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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umun Tentang Kemitraan

1. Pengertian Kemitraan

Kemitraan memiliki banyak pengertian yang telah dikemukakan oleh 

banyak sarjana. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata mitra memiliki arti 

teman, pasangan kerja, rekan, kawan kerja, sedangkan kemitraan adalah perihal 

hubungan atau jalinan kerjasama sebagai mitra.16 

Dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil 

pengertian kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kcil dengan usaha  

besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha 

besar dengan mempelihatkan prinsip saling memerlukan,saling memperkuat, dan 

saling menguntungkan. 

Selain dari KBBI dan UU Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, ada 

beberapa sarjana yang telah mengemukakan pendapatnya terkait pengertian 

kemitraan. Menurut Hafsah, kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang 

dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih 

keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling 

membesarkan.17 Selain itu ada Ian Linton yang mengemukakan pengertian 

16 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan,1990 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan Ketiga. Jakarta. Balai 

Pustaka, hlm.588 
17 Muhammad Jafar Hafsah,1999 Kemitraan Usaha. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan. hlm.43 
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kemitraan adalah sebuah cara melakukan bisnis dimana pemasok dan pelanggan 

berniaga satu sama lain untuk mencapai tujuan bisnis bersama.18 

Semua pengertian tentang kemitraan yang diuraikan diatas menunjukkan 

bahwa satu sama lain memiliki titik penekanan yang sama baik, yang pada 

intinya kemitraan adalah suatu suatu kerjasama dalam melakukan kegiatan usaha 

yang merupakan strategi bisnis dengan tujuan untuk mengembangkan usaha yang 

dilandasi prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling 

menguntungkan. 

Merujuk pada pengertian kemitraan yang dicantumkan dalam Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil, maka kemitraan 

mengandung beberapa unsur pokok, sebagai berikut : 

(a)  Kemitraan adalah Kerjasama Usaha 

Dalam konsep kerjasama usaha melalui kemitraan ini, jalinan kerjasama 

yang dilakukan antara usaha besar atau menengah dengan usaha kecil 

didasarkan pada kesejajaran kedudukan atau memiliki derajat yang sama. Ini 

berarti bahwa dalam hubungan kerjasama melalui kemitraan ini semua pihak 

yang terlibat memiliki hak dan kewajiban yang setara, tidak ada yang saling 

mengeksploitasi, tidak ada pihak yang dirugikan, serta tumbuh dan 

berkembangnya rasa saling percaya diantara para pihak dalam 

mengembangkan usahanya. 

 

                                                           
 18 Ian Linton,1997 Kemitraan Meraih Keuntungan Bersama. Jakarta . Halirang. hlm.10 
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(b)  Para pihak adalah Pengusaha Besar atau Menengah dan Pengusaha Kecil  

Dalam kerjasama kemitraan, pengusaha besar atau menengah dapat 

menjalin hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan pengusaha 

kecil dalam menjalankan kegiatan bisnis demi tercapainya kesejahteraan 

bersama. 

(c)  Kemitraan dilandasi prinsip-prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, 

dan saling menguntungkan.  

Dimana antara prinsip satu dengan prinsip lainnya harus dapat terpenuhi 

semua sehingga usaha yang menggunakan perjanjanjian kemitraan tersebut 

dapat dikatakan berhasil. 

2. Prinsip-Prinsip Kemitraan 

Dalam sebuah perjanjian kemitraan selalu dilandasi dengan prinsip-prinsip 

diantaranya yaitu: 

(1)   Prinsip saling memerlukan 

 Menurut Mariotti, kemitraan merupakan suatu rangkaian proses yang 

dimulai dengan mengenal calon mitranya, mengetahui posisi keunggulan 

dan kelemahan usahanya. Pemahaman akan keunggulan yang ada akan 

menghasilkan sinergi yang bedampak pada efisiensi, turunnya biaya 

produksi, dan sebagainya. Penerapannya dalam kemitraan, perusahaan 

besar dapat menghemat tenaga dalam mencapai target tertentu dengan 

menggunakan tenaga kerja yang dimiliki oleh perusahaan yang kecil. 
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Sebaliknya, perusahaan yang lebih kecil, yang umumnya relatif lemah 

dalam hal kemampuan teknologi, permodalan, dan sarana produksi, dapat 

menggunakan teknologi dan sarana produksi yang dimiliki oleh perusahaan 

besar.19 

(2)   Prinsip saling memperkuat 

Sebelum para pihak bekerja sama, masing-masing pihak mempunyai 

keinginan untuk mendapatkan nilai tambah tertentu. Nilai tambah ini selain 

diwujudkan dalam bentuk nilai ekonomi seperti peningkatan modal dan 

keuntungan, perluasan pangsa pasar, tetapi juga ada nilai tambah yang 

bersifat non-ekonomi, seperti peningkatan kemampuan manajemen, 

penguasaan teknologi, dan kepuasan tertentu. Keinginan ini merupakan 

konsekuensi logis kemitraan. Kemitraan juga mengandung makna sebagai 

tanggung jawab moral, karena pengusaha besar atau menengah dituntut 

untuk membimbing dan membina pengusaha kecil mitranya agar mampu 

mengembangkan usahanya sehingga menjadi mitra yang handal dan 

tangguh dalam meraih keuntungan untuk kesejahteraan bersama. Hal ini 

harus disadari juga oleh masing-masing pihak yang bermitra bahwa para 

pihak memiliki perbedaan dan keterbatasan, baik yang berkaitan dengan 

manajemen, penguasaan ilmu pengetahuan maupun penguasaan sumber 

daya. Dengan bermitra nilai tambah yang diterima akan lebih besar. Oleh 

karena itu prinsip kemitraan harus didasarkan pada unsur saling 

                                                           
 19 John L.  Mariotti, dalam Muhammad Jafar Hafsah, Op.cit., Hlm.51 
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memperkuat. 

