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PENDAHULUAN

1 . ____

Seperti yang telah kitu ketahui, buhwa perken- 
bangan dan konajuan dalom dunia perekonomian pada umumriya 
dan dunia usaha pada khususnya saat ini sedang giat- 
giatnya dilaksanakan di Indonesia. Hal tersebut adalah 

dalam rangka pelaksariaan pembangunan di segala bidang 

untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan 
makmur, baik materiil maupun spiritual. Perkembangan dan 
kemajuan di dalam dunia perekonomian tersebut telah 
nendorong dan menunjang tumbuh dan berkembangnya berbagai 
usaha di bidang industri barang maupun jasa oleh pihak 

sw-asta*.

Sejalan dengan kemajuan dan perkembangan dunia 

perekonomian, khususnya di bidang industri barang dan 
jasg. dewasa ini, mengakibatkan timbulnya suatu kebutuhan 
akan adanya sarana untuk mengimbangi kemajuan tersebut. 

Sarana tersebut antara lain berupa kemudahan-kemudahan 
yang diberikan oleh pemerintah guna mengarahkan pesatnya 
perkembangan dan kemajuan tersebut. Adanya kemudahan- 
kemudahan tersebut mengakibatkan timbulnya suatu bentuk 

kerjasama berdasarkan lisensi merek yang dinamakan fran
chising. Bentuk kerjasama Franchising tersebut telah

1
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cukup lana nenerobos ke dalan dunia usaha di Indonesia, 

terutana dalan dndustri fast food restaurant, yang akhir- 

akhir ini juga banyak bernunculan di Indonesia.
Franchising adalah hubungan berdasarkan kontrak 

lisensi yang neninbulkan cara nenasarkan barang atau jasa 

dengan menberi unsur kontrak tertentu kepada penasok 
(Franchisor) sebagai. inbalan bagi yang telah diperoleh 
pihak yang mendapatkan hak (Franchisee) untuk nenggunakan 

nerek dan nana dagang Franchisor.^ Hal nendasar dalan 
setiap Perjanjian Franchising adalah penberian lisensi 
untuk nenggunakan, nenjual atau nengoperasikan suatu nana 

atau nerek dagang, fornat bisnis dan/atau prosedur/pro- 

ses. Hal tersebut penting karena untuk itulah pihak 

Franchisee nenbayar sejunlah uang tertentu kepada Fran

chisor . Franchisee memperoleh Hak Franchise untuk suatu 
jangka waktu tertentu tanpa adanya hak untuk nen- 
sub lisensi-kan kepada pihak lain. Lisensi itupun hanya 

terbatas untuk nenggunakan nerek dari Franchisor dalan 
hubungannya dengan produk yang bersangkutan di wilayah 

tertentu sesuai dengan perjanjian, misalnya neliputi 

wilayah satu negara. Dengan denikian dalan wilayah satu 
riegara hanya ada satu penegang Hak Franchisee untuk satu 

Franchisor.

^Azhar Bachty, "Segi-segi Hukun Franchising", 
Forun Keadilan. No.17, Haret 1990, h.68.
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Pada dasarnya sisten Franchise adalah suatu sisten 

penasaran, netode pendistribusian barang atau jasa kepada 

konsunen. Franchising nelibatkan dua pihak, yaitu Fran

chisor sebagai pihak yang nengenbangkan sisten dan netode 
tersebut dan kenudian nenjual Hak Franchise tersebut 
kepada Franchisee, dan Franchisee adalah sebagai pihak 
yang nenbeli hak untuk nengoperasikan produk barang atau 
jasa dengan nenggunakan nana atau nerek dari Franchisor.^ 

Dengan denikian, aktivitas penasaran atau pendistribusian 
barang atau jasa tersebut nelibatkan juga pihak Franchis
or .

Kerjasana Franchising nenungkinkan penggabungan 
antara keuntungan perusahaan kecil yang dikelola penilik- 

nya dan sunbernya yang hanya diniliki oleh perusahaan 
besar. Kerjasana denikian tinbul karena biasanya Fran
chisor telah nengenbangkan suatu produk barang atau jasa 
dan pola khusus dalam penasaran atau pendistribusiannya.

Dalan sisten Franchise ada 3 (tiga) elenen dasar 
yang nenbatasi apakah suatu usaha nenggunakan sisten 

Franchise. Tiga elemen dasar tersebut adalah pertana 
adanya penggunaan nana atau nerek dagang tertentu terha-

3

ôSteven S. Raab dan Gregory Matusky, “Creating 
Your Own Franchise", World Executive's Digest. June 
1990,h.20.

Azhar Bachty,
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dap barang atau jasa, kedua adanya penbayaran fee dan 

royalti kepada Franchisor atas hak untuk menjual barang 

atau jasa, dan ketiga adanya pengalokasian dan periggunaan 

sejumlah dana tertentu dari hasil penjualan untuk adver- 
tensi dan pronosi barang atau jasa.4

Berdasarkan uraian di atas, maka mengenai Perjan- 

jian Franchising ini tinbul beberapa pernasalahan, yang 

akan saya bahas dalam skripsi ini. Pernasalahan tersebut 

adalah:
a. bagainanakah tata cara terbentuknya Perjanjian Fran

chising?
b. apakah kelebihan dan kekurangan suatu kerjasama ber

dasarkan Perjanjian Franchising dibandingkan dengan 

bentuk perjanjian lain yang sejenis?

c. bagainanakah penyelesaian hukunnya jika tinbul seng- 

keta di antara para pihak yang terikat oleh Perjanjian 
Franchising?

Pada bagian ini saya akan nenjelaskan nengenai 

judul skripsi ini, yaitu ’* Aspek-aspek Hukun Perjanjian 
Franchising".

Franchising merupakan suatu istilah yang dikenal

^Steven S. Raab dan Gregory Hatusky, o p .cit..h .24.
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dan biasa dipergunakan dalan dunia perdagangan, terutana 

di bidang industri fast food restaurant, untuk suatu 
kerjasana berdasarkan kontrak lisensi untuk suatu hak 

nenpergunakan sisten penasaran atau pendistribusian 

barang atau jasa yang nenggunakan nana atau nerek dagang 

Franchisor. Kerjasana tersebut terjadi nelalui suatu 

perjanjian yang disebut Perjanjian Franchising. Dengan 

denikian Aspek-aspek Hukun Perjanjian Franchising naksud- 
nya adalah pandangan hukun terhadap Perjanjian Franchis
ing, atau dapat pula berarti Perjanjian Franchising 

dipandang dari sudut hukun.

3. Alasan Penilihan Judui
Saya telah kenukakan pada bagian terdahulu bahwa 

di bidang industri fast food restaurant, ternasuk juga 

yang ada di Indonesia, telah berkenbang suatu bentuk 
kerjasana yang disobut Franchising, yang terbentuk nola- 
lui suatu perjanjian, yaitu Perjanjian Franchising. 
Perjanjian tersebut nelibatkan pihak asing yang bertindak 
selaku Franchisor, dan pengusaha Indonesia bertindak 

selaku pihak Franchisee.
Oleh karena bekerjanya kerjasana dengan Perjanjian 

Franchising ini di bidang perekononian, naka pada ununnya 
aturan main yang dipergunakan adalah aturan nain yang 

biasa dipergunakan di dalan dunia perekononian. Dengan
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demikian, terhadap para pihak yang terikat dalam per

janjian tersebut kurang adanya perlindungan hukum. Apa- 

lagi bagi pihak Franchisee yang pada ununnya adalah 

pengusah^L Indonesia. Kurangnya perlindungan hukum terse

but adalah dalam artian para pihak tersebut belum jelas 
kedudukannya dalan hukum. Oleh karena itu adalah suatu 
hal yang sangat penting untuk mengetahui aspek-aspek 

hukum dari Perjanjian Franchising ini. Dengan mengetahui 

bagaimana Perjanjian Franchising dipandang dari sudut
hukum, maka akan menjadi jelas bagaimana kedudukan para

0, *
pihak yang terikat oleh perjanjian tersebut di dalam 

v
hukum. yengan mengetahui aspek-aspek hukum dari Perjanji
an Franchising tersebut, maka akan ada suatu perlindungan 

hukum bagi para pihaknya, terutama bagi pihak Franchisee, 
yang pada umumnya adalah pengusaha Indonesia, vralaupun 
perlindungan hukum tersebut belum merupakan perlindungan 
hukum yang wajar. Demikianlah alasan saya memilih judul *
Aspek-aspek Hukun Perjanjian Franchising sebagai judul

skripsi saya.
\

4 . Tu .iuan. P e n u lis a n

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk meleng- 

kapi tugas dan persyaratan guna mencapai gelar Sarjana 

Hukum. Selain itu, mclului penulisan skripsi ini saya 
ingin memberikan sedikit sumbangan pemikiran di bidang
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hukun perjanjian yang berlaku di dunia perdagangan, 

khususnya nengenai Perjanjian Franchising yang tergolong 
nasih baru dalan praktek hukun perjanjian di Indonesia, 

agar para pihak yang terikat dalan perjanjian tersebut 
nengetahui kedudukan nasing-nasing dalam hukum, sehingga 
tercipta suatu perlindungan hukum bagi mereka.

Yang terakhir, tujuan penulisan skripsi ini adalah 

agar cakrawala pemikiran para pengusaha Indonesia lebih 

terbuka dalam mengadakan kerjasana berdasarkan Perjanjian 

Franchising apabila terdapat suatu perlindungan hukun 

bagi para pihak yang nengadakan Perjanjian Franchising, 

terutama bagi pihak Franchisee.

a. Pendekatan masalah.
Dalam membahas permasalahan dalam skripsi ini, 

saya menggunakan pendekatan yuridis komparatif, yaitu 

melakukan suatu pendekatan berdasarkan peraturan perun- 

dangan dan teori-teori hukun yang berlaku kenudian nen- 

bandingkan dengan praktek atau fakta-fakta yang ada dalan 

nasyarakat.
b. Sunber data.

