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TINJAUAN HUKUM PIDANA  JUAL BELI TEMBAKAU TANPA DILENGKAPI 

DENGAN  BUKTI TERTULIS 

  

Abstrak 

Kegiatan jual beli hasil pertanian berupa tembakau dari masyarakat Desa 

Klepu, Kranggan, Temanggung, Jawa Tengah masih dilandasi asas amanah dan 

tanpa bukti tertulis. Hal tersebut yang mendasari tujuan penelitian yaitu untuk 

mengetahui bagaimana legalitas dan perlindungan hukum atas jual beli 

tembakau tanpa bukti tertulis dan untuk mengetahui konsekuensi hukum 

pidana yang timbul jika salah satu penjual atau pembeli melakukan penipuan. 

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan pengumpulan data 

dan wawancara dengan responden di Desa Klepu, Kranggan, Temanggung, 

Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 71% masyarakat 

melakukan jual beli dengan dilengkapi alat bukti tertulis dan sebanyak 29% 

melakukan jual beli tanpa bukti tertulis. Dapat dikatakan bahwa angka atau 

tingkat kepercayaan masyarakat yang masih cukup tinggi terutama dalam jual 

beli, hal ini dapat berdampak pada kerugian atau tindak pidana penipuan 

sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan 

 

Kata kunci: Tindak Pidana, Jual Beli, penipuan  

 

Abstract 

The buying and selling activities of agricultural products in the form of tobacco 

from the people of Klepu Village, Kranggan, Temanggung, Central Java are 

still based on the principle of trust and without any written evidence. This 

underlies the purpose of the research, namely to find out how the legality and 

legal protection of the sale and purchase of tobacco without written evidence 

and to find out the consequences of criminal law that arise if one of the sellers 

or buyers commits fraud. This research is included in qualitative research by 

collecting data and interviewing respondents in Klepu Village, Kranggan, 

Temanggung, Central Java. The results showed that as many as 71% of the 

people made buying and selling equipped with written evidence and as many as 

29% made buying and selling without any written evidence. It can be said that 

the number or level of public trust is still quite high, especially in buying and 

selling, this can have an impact on losses or criminal acts of fraud as stipulated 

in article 378 of the Criminal Code concerning the criminal act of fraud. 

 

Keywords: criminal law, buying and selling, fraud. 

1. PENDAHULUAN 

1.1 latar belakang  

Jual beli ialah kegiatan tentang melibatkan dua orang atau lebih. Penjual sebagai pihak satu 

dan Pembeli berada di posisi pihak kedua. Pihak satu akan menawarkan barang yang akan 

dijualnya dimiliki dan pihak dua bersedia membeli barang yang dibutuhkan (Wilopo dkk, 

2012).  

1 
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Proses penawaran umum terjadi ketika proses berlangsung, Setelah tersepakatinya 

harga maka pembeli akan membayar dan terjadilah transaksi. Pertukaran atau saling 

menukar sehingga terjadi suatu proses transaksi inilah yang disebut sebagai kegiatan jual 

beli. (Mauliyah, N dkk, 2017). 

Jual beli dapat terjadi di berbagai sektor salah satunya adalah sektor tembakau. Dengan 

cara adanya perjanjian jual beli antar pengusaha penghasil tembakau dengan pembeli. 

Perjanjian jual beli tembakau dilakukan oleh para pihaknya seperti layaknya perjanjian jual 

beli pada umumnya. 

 Jual beli ini dianggap sah apabila secara subjek dan objek telah terpenuhi. Hak dan 

kewajiban terikat dengan adanya kesepakatan itu. Namun jika terjadi suatu permasalahan 

pada waktu mendatang  maka. penyelesaiannya bisa didasarkan pada kesepakatan dengan 

dasar kepercayaan. 

Penjual sering kali bermodal kepercayaan demi terlaksananya proses jual beli demi 

kelangsungan proses usaha demi menghasilkan keuntungan.  