 

(3)  Prinsip saling menguntungkan 

 Salah satu maksud dan tujuan dari kemitraan usaha adalah “winwin 

solution.” Dalam kemitraan tidak berarti para pihak harus memiliki 

kemampuan dan kekuatan yang sama, tetapi yang esensial adalah adanya 

posisi tawar yang setara berdasarkan peran masing-masing. Pada kemitraan 

usaha hubungan bersifat timbal balik, bukan seperti kedudukan antara buruh 

dengan majikan, atau antara atasan dengan bawahan. Berpedoman dari 

kesetaraan kedudukan bagi masing masing pihak yang bermitra, maka tidak 

ada pihak yang tereksploitasi tetapi justru rasa saling percaya yang pada 

akhirnya dapat meningkatkan keuntungan. 

3. Jenis atau Pola Kemitraan 

Adapun pola dari dilaksanakannya kemitraan antara lain:20 

1. Inti-plasma adalah merupakan hubungan kemitraan antara Usaha Kecil 

Menengah dan Usaha Besar sebagai inti membina dan mengembangkan 

Usaha Kecil Menegah yang menjadi plasmanya dalam menyediakan lahan, 

penyediaan sarana produksi, pemberian bimbingan teknis manajemen usaha 

dan produksi, perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang 

diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas usaha. Dalam hal ini, 

Usaha Besar mempunyai tanggung jawab sosial (corporate social 

                                                           
20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM Pasal 26 
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responsibility) untuk membina dan mengembangkan UKM sebagai mitra 

usaha untuk jangka panjang.  

2. Subkontrak yaitu pola kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah 

ataupun usaha besar, dimana usaha kecil yang memproduksi komponen yang 

diperlukan perusahaan mitra sebagai bagian dari hasil produksinya.  Pola ini 

ditandai dengan adanya kesepakatan tentang kontrak bersama yang 

menyangkut volume, harga, mutu, dan waktu. Pola ini sangat bermanfaat 

dalam transfer alih teknologi, modal, ketrampilan, dan produktifitas.  

3. Perdagangan umum adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan 

usaha menengah atau usaha besar, dimana usaha menengah atau usaha besar 

memasarkan hasil produksi usaha kecil atau usaha kecil memasok kebutuhan 

yang diperlukan oleh usaha menengah atau usaha besar mitranya. Dalam 

kegiatan perdagangan pada umumnya, kemitraan antara usaha besar atau 

usaha menengah dengan usaha kecil dapat berlangsung dalam bentuk 

kerjasama pemasaran produk, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan 

pasokan dari usaha kecil mitra usahanya untuk memenuhi kebutuhan yang 

diperlukan oleh usaha besar atau usaha menengah.  

4. Distribusi dan keagenan adalah hubungan kemitraan yang di dalamnya usaha 

kecil diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa usaha menengah 

atau usaha besar mitranya.  

5. Bentuk-bentuk kemitraan lain, seperti: bagi hasil, kerjasama operasional, 

usaha patungan (joint venture), dan penyumberluaran (outsourching) adalah 

pola hubungan bisnis yang dijalankan oleh kelompok mitra dengan 
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perusahaan mitra. Kelompok mitra adalah kelompok yang menyediakan 

lahan, sarana dan tenaga kerja. Sedangkan perusahaan mitra menyediakan 

biaya, modal, manajemen dan pengadaaan sarana produksi lainnya. 

Perusahaan mitra juga sebagai penjamin pasar dengan meningkatkan nilai 

tambah produk melalui pengolahan dan pengemasan. Pola ini sering 

diterapkan pada usaha perkebunan tebu, tembakau, sayuran dan pertambakan. 

Dalam pola ini telah diatur tentang kesepakan pembagian hasil dan resiko.21 

6. 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.22 

B. Tinjauan Umum Tentang Waralaba 

1. Pengertian Waralaba 

Franchise berasal dari bahasa latin, yaitu francorumrex yang artinya “bebas dari 

ikatan”, yang mengacu pada kebebasan untuk memiliki hak usaha. Sedangkan 

dalam bahasa perancis abad pertengahan, diambil dari kata “franc” (bebas) atau 

“francher” (membebaskan), yang secara umum diartikan sebagai pemberi hak 

istimewa. Oleh sebab itu pengertian franchise di interprestasikan sebagai 

pembebasan dari pembatasan tertentu atau kemungkinan untuk melaksanakan 

                                                           
21 Hukum Online. Pola-pola Kemitraan. www.hukumonline.com Diakses Tanggal 10 Mei 2018 

Pukul 18:00 
22 Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba 
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tindakan tertentu, yang untuk orang lain dilarang. Dalam bahasa inggris, 

franchise diterjemahkan dalam pengertian privilege (hak istimewa/hak khusus).23 

Dalam kaitannya dengan Waralaba, beberapa pendapat memberikan pengertian 

tentang waralaba sebagai berikut:24 

1. Menurut steade dan lowry menerangkan pengertian waralaba, “A franchise is 

a continuing business relationship that requires a person to operate a business 

according to the methods advocated by the franchising organizations”, yang 

mempunyai arti waralaba adalah hubungan bisnis yang berlangsung terus 

menerus yang membutuhkan seseorang untuk mengoperasikan bisnis tersebut 

sesuai dengan cara atau metode yang dianut oleh organisasi pewaralabaan.25 

2. Menurut Jack P. Friedman di dalam “Dictionary of Business Term” 

menjelaskan bahwa waralaba adalah suatu izin yang diberikan oleh suatu 

perusahaan (franchisor) kepada seseorang atau kepada suatu perusahaan 

(franchisee) untuk mengoperasikan suatu outlet retail, makanan, atau 

supermarket dimana pihak franchisee setuju untuk mengguanakan milik 

franchisor berupa nama, produk, servis, promosi, penjualan, distribusi, 

metode untuk display, dan lain-lain yang berkenaan dengan company support. 

