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ABSTRAK 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan hukum para 

pihak dalam perjanjian kontrak franchise dan berakhirnya kontrak frinchise dan 

penyelesaian sengketa perjanjian francise . Jenis penelitian yang digunakan adalah 

normatif, maka pendekatan yang digunakan dapat yaitu: Pendekatan Perundang-

undangan (Statute Approach), Pendekatan Konsep (Conseptual Approach), dan 

Pendekatan Analitis (Analitical Approach). Kesimpulan, Hubungan hukum para 

pihak dalam perjanjian (kontrak) Franchise (waralaba), terdapat dua hubungan 

hukum, yakni: Hubungan hukum pemberian izin (lisensi) penggunaan Hak Atas 

Kekayaan Intelektual dari franchisor kepada franchise. Cara berakhirnya 

perjanjian (kontrak) Franchise (waralaba) secara umum. Namun demikian dalam 

perjanjian (kontrak) franchise dapat diputuskan dibatalkan secara sepihak oleh 

pihak franchisor dengan alasan wanprestasi yang dilakukan oleh franchise. 

Penyelesaian sengketa franchise tidak terselesaikan secara musyawarah dan 

mufaka. 

 

 

Kata Kunci: Kontrak Franchise, Perjanjian 

 

 

ABSTRACT 

 

 The purpose of this study was to determine the legal relationship of the 

parties to the franchise contract agreement and the expiration of the frinchise 

contract and the settlement of the francise agreement dispute. The type of research 

used is normative, the approach used can be: the statute approach, the conceptual 

approach, and the analytical approach. Conclusion, the legal relationship of the 

parties in the franchise agreement (contract), there are two legal relationships, 

namely: the legal relationship of the granting of a license (license) the use of 

Intellectual Property Rights from the franchisor to the franchise. How to end the 

franchise agreement (franchise) in general. However, the franchise agreement 

(contract) can be decided unilaterally canceled by the franchisor on the grounds of 

default made by the franchise. Franchise dispute resolution is not resolved by 

deliberation and consensus 

 

Keywords: Franchise Contract, Agreement 
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I. PENDAHULUAN 

 

Sejarah franchise dimulai di Amerika Serikat  oleh perusahaan  mesin jahit 

singer sekitar tahun 1850-an. Pada saat itu, Singer membangun jaringan distribusi 

hampir di seluruh daratan Amerika untuk menjual produknya. Di samping 

menjual mesin jahit, para distributor tersebut juga memberikan pelayanan purna 

jual dan suku cadang. Jadi para distributor tidak semata menjual mesin jahit, akan 

tetapi juga memberikan  layanan  perbaikan dan  perawatan kepada konsumen
1
.  

Pola ini  kemudian diikuti  oleh industri  oleh industri mobil, industri 

minyak dengan  pompa bensinnya serta  industri  minuman  ringan.  Mereka ini 

adalah para produsen yang tidak mempunyai jalur distribusi untuk produk- produk 

mereka, sehingga memanfaatkan sistem franchise ini di akhir-akhir abad ke 18 

dan diawal abad ke 19. 

Pada awalnya istilah franchise tidak dikenal dalam kepustakaan Hukum 

Indonesia, hal ini dapat dimaklumi karena memang lembaga franchise ini sejak 

awal tidak terdapat dalam budaya atau tradisi bisnis masyarakat Indonesia. 

Namun karena pengaruh globalisasi yang melanda di berbagai bidang, maka 

franchise ini kemudian masuk ke dalam tatanan budaya dan tatanan hukum 

masyarakat Indonesia
2
.  

Pada awal tahun 1990-an International Labour Organization (ILO) pernah 

menyarankan Pemerintah Indonesia untuk menjalankan sistem franchise guna 

memperluas lapangan kerja sekaligus merekrut tenaga-tenaga ahli franchise untuk 

                                                             
1 Deden Setiawan, Franchise Guide Series – Ritel, Dian Rakyat, Jakarta, 2007, hlm. 13. 
2 Tengku Keizerina Devi Azwar, Perlindungan Hukum Dalam Franchise, Rajawali Pres, Jakarta, 

2005, hlm. 1 
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melakukan survei, wawancara, sebelum memberikan rekomendasi. Hasil kerja 

para ahli franchise tersebut menghasilkan “Franchise Resource Center” dimana 

tujuan lembaga tersebut adalah mengubah berbagai macam usaha menjadi 

franchise serta mensosialisasikan sistem franchise kemasyarakat Indonesia. 