Data yang dipergunakan untuk nenunjang penulisan 
skripsi ini saya peroleh melalui dua cara, yaitu pertana 
'dengan cara studi kepustakaan, ialah suatu cara untuk 

nenperoleh data dengan membaca dan menpelajari buku-buku
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literatur, peraturan perundangan yang berlaku dan yang 

berkaitan dengan permasalahan dalasi skripsi ini, tulisan 

dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan perna- 

salahan yang saya bahas dalan skripsi ini, serta bahan- 
bahan kuliah yang telah saya peroleh selana saya neng- 
ikuti perkuliahan, sedangkan cara kedua nelalui penganat- 

an lapangan, ialah suatu cara untuk nenperoleh data 

dengan melakukan penelitian secara langsung pada beberapa 

fast food restaurant yang nenggunakan sistem Franchise.

c. Prosedur pengunpulan dan pengolahan data.
Dalan nengunpulkan data yang saya pergunakan untuk 

penulisan skripsi ini, saya nenggunakan dua sisten. Yang 

pertana adalah melalui tinjauan kepustakaan, yaitu suatu 
cara pengunpulan data dengan cara nenbaca dan nenpelajari 
buku-buku, peraturan perundangan yang berlaku, tulisan 
dan pendapat beberapa ahli hukun yang berhubungan dengan 
pernasalahan yang saya bahas dalan skripsi ini. Sedangkan 

yang kedua adalah melalui penganatan lapangan, yaitu 
suatu cara pengunpulan data dengan melakukan penganatan 

langsung pada obyek penelitian, dalan hal ini adalah 
bebeirapa fast food restaurant yang nenggunakan sisten 

Franchise, dengan maksud agar dapat diperoleh data yang 
senyatanya dan dapat dipertanggungjawabkan.

d. Analisa data.

Setelah data yang saya perlukan untuk penulisan

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI ASPEK - ASPEK HUKUM ... SRI WOELANSARI CHATURYANI



skripsi ini terkunpul, kenudian saya nelakukan analisa 
terhadap data tersebut. Dalan nelakukan analisa tersebut 

saya nenggunakan metode yuridis analisis, yaitu berdasar
kan fakta-fakta yang telah saya peroleh saya nelakukan 

analisa berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku 

dan juga berdasarkan teori-teori hukun.

6.Pertantftfung.iawaban Sistenatika

, Pada bagian ini saya akan nenberikan pertanggung- 

jawaban sistenatika atas penulisan skripsi ini. Skripsi 

ini terdiri dari lina bab yang di dalan setiap bab terba- 
gi lagi nenjadi beberapa sub bab. Penbagian tersebut 
adalah dengan maksud agar penbahasan pernasalahan dalan 

setiap bab lebih terinci sehingga nenjadi jelas.

Penulisan skripsi ini saya awali dengan pendahu- 

luan pada Bab I sebagai penbuka dari seluruh uraian di 

dalan skripsi ini, karena di dalan pendahuluan tersebut 
dijelaskan nengenai garis besar dari pernasalahan yang 
akan dibahas dalam skripsi ini. Uraian tersebut berupa 
antara lain latar belakang dan runusan pernasalahan. 
Dengan menguraikan garis besar pernasalahan pada Bab I 

naka akan lebih nenudahkan penbaca untuk nengikuti dan 
memahami penbahasan pernasalahan yang terdapat pada bab- 
bab berikutnya karena sudah diketahui arah dan tujuan 
penulisan skripsi ini.

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI ASPEK - ASPEK HUKUM ... SRI WOELANSARI CHATURYANI



Selanjutnya sesuai dengan topik dari skripsi ini 

yaitu nengenai Perjanjian Franchising, naka yang pertana 
kali akan saya bahas adalah mengenai tata cara terbentuk- 

nya Perjanjian Franchising, yaitu pada Bab II. Mengenai 
tata cara terbentuknya Porjnnjinn Franchising ini saya 
jadikan sebagai pembahasan pertana oleh karena di dalam- 

nya menguraikan siapa yang menjadi para pihak dalam 
Perjanjian Franchising, bagaimana kedudukan para pihak 
tersebut, hak dan kewajibannya serta klausula-klausula 

yang dicantumkan dalam perjanjian tersebut. Hal-hal 

tersebutlah yang pertana kali harus diketahui dalan 

nenbuat suatu perjanjian agar jelas maksud dan tujuan 

dari pembuatan suatu perjanjian. Alasan lain adalah 
berkaitan dengan tujuan penulisan skripsi ini yaitu dalan 

hal usaha untuk menciptakan suatu perlindungan hukun bagi 

para pihaknya.
Pada bab selanjutnya, yaitu Bab III, saya neng- 

uraikan nengenai kelebihan dan kekurangan Perjanjian 

Franchising dibandingkan dengan bentuk perjanjian lain 
yang sejenis, nisalnya Perjanjian Lisensi. Penbahasan 

mengenai hal tersebut saya letakkan pada Bab III setelah 
penbahasan mengenai tata cara terbentuknya Perjanjian 

Franchising yang menguraikan mengenai kedudukan para 

pihak, hak dan kewajibannya serta klausula-klausula yang 
dicantunkan dalam perjanjian, maka akan dapat diketahui

10
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kelebihan dan kekurangan dari Perjanjian Franchising 

dibandingkan dengan bentuk perjanjian lain yang sejenis, 

nisalnya Perjanjian Lisensi.

Pembahasan selanjutnya adalah mengenai cara pe- 
nyelesaian hukum yang dapat dilakukan apabila timbul 
sengketa atau perselisihan di antara para pihak yang 
terikat oleh Perjanjian Franchising. Penbahasan mengenai 

hal tersebut saya letakkan sebagai pembahasan terakhir 
dari seluruh permasalahan dalam skripsi ini, yaitu pada 

Bab IV, karena dalam setiap pembentukan perjanjian klau- 
sula mengenai penyelesaian sengketa pada umumnya dican- 
tumkan pada bagian akhir dari perjanjian tersebut. Hal 

tersebut adalah juga berkaitan dengan tujuan dibuatnya 

perjanjian yaitu untuk mengadakan kerjasana, sehingga 

mengenai penyelesaian secara hukum apabila timbul sengke

ta diletakkan pada bagian akhir dari suatu perjanjian. 
Hamun bukanlah berarti bahwa klausula tersebut kurang 
penting. Pembahasan mengenai cara penyelesaian sengketa 
ini perlu karena mengingat bahwa para pihak yang terikat 

pada Perjanjian Franchising ini berlainan negara, 

sehingga menimbulkan masalah mengenai hukum negara nana 
yang berlaku dalam menyelesaikan sengketa yang timbul di 
antara para pihak.

Akhirnya seluruh uraian tentang pembahasan perma
salahan dalam skripsi ini, saya tutup dengan memberikan

11
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kesinpulan atas segala uraian pada bab-bab sebelunnya. 
Oleh karena merupakan kesinpulan dari seluruh uraian, 

naka saya letakkan pada bab terakhir, yaitu Bab V. Dalan 

bab ini saya juga memberikan sedikit sunbangan penikiran 

yang berupa saran-saran.

Denikianlah pertanggungjawaban sistenatika dari 

penulisan skripsi ini.
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TATA CARA TERBENTUKNYA PERJANJIAN FRANCHISING
BAB II

Seperti yang telah kita ketahui, bahwa sejalan 

dengan kemajuan dan perkembangan dalam dunia perekonomian 

pada umumnya dan dunia perdagangan pada khususnya, maka 

di bidang industri fast food restaurant' berkembang suatu 

sistem kerjasama baru yang disebut Franchising yang juga 
telah menerobos dunia industri fast food restaurant di 
. Indonesia.

Franchising adalah suatu kerjasama atau hubungan 

yang berdasarkan kontrak lisensi. Hal mendasar dari suatu 
Perjanjian Franchising adalah pemberian lisensi untuk 
menggunakan, menjual atau mengoperasikan suatu nama atau 
merek dagang, format bisnis dan/atau prosedur/proses 
milik Franchisor kepada Franchisee. Dengan demikian hak 
Franchise adalah hak untuk menggunakan sistem pemasaran 

atau pendistribusian barang atau jasa yang telah dikem- 

hangkan oleh Franchisor dengan menggunakan nama atau 
merek dagang Franchisor.

Saya telah kesukakan pada bab yang terdahulu, 
bahwa yang dimaksud dengan perjanjian dalam Perjanjian 
Franchising ini adalah perjanjian seperti yang dimaksud

13
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oleh pasal 1313 BW, yang berbunyi “Suatu perjanjian 

adalah suatu perbuatan nana satu orang atau lebih nengi- 
katkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". 

Perjanjian nenurut pasal 1313 BW adalah merupakan Perjan
jian Obligatoir.^ Suatu perjanjian obligatoir agar 

perjanjian tersebut dianggap sah dan tidak dapat di- 

ganggugugat, naka harus nenenuhi syarat-syarat dalan 
pasal 1320 BW, yaitu pertama adalah para pihak telah 

saling nenvatakan kehendak nereka untuk nenutup perjanji

an (kesepakatan), kedua adalah para pihak cakap untuk 
nelakukan perbuatan hukun, ketiga adalah sifat dan luas 

obyek perjanjian dapat. ditentukan dan keenpat adalah yang 

ingin dicapai oleh para pihak nenang nungkin dan halal. 
Apabila syarat pertana dan kedua tidak dipenuhi, naka 
perjanjian tersebut tidak senpurna, sehingga dapat diba- 
talkan. Nanun apabila syarat ketiga dan keenpat tidak 
dipenuhi naka perjanjian tersebut batal deni hukun. Suatu 

perjanjian yang telah nenenuhi keenpat syarat dalan pasal 
1320 BW nerupakan suatu perjanjian yang sah dan karena 

nenpunyai kekuatan nengxkat seperti yang dinaksud oleh 

pasal 1320 BW, yaitu:

^R. Soetojo Prawirohanidjojo dan Marthalena Pohan, 
Hukun Perikatanf cet.II, Bina Ilnu, Surabaya, 1984, h.85.

o°J.H. Nieuwenhuis, Pokok-pokok Hukun Perikatan. 
terjenahan Djasadin Saragih, Universitas Airlangga, 
Surabaya, 1985, h.l.
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- Senua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku 
sebagai undang-undang bagi mereka yang nenbuatnya.

- Persetujuan itu tidak dapat ditarik kenbali selain 
dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena 
alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan 
cukup untuk itu.

- Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan 
itikad baik.
Dengan roenutup perjanjian obligatoir berarti para 

pihak dapat secara nandiri nengatur hubungan-hubungan 
hukun di antara mereka sesuai dengan kesepakatan para 

pihak, sesuai dengan asas kebebasaan berkontrak. Nanun 

asas kebebasan berkontrak tersebut haruslah dikaitkan 
dengan daya mengikatnya perjanjian, seperti yang dinaksud 

oleh pasal 1338 ayat 1 BW, yaitu bahwa setiap persetujuan 

yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak 

yang nenbuatnya. Denikian pula dengan Perjanjian Fran

chising yang telah nenenuhi persyaratan seperti yang 

dinaksud oleh pasal 1320 BW nerupakan suatu perjanjian 

yang sah dan karenanya nengikat para pihak yang nenbuat

nya, yaitu Franchisor dan Franchisee.

Pada ununnya Franchisor telah nenpunyai bentuk 

baku dari suatu Perjanjian Franchising, sehingga antara 

Franchisor yang satu dengan Franchisor yang lain nen
punyai ketentuan yang berbeda-beda sesuai dengan bentuk 

Franchise yang diperjanjikan. Dengan tidak adanya ke- 
tetapan nengenai ,isi dari suatu Perjanjian Franchising, 
naka Perjanjian Franchising dapat digolongkan sebagai

15

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI ASPEK - ASPEK HUKUM ... SRI WOELANSARI CHATURYANI



perjanjian tak bernana.
Oleh karena suatu perjanjian adalah merupakan 

suatu “Legal Document”, maka sangat penting dalan perjan
jian tersebut dipergunakan bahasa serta ungkapan-ungkapan 

atau istilah-istilah yang dapat dimengerti oleh kedua 
belah pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Denikian 

pula halnya dengan Perjanjian Franchising, naka bahasa, 
ungkapan-ungkapan dan istilah-istilah yang dipergunakan 

harus dikenukakan secara jelas, tepat, dan tidak nenin- 

bulkan keragu-raguan, baik bagi salah satu pihak naupun 

bagi kedua belah pihak. Penggunaan bahasa, ungkapan- 
ungkapan dan istilah-istilah secara jelas dan tepat 
adalah dinaksudkan agar tidak neninbulkan penafsiran yang 

berbeda-beda oleh para pihak nengingat para pihak yang 
terikat oleh Perjanjian Franchising berasal dari negara 

yang berbeda dan berbeda pula bahasanya. Apabila dinung- 
kinkan satu istilah yang termuat dalan perjanjian terse
but mempunyai bcrnacan-nacan arti atau dapat ditafsirkan 

bernacan-nacam, maka hal tersebut akan neninbulkan kesu- ; 

litan di kenudian hari. Selain itu juga agar tidak menin- 

bulkan kerugian bagi salah satu pihak.

Dalam suatu Perjanjian Franchising terdapat dua 

subyek hukum atau dua pihak, yaitu Franchisor dan 
Franchisee. Franchisor adalah pihak yang neniliki suatu 
nana atau nerek dagang dari suatu produk barang atau jasa

16
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dan yang menemukan suatu sistem pemasaran atau metode 
pendistribusj.an tertentu atas suatu produk barang atau 

jasa. Sedangkan Franchisee adalah pihak yang nenperoleh 

Hak Franchise dari Franchisor.

Kontrak Franchise biasanya menyatakan bahwa 

Franchisee adalah kontraktor independen dan bukannya agen 
atau pegawai Franchisor.7 Maksudnya adalah bahwa Franchi
see tidak bekerja di bawah perintah Franchisor. Pada 
dasarnya kedudukan Franchisor dan Franchisee adalah 
sejajar. Oleh karena Franchisee dipandang sebagai kon

traktor independen, maka Franchisor tidak bertanggung- 
gugat atas perbuatan Franchisee yang merugikan pihak 
ketiga.® Pada dasarnya hubungan antara Franchisor dan 

Franchisee ‘adalah merupakan hubungan normal antara dua 
kontraktor inedependen yang saling menghormati hak

qmasing-masing yang tercantum dalam perjanjian.
Franchisee sebenarnya adalah pemilik dari suatu 

usaha fast food restaurant yang dikelolanya, yang dalam 
menjalankan usahanya menggunakan nama dan merek dagang, 

dan sistem pemasaran serta pendistribusian Franchisor.

17

7'Azhar Bachty, loc.cit.

®Ronal A. Anderson, Ivan Fox, David P. Twomey, 
Business Law. Twelfth Edition, South-Western Publishing 
Co, Cincinnati, Ohio, 1984, h.598.

h.596.
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Pada dasarnya, walaupun kedudukan Franchisor dan 
Franchisee adalah sejajar dan Franchisee bukanlah agen 

atau pegawai Franchisor tetapi Franchisor nenpunyai hak 

untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap 
usaha yang dilakukan oleh Franchisee yang nenggunakan 

nana atau merek dagangnya dan nenggunakan sisten pe
nasaran dan netode pendistribusian yang dikenbangkannya. 

Hal tersebut senata-mata hanya untuk nenjaga dan nening- 
katkan reputasi dari produk barang atau jasa yang di- 
Franchise-kan agar tercapai suatu keseragaman mutu sesuai 

dengan standar nutu yang telah ditetapkan.
Dalan Perjanjian Franchising diatur pula nengenai 

hak dan kewajiban Franchisor dan Franchisee. Dalan hal 

menentukan hak dan kewajiban para pihak tersebut haruslah 
diupayakan adanya keseimbangan pengaturan antara kepen- 

tingan Franchisor dengan kepentingan Franchisee. Hal 

tersebut haruslah dipertimbangkan pada saat menyiapkan 
perjanjian. Pengaturan mengenai hak dan kewajiban nasing- 
nasing pihak harus seimbang agar perjanjian tersebut 

tidak menguntungkan salah satu pihak saja tetapi harus 

nenguntungkan kedua belah pihak.

Demikianlah penbahasan mengenai para pihak yang 
terikat oleh Perjanjian Franchising dan kedudukannya 
dalam perjanjian tersebut.

18
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franchising
Pada bagian terdahulu telah saya kemukakan bahwa 

pada ununnya Franchisor telah mempunyai bentuk baku dari 

suatu Perjanjian Franchising. Dengan adanya bentuk baku 

tersebut maka kemungkinan bagi pihak Franchisee untuk 
melakukan penawaran terhadap klausula-klausula yang 
tercantum di dalamnya adalah sangat kecil. Klausula- 

klausula yang tercantum di dalam suatu Perjanjian Fran
chising adalah berupa ketentuan-ketentuan dan syarat- 

syarat yang harus dipenuhi oleh pihak Franchisee agar ia 

dapat memperoleh Hak Franchise dari Franchisor.
Apabila pihak Franchisee menyetujui persyaratan 

yang ditentukan oleh Franchisor dalam perjanjian terse
but, maka pihak Franchisee harus menandatangani surat 

perjanjian yang telah disediakan oleh Franchisor. Dengan 

ditandatanganinya surat perjanjian oleh Franchisee seba
gai tanda persetujuan terhadap ketentuan-ketentuan dan 

syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Franchisor, maka 

berarti bahwa Franchisee harus melaksanakan segala keten- 
tuan dan persyaratan yang tercantum di dalam surat per

janjian.
Setelah Franchisee menandatangani surat perjanjian 

maka ia harus membayar dalam jumlah tertentu kepada 

Franchisor sebagai biaya pembelian Hak Franchise. Hak

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI ASPEK - ASPEK HUKUM ... SRI WOELANSARI CHATURYANI



Franchise tersebut berlaku untuk suatu wilayah dan jangka 
waktu tertentu. Apabila jangka waktu tersebut sudah 
berakhir, naka dapat diperpanjang lagi. Hal tersebut juga 

diatur dalan perjanjian. Setelah Franchisee nenanda- 
tangani akta perjanjian dan nenbayar Hak Franchise yang 

telah ditentukan, naka kenudian ia harus nengikuti senua 
latihan yang diberikan oleh Franchisor. Franchisee harus 
menbayar dalnm jumJuh tertentu sebagai biayu latihan 

tersebut. Latihan-latihan tersebut neliputi cara peng- 

olahan suatu produk nulai dari bahan nentah sanpai nen- 

jadi suatu produk yang siap dipasarkan, cara nenyajikan 
produk yang sudah jadi tersebut kepada konsunen hingga 
cara nerawat dan nenggunakan peralatan-peralatan yang 
dipergunakan dalan proses produksi.*^

Petunjuk Operasi atau Operating Manual adalah 

nerupakan salah satu klausula yang tercantun dalan suatu 

Perjanjian Franchising. Petunjuk Operasi ini nerupakan 

kunci nenuju sukses dari setiap Franchise. Petunjuk 
Operasi ini berisi Instruksi dan ketentuan yang rinci 

mengenai cara nengoperasikan usaha yang bersangkutan. 
Selain itu, Petunjuk Operasi juga nenuat hanpir senua 

kewajiban Franchisor kepada Franchisee. Petunjuk Operasi 

nerupakan bagian yang sangat penting bagi Franchisee.

20

^Hawancara dengan Direktur PT Dunkindo Cipta 
Rasa, Jakarta, 3 April 1991.
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Dalam suatu Perjanjian Franchising tercantum satu 
klausula yang mengal.ur mongenai hak Franchisor untuk 

melakukan pengawasan terhadap usaha Franchisee yang 

menggunakan nama atau merek dagang milik Franchisor. 
Pengawasan tersebut dilakukan untuk memantau dan menentu- 

kan bahwa Franchisee menjalankan usahanya sesuai dengan 
ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh 
Franchisor. Apabila diketahui bahwa Franchisee melanggar 
ketentuan dari Franchisor, maka Franchisor akan memberi 
peringatan terlebih dahulu kepada Franchisee. Franchisor 

akan mencabut secara sepihak Hak Franchise dari Franchi

see apabila Franchisee tidak menghiraukan peringatan yang 
telah diberikan oleh Franchisor. Bentuk pelanggarari 

tersebut misalnya Franchisee menjual produk lain selain 
dari produk yang telah ditentuka oleh Franchisor atau 
Franchisee membuat formula sendiri di luar formula yang 

telah ditentukan oleh Franchisor. Pengawasan yang dilaku
kan oleh pihak Franchisor selain untuk memantau kegiatan 
Franchisee adalah juga bertujuan untuk menjaga mutu dari 

produk yang dihasilkan oleh Franchisee agar tetap sesuai 

dan memenuhi standar mutu yang telah ditentukan, sehingga 

tercapai adanya keseragaman mutu.

