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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Perbaikan tata hukum bukan menjadi sesuatu hal yang baru di Indonesia ini 

merupakan jawaban terhadap tantangan pergerakan dinamika sosial yang 

tumbuh di dalam masyarakat. Suatu inovasi hukum yang mumpuni dituntut agar 

mampu menyesuaikan diri dengan keadaan sekitarnya dimana hukum tersebut 

akan diaplikasikan. Indonesia merupakan negara dimana penduduknya 

heterogen yang juga tidak dibekali dengan kemampuan akademik dan ekonomi 

yang sama. Ini merupakan suatu pekerjaan rumah yang tidak mudah bagi 

pemerintah untuk menerapkan suatu tatanan hukum yang cocok secara 

universal. Suatu produk hukum yang baik harus berlandaskan atas unsur – unsur 

filosofis, yuridis dan sosiologis dimana jika diartikan secara definit bahwa suatu 

produk hukum adalah hukum yang baik dari tahap pemikirannya sampai 

penerapannya dimana hukum tersebut dapat benar – benar melakukan tugasnya 

secara baik serta diterima oleh masyarakat. 

Dunia bisnis selalu berkembang dengan cepat, dalam dunia usaha yang 

selalu bergerak dinamis, pelaku usaha selalu mencari terobosan-terobosan baru 

dalam mengembangkan usahanya. Hal ini semakin terasa di era global saat ini 
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di mana ekspansi dunia bisnis telah menembus batas ruang, waktu dan 

teritorial suatu negara.
1
 

 Salah satu terobosan yang dilakukan oleh pelaku bisnis adalah pengembangan 

usaha melalui sistem Franchise. Franchise jika diartikan dalam bahasa Indonesia 

berarti waralaba sedangkan yang dimaksud dengan franchise agreement dalam tulisan 

ini adalah kontrak waralaba. Istilah kontrak itu sendiri merupakan istilah yang tidak 

jauh berbeda dengan perjanjian, hanya dalam dunis bisnis lebih dikenal dengan istilah 

kontrak. Untuk menyeragamkan istilah yang ada dalam penulisan ini maka istilah 

yang dipakai dalam pembahasan akan mengacu kepada istilah dalam KUH Perdata 

yaitu perjanjian, sehingga istilah kontrak maupun perjanjian dan istilah franchise 

maupun waralaba tidak akan memiliki arti yang berbeda, maka dalam penulisan Tesis 

ini, penulis akan menggunakan kata Franchise agreement yang berarti kontrak 

waralaba tanpa mengurangi arti dari kata yang sebenarnya. Sistem ini bagi sebagian 

usahawan yang ingin mengembangkan usahanya dipandang efektif dan tepat guna 

dalam pengembangan suatu perusahaan karena tidak membutuhkan investasi 

langsung melainkan melibatkan kerja sama pihak lain. Munculnya bisnis franchise 

tentu membawa suatu konsekuensi logis terhadap dunia hukum, diperlukan pranata 

hukum yang memadai untuk mengatur bisnis tersebut di suatu negara, demi 

terciptanya kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam 

bisnis ini. 

Dengan kemampuan teknologi dan pengetahuan atau penemuan yang spesifik, 

dan biasanya sedikit lebih maju atau inovatif, pengusaha dapat menawarkan 

                                                           
1Gunawan Widjaya, 2006, Waralaba, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 3. 
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kelebihan kemampuan yang dimiliki perusahaanya kepada pihak lain untuk 

menjalankan usahanya. Ternyata pemberian izin penggunaan teknologi dan atau 

pengetahuan itu saja dalam banyak hal masih dirasakan kurang cukup oleh kalangan 

usahawan, khususnya bagi mereka yang berorientasi internasional. 

 Usahawan merasakan perlunya suatu bentuk “penyeragaman total”, agar 

masyarakat konsumen dapat mengenal produk yang dihasilkan atau dijual olehnya 

secara luas,sehingga maksud pengembangan usaha yang ingin dicapai olehnya 

dapatterwujud. Hingga kemudian terjadilah bentuk-bentuk lisensi seperti yang kita 

kenal dewasa ini, yang bersifat komprehensif. Perkembangan dunia usaha ternyata 

tidak berhenti sampai disitu, usahawan kemudian tidak hanya berbicara soal 

keseragaman dalam bentuk Hak atas Kekayaan Intelektual yang dilisensikan, tetapi 

juga kewajiban-kewajiban untuk mematuhi dan menjalankan segala dan setiap 

perintah yang dikeluarkan, termasuk sistem pelaksanaan operasional kegiatan yang 

diberikan lisensi tersebut. Untuk itu maka mulai dikembangkanlah franchise 

(Waralaba) sebagai alternatif pengembangan usaha, khususnya yang dilakukan secara 

Internasional.
2
 

Sebagaimana halnya pemberian lisensi, franchise ini pun sesungguhnya 

mengandalkan para kemampuan mitra usaha dalam mengembangkan dan 

menjalankan kegiatan usaha franchise melalui tata cara, proses serta suatu aturan 

danyang telah ditentukan oleh pengusaha pemberi waralaba. Dalam waralaba ini, 

sebagaimana halnya lisensi dapat dikatakan, sebagai bagian dari kepatuhan mitra 

usaha terhadap aturan main yang diberikan oleh pengusaha pemberi waralaba, mitra 

                                                           
2
 Agus Yudha Hernoko, 2010, Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, 

Kencana, Jakarta, hal. 217 
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usaha diberikan hak untuk memanfaatkan Hak atas Kekayaan Intelektual dan sistem 

kegiatan operasional dari pengusaha pemberi waralaba, baik dalam bentuk 

penggunaan merek dagang, merek jasa, hak cipta atas logo, desain industri, paten 

berupa teknologi, maupun rahasia dagang. Pengusaha pemberi waralaba selanjutnya 

memperoleh imbalan (royalty) atas demikian dapat kita lihat bahwa ternyata waralaba 

juga dapat dipakai sebagai sarana pengembangan usaha secara tanpa batas keseluruh 

bagian dunia. Ini berarti seorang pemberi waralaba harus mengetahui secara pasti 

ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dinegara dimana waralaba akan diberikan 

atau dikembangkan, agar nantinya penerima waralaba tidak beralih “wujud” dari 

mitra usaha menjadi kompetitor. 

Franchise atau waralaba dalam praktek dunia bisnis telah cukup lama dikenal 

secara internasional. Di Indonesia sendiri sumber hukum untuk praktek pembuatan 

perjanjian Franchise ini tetap berakar pada Kitab Undang – Undang Hukum Perdata ( 

KUH perdata ) atau yang dikenal juga dengan nama Burgerlijk Wetboek dalam 

bahasa Belanda dan secara eksplisit dan yuridis baru diatur diIndonesia pada tahun 

1997 dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah RI No. 16 Tahun 1997 tanggal 18 

Juni 1997 tentang Waralaba, dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan 

Republik Indonesia Nomor 259/MPP/Kep/7/1997 tanggal 30 Juli 1997 tentang 

Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba. Dan Kemudian 

telah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2007, 

sertaPeraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 

53/MDAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba. 
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Waralaba sebagai suatu bentuk pengembangan usaha telah mendapat perhatian 

dari para pengusaha yang bermaksud mengembangkan usahanya secara internasional 

dapat melakukan beberapa macam pilihan cara, dari yang paling sederhana hingga 

yang paling kompleks. Secara singkat dikatakan oleh Keegen dalam Gunawan Wijaya 

bahwa ada lima macam cara pengembangan usaha, yaitu :
3
 

1) Melalui perdagangan internasional dengan cara ekspor impor; 

2) Dengan pemberian lisensi; 

3) Melakukan franchising (pemberian waralaba); 

4) Membentuk perusahaan patungan; 