Istilah franchise ini selanjutnya menjadi istilah yang akrab dengan 

masyarakat, khususnya masyarakat bisnis Indonesia dan menarik perhatian 

banyak pihak untuk mendalaminya kemudian istilah franchise dicoba di 

Indonesiakan dengan istilah „waralaba‟ yang diperkenalkan pertama kali oleh 

Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Manajemen (LPPM) sebagai padanan 

istilah franchise. Waralaba berasal dari kata wara (lebih atau istimewa) dan laba 

(untung), maka waralaba berarti usaha yang memberikan laba lebih/istimewa
3
.  

Pertumbuhan bisnis waralaba yang tumbuh subur di Indonesia, pada 

prinsipnya tidak lepas dari peran serta dari merek-merek waralaba lokal. 

Perkembangan waralaba lokal yang semakin pesat, bisa dilihat dari masih sangat 

terbukanya peluang usaha ini untuk mewaralabakan perusahaan-perusahaan 

tradisional yang telah mempunyai merek dagang dan sistem yang stabil
4
.  

Merek-merek lokal ini diarahkan pemerintah untuk bernaung dibawah AFI 

(Asosiasi Franchise Indonesia) yang merupakan asosiasi resmi yang diakui oleh 

pemerintah dalam bidang waralaba. Asosiasi ini merupakan anggota dari IFA 

(International Franchise Association) yang adalah organisasi franchise skala 

internasional. 

                                                             
3 Martin Mendelson, Frenchising Petunjuk praktis bagi Frenchisor dan Frenchisee, cetakan Pertama, 

Jakarta: IPPM, 1993, hlm. 45. 
4 Yohanes Heidy Purnama, “Epidemi Trend Bisnis Waralaba”, http : www.neo-promosindo.com, 01 

Januari 2018 
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Kegiatan usaha (bisnis) dengan sistem franchise adalah merupakan suatu 

perjanjian kerjasama bisnis, yakni dengan cara memberikan izin (lisensi) 

penggunaan atau pemanfaatan hak atas kekayaan yang dimiliki oleh seseorang 

atau suatu perusahaan untuk digunakan dimanfaatkan oleh pihak atau perusahaan 

lain dengan pemberian imbalan oleh pihak atau perusahaan lain tersebut, berupa 

pembayaran sesumlah uang tertentu yang lazim disebut dengan royalty. Hal ini 

sesuai dengan apa yang ditentukan dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 

Tahun 2007 tentang Waralaba, menyebutkan bahwa :  

Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau 

badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka 

memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat 

dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian 

waralaba.  

 

Seiring dengan perkembangan dunia usaha di Indonesia, eksistensi bisnis 

waralaba telah mengalami perkembangan yang cukup pesat serta telah mendapat 

pengakuan dari berbagai kalangan pelaku usaha dan pakar hukum bisnis, 

walaupun pengaturan perundang-undanganya belum ada. Sejak tahun 1983 

melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3051/K/Sip/1981 tanggal 26 

Desember 1983 dalam perkara merek Gold Bond mengawali adanya pemberian 

lisensi merek di Indonesia, karena salah satu dan aspek hukum waralaba adanya 

pemakaian merek lisensi oleh pemberi lisensi kepada penerima lisensi
5
. Sebelum 

adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) itu, kegiatan bisnis waralaba, 

semata-mata hanya didasarkan pada perjanjian yang dibuat oleh para pihak atas 

                                                             
5
 Gautama, S., Aneka Masalah Hukum Perdata Internasional, PT. Alumni, Bandung, 1985, 

hlm. 34  
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dasar azas kebebasan berkontrak yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab 

undang-undang Hukum Perdata.  