Klausula penting lainnya adalah mengenai merek
dagang dari Franchisor. Ketentuan mengenai hul ini adalah

0
sangat penting dalam setiap Perjanjian Franchising,
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karena integritas dari nerek dagang yang diniliki Fran
chisor adalah hal yang dibeli oleh Franchisee. Bahkan 
untuk suatu Franchise yang relatif nasih baru, nutlak 

harus ada kepastian bagi Franchisee bahwa Franchisor akan 

melindungi nerek atau nana dagangnya dan tidak akan 
melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kepentingan 
Franchisee. Franchisor juga harus nenjanin bahwa nerek 
dan nana dagang tersebut adalah benar-benar nilik Fran

chisor.
Mengenai advertensi dan pronosi adalah juga meru

pakan klausula yang penting, baik bagi Franchisor maupun 
bagi Franchisee. Dalan ketentuan mengenai advertensi dan 
pronosi ini ditetapkan bahwa Franchisee harus nengaloka- 
sikan dan nenggunakan sejunlah dana tertentu dari hasil 
penjualan kotor per tahun untuk advertensi dan pronosi, 
dengan suatu ketentuan bahwa advertensi dan pronosi 

tersebut harus dapat diterina dan nemuaskan Franchisor. 
Apabila dalan satu wilayah (regional) terdapat beberapa 

Franchisee dari beberapa Franchisor yang sana, maka pada 

ununnya biaya advertensi dan pronosi tersebut ditanggung 

secara bersana-sama oleh para Franchisee tersebut.

Dalan Perjanjian Franchising dicantumkan pula 

suatu klausula yang nengharuskan Franchisee untuk nenbeli 
segala material dan peralatan yang diperlukannya untuk 

nenjalankan usahanya dari penasok tertentu yang telah

22
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disetujui oleh pihak Franchisor. Namun mengenai bahan 

baku atau juga bahan mentah, apabila berdasarkan suatu 

studi kelayakan yang dilakukan oleh Franchisor ternyata 

bahan baku dari dalam negeri sudah dapat memenuhi standar 

mutu yang telah ditentukan, maka untuk bahan baku tidak 
perlu harus impor tetapi cukup menggunakan bahan baku 

dari dalam negeri saja. Yang terpenting dalam hal ini 
adalah walaupun dengan menggunakan bahan baku dalam 

negeri tetapi dapat memenuhi standar mutu yang telah 

ditentukan.
Selanjutnya, klausula terpenting dalam suatu 

Perjanjian Franchising adalah yang menyangkut rahasia 

dagang dari Franchisor. Dalam hal ini, Franchisor tentu 
akan berusaha semaksimal mungkin untuk melindungi rahasia 
dagangnya agar tetap bersifat rahasia. Dalam Perjanjian 

Franchising, rahasia dagang didefinisikan sebagai semua 
informasi yang termuat jfalam Petunjuk Operasi, misalnya 
mengenai resep yang dipergunakan untuk menyiapkan produk 
makanan. Oleh karena itu sangat sulit untuk menetapkan 
jumlah kerugian yang diderita oleh Franchisor apabila 

rahasia dagangnya dilanggar. Untuk itu, maka suatu Per

janjian Franchising umumnya memuat ketentuan yang dikenal 
sebagai "Liquidated Damages Clause”, yang didalamnya 
berisi ketentuan bahwa Liquidated Damages untuk setiap 

pelanggaran dari ketentuan yang menyangkut rahasia dagang
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adalah sebesar jumlah tertentu, misalnya 50.000 Dolar AS, 
yang harus dibayar oleh pihak Franchisee. Besarnya Liqui

dated Damages tersebut tentu saja juga harus dicantunkan 

dalan Perjanjian Franchising.

Salah satu klausula penting yang harus diperhati- 

kan oleh Franchisee adalah ketentuan dan persyaratan 
mengenai kemungkinan bagi Franchisee untuk memindah- 

tangankan haknya kepada pihak lain. Dalan hal terjadi 

penindahtanganan Hak Franchise tersebut, Franchisee harus 

memberitahukannya kepada Franchisor, dan Franchisor 

berhak untuk meminta penbayaran biaya pengalihan hak 
tersebut dari Franchisee. Nanun adapula ketentuan yang 
menyatakan bahwa Franchisor mempunyai hak utana untuk 
membeli kembali segala hak yang telah dimiliki oleh 
Franchisee apabiJa Franchisee ingin menjualnya.

Ada satu klausula dalam Perjanjian Franchising 
yang memberikan hak kepada Franchisor untuk memeriksa 
pembukuan dan catatan dari Franchisee. Hal tersebut 

penting bagi Franchisor agar ia dapat mengetahui hasil 
penjualan kotor dari usaha Franchisee sehubungan dengan 

perhitungan "service fee" bulanan yang harus dibayar oleh 

Franchisee kepada Franchisor yang dilakukan berdasarkan 

prosentasi tertentu dari hasil penjualan kotor yang

24

^Hawancara dengan Direktur PT Dunkindo Cipta 
Rasa, Jakarta, 3 April 1991.
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yang dihasilkan oleh Franchisee. Biasanya ketentuan yang 

menyangkut pembayaran service fee dalam perjanjian seper
ti ini akan memuat apa yang disebut "Gross-up Clause" 

yaitu suatu ketentuan yang menyatakan bahwa jumlah yang 

harus dibayarkan oleh Franchisee kepada Franchisor adalah 
bersih dari segala bentuk potongan, baik untuk pajak 

maupun untuk hal-hai lain.

Adapula suatu klausula yang menyatakan bahwa 

Franchisee, termasuk pemegang sahamnya, direkturnya, 

pengurusnya, karyawannya, dan lain-lain untuk tidak 

melakukan hal-hal tertentu yang dapat menyaingi usaha 
Franchisor. Ketentuan tersebut adalah wajar dalam perjan

jian seperti ini mengingat persaingan yang ada dalam 
industri yang bersangkutan. Pada dasarnya ketentuan 
tersebut adalah untuk kepentingan kedua belah pihak.

Ketentuan yang menyangkut ingkar janji dan pengak- 
hiran perjanjian juga norupnknn nalah natu klausula yang 
tercantum dalam suatu Perjanjian Franchising. Dalam hal 
ini ditentukan secara tegas dan jelas mengenai kewajiban- 
kewajiban yang masih harus dipenuhi oleh para pihak 

setelah berakhirnya perjanjian. Kewajiban tersebut misal- 
nya Franchisee wajib untuk menghapus segala tanda yang 
mengidentifikasikan bahwa suatu tempat yang digunakan 
sebagai tempat usaha adalah merupakan bagian dari suatu 

sistem Franchise. Ada suatu keharusan bagi Franchisee
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untuk menghapus atau menghilangkan nerek dagang, tanda- 

tanda atau hal-hal lain yang bersangkutan dengan sisten 
Franchise. Juga ada suatu kewajiban bagi Franchisee untuk 

nengembalikan kepada Franchisor segala material yang 

bersifat rahasia dan barang-barang persediaan yang ber- 

kaitan dengan sisten Franchise.
Di dalan suatu Perjanjian Franchising juga tercan- 

tun suatu klausula yang nengatur nengenai asuransi. Hal 
ini adalah untuk nelindungi Franchisor dan Franchisee 

dari segala risiko yang nungkin tinbul. Biasanya Franchi
sor akan nenutup sendiri asuransi untuk nelindunginya 

dari segala risiko tanggungjawab terhadap pihak ketiga. 

Nanun juga harus ada kepastian dari Franchisee bahwa 

Franchisee juga nenpunyai asuransi sehubungan dengan 

risiko-risiko yang nungkin tinbul.

Klausula terakhir dari Perjanjian Franchising 
adalah yang nenyangkut penyelesaian hukun apabila tinbul 

sengketa di antara para pihak, yaitu nengenai arbitrase, 

pilihan hukun, dan pilihan yurisdiksi. Walaupun nengenai 
hal ini diletakkan pada bagian akhir dari perjanjian, 

nanun tidak berarti hal tersebut kurang penting. Keten

tuan nengenai penyelesaian hukun ini penting pula neng- 

ingat para pihak yang terikat oleh perjanjian tersebut 

berbeda sisten hukunnya.
Denikian uraian mengenai klausula-klausula yang
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pada ununnya tercantun dalan suatu Perjanjian Franchis

ing. Klausula-klausula tersebut merupakan ketentuan- 

ketentuan yang bersifat nengikat bagi para pihak yang 

nenbuat Perjanjian Franchising.

3. Hak Dan Kewa.iiban Para Pihak
Setelah pada bagian sebelunnya saya nenguraikan 

nengenai klausula-klausula yang tercantun dalan suatu 
Perjanjian Franchising, maka pada bagian ini saya akan 

nenguraikan mengenai hak dan kewajiban para pihak yang 
terikat oleh isi Perjanjian Franchising tersebut , yaitu 
Franchisor dan Franchisee. Berdasarkan klausula-klausula 
yang tercantun di dalam perjanjian tersebut, kita akan 

dapat nengetahui hak dan kewajiban dari para pihak yang 
terikat oleh isi perjanjian tersebut. Telah saya sanpai- 
kan pada bagian yang terdahulu bahwa pengaturan nengenai 
hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak haruslah 
seimbang.

Kewajiban utana bagi para pihak adalah mentaati 

senua ketentuan yang tercantum dalan perjanjian yang 

telah mereka buat dan telah pula mereka sepakati. Hal 
tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 1338 BW,bahwa 

masing-masing harus memenuhi kewajibannya sesuai dengan 

apa yang telah mereka sepakati.

27

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI ASPEK - ASPEK HUKUM ... SRI WOELANSARI CHATURYANI



Kewajiban pertama bagi Franchisee adalah nenbayar 

Hak Franchise yang dibelinya dari Franchisor. Selain itu 

Franchisee juga wajib nenbayar royalti setiap bulan 

kepada Franchisor, dan juga biaya penbukaan suatu tenpat 

usaha baru. Franchisor berhak untuk nendapat penbayaran- 
pembayaran tersebut sebagai inbalan dari penjualan Hak 
Franchise kepada Franchisee.

Apabila Franchisee sudah nelakukan penbayaran 

untuk penbelian Hak Franchise kepada Franchisor, naka 
Franchisor wajib untuk nenberitahukan kepada Franchisee 

tentang segala sesuatu yang nenyangkut usaha yang nenggu- 

nakan sisten Franchise yang dinilikinya, nisalnya nenge- 

nai jenis-jenis produk yang dihasilkan, cara penbuatannya 

nulai dari bahan nentah hingga nenjadi suatu produk yang 
siap disajikan kepada konsunen, fornula yang diperguna- 

kan, sisten nanajenennya, sisten penasarannya, dan lain- 
lain. Franchisee berhak untuk nengetahui senua itu karena 
berkaitan dengan kewajiban Franchisee untuk tidak nenjual 

produk lain selain yang telah ditentukan oleh Franchisor 

dan segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Franchi
sor .