Di dalam kamus tersebut juga dijelaskan bahwa pihak franchisee merupakan 

pihak perorangan dan atau pengusaha lain yang dipilih oleh franchisor atau 

yang disetujui permohonannya menjadi franchise oleh pihak franchisor untuk 

                                                           
23 Ibid. 
24 Gunawan Widjaja, 2001, Seri Hukum Bisnis Waralaba, cet I, PT Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, hal.7 
25 Adrian Sutedi, op.cit, hal. 8 
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menjalankan usaha dengan mengunakan nama dagang, merek, atau sistem 

usaha milik franchisor, dengan syarat imbalan kepada franchisor berupa uang 

dalam jumlah tertentu pada awal kerja sama dan atau pada selang waktu 

tertentu selama jangka waktu kerja sama (royalty). Selain itu, dalam kamus 

trsebut juga usaha waralaba didifinisikan sebagai hak untuk memasarkan 

barang-barang atau jasa perusahaan (company’s goods and service) dalam 

suatu wilayah tertentu. Hak tersebut diberikan oleh perusahaan kepada 

seseorang atau kelompok individu, kelompok marketing, pengecer, atau 

grosir.26 

V Winarto memberikan pengertian franchise atau waralaba adalah 

hubungan kemitraan antara usahawan yang usahanya kuat dan sukses dengan 

usahawan yang relative baru dan lemah dalam usaha tersebut dengan tujuan 

saling menguntungkan, khususnya dalam bidang usaha penyediaan produk dan 

jasa langsung kepada konsumen.27 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, 

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.28 

                                                           
26 M.Fuady, 1997, Pembiayaan Perusahaan Masa Kini Tinjauan Hukum Bisnis, Citra Aditya 

Bakti, Bandung, hal. 135. 
27 V. Winarto. 1993.  Pengembangan Waralaba(Franchising) di Indonesia Aspek Hukum dan 

Non Hukum. Makalah Seminar Aspek Hukum Tentang Franchise. Surabaya. IKADIN. Hal. 8 
28 Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba 
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Pengertian di atas dapat disimpulkan waralaba adalah suatu perjanjian 

antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba yang mana penerima 

waralaba berhak memanfaatkan ciri khas dan hak kekayaan intelektual lainnya 

milik pemberi waralaba. 

2. Dasar Hukum Waralaba 

Dasar hukum yang mengatur mengenai waralaba di Indonesia adalah 

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 57/M-Dag/Per/9/2014 Tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 53/M-Dag/Per/8/2012 

Tentang Penyelenggaraan Waralaba dimana calon pemberi waralaba harus 

menyampaikan master franchise agreement (Bentuk hubungan bisnis antara 

pemberi waralaba dan penerima waralaba) yang tidak bertentangan dengan 

ketentuan perundang-undangan, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 

Tentang Waralaba. 

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dan 

Pasal 2 Peraturan Menteri Nomor 53/M-Dag/Per/8/2012 tentang 

Penyelenggaraan Waralaba menyebutkan mengenai kriteria waralaba, yakni 

memiliki ciri khas usaha, jelas menghasilkan keuntungan, memiliki standar atas 

pelayanan dan barang dan/atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis, 

mudah diajarkan dan diaplikasikan, adanya dukungan yang berkesinambungan; 

dan Hak Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar.29 

                                                           
29 Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba 
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Selanjutnya ketentuan dalam pasal 4 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 

42 Tahun 2007 tentang Waralaba menyebutkan bahwa perjanjian waralaba 

adalah perjanjian yang dibuat tertulis dalam Bahasa Indonesia. Maka dapat 

disimpulkan, bahwa perjanjian waralaba tidak perlu dibuat dalam bentuk akta 

notaris. Sehingga para pihak dapat membuat sendiri secara di bawah tangan 

dengan mengikuti ketentuan KUHPerdata.30 

Sebagai bentuk perjanjian waralaba, maka perjanjian waralaba tunduk 

pada ketentuan umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Para pihak 

yang mengadakan perjanjian waralaba, pemberi waralaba dan penerima 

waralaba, bebas untuk mengatur perjanjiannyan selama dan sepanjang memenuhi 

syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam buku III Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata.31.  

Bagi pemberi Waralaba sebelum membuat perjanjian, pemberi waralaba 

wajib memberikan keterangan tertulis atau prospektus mengenai data atau 

informasi usahanya dengan benar kepada Penerima Waralaba yang paling sedikit 

memuat:32 

a. Identitas Pemberi Waralaba, mengenai kegiatan usahanya termasuk neraca 

dan daftar rugi laba 1 (satu) tahun terakhir; 

                                                           
30 Pungkas Prawati Dewi. 2011. “Pelaksanaan Perjanjian Bisnis Waralaba (franchise) antara 

pemberi waralaba dan penerima waralaba dengan cabang”. Hasil Penelitian Fundamental. Malang 
31 Gunawan Widjaja. 2002. Lisensi atau Waralaba. Jakarta. PT. Raja Grapindo Persada. Hal. 3 
32 Pasal 5 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang 

Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba.  
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b. Hak Kekayaan Intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang menjadi 

objek Waralaba disertai dokumen pendukung; 

c. Keterangan tentang kriteria atau persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi 

Penerima Waralaba termasuk biaya investasi; 

d. Bantuan atau fasilitas yang diberikan Pemberi Waralaba kepada Penerima 

Waralaba; 

e. Hak dan Kewajiban antara Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba; dan 

f. Data atau informasi lain yang perlu diketahui oleh Penerima Waralaba dalam 

rangka pelaksanaan perjanjian Waralaba. 