Menurut Listyorini (2002), sistem pembayaran secara konvensional yang dimaksud 

adalah yang dilakukan oleh penjual dan pembeli, dalam melakukan transaksi dengan cara 

tunai dan kredit. Sistem pembayaran yang terjadi pada kedua pihak  sesuai dengan yang 

telah disepakati bersama antara kedua pihak. Karena tidak semua penjual  melakukan 

sistem pembayaran yang sama. Ada yang menggunakan sistem bayar tunai dimana 

terjadinya sebuah transaksi, ada pula yang memilih berhutang atau membawa dulu  (bon). 

Tetapi  itu harus ada kesepakatan antara kedua pihak.  

Sistem jual beli tembakau yang terjadi di Desa Klepu, Kecamatan Kranggan, 

Kabupaten Temanggung masih menganut adanya sistem kepercayaan. Dalam 

pelaksanaannya penerapan asas kepercayaan ini berupa pengikatan diantara dua pihak yang 

dengan modal kepercayaan dalam membuat kesepakatan yang dapat mendukung para 

pihak untuk melakukan jual beli masing-masing, karena kesepakatan tersebut bersifat 

mengikat dan dapat dijadikan sebagai aturan bagi para pihak. Rasa kepecayaan ini bisa 

diketahui, apabila pembeli mengambil barang yang dijual dan penjual juga telah 

memberikan barang yang telah dibeli,  

1.2 Tujuan Peleitian  

Dalam sistem jual beli yang terdapat dalam penelitian ini yaitu jual beli tembakau yang 

dilakukan di Desa Klepu, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung merupakan suatu 

kesepakatan. Kesepakatan yang mana merupakan perbuatan dari masing-masing pihak baik 

dari penjual maupun pembeli berkewajiban untuk memberikan sesuatu, melakukan 

sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu. “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana 
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satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.”Pasal 

1314“Suatu persetujuan diadakan dengan cuma-cuma atau dengan memberatkan. Suatu 

persetujuan cuma-cuma adalah suatu persetujuan, bahwa pihak yang satu akan 

memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima imbalan. Suatu 

persetujuan memberatkan adalah suatu persetujuan yang mewajibkan tiap pihak untuk 

memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.” 

Dampak dari sistem kepercayaan bisa mengarah ke tindak pidana penipuan. Hal ini 

bisa saja terjadi apabila ada di antara ke dua belah pihak baik dari penjual atau pembeli 

yang dengan sengaja melakukan kecurangan dalam proses jual beli atau kesepakatan. 

Tindak pidana penipuan sendiri bertujuan untuk mendapatkan barang, diberikan hutang, 

maupun dihapus hutangnya. 

Dalam sistem jual beli tembakau yang terjadi di Desa Klepu, Kecamatan Kranggan, 

Kabupaten Temanggung dilakukan dengan berlandaskan asas kepercayaan. Dampak dari 

asas kepercayaan itu salah satunya adalah melakukan transaksi dengan tanpa dilengkapi 

dengan bukti tertulis. Dari hal tersebut  maka akan menimbulkan permasalahan-

permasalahan yang akan terjadi.  Salah satu bentuk permasalahannya adalah bisa mengarah 

ke tindak pidana penipuan. Hal ini bisa saja terjadi apabila ada di antara ke dua pihak baik 

dari penjual atau pembeli yang dengan sengaja melakukan kecurangan dalam proses jual 

beli atau kesepakatan. Tindak pidana penipuan sendiri bertujuan untuk mendapatkan 

barang, diberikan hutang, maupun dihapus hutangnya. Orang yang melakukan tindak 

pidana penipuan diancam penjara maksimal 4 tahun dimana tertera pada Pasal 378 KUH 

Pidana yang menyatakan: 

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara 

melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat 

ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang 

sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang  maupun penghapusan piutang diancam 

karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”. 

Dari ulasan itulah, penelitian ini mempunya dua tujuan diantaranya untuk mengetahui 

bagaimana legalitas dan perlindungan hukum perjanjian jual beli tembakau tanpa 

dilengkapi dengan bukti tertulis dan untuk mengetahui akibat hukum pidana yang timbul 

jika salah satu dari pihak penjual atau pembeli melakukan penipuan. 