Dalan hal untuk nenjaga nutu produk yang dihasil

kan oleh Franchisee yang nenggunakan nana atau nerek 

dagangnya, Franchisor nenpunyai hak untuk nelakukan 

pengawasan dan pengendalian terhadap usaha Franchisee.
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Pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Franchi

sor tersebut sangat menbantu Franchisee untuk tetap 

nenjaga nutu dari produk yang dihasilkannya, sehingga 
dapat tetap nenenuhi standar nutu yang telah ditetapkan 
oleh Franchisor. Saya katakan bahwa pengawasan dan pe- 

ngendalian tersebut sangat nenbantu pihak Franchisee 
dalan nenjaga nutu produk yang dihasilkannya, karena 
nerupakan kewajiban bagi Franchisee untuk tetap nenjaga 

nutu produk yang dihasilkannya agar tetap nenenuhi stan
dar nutu yang telah ditentukan oleh Franchisor.

Oleh karena Franchisee nenpunyai kewajiban untuk 
nenghasilkan produk yang sana dengan yang dihasilkan oleh 

Franchisor, naka Franchisee berhak untuk nenperoleh senua 
petunjuk yang berkaitan dengan usaha yang bersangkutan, 
nisalnya berupa latihan-latihan dan bantuan teknik dari 
Franchisor. Franchisor wajib untuk nenberikan latihan- 

latihan dan bantuan teknik kepada Franchisee agar 
Franchisee dapat nenghasilkan produk yang sana dengan 

produk yang dihasilkannya dan agar produk tersebut dapat 

nenenuhi standar nutu yang telah ditentukannya.
Dalan hal Franchisee akan nenbuka tenpat usaha 

atau store yang baru, naka ia wajib untuk nenberitahukan- 

nya kepada Franchisor. Hal ini karena berkaitan dengan 

ketentuan yang nenyatakan bahwa Franchisee harus nenbayar 

dalan jumlah tertentu kepada Franchisor apabala ia nen-
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buka store atau tenpat usaha yang baru. A Denikian pula 

apabila Franchisee akan nenintfahtangankan atau nenjual 

Hak Franchise yang dimilikinya kepada orang lain, ia 

harus menberitahukannya kepada Franchisor. Hal tersebut 

berkaitan dengan hak Franchisor untuk neninta penbayaran 

transfer fee dari Franchisee dan juga hak Franchisor 

untuk nenbeli kembali Hak Franchise dari Franchisee 

apabila Franchisee berkeinginan untuk menjualnya.
Salah satu hak dari Franchisor yang dirasakan 

sebagai suatu ancanan bagi Franchisee adalah hak Franchi

sor untuk nencabut secara sepihak Hak Franchise dari 
Franchisee apabila diketahui bahwa Franchisee telah 

nelakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang 
telah ditetapkan oil oh Franchisor. Dengan adanya hak 
nencabut sepihak bagi Franchisor ini nenyebabkan Franchi
see akan selalu hati-hati. dalan menjalankan usahanya dan 
akan selalu bcrusnlia untuk mematuhi segala ketentuan dari 
Franchisor.

Denikianlah antara lain uraian mengenai hak dan 
kewajiban Franchisor dan Franchisee sebagai para pihak 
yang terikat oleh suatu Perjanjian Franchising. Dari 

uraian tersebut kita dapat melihat bahwa kewajiban bagi

30
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1 9AiWawancara dengan Direktur PT Dunkindo Cipta 
Rasa, Jakarta, 3 April 1991.

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI ASPEK - ASPEK HUKUM ... SRI WOELANSARI CHATURYANI



31

pihak yang satu merupakan hak bagi pihak yang lain dan 
sebaliknya. Hal itu menunjukkan bahwa dalasi perjanjian 

tersebut telah diusahakan adanya keseinbangan pengaturan 

kepentingan para pihaknya. Dengan adanya keseinbangan 

dalam hal pengaturan kepentingan di antara para pihak 

maka diharapkan perjanjian tersebut tidak hanya 

menguntungkan bagi salah satu pihak saja tetapi nengun- 
tungkan bagi kedua belah pihak yang membuatnya. Adanya 

keseinbangan antara hak dan kewajiban para pihak merupa

kan satu hal yang harus diperhatikan dalan suatu Perjan

jian Franchising.
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KELEBIHAN DAN KEKURANGAN PERJANJIAN FRANCHISING

Sebagainana telah saya uraikan pada bab terdahulu, 

bahwa Franchising merupakan suatu bentuk kerjasana yang 
berdasarkan kontrak Jisensi yang neninbulkan caru memu- 

sarkan barang atau jasa dengan nemberi unsur kontrak 
tertentu kepada Franchisor sebagai inbalan bagi yang 
telah diperoleh pihak Franchisee untuk nenggunakan nerek 
atau nana dagang Franchisor. Kerjasana Franchising meru

pakan suatu bentuk kerjasana yang tergolong nasih baru di 
Indonesia dan belum begitu dikenal oleh nasyarakat luas.

Bentuk yang paling umun dari sisten Franchise adalah 

Franchisor nengembangkan suatu netode atau proses terten
tu dalan pelaksanaan suatu kegiatan usaha dan kenudian 

nengijinkan Franchisee untuk nenggunakan netode dan 
proses tersebut di bawah pengawasan Franchisor. Dengan 
denikian Franchisee dalan nelakukan penasaran dan pendis- 

tribusian barang atau jasa adalah berdasarkan netode atau 
pola yang telah dikenbangkan oleh Franchisor, sehingga 

Franchisee tidak perlu lagi nencari netode atau pola yang 

baru untuk nenasarkan dan nendistribusik^in barang atau 
jasa yang dihasilkannya dengan nenggunakan nana atau 

nerek dagang Franchisor.

BAB III
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Pada bab ini, saya akan menguraikan mengenai 
kelebihan dan kekurangan dari Perjanjian Franchising 
dibandingkan dengan bentuk perjanjian lain yang sejenis. 
Yang saya maksud dengan perjanjian yang sejenis adalah 

perjanjian yang di dalamnya juga menggunakan sistem 
pembayaran royalti. Adapun perjanjian lain yang sejenis 

dengan Perjanjian Franchising adalah Perjanjian Lisensi 

dan Perjanjian Bantuan Teknik (Technical Assistance 
Agreement), yang dewasa ini juga banyak dipergunakan dan 

berkembang di dunia perdagangan di Indonesia.

1 - Kelebihan fer.ian-i ian. Franchising

a. Perjanjian Franchising dibandingkan dengan Perjanjian 

Lisensi.
Sama dengan Perjanjian Franchising, Perjanjian 

Lisensi juga banyak dipergunakan dan berkembang di dunia 
perdagangan. Perjanjian Lisensi bahkan sudah lebih dulu 
dikenal dan dipergunakan daripada Perjanjian Franchising. 
Bahkan Perjanjian Lisensi inilah yang mendasari terben- 
tuknya Perjanjian Franchising.

Di dalam dunia perdagangan dikenal adanya Hilik 
Industri (Industrial Property) yang terdiri dari Paten, 

Utility Model (Paten Sederhana), Merek, dan Desain Pro- 
duksi. Hak atas milik industri ini dapat dilisensikan 
kepada orang lain oleh si pemegang hak tersebut melalui
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suatu perjanjian yang disebut Perjanjian Lisensi.

Para pihak yang terikat dalan Perjanjian Lisensi 

adalah pihak penberi lisensi, disebut Licensor, dan pihak 
yang nenerina lisensi, disebut Licensee. Para pihak 

tersebut terikat oleh Perjanjian Lisensi yang nereka 

buat. Yang nenjadi subyek Lisensi dapat nenyangkut raha- 

sia dagang dan infornasi teknik. Perjanjian Lisensi dapat 

juga nenyangkut hak paten, hak nerek, dan desain produk 

industri.
Lisensi dalan paten diberikan oleh si penegang 

paten kepada orang lain berdasarkan surat perjanjian yang 
wajib didaftarkan pada Kantor Paten. Hal ini diatur di 

dalan Undang-undang Honor 6 Tahun 1989 tentang Paten.^  
Hal tersebut berarti. bahwa untuk dapat berlaku terhadap 
pihak ketiga atau untuk sahnya suatu Perjanjian Lisensi 
harus nelalui proses pendaftaran atau diregistrasi lebih 
dulu oleh penerintah. Ketentuan seperti ini tidak dijun- 
pai dalan Perjanjian Franchising. Dalan Perjanjian Fran-

•chising tid-ak disyaratkan adanya pendaftaran untuk sahnya 
perjanjian. Perjanjian Franchising sudah dianggap sah 
apabila sudah nenenuhi syarat-syarat yang ditentukan

13Ita Ganbiro, "Perjanjian Lisensi Dan Perjanjian 
Bantuan Teknik (Technical Assistance)", Makalah Panel 
Diskusi Beberapa Pernasalahan Hukun Di Sekitar Penananan 
Modal, Pusat P^ngkajian Hukum dan Badan Koordinasi Pena
nanan Modal, Jakarta, Juni 1990, h.82.
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dalam pasal 1320 BW. Hal tersebut merupakan salah satu 

kelebihan Perjanjian Franchising dibandingkan dengan 
Perjanjian Lisensi, yang masih mensyaratkan adanya pen- 

daftaran untuk sahnya perjanjian tersebut.

Pada kerjasama yang berdasarkan Perjanjian Fran
chising, kenungkinan rugi bagi pihak Franchisee adalah 
sangat kecil. Hal tersebut disebabkan adanya pengawasan 

dan pengendalian yang dilakukan oleh pihak Franchisor 

terhadap usaha yang dilakukan oleh Franchisee dengan 

memakai nama dan merek dagang Franchisor. Dengan adanya 

pengawasan dan pengendalian tersebut, maka mutu atau 
kwalitas dari barang atau jasa yang dihasilkan Franchisee 

dapat tetap memenuhi standart mutu yang telah ditentukan 

oleh pihak Franchisor. Oleh karena nutunya tetap memenuhi 

standart mutu yang telah ditentukan, maka akan tetap 
menumbuhkan kepercayaan bagi pelanggan untuk tetap neng- 
konsumsi barang atau jasa yang dihasilkan oleh Franchi
see. Dengan adanya rasa percaya dari para pelanggan 
terhadap terhadap barang atau jasa yang dihasilkannya, 

maka Franchesee tidak akan kehilangan pelanggan, sehingga 

Franchisee juga tidak akan mengalami kerugian. Pengawasan 

dan pengendalian seperti pada Perjanjian Franchising 
tersebut tidak terdapat pada bentuk kerjasama Lisensi. 