Jangka waktu perjanjian waralaba antara pemberi waralaba dengan penerima 

waralaba berlaku paling sedikit 10 (sepuluh tahun).33 

Kewajiban pemberi waralaba menurut Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 

42 Tahun 2007 tentang Waralaba ialah Pemberi Waralaba wajib memberikan 

pembinaan dalam bentuk pelatihan, bimbingan operasional manajemen, 

pemasaran, penelitian dan pengembangan kepada Penerima Waralaba secara 

berkesinambungan. Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba mengutamakan 

penggunaan barang dan/atau jasa hasil produksi dalam negeri sepanjang 

memenuhi standar mutu barang dan/atau jasa yang ditetapkan secara tertulis oleh 

Pemberi Waralaba. Selain itu Pemberi Waralaba harus bekerjasama dengan 

pengusaha kecil dan menengah di daerah setempat sebagai Penerima Waralaba 

                                                           
33 Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 

tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba.  
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atau pemasok barang dan/atau jasa sepanjang memenuhi ketentuan persyaratan 

yang ditetapkan oleh Pemberi Waralaba.  

3. Kriteria Waralaba 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kriteria adalah ukuran yang 

menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu.34 Menurut pasal 3 Peraturan 

Pemerintah nomor 42 tahun 2007 tentang waralaba: 

“Waralaba harus memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a. memiliki ciri khas usaha; 

b. terbukti sudah memberikan keuntungan; 

c. memiliki standar atas pelayanan dan barang dan/atau jasa yang ditawarkan 

yang dibuat secara tertulis;  

d. mudah diajarkan dan diaplikasikan; 

e. adanya dukungan yang berkesinambungan; dan 

f. Hak Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar.” 

Pada Huruf a, yang dimaksud dengan "ciri khas usaha" adalah suatu usaha 

yang memiliki keunggulanatau perbedaan yang tidak mudah ditiru dibandingkan 

dengan usaha lain sejenis, dan membuat konsumen selalu mencari ciri khas 

dimaksud. Misalnya, sistem manajemen, cara penjualan dan pelayanan, atau 

penataan atau cara distribusi yang merupakan karakteristik khusus dari Pemberi 

Waralaba.35 

                                                           
34 Kamus Besar Bahasa Indonesia. Arti Kriteria 

35 Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba. Pasal 3 Huruf a 
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Pada Huruf b, yang dimaksud dengan "terbukti sudah memberikan 

keuntungan" adalah menunjuk pada pengalaman Pemberi Waralaba yang telah 

dimiliki yang kurang lebih 5 tahun dan telah mempunyai kiat-kiat bisnis untuk 

mengatasi masalah-masalah dalam perjalanan usahanya, dan ini terbukti dengan 

masih bertahan dan berkembangnya usaha tersebut dengan menguntungkan.36 

Pada Huruf c, yang dimaksud dengan "standar atas pelayanan dan barang 

dan/atau jasa yang ditawarkanyang dibuat secara tertulis" adalah usaha tersebut 

sangat membutuhkan standar secara tertulis supaya Penerima Waralaba dapat 

melaksanakan usaha dalam kerangka kerja yang jelas dan sama (Standard 

Operasional Prosedur).37 

Pada Huruf d, yang dimaksud dengan "mudah diajarkan dan 

diaplikasikan" adalah mudah dilaksanakan sehingga Penerima Waralaba yang 

belum memiliki pengalaman atau pengetahuan mengenai usaha sejenis dapat 

melaksanakannya dengan baik sesuai dengan bimbingan operasional dan 

manajemen yang berkesinambungan yang diberikan oleh Pemberi Waralaba.38 

Pada Huruf e, yang dimaksud dengan "dukungan yang 

berkesinambungan" adalah dukungan dari Pemberi Waralaba kepada Penerima 

Waralaba secara terus menerus seperti bimbingan operasional, pelatihan, dan 

promosi.39 

                                                           
36 Ibid. Pasal 3 Huruf b 
37 Ibid. Pasal 3 Huruf c 
38 Ibid. Pasal 3 Huruf d 
39 Ibid. Pasal 3 Huruf e 
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Pada Huruf f, yang dimaksud dengan "Hak Kekayaan Intelektual yang 

telah terdaftar" adalah Hak Kekayaan Intelektual yang terkait dengan usaha 

seperti merek dan/atau hak cipta dan/atau paten dan/atau lisensi dan/atau rahasia 

dagang sudah didaftarkan dan mempunyai sertifikat atau sedang dalam proses 

pendaftaran di instansi yang berwenang.40 

4. Prosedur Buka Usaha Waralaba 

  Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang 

Waralaba, syarat buka usaha waralaba harus melalui pendaftaran ke Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia, meliputi: 

a. Pengajuan prospectus penawaran dari pihak pemberi waralaba kepada 

menteri, 

b. Pendaftaran perjanjian waralaba oleh penerima waralaba kepada menteri  

c. Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba oleh menteri yang berlaku 

hingga 5 tahun 

d. Hak dan kewajiban pemberi warala dan penerima waralaba 

e. Opening atau pembukaan waralaba oleh penerima waralaba. 

