dengan mengikatnya suatu peijanjian. Peijanjian yang dibuat 

secara sah oleh para pihak adalah mengikat bagi mereka yang membuat 

seperti undang-undang, maksudnya adalah bahwa peijanjian yang dibuat 

secara sah oleh para pihak akan mengikat mereka seperti undang-undang. 

Asas ini dalam suatu perjanjian juga memiliki maksud untuk mendapatkan 

kepastian hukum bagi para pihak yang telah membuat perjanjian tersebut".
9
 

Menurut Subekti, dahtm bukunya juga mengungkapkan bahwa 

"Tujuan asas pacta sun servanda aclalah untuk memberikan perlindungan 

kepada para pembeli bahwa mereka tak perlu khawatir akan hak-haknya 

karena perjanjian itu berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang 

membuatnya".
10

 

d. Asas Iktikad Baik 

Asas iktikad baik ini merupakan salah satu asas yang dikenakan dalam 

hukum perjanjian. Ketentuan tentang iktikad baik ini diatur dalam Pasal 

1338 ayat 3 KUHPerdata yang berbunyi Peijanjian-peijanjian harus 

dilaksanakan dengan iktikad baik. Asas iktikad baik ini dapat dibedakan 

antara iktikad baik yang subjektif dan iktikad baik yang objektif. Iktikad 

baik dalam artian subjektif dapat diartikan sebagai kejujuran seorang dalam 

melakukan suatu perbuatan hukum, yaitu apa yang terletak pada sikap bathin 

seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum, sedangkan iktikad baik 

dalam pengertian yang objektif dimaksudkan bahwa pelaksanaan suatu 

peijanjian itu harus didasarkan pada norma kepatutan atau apaapa yang 

dirasakan sesuai dengan yang patut dalam masyarakat. 

Asas Itikad baik inilah yang harusnya dilakukan oleh Penjual / Pelaku 

Usaha dalam transaksi jual beli yang diadakan, tanggung jawabnya pun 

                                                           
9
  Ibid 

10
 R Subekti, Aneka Perjanjian , PT Citra Bakti, Bandung, 1995 hal 1 
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mendasarkan pada kejujuran untuk mengembalikan sisa uang transaksi jual 

beli dengan uang kembali bukan dengan menggantinya dengan barang atau 

permen 

 

 

C. Kesimpulan 

Penjual / Pelaku Usaha harus bertanggung jawab dengan itikad baik 

mengembalikan sisa pembayaran dengan mata uang seperti yang seharusnya. 

Karena dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia 

sebagaimana terakhir diubah dengan peraturan Pemerintah pengganti 

Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, menurut 

Pasal 2 ayat 3 " setiap perbuatan yang menggunakan uang atau tujuan 

pembayaran atau kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang jika dilakukan 

di wilayah Negara Republik Indonesia wajib menggunakan uang rupiah, 

kecuali apabila ditetapkan lain dengan peraturan Bank Indonesia". 

Pada Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang 

Mata Uang Jo Pasal 3 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 

6/14/PB1/2004 tentang pengeluaran, pengedaran, pencabutan, penarikan, 

serta pemusnahan uang rupiah yang menyatakan Macam uang yang 

dikeluarkan oleh Bank Indonesia terdiri dari uang kertas dan uang logam". 

Dan hanya uang rupiah saja yang dapat digunakan sebagai alat 

transaksi pembayaran maupun uang kembalian, dan barang dalam bentuk 

permen dan jajanan lainnya bukanlah merupakan alat pembayaran dan sisa 

pengembalian yang sah. Sebaliknya "Uang-barang (barang yang digunakan 

sebagai alat tukar) mungkin mempunyai nilai barang, tetapi tidak diterima 

umum sebagai alat tukar untuk menyelesaikan segala macam klaim." 
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