Pihak Licensor tidak akan melakukan pengawasan dan pe
ngendalian, seperti yang dilakukan oleh Franchisor, ter-
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hadap barang atau jasa yang dihasilkan oleh pihak Licen

see yang nenakai nana atau nerek dagang Licensor walaupun 

nutu barang atau jasa yang dihasilkan Licensee harus 

sesuai dengan standar nutu yang ditetapkan oleh pihak 

Licensor. Dengan denikian naka tidak adanya pengawasan 
naupun pengendalian tersebut seringkali nenyebabkan 
barang atau jasa yang dihasilkan mutunya kurang nenenuhi 
standar nutu yang telah ditentukan, sehingga seringkali 
pula kurang sesuai dengan keinginan pelanggan.

Pada sisten Franchise juga telah ditentukan ten- 
tang bagainana sistem penasaran dan pendistribusian 
barang atau jasa yang dihasilkan kepada konsunen. Oleh 

karena sisten penasaran dan pendistribusiannya telah 

ditentukan oleh pihak Franchisor, naka pihak Franchisee 

tidak perlu nencari sendiri sisten penasaran dan pendis- 

tribusian dari barang atau jasa yang dihasilkannya dengan 

nenggunakan nana atau nerek dagang Franchisor. Franchisee 
dapat langsung neniru sisten penasaran dan pendistribu- 

sian yang telah ditentukan oleh Franchisor. Dengan deni
kian, kenungkinan Franchisee nenenui kegagalan dalan hal 
penasaran dan pendistribusian barang atau jasa sangat 

kecil. Pada Perjanjian Lisensi, pihak Licensor tidak 
nenentukan nengenai sisten penasaran dan pendistribusian 

barang atau jasa yang dihasilkan oleh Licensee, yang 

nenakai nana atau nerek dagang nilik Licensor. Pihak
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Licensee harus mencari sendiri sistem pemasaran dan 

pendistribusian barang atau jasa yang dihasilkannya, 

sehingga kemungkinan pihak Licensee akan mengalami kega- 

galan dalam hal pemasaran dan pendistribusian barang atau 

jasa, lebih besar. Apabila Licensee gagal dalam hal 

menemukan sistem pemasaran dan pendistribusian yang tepat 
maka kemungkinan untuk mengalami kerugian juga lebih 

besar.
Kelebihan lain dari suatu kerja sama berdasarkan 

Perjanjian Franchising adalah dalam hal perluasan usaha 

oleh Franchisor. Melalui sistem Franchise memungkinkan 
Franchisor untuk memperluas usahanya dengan cepat dengan 
memanfaatkan modal Franchisee. Dengan memberikan Hak 
Franchise kepada para Franchisee, Franchisor dapat me- 
nguasai distribusi barang atau jasa yang dihasilkan oleh 
Franchisee yang menggunakan nama atau merek dagangnya. 

Penguasaan atas distribusi barang „atau jasa tersebut 
nerupakan perluasan usaha Franchisor tetapi dengan meman
faatkan modal Franchisee, karena yang membuka usaha 
tersebut adalah Franchisee tetapi dengan menggunakan nama 
atau merek dagang serta sistem pemasaran dan pendistribu

sian milik Franchisor. Sedangkan dalam Perjanjian Lisensi 

penggunaan nama atau merek dagang Licensor oleh Licensee 
bukanlah nerupakan perluasan usaha Licensor.
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Dalam Perjanjian Lisensi, pihak Licensor hanya 

nenperoleh keuntungan dari pembayaran royalti oleh pihak 
Licensee. Sedangkan dalan Perjanjian Franchising, pihak 
Franchisor dapat memperoleh keuntungan selain dari pemba- 

yaran royalti oleh Franchisee, yaitu berupa hasil penju

alan konsentrat, bumbu khusus, bahan baku, bahan kemasan, 

juga dari penbayaran dalam bentuk service fee, marketing 

fee, leasing fee, dan lain-lain. Apabila senakin banyak 
Franchisee yang nenggunakan nana atau merek dagangnya 
maka akan senakin banyak pula keuntungan yang diperoleh 

seorang Franchisor.
Selain itu, yang merupakan kelebihan Perjanjian 

Franchising adalah bahwa kerja sama Franchising memung- 
kinkan penggabungan antara keuntungan perusahaan kecil 
yang dikelola pemiliknya dan sumbernya yang hanya dimi- 
liki perusahaan besar. Dalam hal ini Franchisee berninat 
untuk nenperoleh hak istimewa penjualan produk yang 
menerlukan biaya iklan besar. Hak istimewa tesebut berupa 

hak untuk nenggunakan merek dagang nilik Franchisor yang 
sudah terkenal dan sudah diiklankan secara luas serta 
penerapan terhadap netode pelaksanaan bisnis baku yang 

telah dikembangkan oleh Franchisor. Jadi oleh karena 

produk tersebut sudah diiklankan secara luas maka berarti 

produk tersebut sudah dikenal oleh masyarakat, sehingga 

Franchisee tidak akan mengalami kesulitan dalam usaha
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nenpromosikan produk tersebut dan biaya iklan yang harus 

dikeluarkan oleh Franchisee tidak begitu besar.
Yang ternkhir snLah satu hal. yang merupakari kele

bihan Perjanjian Franchising adalah Franchisee akan nene- 

rima latihan dan bantuan manajenen, yang diperlukan dalan 
menjalankan usahanya, secara intensif dari pihak Franchi

sor yang dilakukan oleh pihak-pihak yang nemang ahli 
dalan bidangnya. Dengan adanya latihan dun bantuan na- 
najenen tersebut, naka Franchisee tidak akan nengalani 

kesulitan dalan nenjalankan usahanya dan juga di dalan 

sisten nanajenennya.

b. Perjanjian Franchising dibandingkan dengan Perjanjian 
Bantuan Teknik.

Penbahasan kali ini adalah nengenai kelebihan 

Perjanjian Franchising dibandingkan dengan Perjanjian 
Bantuan Teknik atau Technical Assistance Agreenent. 

Seperti Perjanjian Franchising, Perjanjian Bantuan Teknik 

juga telah nenerobos ke dunia perdagangan di Indonesia. 
Nanun Perjanjian Bantuan Teknik ini belun begitu dikenal 
oleh masyarakat luas.

Perjanjian Bantuan Teknik dapat berdiri sendiri, 
tetapi pada umunnya nerupakan bagian dari perjanjian yang 
lebih luas lingkupnya, nisalnya Investnent Agreement,
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terutama bagian dari License Agreement.^  Sedangkan yang 

dimaksud dengan Technical Assistance adalah sebuah 

aktivitas dimana pihak pertama membeli dari pihak kedua 
dengan royalti atau pembayaran premium atas bantuan 

teknik terhadap praktek usaha tertentu, yang tidak meli- 

batkan hak eksklusif terhadap penggunaan sebuah proses 
produksi, nama atau merek dagang, paten, serta hak-hak 
lain yang sejenis.^0 Berdasarkan pengertian tersebut, 
maka berarti bahwa Perjanjian Bantuan teknik bukanlah 

perjanjian mengenai penggunaan suatu nama atau merek 

dagang tertentu, paten, dan sejenisnya seperti pada 
Perjanjian Franchising dan Perjanjian Lisensi. Adapun 
pembayaran royalti atau premium dalam Perjanjian Bantuan 
Teknik ditujukan untuk bantuan teknik yang telah diberi- 
kan oleh pihak kedua kepada pihak pertama yang membuka 
suatu praktek usaha tertentu.

Hal mendasar dari suatu Perjanjian Bantuan Teknik 
adalah pengalihan informasi teknik, pengetahuan dan 

pengalaman. Selama perjanjian tersebut masih berlaku maka 
harus ada kepastian untuk mendapatkan pengetahuan dan

*

14Ibid.. h .91.

l^Kafi Kurnia, "Perjanjian Lisensi, Franchising, 
Dan Technical Assistance Dalam Praktek", Makalah Panel 
Diskusi Beberapa Permasalahan Hukum Di Sekitar Penanaman 
Modal, Pusat Pengkajian Hukum dan Badan Koordinasi Pena
naman Modal, Jakarta, Juni 1990, h.101.
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infornasi teknis secara terus nenerus. Untuk menjamin 

kepastian tersebut maka dalam perjanjian harus dicantum- 
kan secara jelas dan tegas untuk jangka waktu berapa lama 

tenaga ahli yang melatih akan memberikan latihan, biaya 

atau gaji yang akan diterimanya dan juga mengenai kon- 

disi-kondisi lainnya. Sedangkan apabila dalam Perjanjian 

Franchising mengenai gaji, jam kerja, dan jangka waktu 

lamanya latihan tidak perlu disebutkan secara terinci di 
dalam perjanjian karena pemberian latihan oleh tenaga 
ahli dari Franchisor kepada Franchisee sudah merupakan 
bagian dari Perjanjian Franchising. Dengan kata lain, 
pemberian bantuan teknik dalam suatu kerja sama Franchis
ing adalah merupakan bagian dari Perjanjian Franchising 
tersebut.

Dalam Perjanjian Bantuan Teknik, pengetahuan dan 

teknologi yang diberikan mungkin saja dipergunakan untuk 
berbagai tujuan, sedangkan penggunaan tersebut tidak 

secara langsung diawasi oleh pihak pemberi, .sehingga 
kemungkinan mengalami kerugian secara potensial sangat 
besar dan sulit diperki.rukan serta sulit untuk dipertang- 

gunggjawabkan. Pertanggungjawaban ini sangat tergantung 

pada hal-hal yang dicantumkan dalam perjanjian. Hal-hal 

lain yang tidak tercantum di dalam perjanjian sulit untuk 

dipertanggungjawabkan. Sedangkan dalam Perjanjian Fran
chising, selalu ada pengawasan dari pihak pemberi, yaitu 
Franchisor, sehingga segala sesuatu yang dilakukan oleh
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Franchisee lebih dapat dipertanggungjawabkan.
Denikian pembahasan mengenai kelebihan Perjanjian 

Franchising dibandingkan dengan Perjanjian Lisensi dan 

Perjanjian Bantuan Teknik.