5. Perjanjian Waralaba 

Menurut ketentuan pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 

dirumuskan bahwa yang dimaksud perjanjian adalah suatu perbuatan dengan 

mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau 

lebih. 

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba 

menjelaskan waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan 

                                                           
40 Ibid. Pasal 3 Huruf f 
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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.41 

Dapat kita simpulkan bahwa perjanjian waralaba adalah suatu perjanjian 

antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba yang menimbulkan hak dan 

kewajiban bagi para pihak mengenai memanfaatkan Hak Kekayaan Intelektual 

dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa milik pemberi waralaba. 

6. Syarat Sahnya Perjanjian Waralaba 

Waralaba merupakan suatu perjanjian yang bertimbal balik karena 

pemberi waralaba maupun penerima waralaba, keduanya berkewajiban untuk 

memenuhi prestasi tertentu. 

Dalam pasal 1320 KUHPerdata disebutkan ada empat pokok yang harus 

ada agar suatu perbuatan hokum dapat disebut dengan perjanjian (yang sah). 

Keempat syarat tersebut adalah: 

1. Kesepakatan 

Yang dimaksud kesepakatan adalah kesepakatan terjadi apabila kedua 

belak pihak, yaitu pemberi waralaba dan penerima waralaba menerima 

perjanjian tersebut, perjanjian diantara kedua belah pihak tersebut dapat 

secara lisan atau tertulis. 

                                                           
41 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba Pasal 1 ayat (1) 
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Adapun dalam hukum perjanjian ada tiga sebab yang membuat 

kesepakatan tidak sah, yaitu:42 

i. Paksaan 

Yang dimaksud dengan paksaan, adalah paksaan rohani atau paksaan 

jiwa (psychis), jadi bukan paksaan badan (fisik). Misalnya, salah satu 

pihak, karena diancam atau ditakut-takuti terpaksa menyetujui suatu 

perjanjian. 

ii. Kekhilafan atau Kekeliruan 

Terjadi apabila salah satu pihak khilaf tentang hal-hal yang pokok dari 

apa yang diperjanjikan atau tentang sifat-sifat yang penting dari barang 

yang menjadi objek perjanjian, ataupun mengenai orang dengan siapa 

diadakan perjanjian itu. Kekhilafan tersebut harus sedemikian rupa, hingga 

seandainya orang itu tidak khilaf mengenai hal-hal tersebut, ia tidak akan 

memberikan persetujuannya. 

iii. Penipuan 

Terjadi apabila satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-

keterangan palsu atau tidak benar disertai dengan tipu muslihat untuk 

membujuk pihak lawannya memberikan persetujuannya. 

2. Kecakapan  

                                                           
 42 Subekti, Op.Cit.hlm. 23-2 
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Yang dimaksud kecakapan bahwa antara pemberi waralaba dan penerima 

waralaba telah cakap hokum. Dalam Pasal 1330 BW, ditentukan bahwa tidak 

cakap untuk membuat perjanjian adalah: 

a. Orang –orang yang belum dewasa; 

b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan; 

c. Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-

undang; dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang 

telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu 

3. Suatu hal tertentu 

Yang dimaksdud hal tertentu adalah dalam suatu perjanjian waralaba 

harus ada sesuatu hal yang diperjanjikan atau obyek perjanjian. 

4. Suatu sebab yang halal 

Yang dimaksud suatu sebab yang halal bahwa sesuatu yang 

diperjanjikan dalam perjanjian waralaba tersebut tidak melanggar hokum 

positif Indonesia. 

Keempat syarat tersebut oleh Ilmu Hukum di golongkan kedalam dua 

syarat pokok menyangkut subyek (pihak) yang mengadakan perjanjian (syarat 

subyektif), dan dua syarat pokok lainnya yang berhubungan langsung dengan 

obyek perjanjian.43 

Syarat pertama dan kedua sebagai mana tersebut sebelumnya disebut 

sebagai syarat subyektif, sehingga apabila tidak dipenui salah satu dari kedua 

                                                           
43 Pungkas Prawati Dewi.,Op.,Cit. 
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syarat ini, maka dapat menyebabkan kedua perjanjian tersebut diancam dengan 

kebatalan dalam bentuk batal demi hokum.  

Jika syarat sahnya perjanjian tersebut dalam pasal 1320 KUHPerdata 

telah terpenuhi, maka menurut pasal 1338 KUHPerdata, perjanjian itu telah 

mempunyai kekuatan hokum sama dengan kekuatan satu undnag-undnag.44 

Ketentuan pasal 1338 KUHPerdata menegaskan: 

1. Semua persetujuan dibuat secara sah berlaku sebagai undnag-undang bagi 

mereka yang membuatnya, 

2. Persetujuan-persetujuan ini tidak dapat ditarik kembali, selain dengan sepakat 

kedua belah pihak, atau alasan-alasan oleh undang-undnag dinyatakan cukup 

untuk itu, 

3. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan I’tikad baik. 

7. Para Pihak dan Bentuk Hubungan Perjanjian Waralaba 

Pihak dalam perjanjian Waralaba mengikatkan dua pihak, antara lain: 

Pemberi Waralaba atau Franchisor adalah orang perseorangan atau badan 

usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan 

Waralaba yang dimilikinya kepada Penerima Waralaba. 