1.3 Kajian Teori  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana legalitas dan perlindungan hukum 

perjanjian jual beli tembakau tanpa dilengkapi dengan bukti tertulis dan akibat hukum 

pidana yang timbul jika salah satu dari pihak penjual atau pembeli melakukan penipuan. 
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Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif, dimana data yang 

dikumpulkan berupa gambar dan kata-kata, bukan angka. Peneliti untuk mendapatkan 

datanya akan melakukan interview atau wawancara 

1.4 Tinjuaan Pustaka 

penelitian terdahulu bertujuan untuk memperoleh bahan perbandingan dan acuan. Selain 

itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Oleh karena itu, kajian 

teori ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut 

Penelitian Nindy Axella (2015), berjudul “Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana 

Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai di Wilayah 

Hukum Direktorat Jendral Bea dan Cukai Kota Pekanbaru”.  

Penelitian Tira Nur Fitria (2017), berjudul “Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) 

Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara”. ada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

hukum jual beli online dalam perspektif islam secara lebih jelas dan hukum jual beli online 

menurut negara (undang-undang) beserta dengan kelebihan dan kekurangan dari bisnis jual 

beli online. 

Penelitian Habsyah Lubis (2020), berjudul “Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana 

Penipuan Bilyet Giro Pasal 378 KUHPidana JUNCTO Peraturan Bank Indonesia (BI) 

Nomor 18/41/PBI/2016 Tentang Bilyet Giro”. Penelitian ini merupakan penelitian yang 

menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan menganalisis 

bagaimana analisis yuridis dari tindak pidana penipuan bilyet giro berdasarkan Pasal 278 

KUHPidana JUNCTO Peraturan Bank Indonesia (BI) Nomor 18/41/PBI/2016.  

2. METODE  

Dalam penelitian saat..ini adalah penelitian normatif atau penelitian. Kepustakaan dimana  

penelitian  dilakukan dengan cara meneliti bahan dari pustaka. namun jika di pandang dari 

bentuknya penelitian ini tergolong penelitian secara deskriptif dikarenakan memberikan 

data  seteliti mungkin tentang obyek yang berupa manusia, suatu keadaan atau gejala-

gejala lainnya. Maksud penelitian deskriptif ialah untuk menguatkan hipotesis-hipotesis 

agar dapat membantu menegaskan teori-teori baru. apabila di lihat dari metodenya, 

penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang mana dilakukan dengan melakukan 

pengumpulan data berupa gambar-gambar ,kata-kata, serta informasi verbal. secara 

sistematis bahan-bahan tersebut disusun, dikaji, dan dari hasil analisa di buatlah suatu 

produk berupa kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah  diteliti. Pada penelitian 
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ini tempat penelitian dilakukan di desa Klepu, Kecamatan Kranggan, Kabupaten 

Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. 

Adapun data dan sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan 

menggunakan studi pustaka dan penelitian lapangan. Studi pustaka dengan mencari 

referensi terhadap data yang diperlukan, melaksanakan pencatatan. membuat data ikhtisar 

berisi pengertian juga pendapat ahli tentang penulisan penelitian ini. Sedangkan untuk 

penelitian lapangan yaitu dengan mencari data di lapangan untuk memperoleh informasi 

yang dibutuhkan dalam pembuatan penelitian ini. Data yang diperoleh dari lapangan 

berupa data dari tokoh maupun dari masyarakat. 

 Subjek pada penelitian ini adalah masyarakat daerah desa Klepu, Kranggan, 

Temanggung, Jawa Tengah yang meliputi para pengusaha dan pembeli dengan cara 

melakukan observasi dan pengambilan data menggunakan survei/kuesioner. Objek 

penelitian ini difokuskan pada seberapa banyak perjanjian jual beli tembakau 

menggunakan sistem kepercayaan serta akibat yang akan terjadi ditinjau berdasarkan pada 

legalitas hukum dan akibatnya beserta perlindungan hukum bagi para pihak jual beli 

tembakau menggunakan sistem kepercayaan. 