Walaupun dalam kenyataanya, kegiatan bisnis dengan sistem franchise ini 

sudah sangat berkembang dengan pesat, namun sampai saat sekarang ini belum 

ada peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang yang mengatur 

secara khusus kegiatan bisnis franchise (waralaba). Seiring dengan perkembangan  

kegiatan bisnis dengan sistem franchise (waralaba) tersebut, ke depan perlu 

dipikirkan untuk dibuat peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang 

yang mengatur secara khusus kegiatan bisnis franchise (waralaba), sehingga dapat 

memberikan jaminan kepastian hukum bagi pelaku dalam menjalankan bisnis 

dengan sistem franchise (waralaba). Dengan dibentuknya peraturan perundang-

undangan setingkat undang-undang yang mengatur secara khusus kegiatan bisnis 

franchise yang mempunyai kepastian hukum, sehingga para pelaku bisnis 

sekaligus akan mendapatkan perlindungan hukum tidak hanya berdasarkan 

perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Dalam hal ini, pemerintah telah berperan 

aktif di dalam membuat peraturan perundang-undangan  yang  berkaitan dengan 

kegiatan usaha dengan sistem franchise (waralaba) ini,  sebagai bentuk tanggung 

jawab pemerintah dalam memberikan jaminan kepastian  hukum dan sekaligus 

memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha di bidang franchise. 
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II. PEMBAHASAN  

 

A. Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Melakukan Kontrak Perjanjian 

Franchise  (waralaba). 

Dilihat dari sudut pandang kedudukan subyek hukum yang melakukan 

hubungan hukum, maka hubungan hukum itu dapat dibedakan menjadi dua, 

yaitu: 

1. Hubungan yang sederajat (nebeneinander) 

Hubungan hukum yang sederajat tidak hanya terdapat dalam hukum 

perdata saja (misalnya jual beli), tetapi juga dalam hukum kenegaraan dan 

internasional (negara dengan negara). 

2. Hubungan Beda derajat (nacheinander) 

Hubungan hukum yang berbeda derajat tidak hanya terdapat dalam hukum 

negara (penguasan dengan warga), tetapi juga dalam hukum keluarga 

(orang tua dengan anak). 

Sedangkan jika dilihat dari sudut pandang sifat hubungannya, hubungan 

hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu : 

1. Hubungan Timbal Balik 

Disebut timbal balik karena para pihak yang berhubungan sama-sama 

mempunyai hak dan kewajiban. Pada hubungan timpang, salah satu pihak 

hanya mempunyai hak, sedangkan pihak lain hanya mempunyai 

kewajiban. 
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2. Hubungan Timpang 

Pada hubungan timpang, salah satu pihak hanya mempunyai hak, 

sedangkan pihak lain hanya mempunyai kewajiban. 

Dari penjabaran tersebut, maka secara umum hubungan hukum dapat 

dikelompokan menjadi tiga jenis, yaitu : 

1. Hubungan hukum bersegi satu (eenzijdige rechtsbetrekkingen) 

Dalam hal hubungan hukum yang bersegi satu hanya satu pihak yang 

berwenang. Pihak lain hanya berkewajiban. Jadi dalam hubungan hukum 

yang bersegi satu hanya ada satu pihak saja berupaya memberikan sesuatu, 

berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu (pasal 1234 KUH Perdata). 

Misalnya : 

a. Tiap perikatan untuk memberikan sesuatu diatur dalam Pasal 1235 s/d 

1238 KUH Perdata 

Pasal 1235 KUH Perdata, berbunyi "dalam tiap-tiap perikatan untuk 

memberikan sesuatu adalah termaktub kewajiban berutang untuk 

menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya 

sebagai bapak rumah yang baik, sampai pada saat penyerahan.  

Kewajiban yang terakhir ini adalah kurang atau lebih luas terhadap 

persetujuan-persetujuan tertentu, yang akibatnya mengenai hal ini akan 

ditunjuk dalam bab-bab yang bersangkutan" 

b. Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu diatur 

dalam Pasal 1239 s/d 1242 KUH Perdata Pasal 1239 KUH Perdata 

berbunyi : 

"Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat 

sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, 

mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban penggantian biaya, rugi 

dan bunga". 