5) Melakukan penanaman modal langsung dengan kepemilikan yang 

menyeluruh, atau melalui merger, konsolidasi maupun akuisisi.
4
 

Kegiatan bisnis dimulai dengan kaidah ekonomi, dimana ada kepentingan 

(demand) dan sisi lain ada modal (supply), yang menciptakan institusi tradisional 

dimana pihak yang kelebihan dana akan mensupplai dana langsung kepada pihak 

yang membutuhkan dana dimana terlihat dalam kegiaatan pembiayaan.
5
Waralaba 

adalah perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau 

menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang 

dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan dan atau penjualan 

barang dan atau jasa (Pasal 1 angka 1). Sedangkan Peraturan Pemerintah RI No. 42 

Tahun 2007 tentang Waralaba memberikan definisi waralaba adalah: Hak khusus 

yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis 

                                                           
3
Gunawan Widjaja,2008,  Franchise dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual, Rajawali Pers, 

Bandung, hal 15 
4
Ibid, hal. 4 

5
 Ahmad Muliadi, 2013, Hukum Lembaga Pembiayaan, Akademia Permata, Jakarta, hal 1 
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dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan / atau jasa yang telah 

terbukti berhasil dandapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak 

lainberdasarkan perjanjian waralaba.
6
 

Di Indonesia aturan hukum mengenai Waralaba (Franchise) belum lengkap. 

Indikator hal ini dapat kita cermati dari ketentuan hukum yang mengatur bisnis 

waralaba,yang sampai saat ini baru diatur dalam satu (1) Peraturan Pemerintah dan 

satu (1) Peraturan Menteri, sebagaimana disebut di atas, memang dalam hal 

perjanjian peran asas kebebasan berkontrak membatasi peran pemerintah untuk ikut 

campur dalam pembuatan kontrak Di Indonesia khususnya kontrak kerjasama, namun 

untuk mencegah suatu tumpang tindih kewajiban dan penambahan kekayaan secara 

tidak adil dalam salah satu pihak maka diperlukan indikator pengaturan klausula yang 

mengatur tentang jumlah royalty dan fee antara para pihak sebagai panduan atau 

guide lines baik pra pembuatan perjanjian maupun pasca perjanjian. Hal ini 

diperlukan untuk menghindari pemegang dan penerima waralaba dari kerugian yang 

tidak diinginkan karena belum lengkapnya perangkat hukum yang melindungi 

mereka. Oleh karena itu pengaturan tentang waralaba bagi para pihak yang akan 

menjalankan usahanya sangat ditentukan oleh perjanjian waralaba itu sendiri yang 

dibuat oleh kedua belah pihak. Pembuatan suatu kontrak bisnis merupakan 

momentum terpenting dalam suatu proses kerja sama bisnis mengingat dalam kontrak 

tersebut akan dituangkan segala sesuatu yang menyangkut penyelenggaraan kerja 

sama dan menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. 

                                                           
6
Amalia Maulana, 2010, Artikel : Franchise Utama, Majalah Info Franchise Indonesia Nomor 

3/V/Maret/2010, Jakarta 
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Secara umum, yang di maksud dengan perjanjian franchise adalah pemberian 

hak oleh franchisor ( pemberi waralaba ) kepada franchisee ( penerima waralaba ) 

untuk menggunakan kekhasan usaha atau ciri pengenal bisnis dibidang perdagangan 

atau jasa berupa jenis produk dan bentuk diusahakan termasuk identitas perusahaan ( 

logo, merek, dan desain perusahaan, penggunaan rencana pemasaran serta pemberian 

bantuan yang luas, waktu, saat, jam operasional, pakaian, dan penampilan karyawan) 

sehingga kekhasan usaha atau ciri pengenal bisnis dagang dan jasa milik franchisee 

sama dengan kekhasan usaha atau bisnis dagang atau jasa milk dagang 

franshisor.
7
Dari kedua pengertian di atas ada dua pihak dalam perjanjian waralaba 

ini, Yaitu pemberi waralaba (franchisor) dan penerima waralaba (franchisee). Yang 

dimaksud dengan franchisor adalah pihak atau para pihak yang memberikan izin 

kepada pihak lain (franchisee) untuk menggunakan kekhasan usaha dan spesifikasi 

(ciri pengenal) bisnis miliknya. Sedangkan yang dimaksud dengan franchisee adalah 

pihak atau para pihak yang mendapat izin atau lisensi waralaba dari pihak franchisor 

untuk menggunakan kekhasan usaha atau spesifikasi usaha franchisor tersebut. Pada 

dasarnya franchisee adalah sebuah perjanjian mengenai metode pendistribusian 

barang dan jasa kepada konsumen. Franchisor dalam jangka waktu tertentu 

memberikan lisensi kepada franchisee untuk melakukan usaha pendistribusian barang 

dan jasa atas nama franchisor.
8
 

Dalam upaya pencapaian nilai kesetaraan yang akan dicapai oleh franchisee 

dan franchisor tidak serta merta harus menilai dalam pencapaian suatu hasil akhir 

namun harus memberikan suatu penilaian yang bersifat out of the box sehingga 
                                                           
7
Bije Widjajanto, 2009, Franchise : Cara Aman Memulai Bisnis, Grasindo, Jakarta, hal. 15 

8
Suryono Ekotama, 2010, Rahasia Kontrak franchise, Citra Media, Jakarta, hal. 33 
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mendapat penilaian keseimbangan yang patut, wajar serta bersifat fair. PP nomor 42 

tahun 2007 tentang waralaba dan PERMENDAG nomor 53 tahun 2012 telah 

mengatur secara tegas mengenai pengaturan kontrak waralaba dan tata cara 

pendaftaran waralaba. Namun klausula waralaba tidak hanya memuat tentang tata 

cara pendaftaran waralaba melainkan hak dan kewajiban serta penerapan klausula 

royalty dan fee didalamnya yang menurut penulis adalah salah satu halangan untuk 

pencapaian nilai kesetaraan dalam franchise agreement atau yang disebut juga 

dengan kontrak waralaba. Didalam Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri 

Perdagangan pun tidak mencantumkan pengaturan akan hal ini. 

Kitab Undang – undang Hukum Perdata memang mengatur mengenai 

perikatan yang boleh dibuat oleh masyarakat dimana didalamnya tersirat asas 

kebebasan berkontrak yang sebenarnya tidak diperlukan intervensi pemerintah dalam 

penentuan klausul perjanjian yang berdasarkan atas kerjasama. Tidak diperlukannya 

intervensi pemerintah bukan berarti pemerintah tidak boleh memberikan suatu 

pranata hukum untuk menjaga keadilan sesuai fungsi negara dalam Undang – undang 

Dasar Negara Republik Indonesia dan fungsi negara dalam tinjauan ekonomi bahwa 

negara sebagai regulator dimana negara mempunyai fungsi untuk ikut campur dalam 

kegiatan ekonomi melalui perangkat hukum publik sebagai sarana kontrol sebagai 

tujuan mengatur kegiatan ekonomi masyarakat. 

Dalam perumusan dan pembuatan suatu kontrak masyarakat diberikan 

kebebasan oleh undang-undang untuk menentukan materi perjanjian dan dengan siapa 

mereka akan saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian sepanjang tidak 

bertentangan dengan syarat sah perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 
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KUHPerdata.
9
 Perjanjian yang dibuat tersebut mempunyai kekuatan mengikat sebagai 

undang-undang bagi kedua pihak. Asas kebebasan berkontrak bukan berarti tanpa 

pembatasan dalam perkembangannya telah terdapat campur tangan pemerintah dalam 

suatu perjanjian yang akan diselenggarakan. Dalam perjanjian waralaba pembatasan 

tersebut dapat dilihat dari kewajiban para pihak untuk mencantumkan klausula-

klausula tertentu dalam perjanjian yang dibuatnya. Hal ini dimaksudkan oleh 

pembentuk undang undang untuk memberikan perlindungan hukum. Pembatasan 

lainnya dalam kebebasan berkontrak adalah dengan munculnya bentuk kontrak-

kontrak standar atau baku. 