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini dibagi menjadi 3 yaitu data 

primer yang diperoleh secara langsung melalui kajian pustaka, observasi langsung yang 

dilakukan terhadap objek yang diteliti, dan studi kepustakaan yaitu dengan memperoleh 

data teoritis maupun hasil-hasil penelitian guna mempertajam analisis mengenai masalah 

penelitian. Setelah memperoleh data yang dibutuhkan, selanjutnya data dianalisis dengan 

cara metode  kualitatif, data yang ada disusun dengan cara sistematis dan selanjutnya 

dianalisa dengan cara kualitatif guna didapatkan kesimpulan berupa kebenaran obyektif. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Pada penelitian ini, Penulis memperoleh hasil dan pembahasan dari hasil melakukan 

beberapa metode pengumpulan data yang dilakukan di Desa Klepu, Kranggan, 

Temanggung. Daerah yang menjadi subjek dan objek pada penelitian ini merupakan daerah 

penghasil tembakau, dan dijadikan sebagai roda perekonomian masyarakatnya. Pada 

umumnya petani penanam tembakau di Daerah Temanggung khususnya Desa Klepu rata-

rata merupakan petani yang memiliki lahan yang tidak terlalu luas, bermodal hanya dalam 

wujud tanah dan tenaga, serta menggunakan teknologi sederhana yang dikuasai dari 

pengalaman secara turun temurun. Para petani tembakau rata-rata merupakan petani yang 

bekerja secara mandiri dalam arti petani yang mempunyai peluang mengambil keputusan 

sendiri dalam usahanya. Petani tembakau di Kabupaten Temanggung khususnya di Desa 
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Klepu sudah memiliki kebiasaan cara menanam tembakau dan sudah dijadikan sebagai 

suatu tradisi meskipun memiliki risiko yang besar seperti berkaitan dengan iklim dan 

harga.  

Adapun jenis sistem jual beli tanaman tembakau dari sisi pembayarannya, yang berlaku 

di Desa Klepu, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung adalah jual beli tunai 

secara langsung, jual beli dengan pembayaran tertunda, jual beli dengan penyerahan 

tertunda, dan jual beli dengan pembayaran dan penyerahan tertunda. Dari hasil survei 

diketahui bahwa sebanyak 60% melakukan jual beli tunai secara langsung (pembayaran 

dan penyerahan secara bersamaan), kemudian jual beli dengan pembayaran tertunda 

sebanyak 28%, jual beli dengan penyerahan tertunda sebanyak 9%, dan jual beli dengan 

pembayaran dan penyerahan tertunda sebanyak 3%. 

Jika ditinjau dari sisi bukti sistem jual beli tanaman tembakau, yang berlaku di Desa 

Klepu, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung dapat dibagi menjadi 2 jenis jual 

beli yaitu jual beli dilengkapi dengan bukti tertulis dan jual beli tanpa dilengkapi dengan 

bukti tertulis. Jual beli dengan dilengkapi bukti sebagai mana tercantum dalam hukum 

acara perdata meliputi bukti tertulis seperti surat, kuitansi, akta perjanjian, dll.  

Pada jual bukti tanpa dilengkapi bukti tertulis, secara umum memang diperbolehkan 

dan  tidak diharuskan untuk dibuat secara tertulis. Namun, selama para pihak dan 

perjanjian tersebut memenuhi syarat sahnya suat perjanjian, maka perjanjian tanpa bukti 

tertulis dengan dapat mengikat hukum bagi dua pihak yang membuatnya. Dari hasil 

penelitian diketahui bahwa sistem jual beli yang terjadi di Kelurahan Klepu, Kecamatan 

Kranggan, kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah paling banyak sebanyak 71% 

melakukan jual beli tembakau dilengkapi dengan bukti tertulis dan sebanyak 29% 

melakukan jual beli tanpa dilengkapi bukti tertulis. Hal ini dapat disimpulkan bahwa 

ternyata angka atau tingkat kepercayaan masyarakat Desa Klepu Kecamatan Kranggan 

Kabupaten Temanggung masih cukup tinggi khususnya dalam melakukan jual beli, Jual 

beli tanpa dilengkapi dengan bukti tertulis ini menyatakan bahwa jual beli dilakukan 

dengan sistem kepercayaan.  