 

2. Hubungan hukum bersegi dua (tweezijdige rechtsbetrekkingen) 

Contoh: 

Dalam suatu perjanjian jual-beli kedua belah pihak (masing-masing) 

berwenang/berhak meminta sesuatu dari pihak lain. Tetapi sebaliknya 
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kedua belah pihak (masing-masing) juga berkewajiban untuk memberi 

sesuatu pada pihak yang lain (Pasal 1457 KUH Perdata) 

3. Hubungan antara "satu" subyek hukum dengan "semua" subyek hukum 

lainnya 

Selain hubungan hukum berupa pemberian izin (lisensi) untuk 

menggunakan dan/atau memanfatkan hak atas kekayaan itelektual, berdasarkan 

pengertian franchise (waralaba) yang terdapat, baik dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba maupun pengertian 

waralaba menurut Permendag Nomor 12 Tahun 2006, dapat dikemukakan 

bahwa, dalam perjanjian franchise (waralaba) terdapat pula adanya unsur 

hubungan hukum di bidang distribusi penjualan barang. Hal ini sesuai dengan 

apa yag dikemukakan oleh Suharnoko mengemukakan bahwa:  

“Waralaba pada dasarnya adalah “sebuah perjanjian mengenai metode 

pendistribusian barang dan jasa kepada konsumen”. Pemberi waralaba 

dalam jangka waktu tertentu memberikan lisensi kepada Penerima 

Waralaba untuk melakukan usaha pendistribusian barang dan jasa di 

bawah nama dan identitas Pemberi Waralaba dalam wilayah tertentu.
6
  

 

Pendapat yang sama dikemukakan tentang adanya unsur distribusi barang 

dalam perjanjian franchise (waralaba), dikemukakan pula oleh Gunawan 

Wijaya. Menurut Gunawan Widjaja,  

“Waralaba merupakan salah satu bentuk pemberian lisensi, hanya saja 

agak berbeda dengan pengertian lisensi pada umumnya, waralaba 

menekankan pada kewajiban untuk mempergunakan sistem, metode, tata 

cara. prosedur, metode pemasaran dan penjualan maupun hal-hal lain 

yang telah ditentukan oleh pemberi waralaba secara eksklusif, serta tidak 

boleh dilanggar maupun diabaikan oleh penerima lisensi. Hal ini 

mengakibatkan bahwa waralaba cenderung bersifat eksklusif. “ 
7
  

                                                             
6
 Suharnoko, Hukum Perjanjian, Kencana, Jakarta, 2004. hlm. 83. 

7
 Gunawan Widjaja, Waralaba, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 12. 
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Hubungan hukum para pihak dalam perjanjian waralaba yang berlaku di 

Indonesia adalah berdiri sendiri (independent contractors atau no agency) 

klausul ini menegaskan bahwa hubungan hukum antara franchisor dengan 

franchisee bukanlah hubungan keagenan, joint venture, atau atasan bawahan. 

Pihak franchisor sebagai pihak yang memberikan bisnis waralaba dengan 

memiliki sistem/tata cara dalam berbisnis waralaba, sementara pihak 

franchisee merupakan pihak yang menerima/menjalankan bisnis waralaba 

tersebut dengan cara yang dikembangkan oleh franchisor.
8
  

B. Berakhirnya Perjanjian Franchise (waralaba) dan Cara Penyelesaian 

Sengketa. 

1. Berahirnya perjanjian franchise (waralaba) 

Berakhirnya perjanjian (kontrak) adalah merupakan cara  selesai 

atau hapusnya sebuah perjanjian (kontrak) yang berakibat mengakhiri 

hubungan dua pihak yang mengadakan perjanjian. Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata menentukan beberapa cara berahirnya perjanjian 

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1381 menyebutkan tentang cara 

berakhimya suatu perikatan, yaitu :  

“Perikatan-perikatan hapus karena  

a. pembayaran; 

b. karena penawaran pembayaran tunai diikuti dengan 

penyimpanan atau penitipan;  

c. karena pembaharuan hutang; 

d. karena perjumpaan hutang atau kompensasi;  

e. karena percampuran hutang;  

f. karena pembebasan hutangnya;  

g. karena musnahnya barang yang terhutang;  

                                                             
8
 Adrian Suteji, Hukum Waralaba, Cet. I, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm. 79. 
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h. karena kebatalan atau pembatalan;  

i. karena berlakunya suatu syarat batal, yang diatur dalam bab 

kesatu buku ini;  

k. karena lewatnya waktu, hal mana akan diatur dalam suatu 

bab tersendiri".  