Asas kebebasan berkontrak tidak berarti tidak terbatas akan tetapi terbatas oleh 

tanggung jawab para pihak, sehingga kebebasan berkontrak sebagai asas diberi sifat 

yang bertangung jawab. Asas ini mendukung kedudukan yang seimbang di antara 

para pihak sehingga sebuah kontrak akan bersifat stabil dan memberikan keuntungan 

bagi kedua pihak.
10

Hukum pada dasarnya adalah untuk perlindungan kepentingan 

manusia. Dalam setiap hubungan hukum, termasuk perjanjian harus ada 

keseimbangan antara para pihak supaya tidak terjadi konflik kepentingan. Namun 

dalam realitasnya tidak selalu demikian. Selalu terdapat kemungkinan salah satu 

pihak mempunyai posisi yang lebih kuat baik dari sisi ekonomis maupun dari 

penguasaan teknologi atau suatu penemuan yang spesifik. Dalam kondisi ini salah 

satu pihak lebih mempunyai peluang untuk lebih diuntungkan dalam suatu perjanjian. 

Seringkali pihak penyusun menentukan syarat-syarat yang cukup memberatkan 

apalagi kontrak tersebut disajikan dalam bentuk kontrak standar, karena ketentuan-

                                                           
9
 Adil Samadani, 2013, Dasar-Dasar Hukum Bisnis, Mitra Wacana Media, Jakarta, hal 7 

10
 Mariam D. Badrulzaman, 2006, Aneka Hukum Bisnis, Bandung, Alumni, hal. 45 
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ketentuan dalam perjanjian dapat dipakai untuk mengantisipasi kemungkinan 

terjadinya kerugian pada pihaknya. Dalam hal demikian salah satu pihak hanya punya 

pilihan untuk menerima atau menolak perjanjian tersebut. 

Kontrak standar ataupun baku merupakan salah satu bentuk ketidak 

seimbangan posisi antara para pihak dalam berkontrak, dimana dalam pembuatannya 

banyak ditemukan klausul tumpang tindih dalam pemenuhan suatu prestasi para 

pihak yang bersifat memberatkan pemenuhan kewajiban dan akan berakibat pada 

tingginya resiko terjadinya wanprestasi. Dalam hal ini diperlukan suatu pemahaman 

penilaian akan franchise agreement untuk menentukan apakah kontrak tersebut telah 

menjunjung tinggi nilai kesetaraan dalam berkontrak sesuai dengan kepatutan dan 

keadilan. 

Kerja sama bisnis yang saling menguntungkan dalam sistem franchise 

merupakan suatu kebutuhan karena baik pemberi maupun penerima waralaba 

mempunyai kepentingan yang sama untuk mengembangkan usahanya dalam suatu 

kerangka sistem yang terpadudan terkait satu sama lain.
11

 Dalam merealisasikan hal 

tersebut penyusunan dan pembuatan franchise agreement secara adil antara para 

pihak sebagai dasar pelaksanaan kerja sama dimana terjadi banyak perbincangan 

bahwa kontrak komersial khususnya franchise agreement dinilai tidak seimbang 

dalam proses pembagian prestasi maupun kontraprestasi sehingga layak diteliti dan 

dibahas lebih lanjut akan sumber mana yang akan dipakai sebagai titik penentu 

keadilan dalam menentukan substansi dari franchise agreement. 

1.2. Rumusan Masalah 

                                                           
11

 Adi Gunawan, 2012, 10 Rahasia Bisnis Franchise, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 33 
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1. Bagaimana penjabaran asas proporsionalitas dalam franchise agreement ? 

2. Bagaimana implementasi asas proporsionalitas dalam pembuatan  franchise 

agreement agar menemukan nilai kesetaraan antara Franchisor dan 

Franchisee ? 

1.3. Ruang Lingkup Masalah 

Ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini hanya 

terbatas pada sejauh mana asas proporsionalitas dapat memberi kontribusi terhadap 

pembuatan kontrak Franchise yang baik agar tidak terjadi tumpang tindih 

kepentingan yang berat sebelah sehingga dapat merugikan pihak franchisee untuk 

memenuhi kewajibannya dalam bisnis franchise yang telah disepakati. 

1.4. Tujuan Penelitian 

1.4.1. Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan dibidang Hukum 

bisnis, Hukum hak dan pembuatan kontrak khususnya yang terkait dengan franchise 

agreement dalam dunia bisnis waralaba agar untuk kedepannya dapat menjadi acuan 

berkontrak yang baik dan menyeimbangkan antara hak dan kewajiban pihak 

franchisee dan pihak franchisor. 

1.4.2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, meneliti, 

menganalisis dan mencari solusi mengenai permasalahan tentang bentuk pengaturan 

kontrak franchise agar dapat memberi perlindungan yang lebih efektif terhadap 

pelaku bisnis dalam menjalankan usaha yang sehat sesuai dengan filosofi hukum 

yang berlaku. 
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1.5. Manfaat Penelitian 

1.5.1. Manfaat Teoritis 

Memberikan pengetahuan dan gambaran tentang Hukum Bisnis dan Hukum 

Transaksi bisnis khususnya dalam hal bagaimana cara berkontrak yang baik sesuai 

dengan kebiasaan dan kultur rakyat Indonesia dengan mengaplikasikan asas – asas 

utama sebagai fondasi yang kuat untuk menentukan hak dan kewajiban para pihak.  

 

1.5.2. Manfaat Praktis 

Memberikan pengetahuan serta penjelasan yang konkrit kepada akademisi dan 

praktisi hukum dan umumnya kepada masyarakat tentang bentuk franchise 

agreement yang baik agar dapat mencerminkan asas – asas penting dalam berkontrak 

secara konsensus serta memberi sumbangsih ilmu untuk dapat dijadikan rekomendasi 

pembentukan pengaturan dimasa yang akan datang. 

1.6. Orisinalitas Penelitian 

Penelitian ini belum pernah dilakukan oleh peneliti lainnya, tetapi terdapat 

penelitian serupa antara lain: 

1. Penelitian tentang Asas Proporsionalitas dan Asas Keseimbangan dalam 

Perjanjian Waralaba sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri 

Perdagangan Nomor 53 Tahun 2012 dari Universitas Sebelas Maret 

Surakarta pada tahun 2013 oleh Nuraini Apriliana R., yang lebih 

menekankan pada perlindungan Franchisee dan penelitian secara empiris 

terhadap PT. Kinclong Laundry; 
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2. Penelitian tentang Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Terhadap 

Pembuatan Perjanjian Franchise Pizza Hut yang ditulis oleh Wita 

Sumarjono C. Setiawan pada tahun 2010 Mekanisme penelitian ini 

menekankan pada landasan – landasan pembuatan perjanjian seperti asas 

itikad baik, kepatutan dan asas kebebasan berkontrak; 

3. Penelitian terhadap Perlindungan Hukum Terhadap Franchisee dalam 

Perjanjian Franchise di Indonesia yang ditulis oleh Bambang Tjatur 

Iswanto, SH., Pada tahun 2007 dimana penelitian ini menekankan pada 

bentuk perlindungan hukum yang didapat oleh para pelaku bisnis 

Franchise dan hambatan – hambatan yang didapat ketika melakukan 

perjanjian Franchise. Penelitian ini memiliki konsep yang berbeda dengan 

penelitian – penelitian diatas karena lebih berkonsentrasi pada bagaimana 

asas keseimbangan dapat dipakai sebagi acuan dalam pembuatan 

perjanjian khususnya perjanjian Franchise. Bagaimana asas keseimbangan 

dapat menjadi tolok ukur suatu pembuatan perjanjian yang baik sehingga 

tidak terjadi tumpang tindih kepentingan dalam pembuatan perjanjian 

serta penerapan teori – teori yang dapat melindungi kedua belah pihak 

antara pihak Franchisor dan pihak Franchisee sehingga dapat ditemukan 

suatu dasar yang tepat untuk dijadikan sebagai acuan berkontrak 

diIndonesia. 