Pemberi waralaba terdiri atas:45 

1. Pemberi Waralaba luar negeri, 

2. Pemberi Waralaba dalam negeri, 

                                                           
44 Juanjir Sumardi. 1995. Aspek-aspek Hukum Franchise dan Perusahaan Tradisional. Bandung. 

Citra Aditya Bakti. Hal.39-40 
45 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 53/M-Dag/Per/8/2012 Tentang Penyelenggaraan 

Waralaba Pasal 3 
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3. Pemberi Waralaba lanjutan berasal dari waralaba luar negeri, 

4. Pemberi Waralaba lanjutan berasal dari waralaba dalam negeri. 

Penerima Waralaba atau franchisee adalah orang perseorangan atau 

badan usaha yang diberikan hak oleh Pemberi Waralaba untuk memanfaatkan 

dan/atau menggunakan Waralaba yang dimiliki. 

Penerima waralaba terdiri dari:46 

1. Penerima Waralaba luar negeri, 

2. Penerima Waralaba dalam negeri, 

3. Penerima Waralaba lanjutan berasal dari waralaba luar negeri, 

4. Penerima Waralaba lajutan berasal dari waralaba dalam negeri. 

Hubungan hokum antara pemberi waralaba dnegan penerima waralaba 

ditandai dengan ketidakseimbangan tawar menawar (unequal bargaining 

power). Perjanjian waralaba merupakan perjanjian baku yang dibuat oleh 

pemberi waralaba. Pemberi waralaba menetapkan syarat-syarat dan standar yang 

harus diikuti oleh penerima waralaba yang memungkinkan pemberi waralaba 

dapat membatalkan perjanjian apabila ia menilai penerima warlaba tidak dapat 

memenuhi kewajibannya.47 

Karakteristik pokok hubungan hokum antara pemberi waralaba dan 

penerima waralaba dalam perjanjian waralaba sebagai berikut: 

1. Ada kesepakatan kerjasana yang tertulis 

                                                           
46 Ibid. 
47 Suharnoko. 2004. Sejarah dan Pengertian franchise. Jakarta Timur, Prenada. Media. Hal. 85 
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2. Selain kerjasama tersebut pemberi waralaba mengizinkan penerima waralaba 

menggunakan merek dagang dan identitas usaha milik pemberi waralba dalam 

bidang usaha waralaba yang telah disepakatai. Penggunaan identitas usaha 

tersebut akan menimbulkan asosiasi pada masyarakat dengan adanya 

kesamaan produk dan jasa dengan pemberi waralaba 

3. Selama kerjasama pihak pemberi waralaba memberikan jasa penyiapan usaha 

dan melakukan pendampingan berkelanjutan kepada penerima waralaba 

4. Selama kerjasama tersebut penerima waralba mengikuti ketentuan yang telah 

disusun oleh pemberi waralaba untuk menjadi dasar usaha yang sukses. 

5. Selama kerjasama tersebut pemberi waralaba melakukan pengendalian hasil 

dan kegiatan serta kedudukan sebagai pimpinan kerjasama.48 

8. Hak dan Kewajiban Pihak Waralaba 

Hak merupakan unsur normative yang berfungsi sebagai pedoman 

berperilaku, melindungi kekebalan dan kebebasan, serta menjamin adanya 

peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya.49 

Kewajiban berasal dari kata wajib. Wajib adalah beban untuk 

memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak 

tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut 

secara paksa oleh yang berkepentingan. 

                                                           
48 Indra Hastuti. 2006. Aspek Hukum Perjanjian Waralaba (franchise). Semarang. Jurnal 

Hukum. Fakultas Hukum UNTAG Semarang. Hal. 32 
49 Srijanti. 2007. Etika Berwarga Negara. Kartika Pustaka. Jakarta. Hal. 11 
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Hak dan Kewajiban antara pemberi waralaba ialah Pemberi waralaba 

berhak menerima franchise fee dari penerima waralaba sebagai balasan atas jasa-

jasa yang telah diberikan oleh franchisor. Kewajiban pemberi waralaba adalah 

membantu penerima waralaba dalam menyiapkan dan menjalankan bisnisnya, 

termasuk kewajibannya memberikan hak kepada penerima waralaba untuk 

menggunakan supervise dan manajemen program pelatihan karyawan 

pengarahan atau konsultasi dan sebagainya.50 

Penerima Waralaba berhak menggunakan merek dagang atau system 

usaha waralaba selama masa kontrak termasuk mengoperasikan system usaha 

yang sudah mapan, penerima waralaba juga memiliki hak untuk menjual produk 

yang mempunya merek terkenal dan menerima fasilitas yang diberikanpemberi 

waralaba. Kewajiban penerima waralaba yakni menjalankan usaha waralaba 

dengan sebaik mungkin dengan standar mutu yang ditetapkan oleh pemberi 

waralaba, menjaga kerahasiaan usaha waralaba dan membayar franchise fee.51 

9. Pengawasan dan Pembinaan Waralaba 

Pasal 10 dari Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang 

Waralaba ini juga menyatakan bahwa sebelum membuat perjanjian dengan 

penerima waralaba, maka Pemberi Waralaba wajib mendaftarkan prospektus 

penawaran Waralaba. Permohonan pendaftaran prospektus dapat diajukan 

dengan melampirkan dokumen fotokopi prospektus penawaran Waralaba dan 

                                                           
50 Pungkas Prawati Dewi. Op.Cit. Hal.42 
51 Ibid. Hal.43 
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fotokopi legalitas usaha. Permohonan pendaftaran prospektus tersebut diajukan 

kepada Menteri, apabila telah memenuhi persyaratan maka Menteri menerbitkan 

Surat Tanda Pendaftaran Waralaba. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba berlaku 

untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang lagi untuk jangka 

waktu 5 (lima) tahun berikutnya. Proses permohonan dan penerbitan Surat Tanda 

Pendaftaran Waralaba tidak dikenakan biaya. Dalam hal pembinaan dan 

pengawasan, maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan 

Waralaba antara lain berupa pemberian:  

a. Pendidikan dan pelatihan Waralaba;  

b. Rekomendasi untuk memanfaatkan sarana perpasaran;  

c. Rekomendasi untuk mengikuti pameran Waralaba baik di dalam negeri dan 

luar negeri; 

d. Bantuan konsultasi melalui klinik bisnis;  

e.  Penghargaan kepada Pemberi Waralaba lokal terbaik; dan/atau  

f. Bantuan perkuatan permodalan.  

Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Waralaba 

dengan berkoordinasi dengan instansi terkait. Menteri, Gubernur, 

Bupati/Walikota sesuai kewenangannya masing-masing dapat mengenakan 

sanksi administratif kepada Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba yang 

melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 10, dan/atau 

Pasal 11. Sanksi tersebut dapat berupa:  

a. Peringatan tertulis yang dapat diberikan paling banyak 3 kali;  

b. Denda paling banyak Rp 100.000.000,- dan/atau  
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c. Pencabutan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba. 

C. Tinjauan Umum Tentang Business Opportunity 

1. Pengertian Business Opportunity 

Business opportunity adalah cikal bakal suatu usaha untuk dapat menjadi 

waralaba. Umumnya merupakan suatu usaha yang baru berjalan dibawah 3 (tiga) 

tahun tetapi mempunyai peluang yang sangat menjanjikan bagi para pemilik 

modal yang berinvestasi didalamnya.52 

Kecenderungan pada business opportunity adalah investasi yang lebih 

kecil dari waralaba, tidak adanya pelatihan awal dan standar atau sistem yang 

harus dijalankan, minimnya dukungan dan monitoring dari pemilik baik dari segi 

operasional maupun pemasaran serta kontrak yang relatif terbuka. 53 

Menurut Prof. Dr. Sudarmiatin pada Pidatonya pada Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Malang Business Opportunity yang sekarang bukan berarti 

tidak ada kemungkinan menjadi waralaba murni. Bagi Business Opportunity 

yang usahanya terus menguat, punya model, dan keunikan, suatu saat 

dimungkinkan akan berubah menjadi waralaba atau franchise.54  

Definisi business opportunity tidak ditemukan dalam peraturan 

perundang-undangan yang ada di Indonesia. Sebagai bahan perbandingan, 

definisi business opportunity menurut Federal Trade Commission rule title 16 

part 437.1 (c) Business Opportunity rule bahwa:  

                                                           
52 Pan, Lindawaty Suherman Sewu. Op, Cit. 
53 Tim Penelitian dan Pengembangan Perkreditan dan UMKM BI. 2009. Pola Pembiayaan Usaha 

Kecil Usaha Waralaba, Bank Indonesia. hlm. 9.   
54 Kutipan pidato Prof. Dr. Sudarmiatin, di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang. 



37 

 

“Business opportunity means a commercial arrangement in which:  

(Terjemahan) : peluang bisnis berarti suatu pengaturan secara komersial 

di mana:  

1. A seller solicits a prospective purchaser to enter into a new business; and  

(Terjemahan: Seorang penjual meminta calon pembeli untuk memasuki bisnis 

baru; dan ) 

2. The prospective purchaser makes a required payment; and  

(Terjemahan: Para calon pembeli melakukan pembayaran yang diperlukan; 

dan) 

3. The seller, expressly or by implication, orally or in writing, represents that 

the seller or one or more designated persons will:  

(Terjemahan: Penjual, baik secara tersurat maupun tersirat, secara lisan atau 

tertulis, menyatakan bahwa penjual atau satu atau lebih orang yang ditunjuk 

akan:) 

4. Provide locations for the use or operation of equipment, displays, vending 

machines, or similar devices, owned, leased, controlled, or paid for by the 

purchaser; or   

(Terjemahan: Menyediakan lokasi untuk penggunaan atau pengoperasian 

peralatan, display, mesin penjual, atau perangkat sejenis, yang dimiliki, 

disewakan, dikendalikan, atau dibayar oleh pembeli) 

5. Provide outlets, accounts, or customers, including, but not limited to, Internet 

outlets, accounts, or customers, for the purchaser's goods or services; or  
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(Terjemahan: Menyediakan outlet, rekening, atau pelanggan, termasuk, namun 

tidak terbatas pada, outlet, rekening, atau pelanggan internet, untuk barang atau 

jasa pembeli; atau) 

6. Buy back any or all of the goods or services that the purchaser makes, 

produces, fabricates, grows, breeds, modifies, or provides, including but not 

limited to providing payment for such services as, for example, stuffing 

envelopes from the purchaser's home.  

(Terjemahan: Membeli kembali salah satu atau semua barang atau jasa yang 

dibuat, diproduksi, difabrikasi, ditumbuhkan, dikembangbiakan, dimodifikasi, 

atau disediakan oleh pembeli, termasuk tetapi tidak terbatas untuk 

menyediakan pembayaran untuk layanan seperti, misalnya, mengisi amplop 

dari rumah pembeli.)”55  

Pengertian business opportunity di atas mengandung makna bahwa antara 

penjual atau pemberi business opportunity dengan pembeli atau penerima 

business opportunity memiliki hubungan secara berkesinambungan, sehingga 

secara ringkas business opportunity ialah suatu penawaran komersial kepada 

penerima business opportunity untuk menjalankan suatu sistem usaha yang 

ditawarkan oleh pemberi business opportunity.  