2. KekuranganPer.ian.i ian Franchising

Penbahasan nengenai kekurangan Perjanjian Fran
chising dalan hal ini akan saya tinjau dari sudut para 

pihaknya, dan bukan berdasarkan perbandingan dengan 

perjanjian lain yang sejenis. Hal tersebut saya lakukan 

karena menurut pandangan saya bahwa dengan nengetahui 

kekurangan Perjanjian Franchising dari sudut para pihak- 
nya maka akan dapat diketahui kekurangan Perjanjian 
Franchising secara umum.

Kekurangan yang pertama dari suatu kerja sana 
berdasarkan Perjanjian Franchising adalah adanya ber- 
macan-macam pembayaran yang harus dilakukan oleh Franchi
see kepada Franchisor. Pembayaran tersebut nisalnya 
pembayaran royalti, pembayaran untuk setiap pembukuan 
store atau tempat usaha baru, pembayaran service fee, dan 

lain-lain. Semua pembayaran tersebut dibayar dalam bentuk 
satuan dolar, dalan hal ini adalah Dolar Anerika.

Kekurangan lain adalah adanya pembatasan dalan 
pengalihan usaha yang dijalankan yang kadangkala membuat 

Franchisee sulit untuk mewujudkan secara penuh keuntungan
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yang diperoleh dari hasil penjualan usahanya. Hal terse

but disebabkan pihak Franchisor melarang Franchisee untuk 

nenbuka usaha baru yang sejenis dengan usaha Franchisor, 
Karena akan menimbulkan persaingan bagi Franchisor.

Selain itu juga karena adanya kewajiban bagi Franchisee 

untuk terus menbayar royalti kepada Franchisor. Dengan 
demikian sekalipun usaha milik Franchisee tersebut sudah 

maju, ia tetap tidak dapat nenbuka usaha baru yang se
jenis dengan menggunakan nama atau merek dagangnya sen

diri .

Adanya ketentuan yang nenyatakan bahwa Franchisor 
mempunyai hak urituk mcncabut secara sepihak.Hak Franchise 
dari Franchisee apabila Franchisor nengetahui bahwa 
Franchisee telah melakukan pelanggaran terhadap perjanji
an yang telah mereka buat dan nereka sepakati. Ketentuan 

tersebut merupakan suatu hal yang nengkhawatirkan Fran
chisee, karena berarti Franchisor dapat sewaktu-waktu 
mengakhiri kerjasama tersebut, sementara Franchisee sudah 

terlanjur menginvestasikan seluruh modal yang dinilikinya 
untuk usaha Franchise tersebut.

Denikian pembahasan mengenai kekurangan dari suatu 

kerjasama yang berdasarkan Perjanjian Franchising. Dari 
uraian di atas nampak bahwa kekurangan tersebut pada 
umumnya dirasakan oleh pihak Franchisee, karena Franchi

sor berusaha melindungi dan menjaga reputasinya.

43

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI ASPEK - ASPEK HUKUM ... SRI WOELANSARI CHATURYANI



PENYELESAIAN HUKUM DALAM HAL TERJADI SENGKETA 

DI ANTARA PARA PIHAK

BAB IV

Seperti yang telah saya sanpaikan pada bagian 

terdahulu, bahwa di dalan suatu Perjanjian Franchising 
terdapat salah satu klausula yang nenyangkut tentang 

penyelesaian hukun dalan hal terjadi sengketa di.antara 

para pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut. Di 

dalan klausula tersebut diatur nengenai pilihan hukun, 

yurisdiksi, dan arbitrase. Pengaturan mengenai nasalah 

ini sangat penting dalam suatu Perjanjian Franchising 
karena nengingat para pihak yang nenbuat perjanjian 
tersebut berasal dari negara yang berbeda, bahkan nungkin 
berlainan pula sistem hukumnya. Dengan kata lain karena 
Perjanjian Franchising merupakan perjanjian inter- 

nasional.
Pada bab ini saya akan nenbahas nengenai penye

lesaian hukum apabila timbul sengketa di antara para 
pihak yang terikat oleh suatu Perjanjian Franchising, 
yaitu Franchisor dan Franchisee. Untuk nenbahas nasalah 

tersebut saya membagi bab ini nenjadi dua sub bab, yaitu 

nengenai lenbaga yang berwenang untuk nenyelesaikan 
sengketa tersebut dan mengenai hukum yang berlaku untuk 
nenyelesaikan sengketa yang tinbul di antara para pihak.I
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Yang.Tinbul Pi Antara fcara Pihak.
Dalan nenbahas nasalah lenbaga yang berwenang 

nenyelesaikan sengketa yang tinbul di antara para pihak 
yang terikat oleh Perjanjian Franchising ini perlu ditin- 
jau kenbali mengenai asas yang mendasari terbentuknya 

Perjanjian Franchising, yaitu Asas Kebebasan Berkontrak. 

Berdasarkan asas tersebut para pihak bebas untuk nenentu- 

kan dan menilih sendiri lembaga mana yang akan nereka 

pilih untuk nenyelesaikan sengketa yang tinbul di antara 
nereka. Tentu saja haruslah berdasarkan kesepakatan dari 

kedua belah pihak.

Setiap perjanjian yang dibuat para pihak adakala- 

nya menimbulkan kesalahpahanan, baik nengenai pengertian 

atau interpretasi hal-hal yang diperjanjikan ataupun segi 

pelaksanaannya, yang kesemuanya itu dapat neninbulkan 
perselisihan di antara para pihak yang membuat perjanji
an , sehingga timbullah sengketa ataupun klain satu.terha- 

1 Rdap lainnya. ° Sengketa yang tinbul dari suatu kerjasama 

Franchising pada umumnya tinbul karena salah satu pihak 

nelakukan sesuatu yang nenyinpang dari isi perjanjian.

1 RADHJR Abubakar, "Arbitrase Sebagai Salah Satu 
Sarana Penyelesaian Sengketa Bisnis", Makalah Panel Dis- 
kusi Beberapa Permaslahan Hukun Di Sekitar Penananan 
Modal, Pusat Pengkajian Hukun dan Badan Koordinasi Pena
nanan Modal, Jakarta, Juni 1990, h.169.
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Nanun hingga saat ini di Indonesia belun pernah timbul 

suatu sengketa di antara Franchisor dengan Franchisee.

Hal ini dapat dinakluni nengingat kerjasama dengan Per

janjian Franchising ini relatif masih baru di Indonesia.

Perjanjian Franchising, sebagai suatu perjanjian 
yang timbul berdasarkan kesepakatan para pihak, maka 

dalam hal terjadi sengketa pun penyelesaiannya tergantung 

kesepakatan para pihak. Dengan demikian kekuasaan ter- 

tinggi berada di tangan para pihak. Para pihaklah yang 

pertama-tama akan menyelesaikan masalahnya, yaitu dengan 

jalan musyawarah. Apabila dengan jalan musyawarah tidak 
berhasil atau menemui jalan buntu, maka ada dua jalan 

untuk menyelesaikannya, yaitu menyerahkan sengketa untuk 
diputus oleh peradilan umum atau menyerahkan sengketa 

untuk diputus oleh arbitrase.
Kalau para pihak telah memilih penyelesaian seng

keta bisnis nereka nelalui arbitrase secara tertulis 
dalan kontrak atau secara tertulis di luarnya yang secara 
tegas nenberikan kewenangan kepada arbitrase untuk memu- 

tus dalan tingkat pertama dan terakhir, naka hal ini 
nengikat mereka sebagai undang-undang sesuai* dengan salah 

satu asas hukun perdata yang diatur dalan pasal 1338 BW. 
Hal ini sesuai pula dengan kekuatan nengikat dari Perjan
jian Franchising yang dibuat oleh para pihak dan yang 

telah nenenuhi syarat-syarat dalam pasal 1320 BW dan
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mengikat berdasarkan pasal 1338 BW.

J Para pihak yang bersengketa tersebut menilih 
sendiri arbiter-arbiter yang akan nenutus sengketa mereka 

atas dasar kepercayaan penuh baik dari segi integritas 

maupun dari segi pengetahuan dan keahlian. Oleh karena 
para pihak telnh menyerahkan sengketanya untuk diputus 
oleh para arbiter yang mereka pilih sendiri maka para 
pihak tersebut haruslah mematuhi segala keputusan yang 
dibuat oleh para arbiter tersebut. Mereka harus mematuhi 

keputusan arbitrase karena mereka telah menyepakati bahwa 

sengketa diselesaikan melalui arbitrase. Kesepakatan yang 
mereka buat secara tertulis adalah mengikat mereka seba

gai undang-undang.
Para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian 

yang mempunyai sifat sebagai perjanjian dalam duriia 

perdagangan, pada umumnya lebih cenderung untuk menyele

saikan sengketa yang timbul di antara para pihak tersebut 
melalui arbitrase. Alasan para pihak memilih menyelesai

kan sengketanya melalui arbitrase adalah karena prosesnya 
relatif lebih cepat daripada apabila diselesaikan melalui 

peradilan umum, yang akan memakan waktu lama dan proses

nya berbelit-belit.
Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat 

diserahkan kepada arbiter perorangan atau kepada badan 
arbitrase yang merupakan suatu badan institusional. Di
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Indonesia, sejak tahun 1977 telah berdiri suatu badan 

arbitrase yang diberi nama BANI (Badan Arbitrase Nasional 

Indonesia).

Mengenai arbitrase asing ini diatur dalan Konvensi 
New York 1.950, yang norupuknn hasil akhir dari konPoronsi 
Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa Bangsa pada 
tanggal 20 Mei sampai 10 Juni 1958 di New York. Article I 

Konvensi New York menyatakan:
1̂. This Convention shall apply to the recognition and 

enforcement of arbitral awards made in the terri
tory of a State other than the State where the 
recognition and enforcement of such awards are 
sought, and arising out of differences between 
persons, whether physical or legal. It shall also 
apply to arbitral awards not considered as domes
tic awards in the State where their recognition 
and enforcement are sought.

2. The term "arbitral awards" shall include not only 
awards made by arbitrators appointed for each case 
but also those made by permanent arbitral bodies 
to which the parties have submitted.