1.7. Landasan Teoritis 

Teori hukum merupaakan suatu esensi penting dalam penelitian 

hukum. Teori hukum mempunyai definisi sebagai berikut : “ Suatu 
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keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan dan berkenaan dengan sistem 

konseptual aturan – aturan hukum dan putusan – putusan hukum, dan sistem 

tersebut untuk sebagian yang penting dipositifkan”
12

 Untuk melihat perbedaan 

antara teori hukum dengan asas hukum maka dapat dilakukan dengan cara 

melihat / membandingkan pengertian dari teori hukum maupun asas hukum 

tersebut. Menurut Friedman, teori hukum adalah ilmu pengetahuan yang 

mempelajari esensi hukum yang berkaitan antara filsafat hukum di satu sisi 

dan teori politik di sisi lain. Disiplin teori hukum tidak mendapatkan tempat 

sebagai ilmu yang mandiri, maka disiplin teori hukum harus mendapatkan 

tempat di dalam disiplin ilmu hukum secara mandiri; sedangkan asas hukum 

menurut adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum postif dan yang oleh 

ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas 

hukum umum itu merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu 

masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa asas hukum merupakan norma 

dasar terbentuknya suatu peraturan hokum yang dimana asas hukum tersebut 

terjabarkan dalam peraturan hukum tersebut; sedangkan teori hukum 

merupakan suatu disiplin ilmu pengetahuan yang mempelajari esensi 

hukum.  Asas hukum terdapat di dalam teori hukum karena dalam teori 

hukum selain mempelajari tentang sejarah hukum, filsafat hukum juga 

mempelajari tentang asas hukum.
13

 Dalam landasan teoritis hukum, juga 

dikenal istilah konsep hukum, konsep hukum menurut Hans Kelsen yang 

mengemukakan tentang konsep hukum murni yaitu : hukum itu sendiri harus 
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murni dari elemen-elemen asing yang tidak yuridis. Inilah prinsip metodologis 

dasarnya dari konsep Hans kelsen tentang konsep hukum murninya. Hukum 

harus dibersihkan dari anasir - anasir yang non yuridis, seperti unsur 

sosiologis, politis, historis, bahkan etis. Kelsen memahami pure theory of law-

nya sebagai teori kognisi hukum, teori pengetahuan hukum. Sebagai sebuah 

teori, ia terutama dimaksudkan untuk mengetahui dan menjelaskan tujuannya. 

Teori ini berupaya menjawab pertanyaan-pertanyaan, apa itu hukum dan 

bagaimana ia ada, bukan bagaimana ia semestinya ada. Ia merupakan ilmu 

hukum (yurisprudensi), bukan politik hukum.
14

 Sedangkan menurut 

H.L.A.Hart, konsep hukum menjelaskan bahwa pertama-tama hukum harus 

dipahami sebagai sistem peraturan. Dengan pendapatnya bahwa hukum 

ternyata adalah suatu sistem peraturan maka bisa di simpulkan ada sedikit 

kesamaan antara konsep hukun John Austin, yaitu teori hukum murni yang 

memurnikan hukum dari anasir-anasir asing dengan konsep hukum H.L.A 

Hart tentang hukum harus dipahami sebagai sistem peraturan.
15

 

Guna menjawab rumusan permasalahan yang akan diteliti seperti  diatas, 

maka akan dijabarkan mengenai landasan teori sebagai berikut : 

1.7.1.  Perjanjian Sebagai Tindakan Hukum 

Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya mendefinisikan perjanjian sebagai 

berikut : 

“in jurisprudence,agreement may be defined as a concord of 

understanding and intention between two or more parties with 
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 Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2008,  Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Gramedia Pustaka Utama , 

Jakarta , hal. 115. 
15
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respect to the effect upon their relatives rights and duties that 

have been mutually consented”
16

 

 

Dari uraian tersebut bisa disimpulkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu 

pemahaman dan niat antara satu pihak dengan pihak yang lain untuk melaksanakan 

hak dan kewajiban yang telah mereka sepakati. Ini juga disebut dalam tata hukum 

kita yaitu dalam Pasal 1313 BAB 2 (dua) Kitab Undang – undang Hukum Perdata 

(KUHPER) 

Tindakan atau perbuatan yang merupakan awal (alpha) dan akhir (omega) dari 

hukum perikatan adalah perjanjian. Suatu perbuatan hukum mendasarkan pada 

landasan kekuatan mengikatnya secara yuridikal dalam kehendak psikis yang 

dinyatakan oleh pihak yang melakukan tindakan tersebut. Jika ada dua belah pihak 

yang terlibat, seperti dalam suatu perjanjian, landasan perbuatan hukum berganda 

ialah kehendak kedua belah pihak. Melalui kesepakatan yang dibuat manusia atau 

terjadinya perjumpaan kehendak terciptalah kekuatan mengikat secara yuridikal.
17

 

Didalam kehidupan manusia, selalu terdapat keinginan untuk mewujudkan 

nilai imparetis etis dalam hidup. Hal ini terjadi dari generasi ke generasi mengikuti 

irama perjalanan masa. Acuan yang berupa fakta bahwa dalam pergaulan tingkah 

laku sesamanya, manusia perlu melengkapkan diri dengan seperangkat kaidah hidup. 

Nilai ini tercermin dalam pengakuan akan keterikatan pada sebuah kontrak atau apa 

yang dikenal dalam dunia hukum dengan “Pact Sunt Servanda” jika ditelusuri makna 

dengan pandangan yang luas. 
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Menurut uraian tersebut maka dapat diartikan bahwa manusia dalam 

melangsungkan kegiatan sosial maupun ekonomi memerlukan suatu bentuk kaidah 

yang konkrit, pasti dan berkekuatan hukum untuk menjamin hubungannya dengan 

individu maupun kelompok yang lain, melindungi hubungan konsensus yang mereka 

sepakati dan mengahalalkan prestasi yang akan mereka lakukan. Semua bentuk 

perjanjian selalu lahir dari kesepakatan antara kedua belah pihak. Perjanjian dalam 

bahasa Inggris dalam Black”s Law Dictionary adalah : 

”A Mutual Understanding between two or more persons about 

their relatives rights and duties regarding past or future 

performances; a manifestasion of mutual assent by two or more 

people”
18

 

 

Dari uraian diatas maka salah satu syarat terbentuknya suatu perjanjian adalah 

melalui kesepakatan kedua belah pihak yang cakap hukum sesuai dengan Pasal 1313 

dan Pasal 1320 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPER). 

Dalam penelitian normatif, suatu bentuk asas – asas berperan penting sebagai 

suatu kaidah penilaian yang fundamental. Pengertian asas itu sendiri antara lain 

menurut Paul Scholten dalam buku JJ. Bruggink adalah pikiran – pikiran dasar, yang 

terdapat didalam dan dibelakang sistem hukum yang masing – masing dirumuskan 

dalam aturan – aturan perundang – undangan dan putusan – putusan hakim, yang 

berkenaan dengannya ketentuan – ketentuan dan keputusan – keputusan individual 

dapat dipandang sebagai penjabarannya.
19

 

Terdapat beberapa asas penting dalam perjanjian selain asas perjanjian 

mengikat  yaitu : 
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1) Asas konsensualisme 

Adalah suatu perjanjian cukup ada kata sepakat dari mereka 

yang membuat perjanjian itu tanpa diikuti dengan perbuatan 

hukum lain kecuali perjanjian yang bersifat formal. 

2) Asas iktikad baik  

Orang yang akan membuat perjanjian harus dilakukan dengan 

itikad baik. Itikad baik dalam pengertian yang subyektif dapat 

diartikan sebagai kejujuran seseorang yaitu apa yang terletak 

pada seorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. 