Pada proses jual beli tembakau yang dilakukan, diketahui bahwa jumlah tembakau 

yang diperjualbelikan oleh petani masyarakat Desa Klepu Kecamatan Kranggan 

Kabupaten Temanggung rata-rata jumlah tembakau yang diperjual belikan sebanyak 5-6 

kuintal sebanyak 29%, kemudian 3-4 kuintal 26%. 7-8 kuintal 20%, > 8 kuintal 14%, dan 

0-2 kuintal 11%. Hal ini dapat dikatakan bahwa kuantitas jumlah tembakau yang diperjual 

belikan cukup tinggi. Namun, masih saja beberapa petani dalam pelaksanaannya 
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melakukan jual beli tembakau dengan dilandasi asas percaya dan tanpa dilengkapi dengan 

bukti tertulis  

Ditinjau dari sudut pandang pada proses jual beli, dari sejumlah responden diketahui 

bahwa rata-rata masyarakat Desa Klepu, Kecamatan Kranggan. Kabupaten Temanggung 

khususnya para petani tembakau dalam menjual hasil tanamannya dilakukan jual beli 

secara tunai dan langsung yang artinya pembayaran dan penyerahan barang dilakukan di 

waktu yang sama. Namun, secara akumulatif masih banyak juga para petani yang 

melakukan proses jual beli dengan cara tertunda mulai dari pembayaran, penyerahan 

bahkan kedua-duanya. Hal ini bisa saja terjadi dan sudah merupakan hal yang lumrah 

dalam proses jual beli terlebih di daerah pedesaan. Semua itu terjadi karena adanya rasa 

saling percaya antara kedua belah pihak baik dari penjual maupun pembeli.  

Dampak dari sistem kepercayaan bisa mengarah ke tindak pidana penipuan. Hal ini 

bisa saja terjadi apabila ada di antara ke dua belah pihak baik dari penjual atau pembeli 

yang dengan sengaja melakukan kecurangan dalam proses jual beli atau kesepakatan. 

Tindak pidana penipuan sendiri bertujuan untuk mendapatkan barang, diberikan hutang, 

maupun dihapus hutangnya. Orang yang melakukan tindak pidana penipuan diancam 

penjara maksimal 4 tahun dimana tertera pada Pasal 378 KUH Pidana. 

Rasa kepercayaan yang tinggi dari penjual dan pembeli pada jual beli tembakau yang 

terjadi di masyarakat (petani) Desa Klepu, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung 

menjadikan sistem jual beli tembakau yang terjadi mengabaikan proses administratif atau 

bisa dibilang melakukan sistem jual beli tanpa dilengkapi bukti tertulis. Meskipun hal ini 

terlihat sangat sepele, namun angka dari hasil survei menyatakan di atas 25% masyarakat 

(petani) Desa Klepu, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung masih melakukan 

sistem jual beli tembakau tanpa dilengkapi bukti tertulis. Berdasarkan pada tingginya 

angka tersebut, menyatakan bahwa rasa kepercayaan yang dimiliki oleh penjual dan 

pembeli tembakau di Desa Klepu, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung 

sangatlah tinggi. Dengan demikian dari kasus tersebut dapat dijadikan sebagai suatu 

penelitian mengenai tinjauan hukum pidana jual beli tembakau tanpa dilengkapi dengan 

bukti tertulis seperti surat, kuitansi, akta perjanjian, dll. 

Rasa percaya dari para pihak baik itu penjual dan pembeli dalam melakukan proses jual 

beli tembakau di Desa Klepu, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung terbukti 

bahwa sebanyak  100% dalam melakukan hubungan transaksi jual beli masih berdasarkan 

kepercayaan, dan yang menjawab tidak ada 0%.. Dari hasil tersebut dapat dianalisa bahwa 

adanya rasa kepercayaan yang tinggi dalam melakukan hubungan transaksi atau jual beli 
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tembakau berdasarkan suatu keyakinan bahwa orang yang dipercayai tersebut sesuai 

dengan apa yang diharapkan. 

Adapun  faktor-faktor pendukung yang mendasari rasa kepercayaan dalam proses jual 

beli tembakau tanpa dilengkapi bukti tertulis di antara pihak penjual dan pembeli adalah 

faktor telah saling mengenal dalam waktu yang cukup lama, sehingga di antara mereka 

telah mengetahui sifat dan pribadi masing-masing dengan persentase 31%. Kemudian 

seperti pengaruh etika Jawa (Jiwa rasa, Tepo Seliro, Rukun, Sikap menghormati) 

menduduki faktor kedua sebanyak 29%, Sifat jujur sebanyak 20%, hubungan seperti 

saudara sebanyak 11%, dan pengaruh masih tetangga 3% . 