2. Dasar Hukum Business Opportunity 

Perlindungan hukum terhadap penerima business opportunity dalam 

perjanjian business opportunity masih sangat lemah, karena tidak adanya regulasi 

                                                           
55 Fahmi Muthi, Strategik, Usahawan No. 18. Waralaba Satu Bentuk Aliansi 11 Th.,Op.,Cit. 



39 

 

yang mengatur mengenai business opportunity di Indonesia. Hak serta kewajiban 

para pihak dalam perjanjian business opportunity seringkali tidak seimbang, hal 

ini ditandai dengan tidak adanya sanksi yang jelas yang dikenakan bagi kedua 

belah pihak jika tidak memenuhi kewajibannya.56 

Dasar hukum dan syarat perjanjian terletak pada KUHPerdata pasal 1338, 

yaitu: Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang 

bagi para pihak yang membuatnya. Sedangkan syarat sahnya sebuah perjanjian 

mengacu kepada pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kata sepakat, masing-

masing pihak memiliki kompetensi untuk membuat perjanjian, perjanjian harus 

mengenai sesuatu hal yang jelas, dan adanya sebab yang halal (tidak boleh 

berisikan hal yang bertentangan dengan hukum dan norma).57 

Dalam membuat perjanjian bila “menjual bisnis” berbasiskan seperti apa 

yang sering disebut dengan Business Opportunity (BO), umumnya isi perjanjian 

lebih sederhana dibandingkan dengan perjanjian franchise. Biasanya isi 

perjanjian dalam BO hanya berisikan lebih kurang mengenai pelatihan membuat 

produk dan pelatihan karyawan pelaksana.58 

Jadi belum ada peraturan yang mengatur mengenai Business Oppornity 

tersebut. Sehingga perjanjian antara pemberi BO dengan Penerima BO hanyalah 

berpacu dengan syarat sahnya perjanjian yang tertuang dalam 1320 KUHPerdata. 

3. Ciri-Ciri Business Oppornutity 

                                                           
56 Pan, Lindawaty Suherman Sewu. Op,.Cit. 
57 Majalah Franchise. Tips Cara Membuat Perjanjian Franchise dan Business Oppornity. 

http://www.majalahfranchise.com, Diakses tanggal 4 Mei 2018 Pukul 08:10. 
58 Ibid. 
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Ciri-ciri Business Opportunity yakni: 

a. Suatu usaha yang memiliki ciri khas, dan 

b. Bisnis baru berjalan kurang dari 5 (lima) tahun,  

c. Sudah memberikan keuntungan kepada mitranya.  

d. Dapat memberikan hak kepada mitranya berupa usaha dengan ciri khas secara 

lepas. Yang dimaksud lepas adalah disini tidak ada perjanjian tertulis yang 

mengikat para pihak sehingga penerima usaha hanya membayarkan royalty 

fee kepada pemberi usaha, kemudian mendapatkan hak untuk memanfaatkan 

ciri khasnya saja tanpa adanya bimbingan operasional ataupun bmbingan 

manajemen.59 

4. Perjanjian Business Opportunity 

Perjanjian dalam business opportunity merupakan bentuk perjanjian baku. 

Istilah perjanjian baku merupakan terjemahan dari bahasa asing yaitu “standard 

contract”. Perjanjian secara tradisional terjadi berdasarkan asas kebebasan 

berkontrak di antara dua pihak yang mempunyai kedudukan yang seimbang dan 

kedua belah pihak berusaha untuk mencapai kesepakatan. Perjanjian secara 

tradisional ini berbeda dengan perjanjian baku. Perjanjian baku digunakan 

sebagai upaya untuk mewujudkan suatu perjanjian yang dapat dilakukan secara 

cepat. Bentuk perjanjian baku seringkali menimbulkan masalah karena 

memberikan kewajiban yang memberatkan hanya kepada salah satu pihak saja, 

dalam hal ini penerima business opportunity.60  

                                                           
59Federal Trade Commission rule. Op.,Cit. 
60 Prof. Dr. Sudarmiatin, Op.,Cit. 
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Pihak yang lebih kuat kadang-kadang menggunakan kedudukannya itu untuk 

membebankan kewajiban yang berat kepada pihak lainnya, sedangkan ia sendiri 

berusaha sedapat mungkin untuk membatasi atau menyampingkan semua 

tanggung jawabnya.61 

Menurut Sutan Remy Syahdeini kebebasan berkontrak hanya dapat 

mencapai keadilan jika para pihak memiliki bargaining power yang seimbang. 

Selanjutnya Sutan Remy Syahdeini menjelaskan:  

“bargaining power yang tidak seimbang terjadi bila pihak yang 

kuat dapat memaksakan kehendaknya kepada pihak yang lemah, hingga 

pihak yang lemah mengikuti saja syarat-syarat kontrak yang diajukan 

kepadanya. Syarat lain adalah kekuasaan tersebut digunakan untuk 

memaksakan kehendak sehingga membawa keuntungan kepadanya. 

Akibatnya, kontrak tersebut menjadi tidak masuk akal dan bertentangan 

dengan aturan-aturan yang adil.”62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
61 S.B. Marsh and J. Soulsby. 2010. Hukum Perjanjian, terjemahan Abdulkadir Muhammad, 

Bandung: Alumni. hlm. 146.   
62 Sutan Remy Syahdeini. 1993. Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi 

Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia, Jakarta: Institut Bankir Indonesia. hlm. 185   