Sedangkan itikad baik dalam pengertian obyektif adalah bahwa 

pelaksanaan suatu perjanjian hukum harus didasarkan pada 

norma kepatuhan atau apa-apa yang dirasa sesuai dengan yang 

patut dalam masyarakat. 

3) Asas Pacta Sun Servanda  

Merupakan asas dalam perjanjian yang berhubungan dengan 

mengikatnya suatu perjanjian.Perjanjian yang dibuat secara sah 

oleh para pihak mengikat mereka yang membuatnya.Dan 

perjanjian tersebut berlaku seperti Undang-Undang.Dengan 

demikian para pihak tidak dapat mendapat kerugian karena 

perbuatan mereka dan juga tidak mendapat keuntungan darinya, 

kecuali kalau perjanjian tersebut dimaksudkan untuk pihak 

ketiga. Maksud dari asas ini dalam suatu perjanjian tidak lain 
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untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak yang telah 

membuat perjanjian itu. 

4) Asas berlakunya suatu perjanjian  

Pada dasarnya semua perjanjian itu berlaku bagi mereka yang 

membuatnya tak ada pengaruhnya bagi pihak ketiga kecuali 

yang telah diatur dalam undang-undang, misalnya perjanjian 

untuk pihak ketiga.Asas berlakunya suatu perjanjian diatur 

dalam Pasal 1315 KUH Perdata yang berbunyi : “Pada 

umumnya tidak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama 

sendiri atau meminta ditetapkannya suatu perjanjian suatu janji 

dari pada untuk dirinya sendiri”.
20

 

Terdapat beberapa pendapat yang menyatakan bahwa asas pact sunt servanda 

merupakan suatu asas hukum berdasarkan pada analisa serta pembahasan berbagai 

aspek fenomena secara tersendiri dan menyeluruh baik dalam konsepsi teoritis 

maupun dalam pelaksanaan praktis. Teori pact sunt servanda adalah suatu teori yang 

berasal dan berkembang dalam tradisi hukum Eropa Kontinental, yang mengajarkan 

bahwa terhadap suatu kontrak yang dibuat secara sah dan sesuai dengan hukum yang 

berlaku, serta sesuai pula dengan kebiasaan dan kelayakan, sehingga diasumsi 

sebagai kontrak yang dibuat dengan itikad baik, maka klausula – klausula dalam 

kontrak seperti itu mengikat para pihak yang membuatnya, dimana kekuatan 

mengikatnya setara dengan kekuatan mengikat sebuah Undang – undang, dan 

karenanya pula pelaksanaan kontrak seperti itu tidak boleh baik merugikan pihak 
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lawan dalam kontrak maupun merugikan pihak ketiga diluar para pihak dalam 

kontrak tersebut. Apabila kontrak seperti itu tidak dipenuhi ketentuannya oleh salah 

satu pihak tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum maka pihak tersebut telah 

melakukan wanprestasi sehingga harus mengganti kerugian terhadap pihak lain sesuai 

hukum yang berlaku, hal mana dapat dipaksakan berlakunya melalui campur tangan 

pengadilan atau campur tangan pihak yang berkompeten lainnya.
21

 

Suatu kontrak lahir atas kesepakatan kedua belah pihak, sementara jika kita 

menilik terhadap sumber hukum yang mengatur tentang perjanjian salah satunya 

adalah Pasal 1313 KUHPER yang mana hanya dijelaskan bahwa perjanjian 

merupakan perbuatan yang mengikatkan diri antara satu pihak dengan pihak yang lain 

sementara tidak dijelaskan bahwa kapan sejatinya suatu perbuatan layak disebut 

dengan perjanjian sehingga tidak tampaknya asas konsensualisme dan terdapat 

dualisme karena perbuatan yang bukan perbuatan hukumpun akan disebut sebagi 

perjanjian.
22

Untuk memperjelas pengertian tersebut, maka diperlukan suatu doktrin 

baru yang semata – mata tidak melihat perjanjian sebagai suatu perbuatan dimasa kini 

(present) namun juga harus dilihat perbuatan – perbuatan yang sebelumnya (past) 

atau yang mendahuluinya (future). 

Dalam menganalisa doktrin ini, muncullah apa yang disebut teori momentum 

yang dikemukakan oleh Van Dunne, dimana menurut beliau terdapat tiga tahap dalam 

membuat perjanjian yaitu :
23

 

1. Tahap Pra Contractual, yaitu adanya penawaran dan penerimaan 
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2. Tahap Contractual, yaitu adanya persesuaian pernyataaan kehendak 

antara para pihak 

3. Tahap Post Contractual, yaitu pelaksanaan perjanjian 

Teori momentum merupakan teori yang familiar dengan hukum kontrak karena 

berhubungan dengan perjanjian yang akan dilaksanakan. Momentum suatu perjanjian 

ditentukan mulai dari awal pelaksanaan sampai pada berakhirnya suatu perjanjian. 

1.7.2. Bargaining Position Para Pelaku Perjanjian 

Dalam suatu perjanjian, tidak dapat dipungkiri bahwa suatu kepentingan 

menjadi dasar untuk membuat perjanjian. Perjanjian Franchise merupakan suatu 

contoh dimana suatu kepentingan para pihak dituangkan secara tidak seimbang 

dimana salah satu pihak merasa dipersulit untuk melakukan kewajibannya akibat dari 

syarat yang berat sehingga tuntutan konsensualisme dalam perjanjian tidak dapat 

dicapai. 

Kegiatan bebas berkontrak merupakan suatu cerminan dunia ekonomi modern. 

Namun menurut teori kepentingan, hukum (termasuk juga perjanjian) bertujuan untuk 

menjamin adanya kebahagiaan yang sebesar – besarnya pada orang yang sebanyak – 

banyaknya. Kepastian melalui hukum merupakan tujuan utama dari teori ini, dimana 

peraturan – peraturan yang timbul isinya mengikat orang – orang yang 

menyepakatinya dan dapat dipertahankan melalui sanksi – sanksi yang tertulis yang 

merupakan kehendak dari si pembuat perjanjian.
24

 

                                                           
24

 Ahmadi Miru, 2007, Hukum Kontrak& Perancangan Kontrak, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 3 



22 
 

 
 

Perjanjian dapat dikatakan sah jika tercapai suatu kesepakatan yang bersifat 

konsensus antar kedua belah pihak. Maka dari itu, pertimbangan pada saat membuat 

suatu perjanjian tidak terbatas pada suatu momentum saja melainkan juga resiko 

kedepan dan Bargaining Position antar kedua belah pihak. Dalam berbagai literatur 

dapat ditemukan teori tentang resiko dan tawar menawar yaitu : 

1) Teori 3P, Teori ini didasarkan kepada pemilikiran Scoott J. Burham 

yang mendasarkan dalam penyusunan suatu kontrak haruslah dimulai 

mendasari dengan pemikiran-pemikiran sebagai berikut: 

a) Predictable, dalam perancangan dan analisa kontrak 

seorang darfter harus dapat meramalkan atau 

melakukan prediksi mengenai kemungkinan-

kemngkinan apa yang akan terjadi yang ada kaitannya 

dengan kontrak yang disusun. 

b) Provider, yaitu  Siap-siap terhadap kemungkinan yang 

akan terjadi. 

c) Protect of Law, perlindungan hukum terhadap kontrak 

yang telah dirancang dan dianalisa sehingga dapat 

melindungi klien atau pelaku bisinis dari kemungkinan 

kemungkin terburuk dalam menjalankan bisnis. 
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2) Teori berdasarkan prestasi kedua belah pihak, menurut Roscue pound 

terdapat beberapa teori tentang prestasi yang mempengaruhi suatu 

perjanjian yaitu :
25

 

a) Teori Hasrat (Will Theory). Teori hasrat ini 

menekankan kepada pentingnya “hasrat” (will atau 

intend) dari pihak yang memberikan janji. Ukuran dari 

eksistensi, kekuatan berlaku  dan substansi dari suatu 

kontrak diukur dari hasrat tersebut. Menurut teori ini 

yang terpenting dalam suatu kontrak bukan apa yang 

dilakukan oleh para pihak dalam kontrak tersebut, akan 

tetapi apa yang mereka inginkan. 

b) Teori Tawar Menawar (Bargaining Theory). Teori ini 

merupakan perkembangan dari teori “sama nilai” 

(equivalent theory) dan sangat mendapat tempat dalam 

Negara-negara yang menganut system Common 

Law.  Teori sama nilai ini mengajarkan bahwa suatu 

kontrak hanya  mengikat sejauh apa yang 

dinegosiasikan (tawar menawar) dan kemudian 

disetujui oleh para pihak. 

c) Teorisama nilai (Equivalent Theory). Teori ini 

mengajarkan bahwa suatu kontrak baru mengikat jika 
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para pihak dalam kontrak tersebut memberikan 

prestasinya yang seimbang atau sama nilai (equivalent). 