Dalam sistem jual beli pada penelitian ini yaitu jual beli tembakau yang dilakukan di 

Kelurahan Klepu, Kecamatan Kranggan., Temanggung merupakan suatu kesepakatan. 

“Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri 

terhadap satu orang lain atau lebih.”  

Pasal 1314“Suatu persetujuan diadakan dengan cuma-cuma atau dengan memberatkan. 

Suatu persetujuan cuma-cuma adalah suatu persetujuan, bahwa pihak yang satu akan 

memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima imbalan. Suatu 

persetujuan memberatkan adalah suatu persetujuan yang mewajibkan tiap pihak untuk 

memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.” 

Selanjutnya, suatu kesepakatan/persetujuan dalam proses jual beli tembakau di Desa 

Klepu, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung sudah dapat membuktikan adanya 

kewajiban dan hak (akibat hukum) yang timbul dari pihak-pihak yang bersepakat. Menurut 

Muliastuti (2010), secara hukum perdata, yang diatur dalam Pasal 1866 dan Pasal 164 

menyebutkan bahwa terdapat 5 (lima) alat bukti dalam suatu perikatan/perjanjian. Alat-alat 

bukti..tersebut terdiri dari: tulisan. saksi. Pengakuan dan juga Sumpah. Adapun syarat sah 

yang diperlukan dalam suatu perjanjian seperti yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH 

Perdata tentang syarat sahnya suatu perjanjian yang berbunyi: 

“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.” 

Perjanjian yang di buat berdasarkan lisan jika kedua belah pihak sadar dan cakap 

hukum maka dapat juga mengikat kedua pihak. Namun dalam proses pembuktian baik 

secara perdata maupun pidana bukti otentik berupa surat sangatlah penting dan kuat.   

Menurut Bimo Prasetio, S.H. & Asharyanto S.H.I. (2020) dalam penjelasannya,  harus 

dipahami bahwa suatu persetujuan wajib dilakukan dengan niat baik bagi mereka yang 

melakukannya. 
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Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai 

Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik 

kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang 

ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.  

Pasal 1339 “Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di 

dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut 

berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang.” 

Di lapangan yang terjadi bahwa pengetahuan masyarakat mengenai Hukum Perdata 

Persetujuan KUH Perdata Pasal 1338 dan 1339 masih sangat kurang. Padahal hal tersebut 

adalah yang menjadi dasar pada proses jual beli tembakau yang terjadi di Desa Klepu, 

Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung.  

Kesepakatan ataupun perjanjian pada dasarnya tidak terikat dengan suatu bentuk 

tertentu. Tidak ada di dalam perundang- undangan bahwa sebuah kesepakatan harus 

dilaksanakn secara tertulis dan sistematis di atas kertas.  

Kesepakatan atau perjanjian bisa menjadi cacat apabila disalah satu pihak atau keduanya 

tidak cakap hukum. Perjanjian tanpa dilengkapi dengan bukti tertulis bisa dikatakan 

kesepakatan yang harus di penuhi, dikarenakan selama ini belum ada tata hukum yang 

mengatur harus ditulisnya suatu kesepakatan atau perjanjian yang mengikat para pihak 

yang membuatnya. Suatu perjanjian sebaiknya harus dilengkapi dengan bukti tertulis, 

untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan dimasa mendatang. Pada dasarnya, 

memang benar bahwa perjanjian tidak harus dibuat atau dilengkapi dengan bukti tertulis,. 

Menurut Harefa (2016) dalam jurnal Privat Law menyatakan bahwa dalam Pasal 1320 

KUH Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian lisan tidak mengatur mengenai bentuk 

suatu perjanjian, sehingga dalam membuat perjanjian, masyarakat dibebaskan untuk 

menentukan bentuknya. kesepakatan dalam bentuk lisan tetap sah, jika telah memenuhi 

syarat-syarat sahnya kesepakatan atau perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320. dalam 

perjanjian lisan(tanpa dilengkapi dengan bukti tertulis), perjanjian lisan (tanpa dilengkapi 

dengan bukti tertulis) tersebut dapat dijadikan dasar untuk menyatakan seseorang 

melakukan wanprestasi (kecacatan hukum). 