 

Berakhirnya kontrak karena pembayaran dijabarkan lebih lanjut 

dalam Pasal 1382 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1403 KUH Perdata. 

Ada dua pengertian pembayaran, yaitu pengertian secara sempit dan 

yuridis teknis. Pengertian pembayaran dalam arti sempit, adalah 

pelunasan utang oleh debitur kepada kreditur. Pembayan seperti ini 

dilakukan dalam bentuk uang atau barang. Namun, pengertian 

pembayaran dalam arti yuridis tidak hanya dalam bentuk uang atau 

barang, tetapi juga dalam bentuk jasa, seperti jasa dokter bedah, tukang 

cukur, atau guru privat.  

Menurut Salim HS cara-cara penghapusan perjanjian antara lain 

sebagai berikut
9
:  

a. Karena pembayaran (betaling)  

Pengertian pembayaran atau betaling dalam hal ini harus dipahami 

secara luas. Tidak boleh diartikan dalam ruang lingkup yang sempit, 

seperti yang selalu diartikan hanya terbatas pada masalah yang 

berkaitan dengan pelunasan hutang semata-mata. Mengartikan 

pembayaran hanya terbatas pada “pelunasan hutang” semata-mata 

tidaklah selamanya benar. Karena ditinjau dari segi yuridis teknis, 

tidak selamanya harus berbentuk sejumlah uang atau barang tertentu, 

bisa saja dengan pemenuhan jasa atau pembayaran dengan bentuk tak 

terwujud atau yang immaterial. Pembayaran prestasi dapat dilakukan 

dengan “melakukan sesuatu” (te doen). Misalkan tukang cukur yang 

telah melakukan suatu perbuatan jasa dapat saja disebut telah 

membayar prestasi dengan jasa. Guru privat yang telah memberi 

pelajaran, termasuk dalam arti “pembayaran”.  

b. Karena penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penitipan 

(konsignasi)  

                                                             
9
 Ibid. hlm. 165-168 
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Pemenuhan prestasi dalam suatu perjanjian sepatutnya 

dilaksanakan sesuai hal yang diperjanjikan termasuk waktu 

pemenuhannya, namun tidak jarang prestasi tersebut dapat dipenuhi 

sebelum waktu yang diperjanjikan. Penawaran dan penerimaan 

pemenuhan prestasi sebelum waktunya dapat menjadi sebab 

berakhirnya perjanjian, misalnya perjanjian pinjam meminjam yang 

pembayarannya dilakukan dengan cicilan, apabila pihak yang 

berhutang dapat membayar semua jumlah pinjamannya sebelum jatuh 

tempo, maka perjanjian dapat berakhir sebelum waktunya. 

Penawaran pembayaran tunai utang dilakukan saat si berpiutang 

menolak pembayaran dari si berutang. Penawaran yang demikian 

diikuti dengan penitipan, membebaskan si berutang, dan berlaku 

baginya sebagai pembayaran, asal penawaran itu telah dilakukan 

dengan cara menurut undang-undang.  

c. Karena pembaharuan hutang (novasi, schuld verniewing)  

Novasi di atur dalam Pasal 1413 KUH Perdata sampai dengan 

Pasal 1424 KUH Perdata. Novasi (pembaharuan utang) adalah 

sebuah persetujuan, di mana suatu perikatan telah dibatalkan dan 

sekaligus suatu perikatan lain harus dihidupkan, yang ditempatkan di 

tempat yang asli. Vollmar mengartikan novasi adalah suatu perjanjian 

karena dimana sebuah perjanjian yang akan dihapuskan, dan seketika 

itu juga timbul sebuah perjanjian baru. Novasi adalah suatu 

perjanjian antara debitur dan kreditur, dimana perjanjian lama dan 

subjeknya yang ada dihapuskan dan timbul sebuah objek dan subjek 

perjanjian yang baru.  