Franchise Agreement merupakan suatu bentuk kontraktual dalam dunia bisnis 

untuk menjalankan bisnis waralaba dimana dalam pembentukannya memerlukan 

konsep yaitu konsep 4p yang terdiri dari : 

1) Product, Menentukan produk/jasa yang akan 

ditawarkan ke pasar umumnya menjadi langkah paling 

awal. Ide mengenai produk bisa didapatkan dari 

beberapa sumber. Cara termudah adalah dengan 

membandingkan langsung produk sejenis seperti yang 

ingin dijual, dan melakukan riset kecil-kecilan ke target 

pasar mengenai kelebihan dan kekurangan dari produk 

tersebut. Hasil dari riset tersebut diharapkan 

memberikan informasi yang lebih akurat bagi 

wirausaha mengenai prospek pasar yang 

akandimasukinya dan produk macam mana yang 

diharapkan oleh target pasar. 

2) Price,  Menentukan harga produk tidak semudah yang 

dibayangkan. Pertanyaan utamanya adalah, 

Bilamanakah harga produk atau jasa dapat diterima 

oleh pasar? Cara yang umum digunakan adalah dengan 

menggunakan patokan hitungan biaya produk tersebut 

dari awal disiapkan hingga siap jual. Setiap produk 
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memiliki berbagai komponen biayanya sendiri, dari 

awal produksi hingga produk tersebut dipajang di rak-

rak display penjualan. Menentukan harga berdasarkan 

biaya dilakukan dengan menambahkan presentase 

margin tertentu ke biaya produk, dan presentase 

tersebut dianggap sebagai keuntungan. Persentase 

didapatkan sesuai dengan rata-rata margin di pasaran. 

Menggunakan metode ini memiliki kelemahan sendiri. 

Produk akan mengalami krisis keunikan (uniqueness) 

dimana keunikan yang memiliki daya pembeda produk 

dari saingannya luput diperhitungkan. Keunikan justru 

mampu membantu produk agar memiliki harga 

premium di pasar. 

3) Placement, Tidak kalah penting adalah mengenai 

dimana produk tersebut yang akan ditawarkan tersebut 

mudah ditemukan oleh target pasar yang dituju. Pada 

beberapa industri, misalnya ritel atau restoran, masalah 

penempatan berarti sangat penting. Ungkapan “Lokasi, 

Lokasi, Lokasi” sebaiknya sangat diperhatikan oleh 

wirausaha, karena bisa jadi pemilihan lokasi tempat 

usaha yang buruk dapat berakibat langsung kepada 

kegagalan dari usaha yang dijalankan. 
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4) Promotion, Aspek penting lainnya adalah mengenai 

promosi dari produk. Bagaimana suatu produk akan 

dikenalkan ke pasar agar pelanggan tergerak untuk 

membelinya. Salah satu cara berpromosi efektif adalah 

dengan beriklan. Bagi wirausaha yang baru memulai 

bisnis, iklan dilakukan dengan mempertimbangkan 

efektifitas dan efisiensi-nya. Untuk mendapatkan 

efektifitas beriklan sebaiknya dilakukan pemilihan 

media iklan yang benar-benar cocok dengan karakter 

target pasar dari produk. Mungkin tidak diperlukan 

untuk memasang iklan di segala media/tempat karena 

belum tentu berpengaruh kepada peningkatan 

penjualan. Selain itu pemasangan iklan juga 

berhubungan dengan biaya yang dikeluarkan. Pada 

tahap-tahap awal memulai bisnis, sebaiknya masalah 

biaya mendapat perhatian khusus agar tidak menjadi 

ganjalan dalam operasional usaha. Tentukan juga 

tujuan dari promosi, apakah untuk menciptakan 

kesadaran merek atau dimaksudkan untuk 

meningkatkan penjualan. Jangan lupa untuk mengukur 

hasil dari setiap kegiatan promosi yang dilakukan, 
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apakah sesuai dengan harapan atau masih perlu 

perbaikan untuk kegiatan promosi berikutnya.
26

 

1.7.3. Keadilan sebagai dasar dalam berkontrak 

Pembahasan mengenai hubungan antara kedua belah pihak yang mengikatkan 

dirinya dalam suatu perjanjian yang kemudian akan dijadikan suatu dasar hukum bagi 

para penyepakat ( pasal 1320 dan pasal 1338 KUHPER ) tidak dapat dilepaskan 

hubungan dengan masalah keadilan. Berbagai cara telah ditempuh oleh banyak ahli 

untuk menciptakan suatu kondisi kondusif dan win – win solution untuk berkontrak 

secara benar dengan memperhitungkan berbagai latar belakang dan kondisi kedua 

belah pihak dan melahirakn suatu bentuk prestasi dan kontraprestasi yang dapat 

diterima dan dianggap adil oleh kedua belah pihak. 

Pertanyaan seputar apakah itu keadilan serta tolok ukur yang digunakan sudah 

sering didengar namun menjadi abstrak apabila dihubungkan dengan berbagai 

kepentingan yang kompleks. Dalam tulisan ini akan dijabarkan beberapa pendapat 

ahli tentang keadilan yaitu : 

1) Menurut Upianus, beliau menggambarkan keadilan sebagai “ Justicia 

est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi” ( 

keadilan adalah kehendak yang terus – menerus dan tetap memberikan 

kepada setiap orang yang menjadi haknya ). Perumusan ini dengan 

tegas mengakui hak masing – masing orang terhadap lainnya serta apa 

yang seharusnya menjadi bagiannya, demikian pula sebaliknya. 
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2) Menurut John Boatright dan Manuel Velasques keadilan dibagi 

menjadi 3 yaitu : keadilan distributif ( distributive justice ) yaitu hak 

dan kewajiban harus dibagin secara adil ; keadilan retributif( 

retributive justice ) yaitu berkaitan dengan terjadinya kesalahan, 

dimana hukum atau denda dibebankan kepada orang yang bersalah 

haruslah bersifat adil ; keadilan kompensatoris ( compensatory justice 

), menyangkut tentang kesalahan yang dibuat, tetapi menurut aspek 

lain, dimana orang mempunyai kewajiban moral untuk memberikan 

kompensasi atau ganti rugi kepada pihak lain yang dirugikan.
27

 

3) Menurut L.J. Van Apeldoorn, keadilan itu memperlakukan sama 

terhadap hal yang sama dan memperlakukan yang tidak sama 

sebanding dengan ketidaksamaannya. Asas keadilan tidak menjadikan 

persamaan hakiki dalam pembagian – pembagian kebutuhan hidup. 

Hasrat akan persamaan dalam bentuk perlakuan harus membuka mata 

bagi ketidaksamaan didalam kenyataan. Terkait dengan pendapat 

tersebut, perlu diperhatikan makna keadilan dari suatu asas yang 

menentukan “bentuk” menjadi asas yang memberikan “isi” dari suatu 

standar atau ukuran. 