Dari Pasal 1320 KUH Perdata menjadi landasan bahwa pada proses jual beli tembakau 

di Desa Klepu Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung yang dilakukan tanpa ada 

bukti tertulis sebenarnya bisa dianggap sah dan juga memiliki kekuatan hukum yang 

mengikat para pihak yaitu penjual dan pembeli. Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata 

tersebut dapat dijadikan dasar sebagai perlindungan hukum dari proses jual beli tembakau 
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tanpa dilengkapi bukti tertulis apabila suatu saat terjadi suatu wanprestasi (kecacatan 

hukum). 

Masih menurut Harefa (2016) dalam Jurnal Privat Law menerangkan bahwa tanpa 

disadari dalam tata kehidupan bermasyarakat, kesepakatan atau perjanjian secara lisan 

sering kali dilakukan. baik dilakukan oleh orang yang cakap hukum maupun orang yang 

belum memenuhi syarat atau belum cakap hukum, perjanjian yang sah karena memenuhi 

unsur kata sepakat yang terdapat dalam rumusan Pasal 1320 KUH Perdata, Pasal 1234 

KUH Perdata yang menyebutkan “tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, 

berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu”. Apabila ada pihak yang tidak melakukan 

prestasi tersebut maka ia telah melakukan wanprestasi (kecacatan hukum). 

Dalam sistem jual beli tembakau tanpa dilengkapi dengan bukti tertulis didasarkan 

pada sikap saling percaya, maka jika terjadi permasalahan akan ada kemungkinan-

kemungkinan cara penyelesaiannya. Hal ini terjadi karena, dampak dari sistem 

kepercayaan bisa mengarah ke tindak pidana penipuan. Hal ini bisa saja terjadi apabila ada 

di antara ke dua belah pihak baik dari penjual atau pembeli yang dengan sengaja 

melakukan kecurangan dalam proses jual beli atau kesepakatan. Tindak pidana penipuan 

sendiri bertujuan untuk mendapatkan barang, diberikan hutang, maupun dihapus 

hutangnya. Orang yang melakukan tindak pidana penipuan diancam penjara maksimal 4 

tahun dimana tertera pada Pasal 378 KUH Pidana.  

Pada proses pelaksanaannya sendiri, apabila terjadi sengketa pada proses jual beli 

tembakau tanpa dilengkapi bukti tertulis di Desa Klepu, Kecamatan Kranggan, Kabupaten 

Temanggung akan diselesaikan dengan berbagai cara. Adapun cara yang dilakukan adalah 

83% melalui cara musyawarah, sedangkan 17% tuntutan ke pengadilan. Hal ini juga 

melihat dari seberapa besar kerugian yang diperoleh atau menimpa salah satu pihak. Dalam 

hal ini jumlah tembakau yang dijual pun juga tidak dalam jumlah yang sedikit, apabila 

terjadi sengketa tentu akan memberikan kerugian yang besar bagi salah satu pihak.  

Betapa pentingnya aspek kepercayaan dalam sistem jual beli tembakau tanpa 

dilengkapi bukti tertulis. Baik pembeli maupun penjual saling memberikan kepercayaan 

satu sama lain, dan keduanya harus ada dan memiliki keseimbangan dalam menjaga 

hubungan baik tersebut. Perlu diketahui bahwa dampak dari sistem kepercayaan dalam jual 

beli tembakau dan tanpa dilengkapi bukti tertulis bisa mengarah ke kasus pidana penipuan. 

Secara hukum tindak pidana penipuan telah diatur di dalam Kitab undang-undang hukum 

pidana atau KUHP.  

Menurut Bella Salsabila (2019), tindak pidana penipuan bertujuan untuk mendapatkan 

keuntungan dengan mendapatkan barang, diberikan utang, maupun dihapus utangnya. 
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orang yang melakukan tindak pidana penipuan diancam penjara maksimal 4 tahun dimana 

tertera pada Pasal 378 KUHPidana yang menyatakan sebagai berikut. 

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara 

melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat 

ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang 

sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun penghapusan piutang diancam 

karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”. 