d. Karena kompensasi atau perjumpaan utang  

Kompensasi atau perjumpaan utang diatur dalam Pasal 1425 

KUH Perdata sampai Pasal 1435 KUH Perdata. Kompensasi adalah 

penghapusan masingmasing utang dengan jalan saling 

memperhitungkan utang yang sudah dapat ditagih antara kreditur dan 

debitur.  

e. Karena konfusi atau percampuran antara utang dan pinjaman  

Percampuran utang diatur dalam Pasal 1436 KUH Perdata 

sampai dengan Pasal 1437 KUH Perdata. Percampuran utang adalah 

percampuran kedudukan sebagai orang berutang dengan kedudukan 

sebagai kreditur menjadi satu. Percampuran utang dapat terjadi 

dengan dua cara, yaitu:  

1) Dengan jalan penerusan hak dengan alas hak umum, dan 

2) Dengan jalan penerusan hak dibawah alas hak khusus.  

f. Karena pembebasan utang  

Pembebasan utang diatur dalam Pasal 1438 KUH Perdata 

sampai dengan Pasal 1443 KUH Perdata. Pembebasan utang adalah 

suatu pernyataan sepihak dari kreditur kepada debitur, bahwa debitur 

dibebaskan dari perutangan. Ada 2 cara terjadinya pembebasan 

utang, yaitu:  
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1) Cuma-cuma, dan  

2) Prestasi dari pihak debitur.  

Pembebasan hutang dengan Cuma-cuma harus dipandang sebagai 

penghadiahan. Sedangkan prestasi dari pihak debitur, artinya sebuah 

prestasi lain, selain prestasi yang terutang. Pembebasan ini 

didasarkan pada perjanjian.  

g. Karena Kebatalan perjanjian 

Kebatalan kontrak diatur dalam Pasal 1446 KUH Perdata 

sampai dengan Pasal 1456 KUH Perdata. Adanya tiga penyebab 

timbulnya pembatalan kontrak, yaitu:  

1) Adanya perjanjian yang dibuat oleh orang-orang yang belum 

dewasa dan dibawah pengampuan;  

2) Tidak mengindahkan bentuk perjanjian yang di syaratkan 

undangundang;  

3) Ada cacat kehendak  

h. Karena daluarsa atau verjaring  

Berakhirnya perjanjian dapat disebabkan oleh lewatnya waktu 

(daluarsa) perjanjian.  

Selain beberapa cara hapusnya perjanjian yang memutuskan 

hubungan hukum para pihak, dalam perjanjian franchise (waralaba), 

pemutusan perjanjian (kontrak) dapat disebabkan karena wanprestasi 

atau kealpaan dari pihak franchisor (pemberi waralaba) dan 

wanprestasi atau kealpaan dari pihak franchisee (penerima waralaba). 

Biasanya alasan franchisor memutuskan perjanjian karena pihak 

franchisee melanggar isi perjanjian yang telah dibuat. Misalnya jika 

franchisee tidak memenuhi sales quota minimum yang telah 

disepakati, franchisor dapat memutuskan perjanjian tersebut. Hal lain 

yang mungkin juga terjadi. 

 

2. Cara Penyelesaian Sengketa Perjanjian Franchise (Waralaba) 

Mengacu pada ketentuan Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang No. 30 

Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka 

cara penyelesaian sengketa melalui Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 

Sengketa dibagi menjadi lima cara, yaitu
10

:  

1). Konsultasi  

Konsultasi merupakan tindakan penyelesaian sengketa bersifat personal 

antara suatu pihak tertentu, yang disebut dengan klien dengan pihak lain 

yang disebut dengan konsultan yang memberikan pendapatnya kepada 
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 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 

Sengketa. 
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klien tersebut untuk memenuhi dan mengikuti pendapat kliennya 

tersebut
11

. 

 

2). Negosiasi  

Negosiasi merupakan persetujuan antara kedua belah pihak untuk 

menyelesaikan sendiri sengketa yang timbul di antara mereka. 

Kesepakatan mengenai permasalahan tersebut selanjutnya harus 

dituangkan dalam bentuk tertulis yang disetujui oleh para pihak. (Pasal 6 

ayat (2)).  