 

1.7.3. Asas Proporsionalitas Sebagai Prinsip Keadilan 

Pengertian Kebebasan berkontrak dan asas pacta sunt servanda dalam 

kenyataannya dapat menimbulkan masalah. Kebebasan berkontrak didasarkan pada 
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asumsi bahwa para pihak dalam kontrak memiliki posisi tawar (bargaining position) 

yang seimbang, tetapi dalam kenyataannya para pihak tidak selalu memiliki posisi 

tawar yang seimbang.
28

Persyaratan standar selalu diterima oleh pihak lawan tanpa 

membaca persyaratan ini atau mengetahui isi secara utuh, bahwa terhadap penentuan 

kontrak standar tersebut pada penggunaannya menimbulkan kerugian yang sangat 

serius. Dalam beberapa peristiwa dalam persyaratan standar dibuat tanpa hak karena 

konflik – konflik yang akan datang diselesaikan apriori dengan merugikannya atau 

karena penyelesaian konflik diserahkan kepada instansi yang tidak dapat diharapkan. 

Kontrak yang demikian seringkali diibaratkan dengan pertarungan dua kekuatan yang 

tidak seimbang, antara pihak yang mempunyai bargaining position kuat (baik karena 

penguasaan modal/dana, teknologi maupun skill) dengan pihak yang lemah 

bargaining position – nya. Dengan demikian pihak yang lemah bargaining position – 

nya hanya sekedar menerima segala isi kontrak dengan terpaksa (taken for granted) 

sebab apabila mencoba menawar dengan alternatif lain kemungkinan besar akan 

menerima konsekuensi kehilangan apa yang dibutuhkan. Jadi hanya ada dua alternatif 

pilihan bagi pihak yang lemah bargaining position -nya untuk menerima atau 

menolak (take it or leave it). 

Asas keseimbangan ini memang tepat jika dimasukkan sebagai tolok ukur 

untuk menilai bagaimana pertukaran hak dan kewajiban dalam perjanjian yang baik 

namun masih diperlukan suatu kajian dan pemahaman yang objektif dan 

komprehensif dalam menilai isi kontrak, terutama terkait dengan klausul – klausul 

kontrak yang dianggap berat sebelah.Sering kali terjadi miskonsepsi mengenai 
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eksistensi kontrak yang pada akhirnya menjebak dan menyesatkan penilaian yang 

objektif khususnya tentang “apakah kontrak tersebut seimbang atau berat sebelah”. 

Banyak pihak dengan mudah terjebak untuk menyatakan bahwa suatu kontrak itu 

tidak seimbang dikarenakan perbedaan status masing – masing pihak yang berkontrak 

misalnya dengan sekedar memerhatikan perbedaan latar belakang para pihak yang 

berkontrak ( perbadaan negara, kebudayaan dan posisi ) dan secara sumir menyatakan 

bahwa kontrak tersebut berat sebelah dengan dengan asumsi bargaining position 

yang berbeda. Memang dalam beberapa hal, hal itu sering terjadi dalam beberapa 

kontrak khususnya kontrak konsumen namun untuk kontrak yang lain semisal 

kontrakk komersial khususnya Kontrak franchise, kiranya akan lebih fair dan 

obyektif apabila menilai keberadaan suatu kontrak dengan cara mencermati 

substansinya. 

Ketentuan Asas Keseimbangan Agar setiap pertukaran yang berujung pada 

pengayaan yang adil, dapat dipandang sebagai fair exchange maka suatu prestasi 

harus diimbangi dengan kontraprestasi.Pertukaran timbal balik merupakan konsep 

kunci bagi terciptanya keadilan yang sebagaimana dimaksud diatas. Munir Fuady 

membedakan ketidakadilan terbagi kedalam dua jenis yaitu: 

1) Ketidakadilan yang bersifat prosedural yang dimaksudkan adalah 

ketidak adilan dari klausulal kontrak sebagai akibat dari kedudukan 

para pihak yang tidak seimbang dalam proses tawar menawar dari 

kontrak tersebut;  
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2) Ketidakadilan yang bersifat substantif adalah klausula dalam kontrak 

itu sendiri yang bersifat berat sebelah tanpa menghubungkannya 

kepada proses tawar menawar dari kontrak tersebut.
29

 

Miskonsepsi yang dilahirkan sering terjadi karena kita hanya semata- mata 

hanya menilai kontrak ( heading ) bukannya substansi dari kontrak tersebut. Jika 

diberikan pengertian, asas keseimbangan dan asas proporsionalitas memiliki definisi 

yang hampir sama tetapi jika diteliti lebih lanjut asas keseimbangan lebih 

menekankan kepada kesamaan hak dan kewajiban yang diperoleh tanpa memandang 

latar belakang dan posisi daripada para pihak sedangkan asas proporsionalitas menilai 

substansi dan memperhatikan latar belakang dan posisi para pihak. Jika berbicara 

mengenai posisi, akan sangat sulit menemukan kontrak franchise dengan posisi para 

pihak yang sama kuat. Asas proporsionalitas dalam kontrak diartikan sebagai asas 

yang mendasari pertukaran hak dan kewajiban para pihak sesuai proporsi atau 

bagiannya. Proporsionalitas pembagian hak dan kewajiban ini yang diwujudkan 

dalam sebuah proses hubungan kontraktual. Asas Proporsionalitas menekankan 

kepada proporsi pembagian hak dan kewajiban diantara para pihak bukannya pada 

keseimbangan terhadap hasil. 

Asas keseimbangan secara umum memberi makna keseimbangan posisi pihak 

yang berkontrak. Oleh karena itu, jika terjadi ketidakseimbangan posisi yang 

menimbulkan gangguan terhadap isi kontrak maka diperlukan intervensi otoritas 

tertentu ( pemerintah ). Ini terlihat jelas dipakai dalam kontrak konsumen, dimana 

hubungan konsumen – produsen diasumsikan hubungan yang subordinat, sehingga 
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konsumen berada pada posisi lemah dalam proses pembuatan kehendak 

kontraktualnya. Ketidakseimbangan dapat dilihat dalam dominasi produsen, 

hubungan subordinat dan posisi tawar menawar yang lemah. Maka dari itu untuk 

menyeimbangkan posisi tersebut diperlukan intervensi dari pemerintah contohnya 

adalah Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen 

dimana ini adalah bentuk intervensi yang bertujuan untuk memberikan perlindungan 

hukum kepada konsumen dengan cara membatasi sekaligus menyeimbangkan posisi 

tawar menawar para pihak. 

Penulisan ini akan memfokuskan penelitian akan jabaran dari asas 

proporsionalitas yang dianggap tepat dipakai sebagai tolok ukur dalam menilai 

substansi dalam franchise agreement. Karena seperti yang sudah dijelaskan dalam 

latar belakang, perbedaan asas keseimbangan dan asas proporsionalitas dalam menilai 

suatu substansi dalam kontrak. 

Konsep yang dipaparkan diatas akan digunakan untuk menjawab perumusan 

masalah dalam rumusan masalah 1 dan 2. Asas proporsionalitas yang disebutkan 

diatas akan dipaparkan lebih lanjut untuk menjawab rumusan masalah satu sedangkan 

teori lahirnya kontrak sampai teori resiko akan digunakan untuk menjawab rumusan 

masalah dua. 