Jelas disini bahwa sebenarnya dampak buruk dari rasa kepercayaan yang berlebih bisa 

mengarah ke penipuan. Dalam hal ini seperti yang terjadi pada sistem jual beli tembakau 

tanpa dilengkapi bukti tertulis di Desa Klepu, Kecamatan Kranggan, Kabupaten 

Temanggung.  Di lapangan yang terjadi bahwa pengetahuan masyarakat mengenai KUH 

Pidana Pasal 378 masih sangat kurang. Padahal yang terjadi di lapangan proses jual beli 

tanpa dilengkapi bukti tertulis sudah banyak terjadi karena dilandaskan pada asas 

kepercayaan di antara penjual dan pembeli tembakau di Desa Klepu, Kecamatan 

Kranggan, Kabupaten Temanggung.  

Oleh karena itu, dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam proses jual beli 

tembakau tanpa dilengkapi dengan bukti tertulis di Desa Klepu Kecamatan Kranggan 

Kabupaten Temanggung sudah jelas bahwa jika terjadi suatu bentuk wanprestasi atau 

kecatatan hukum yang berupa penipuan di antara salah satu pihak dapat didasarkan pada 

hukum diatur pada KUH Pidana Pasal 378 tentang penipuan. 

4. PENUTUP 

Pada penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa dalam sistem 

jual beli tembakau tanpa dilengkapi bukti tertulis di Desa Klepu, Kecamatan Kranggan, 

Kabupaten Temanggung jika ditinjau dari legalitas dan perlindungan hukum dapat 

dianggap sah dan juga memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak yaitu penjual 

dan pembeli. Seperti yang tercantum pada 1320 hukum perdata yang menyatakan bahwa 

selama para pihak dan perjanjian tersebut memenuhi syarat sahnya perjanjian, maka 

perjanjian tanpa bukti tertulis juga mengikat secara hukum bagi para pihak yang 

membuatnya. 

Dalam sistem jual beli tembakau yang terjadi di Desa Klepu Kecamatan Kranggan, 

Kabupaten Temanggung berdasarkan hasil data kuantitatif responden dapat diperoleh hasil 

dalam melakukan jual beli tembakau sebanyak 71% dilengkapi dengan bukti tertulis dan 

sebanyak 29% melakukan jual beli tanpa dilengkapi bukti tertulis. Hal ini dapat dikatakan 

bahwa angka atau tingkat kepercayaan masyarakat Desa Klepu Kecamatan Kranggan 
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Kabupaten Temanggung masih cukup tinggi khususnya dalam melakukan jual beli, Jual 

beli tanpa dilengkapi dengan bukti tertulis ini menyatakan bahwa jual beli dilakukan 

dengan sistem kepercayaan. 

Sistem jual beli tembakau tanpa dilengkapi bukti tertulis yang dilakukan oleh 

masyarakat Desa Klepu Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung jika hanya 

mengandalkan asas kepercayaan bisa dikatakan cukup beresiko. Meskipun pada dasarnya 

bisa dianggap sah namun perlu diingat bahwa tidak ada landasan atau bukti secara tertulis 

apabila suatu saat terjadi wanprestasi selama proses jual beli tembakau berlangsung. Dalam 

sistem jual beli tembakau tanpa dilengkapi bukti tertulis bisa memberikan dampak 

kerugian dan bisa mengarah ke tindak pidana penipuan. Hal ini bisa saja terjadi apabila ada 

di antara ke dua belah pihak baik dari penjual atau pembeli yang dengan sengaja 

melakukan kecurangan dalam proses jual beli atau kesepakatan. Orang yang melakukan 

tindak pidana penipuan diancam penjara maksimal 4 tahun dimana tertera pada Pasal 378 

KUH Pidana. Di lapangan yang terjadi, apabila terjadi suatu wanprestasi lebih memilih 

diselesaikan dengan cara musyawarah daripada menuntut ke pengadilan. Namun hal ini 

juga melihat seberapa besar kerugian yang diterima oleh pihak yang dirugikan. Hal ini 

terjadi karena bagi masyarakat Desa Klepu Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung 

masih memegang penting aspek kepercayaan dalam sistem jual beli tembakau selama ini.  
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