3). Mediasi  

Mediasi merupakan kesepakatan tertulis antara para pihak yang 

bersengketa atau beda pendapat yang diselesaikan melalui seorang 

mediator(Pasal 6 ayat (3)). Mediator baik perorangan maupun lembaga 

independen bersifat netral atau tidak memihak. Mediator berkewajiban 

melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan pada kehendak dan 

kemauan dari para pihak.
12

  

4). Konsiliasi  

Konsiliasi merupakan proses yang dilakukan pihak ketiga untuk 

mengupayakan kesepakatan bersama dengan para pihak yang 

bersengketa mengenai kasus yang terjadi dan menyelesaikannya dengan 

cara kekeluargaan.  

5. Pendapat Ahli  

Pendapat ahli merupakan konsultasi dalam bentuk opini atau pendapat 

hukum atas permintaan dari para pihak yang bersengketa. Pemberian 

opini dalam bentuk masukan bagi para pihak maupun penafsiran 

ketentuan dalam perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak untuk 

memperjelas permasalahannya.
13

 

 

Dalam penyelesaian perjanjian (kontrak) franchise, pada umumnya 

para pihak menyelesaikan sengketanya secara musyawarah. penyelesaian 

sengketa dengan musyawarah untuk memperoleh kesepakatan yang terbaik 

diantara dua pihak, ini adalah merupakan salah satu metode penyelesain 

sengketa di luar Pengadilan dengan jalan para pihak melakukan negosiasi-

negosiasi untuk mencapai kesepakatan yang terbaik diantara para pihak. 
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 Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Alternatif Penyelesaian Sengketa, Raja Grafindo 

Persada, Jakarta, 2005,hlm 86. 
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 Ibid, hlm 92. 
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 Ibid, hlm. 95. 
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III. PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Hubungan hukum para pihak dalam perjanjian (kontrak) Franchise 

(waralaba), terdapat dua hubungan hukum, yakni: Hubungan hukum 

pemberian izin (lisensi) penggunaan Hak Atas Kekayaan Intelektual dari 

franchisor kepada franchise dan hubungan hukum distribusi barang, 

dimana pihak franchisor bertindak sebagai distributor dan franchise 

sebagai penjual (penyalur) kepada konsumen langsung. 

2. Cara berakhirnya perjanjaian atau (kontrak)  franchise dan penyelesaian 

sengketanya  

Cara berakhirnya perjanjian (kontrak) Franchise (waralaba) secara 

umum, berlaku ketentuan mengenai cara-cara hapusnya atau berakhirnya 

perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1381 Kitab Undang-

undang Hukum Perdata. Namun demikian dalam perjanjian (kontrak) 

franchise dapat diputuskan dibatalkan secara sepihak oleh pihak 

franchisor dengan alasan wanprestasi yang dilakukan oleh franchise. 

Dasar pemutusan (pembatalan) perjanjian franchise (waralaba) secara 

sepihak tersebut adalah klausula cara pembatalan perjanjian sebagaimana 

sudah disepakati dan tercantum dalam perjanjian.  

Apabila penyelesaian sengketa franchise tidak terselesaikan secara 

musyawarah dan mufakat, maka para pihak dapat menyelesaikan dan 

melanjutkan penyelesaian sengketa tersebut melalui jalur hukum di 

Pengadilan (secara litigasi). 
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B. Saran 

1. Agar dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap para 

pihak dalam kegiatan bisnis franchise, perlu dibentuk peraturan 

perundang-undangan yang mengatur kegiatan (bisnis) franchise secara 

konferhensip (menyeluruh) dalam satu kesatuan ketentuan-ketentuan yang 

mengatur substansi kegiatan bisnis franchise (waralaba) dalam bentuk 

undang-undang. 

2. Dalam perjanjian (kontrak) franchise sangat perlu diterapkan asas 

keseimbangan sehingga dapat memberikan perasaan keadilan kepada 

kedua belah pihak, baik kepada pihak franchisor selaku pihak yang 

memberikan pengguna izin (lisensi) hak atas kekayaan intelektual maupum 

kepada pihak franchisee selaku penerima izin penggunaan dan 

pemanfaatan hak atas kekayaan intelektual milik franchisor.   

Adrian Suteji, Hukum Waralaba, Cet. I, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm. 79. 
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