1.8. Metode Penelitian 

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan konw – how dalam ilmu hukum, 

bukan sekedar know about. Sebagai kegiatan know – how, penelitian hukum 

dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Disinilah dibutuhkan 

kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, 
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menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas 

masalah tersebut.
30

 

Isu hukum mempunyai posisi yang sentral didalam penelitian hukum 

sebagaimana kedudukan masalah didalam penelitian lainnya, karena isu hukum itulah 

yang harus dipecahkan didalam penelitian hukum sebagaimana permasalahan yang 

harus dijawab didalam penelitian bukan hukum. Penelitian termasuk grounded 

research yang diawali dengan merumuskan masalah.
31

 Isu hukum juga kerap kali 

timbul karena adanya dua proposisi yang mempunyai hubunngan, baik yang bersifat 

fungsional, kausalitas maupun yang satu menegaskan yang lain dimana dengan 

adanya dua proposisi hukum yang saling berhubungan satu terhadap yang lainnya 

yang jika salah dalam mengidentifikasinya akan berakibat salah dalam mencari 

jawaban atas isu terseebut yang kkemudian akan berakibat salah dalam melahirkan 

suatu argumentasi yang diharapkan dapat memecahkan isu hukum tersebut. 

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum 

sebagai sebagai sebuah fondasi sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah 

asas, norma, kaidah, dari peraturan perundang – undangan, putusan pengadilan, 

perjanjian serta doktrin. 

Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya menjelaskan penelitian hukum 

normatif adalah :
32

 

“Suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip – 

prinsip hukum, maupun doktrin – doktrin hukum untuk menjawab 

permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif 
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dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep 

baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang 

dihadapi” 

 

Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi 

hukum sebagai dasar penentu apakah sesuatu peristiwa sudah benar atau salah serta 

bagaimana sebaiknya peristiwa ini menurut hukum serta kekosongan hukum yang 

terdapat dalam peraturan perundang – undangan. Sehingga apabila orang akan 

melakukan penelitian hukum normatif, maka ia akan memulai dari suatu peristiwa 

hukum dan selanjutnya akan dicari rujukan pada sistem norma, asas – asas hukum 

maupun doktrin – doktrin hukum yang diajarkan para ahli untuk mencari konstruksi 

hukum maupun hubungan hukumnya. 

1.8.1. Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian hukum dibagi menjadi 2 (dua) yaitu penelitian hukum normatif 

yaitu penelitian mengenai substansi hukum yang terdiri dari norma, kaidah, asas-asas 

hukum, doktrin dan peraturan perundang-undangan. Sementara itu ada pula penelitian 

hukum empiris yaitu penelitian mengenai struktur dan budaya hukum.
33

 

Jenis penelitian hukum yang dilakukan penulis adalah  jenis penelitian hukum 

normatif dengan melakukan penelitian pengambilan isu dari  hukum sebagai sistem 

norma yang digunakan untuk memberikan justifikasi preskriptif tentang suatu 

peristiwa hukum dan hanya terbatas pada lingkup konsep hukum, asas hukum dan 

kaidah peraturan saja dimana penelitian normatif ini hanya berhenti sampai ruang 

lingkup konsepsi hukum, asas hukum dan peraturan saja dan tidak sampai kepada 

bagaimana perilaku manusia terhadap aturan tersebut. 
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Penelitian hukum normatif ini merupakan penelitian sistematika hukum yang 

dapat dilakukan terhadap asas – asas  tertentu yang bertujuan untuk mengadakan 

identifikasi terhadap pengertian pokok atau dasar hak dan kewajiban, peristiwa 

hukum, hubungan hukum, dan objek hukum.
34

 Dalam kaitannya A.T.H. Smith 

menyatakan bahwa  

… the criteria  for legal research are: The ability to analyse a  

problem involving  a question of law, and through research to 

provide a solution to it. This involves the ability: 

i. to identify and find relevant legal sources and materials; 

ii. to extract the essential points from those legal sources and 

materials; 

iii. to apply the law to the facts of the problem so as to produce 

satisfactory answers to the question posed; and 

iv. to communicate the reason for those answers, making use of 

legal sources and material.
35

 

kriteria dari penelitian hukum adalah: kemampuan untuk menganalisa suatu 

permasalahan yang berkaitan dengan pertanyaan tentang hukum, dan melalui 

penelitian agar memperoleh solusi untuk permasalahan tersebut. Penelitian ini 

berkaitan dengan kemampuan: 

1) Untuk mengidentifikasi dan menemukan sumber dan bahan hukum 

yang relevan; 

2) Untuk menggali unsur utama dari sumber dan bahan hukum tersebut 

3) Untuk menerapkan hukum dengan fakta dari permasalahan tersebut 

sehingga mendapatkan jawaban yang memuaskan atas pertanyaan 

tersebut; 
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4) Untuk mengkomunikasikan alasan dari jawaban tersebut, dengan 

menggunakan sumber dan bahan hukum. 

1.8.2. Jenis Pendekatan 

Penelitian ini akan menggunakan beberapa jenis pendekatan antara lain: 

1. Pendekatan Perundang – Undangan (The Statute Approach), 

dengan mengacu pada KUH Perdata, Peraturan Pemerintah RI No. 

42 Tahun 2007, serta Peraturan Menteri Perdagangan Republik 

Indonesia Nomor: 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang 

Penyelenggaraan Waralaba serta peraturan lain yang mengacu 

kepada obyek penelitian.
36

 

2. Pendekatan Konseptual, Pendekatan ini dilakukan karena memang 

tidak beranjak dari aturan hukum yang ada namun lebih kepada 

pembangunan konsep untuk membangun argumentasi hukum yang 

ditemukan dari pandangan – pandangan para ahli dan doktrin – 

doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum untuk menemukan 

dan memahami substansi ilmu hukum yang benar – benar 

diperlukan.
37

 

3. Pendekatan perbandingan, Studi perbandingan hukum merupakan 

kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan 

hukum negara lain untuk penyingkapan latar belakang terjadinya 

ketentuan hukum tertentu untuk masalah yang sama dari dua 
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negara atau lebih. Penyikapan ini dapat dijadikan rekomendasi bagi 

penyusunan atau perubahan perundang undangan.
38

 

 

 

 

1.8.3. Sumber Bahan Hukum 

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: 

1. Bahan Hukum Primer: KUHPER, serta Peraturan Pemerintah RI 

No. 42 Tahun 2007, serta Peraturan Menteri Perdagangan 

Republik Indonesia Nomor: 53/M-DAG/PER/8/2012 

2. Selain bahan hukum primer, penelitian ini juga menggunakan 

bahan-bahan hukum sekunder sebagai penunjang dalam proses 

pengolahan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang 

akan digunakan yaitu, bahan hukum yang memberi penjelasan 

terhadap bahan hukum primer berupa buku ilmu hukum, jurnal 

hukum, laporan hukum, dan media cetak atau elektronik. 

3. Sedangkan untuk bahan hukum tertier yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus 

bahasa asing, artikel-artikel hukum maupun artikel lain yang 

terkait dengan penelitian ini sebagai bahan penunjang dari bahan 

hukum primer dan bahan hukum sekunder. 
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1.8.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum 

Pengumpulan bahan hukum untuk penelitian ini menggunakan teknik studi 

kepustakaan. Yang dimaksud dengan studi kepustakaan adalah melakukan 

penelusuran dan pencatatan mengenai bahan-bahan hukum terkait dengan 

permasalahan yang diteliti, baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder 

maupun bahan hukum tertier. 

Tehnik pengumpulan dan penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat 

dilakukan dengan membaca, melihat, mendengar, maupun penelusuran bahan hukum 

melalui media internet yang kemudian dicatat, diidentifikasi dan diklasifikasi 

berdasarkan materi yang hendak diteliti.
39

 

1.8.5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Teknik analisis adalah suatu esensi dalam penelitian hukum dimana bahan 

hukum yang telah diinventarisasi akan diolah secara sistematis melalui cara 

klasifikasi terhadap bahan – bahan hukum untuk kemudian dapat memudahkan 

analisis. Bahan hukum yang telah diolah secara sistematis selanjutnya akan dianalisa 

secara deskriptif sehingga melalui tehnik deskriptif tersebut akan ditemui beberapa 

konsep – konsep hukum yang memberi kontribusi dalam pengkajian masalah yang 

diteliti berupa  dan upaya penerapan konsep yang baru untuk dapat dipertimbangkan 

dikemudian hari. 
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