3. When signing, ratifying or acceding to this 
Convention, or notifying extension under article X 
hereof, any State may on the basis of reciprocity 
declare that it will apply the Convention to the 
recognition and enforcement of awards made only in 
the territory of another Contracting State. It may 
also declare that it will apply the Convention 
only to differences arising out of legal relation
ships, whether contractual or not, which are 
considered as commercial under the national law of 
the State making such declaration.

Konvensi New York 1958 tersebut diratifikasi oleh Indone
sia dengan Keputusan Presiden No. 34 Th.1981, Lembaran

Negara Th.1981 No. 40, yang isinya:
"Pursuant to the profesion of Article I (3) of the 
Convention, the Government of the Republic of Indo
nesia declares that it will apply the Convention on 
the basis of reciprocity, to the recognition and
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enforcement of awards nade only in the territory of 
another Contracting State, and that it will apply 
the Convention only to differences arising out of 
legal relationships, whether contractual or not, 
which are considered as commercial under the Indone
sian Law" .

Mengenai pelaksanaan putusan arbitrase asing di
Indonesia, Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal
1 Maret 1990 telah mengeluarkan suatu peraturan yaitu

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Th. 1990 tentang Tatacara
Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing. Pasal 2 peraturan

tersebut menyatakan:

Yang dimaksud dengan putusan Arbitrase Asing adalah 
putusan yang dijatuhkan oleh suatu Badan Arbitrase 
ataupun Arbiter perorangan di luar wilayah hukum 
Republik Indonesia, ataupun putusan suatu Badan 
Arbitrase ataupun Arbiter perorangan yang menurut 
ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai 
suatu putusan Arbitrase Asing, yang berkekuatan hukum 
tetap sesuai dengan Keppres No. 34 Tahun 1981 Lemba- 
ran Negara Tahun 1981 No. 40 tanggal 5 Agustus 1981.

Sedangkan dalam pasal 3 peraturan tersebut menyatakan:

Putusan Arbitrase Asing hanya diakui serta dapat di- 
laksanakan di dalam wilayah hukum Republik Indonesia 
apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
1. Putusan itu dijatuhkan oleh suatu Badan Arbitrase 

ataupun Arbiter perorangan di suatu Negara yang 
dengan Negara Indonesia ataupun bersana-sana 
dengan Negara Indonesia terikat dalam suatu kon- 
vensi Internasional perihal pengakuan serta pelak
sanaan Putusan Arbitrase Asing. Pelaksanaannya 
didasarkan atas asas timbal balik (resiprositas).

2. Putusan-putusan Arbitrase Asing tersebut dalam 
ayat 1 di atas hanyalah terbatas pada putusan- 
putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia 
termasuk dalam ruang lingkup Hukum Dagang.

3. Putusan-putusan Arbitrase Asing tersebut dalam 
ayat 1 di atas hanya dapat dilaksanakan di Indone
sia terbatas pada putusan-putusan yang tidak 
bertentangan dengan ketertiban umum.
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4. Suatu putusan Arbitrase Asing dapat dilaksanakan 

di Indonesia setelah memperoleh Exequatur dari 
Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Demikianlah pembahasan mengenai lembaga yang 

berwenang untuk nenyelesaikan sengketa yang timbul di 

antara para pihak yang terikat oleh Perjanjian Franchis

ing.

2. HukuiL-Yang Berlaku Untuk Menvelesaikan Sengketa 

Di Antara Para Pihak
Dalam suatu perjanjian internasional yang melibat- 

kan dua pihak yang berasal dari negara yang berlainan, 
seperti dalam Perjanjian Franchising, pada umumnya memuat 

klausula yang mengatur mengenai pilihan hukum dalam hal 

timbul sengketa di antara para pihak yang membuat Perjan

jian Franchising tersebut. Di dalam klausula tersebut 
diatur mengenai yurisdiksi, pilihan hukum, dan arbitrase. 
Namun mengenai hal ini pada umumnya kurang diperhatikan 
oleh para pengusaha Indonesia yang mengadakan perjanjian 
di bidang perdagangan dengan pihak pengusaha dari luar 

negeri. Padahal mengenai pilihan hukum ini merupakan hal 
yang penting dalam suatu perjanjian internasional. Oleh 
karena itu sangatlah penting untuk mencantumkan klausula 
mengenai pilihan hukum di dalam perjanjian yang bersifat 
internasional.

Dalam hal para pihak memilih lembaga arbitrase
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untuk nenyelesaikan sengketa yang tinbul di antara

mereka, naka tentu saja yang akan menyelesaikan adalah

Arbitrase Dagang Internasional. Dipergunakan Arbitrase

Dagang Internasional karena Perjanjian Franchising mem-

punyai sifat internasional, yaitu para pihaknya berasal

dari dua negara yang berbeda.

Suatu arbitrase dianggap "internasional" apabila
para pihak pada^ saat dibuatnya perjanjian bersangkutan

menpunyai tenpat usaha mereka (place of business) dalam
1 7negara yang berbeda. ' Oleh karena Perjanjian Franchis

ing nenenuhi unsur-unsur tersebut di atas, maka sengketa 

yang timbul di antara para pihak yang terikat oleh per
janjian tersebut diselesaikan melalui Arbitrase Dagang 
Internasional.

Hal yang penting dalam suatu perkara Arbitrase 
Dagang Internasional adalah ketentuan mengenai hukum yang

1 Rharus dipakai. Dasar daripada arbitrase adalah pernu- 
fakatan dari para pihak. Hal-hal yang dikehendaki para 
pihak di dalam perjanjian yang mereka buat dijadikan 
dasar untuk menentukan pula penyelesaian sengketa yang

1 7Sudargo Gautama, "Model Undang Undang Arbitrase 
Dagang Internasinal Dari PBB", Hukum dan Pemhangnnan.
No.6, Tahun ke XVI, Desember 1986, h.606.

1 ftSudargo Gautama, "Hukum Yang Harus Dipakai Dalam 
Perkara Arbitrase Internasional", Hukun dan*Penhanguna n . 
No. 4, Tahun ke XVI, Agustus 1986, h.382.
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janjian yang bersangkutan, dan bahasa yang dipakai dalan 

perjanjian tersebut. Untuk Perjanjian Franchising, oleh 

karena perjanjian dibuat di negara Franchisor, maka pihak 

yang mempunyai prestasi paling karakteristik adalah pihak 

Franchisor, dan bahasa yang dipakai adalah juga bahasa 
dari Franchisor, sehingga hukum yang dipakai adalah hukum 

yang berlaku di negara Franchisor.

Dalam hal para pihak memilih jalur peradilan umnm, 
maka hukum yang dipakai adalah hukum yang berlaku di 

negara yang dipilih oleh para pihak dalam hal menyelesai- 
kan sengketa nereka. Namun seperti yang telah saya kemu- 
kakan sebelumnya, bahwa jalur peradilan umum jarang 
dipergunakan oleh para pihak yang terikat oleh suatu 

perjanjian dagang untuk menyelesaikan sengekta yang 
timbul di antara mereka, karena prosesnya akan memakan 

waktu yang relatif cukup lama.
Selayaknya dalam terjadi sengketa di antara para 

pihak yang terikat oleh suatu perjanjian dagang yang 
bersifat internasional, maka dipakai titik taut; yang 
paling karakteristik sebagai hukum yang harus diberlaku- 

kan untuk menyelesaikan sengketa di antara para pihak 
yang terikat di dalam perjanjian tersebut. Namun apabila 

para pihak tidak merientukan salah satu pilihan, maka yang 

dipakai adalah hukum dari pihak yang mempunyai prestasi’
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yang paling karakteristik dalan suatu perjanjian.^
Denikianlah pembahasan nengenai hukum yang berlaku 

untuk nenyelesaikan sengketa yang timbul di antara Fran
chisor dan Franchisee sebagai para pihak yang terikat 

oleh Perjanjian Franchising. Bagaimanapun bagian ini 

merupakan bagian yang penting dari suatu perjanjian 

seperti Perjanjian Franchising, nengingat para pihaknya 

berasal dari negara yang berbeda.
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Hukun Perdata Internasional Indonesia", Ha.ialah Hukum 
Nasional. No.2, Badan Pembinaan Hukun Nasional, 1989, 
h . 40.
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PENUTUP

BAB V

a. Perjanjian Franchising merupakan suatu perjanjian yang 
terbentuknya didasari oleh asas kebebasan berkontrak 
dan memenuhi syarat-syarat untuk sahnya perjanjian 

seperti yang dimaksud oleh pasal 1320 BW, sehingga 

mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihaknya seperti 

yang dimaksud oleh pasal 1338 BW.

b. Perjanjian Franchising dalam beberapa hal mempunyai 
kelebihan dibandingkan dengan perjanjian lain yang 

sejenis yaitu Perjanjian Lisensi dan Perjanjian Ban- 
tuan Teknik. Kelebihan tersebut antara lain kecilnya 

kemungkinan untuk mengalami kerugian bagi Franchisee, 

dan kemungkinan untuk dapat memperluas usaha secara 
cepat dengan memanfaatkan modal Franchisee bagi pihak 
Franchisor.

c. Dalam hal terjadi sengketa di antara Franchisor dan 
Franchisee peuyclesaian hukumnyu adalah tergantung 
pada kesepakatan para pihak. Demikian pula mengenai 
hukum yang harus dipakai, tergantung pada pilihan 
hukum oleli para pihak.

55

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI ASPEK - ASPEK HUKUM ... SRI WOELANSARI CHATURYANI



2. Saran

a. Dapatlah kiranya suatu Perjanjian Franchising dibuat 
dengan Bahasa Indonesia atau setidaknya pihak Franchi
see dapat mengajukan sendiri beberapa persyaratan dan 

ketentuan walaupun pada ununnya pihak Franchisor telah 
nenpunyai bentuk baku dari Perjanjian Franchising.

b. Mengingat beberapa kelebihan yang diniliki oleh Per

janjian Franchising maka hendaknya diusahakan agar 
sisten Franchise ini juga dipergunakan dalan bidang 
usaha yang lain.

c. Para pengusaha Indonesia yang berkedudukan sebagai 

Franchisee hendaknya lebih nenperhatikan nengenai 

nasalah pilihan hukun pada saat nenbuat Perjanjian 
Franchising dengan pihak Franchisor asing, dan jangan 
hanya nenandang keuntungan yang diperoleh dari sudut 

ekononi saja tetapi juga dari sudut hukunnya.
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