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BAB II 
LANDASAN TEORI DAN PENJELASAN KONSEP 

 
2.1.  Landasan Teori 
2.1.1. Teori Perlindungan Hukum 

Pemerintah yang merepresentasi negara, sebagaimana tujuan negara itu 
sendiri maka pemerintah harus memastikan pelaksanaan hak dan kewajiban, juga 
untuk melindungi segenap bangsa di dalam suatu negara serta mewujudkan keadilan 
sosial bagi seluruh rakyat dari negara itu adalah termasuk di dalam makna 
perlindungan hukum. 

Penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum dengan alasan bahwa 
hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasika kekuasaanya 
kepadanya, untuk bertindak dalam rangka kepentinggannya, dan kepentingan itu 
merupakan sasaran hak. Fitzgerald menjelaskan : “That the law aims to integrate and 
coordinate various interests in society by limiting the variety of interests such as in a 
traffic interest on the other”1. (bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan 
mengkoordinasikan berbagi kepentingan dalam masyarakat dengan cara membatasi 
berbagai kepentingan tersebut karena dalam suatu lalulintas kepentingan, 
perlindungan terhadap kepentingan tersebut hanya dapat dilakukan dengan cara 
membatasi kepentingan di lain pihak). 

Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu 
konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, 
kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli 
mengenai perlindungan hukum sebagai berikut : 
Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua 
kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan 
pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), 
terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan 
ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah 
(ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap 
pengusaha.2 

Menurut Dworkin, sebagaimana yang dikutip oleh Piter Mahmud Marzuki 
menyatakan, “hak bukan apa yang dirumuskan melainkan nilai yang mendasari 
perumusan itu”. Hakekat hak begitu berharga sehingga memunculkan teori 
                                                 
1 JP. Frtzgerald, salmond on Jurisprudenc e, sweet & Mazwell, Lindon, 1966, h. 53. 
2 Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Jakarta. Sinar Grafika,2009, h. 
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kepentingan dan teori kehendak, sebagaimana yang dikemukakan oleh Jeremy 
Bentem dan Rudolf Von Ihering, memandang bahwa, “hak adalah kepentingan - 
kepentingan yang dilindungi oleh hukum”3 

Kepentingan sosial adalah ketertiban hukum, keamanan nasional, 
perlindungan ekonomi masyarakat, perlindungan agama, moral, hak-hak 
kemanusiaan, hasil-hasil penemuan, kesehatan dan kesatuan ras, lingkungan, 
kepentingan-kepentingan perorangan, kepentingan-kepentingan keluarga.“Dengan 
adanya jaminan kebebasan serta kesetaraan yang sama bagi semua orang maka 
keadilan akan terwujud.4 

Hak merupkan kekuasaan yang diberikan hukum kepada seseorang 
hubungan yang erat antara hak dan kewajiban, hak berpasangan dengan kewajiban, 
“artinya jika seseorang mempunyai hak, maka pasangannya adalah adanya5 
kewajiban pada orang lain. Hak merupakan sesuatu yang melekat pada manusia 
secara kodrati dan karena adanya hak inilah diperlukan hukum untuk menjaga 
kelangsungan eksistansi hak dalam pola kehidupan bermasyarakat, dan karena 
adanya hak inilah maka hukum diciptakan. Kepentingan-kepentingan ini bukan 
diciptakan oleh negara karena kepentingan-kepentingan itu telah ada dalam 
kehidupan bermasyarakat dan negara hanya memilihnya mana yang harus 
dilindungi. Menurut Peter Mahmud terdapat 3 (tiga) unsur pada suatu hak, yaitu 1. 
Unsur perlindungan; 2. Unsur pengakuan; dan 3. Unsur kehendak. “Apabila prinsip 
keadilan dijalankan maka lahir bisnis yang baik dan etis.”6 

Menurut Teguh Prasetyo, “Teori keadilan bermartabat tidak hanya melihat 
sistem hukum positif Indonesia secara tertutup dalam pengertian dimana ada 
masyarakat disitu selalu saja ada hukum”.7 Dengan demikian dalam usaha 
merumuskan prinsip perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan pancasila, diawali 
dengan uraian tentang konsep dan deklarasi tentang hak-hak asasi manusia. 
Pancasila dijadikan sebagai dasar ideologi dan dasar falsafah Negara bangsa 
Indonesia. Oleh karena itu pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia bangsa 
Indonesia bukanlah hasil suatu perjuangan bertahun-tahun tetapi pengakuan itu 
secara intrinsic melekat pada pancasila yang tercermin dalam silasilanya. 

                                                 
3 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada Media Group, 
Jakarta, 2006, h. 176 
4 Agus yudho Hermoko, 2008, Asas Proporsionalitas dalam kontrak komersil, 
Laksbang Mediatma, Yogyakarta, h. 45 
5 Ibid h. 55 
6 Satjipto Rahardjo, 2010, Teori Hukum Strategi tertib manusia linmas ruang dan 
General, Genta Publishing, Yogyakarta, h. 44 
7 Teguh Prasetyo, Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum, Nusa Media, 
Bandung, 2015, h.58. 
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Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan 
implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat 
manusia yang bersumber pada pancasila dan prinsip Negara hukum yang 
berdasarkan Pancasila. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. 
Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh 
karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum. 

M. Isnaeni berpendapat pada dasarnya persoalan “perlindungan hukum itu 
ditinjau dari sumbernya dapat dibedakan menjadi dua (2) macam yakni perlindungan 
hukum “eksternal” dan perlindungan hukum “internal.8 Hakekat perlindungan 
hukum internal, pada dasarnya perlindungan hukum yang dimaksud dikemas sendiri 
oleh para pihak pada saat membuat perjanjian, di mana pada waktu mengemas 
klausula-klausula kontrak, kedua belah pihak menginginkan agar kepentingannya 
terakomodir atas dasar kata sepakat. Demikian juga segala jenis resiko diusahakan 
dapat ditangkal lewat pemberkasan lewat klausula-klausula yang dikemas atas dasar 
sepakat pula, sehingga dengan klausula itu para pihak akan memperoleh 
perlindungan hukum berimbang atas persetujuan mereka bersama. Perihal 
perlindungan hukum internal seperti itu baru dapat diwujudkan oleh para pihak, 
manakala kedudukan hukum mereka relatif sederajad dalam arti para pihak 
mempunyai bargaining power yang relatif berimbang, sehingga atas dasar asas 
kebebasan berkontrak masing-masing rekan seperjanjian itu mempunyai keleluasaan 
untuk menyatakan kehendak sesuai kepentingannya. “Pola ini dijadikan landasan 
pada waktu para pihak merakit klausula-klausula perjanjian yang sedang digarapnya, 
sehingga perlindungan hukum dari masing-masing pihak dapat terwujud secara 
lugas atas inisiatif mereka.9 

Perlindungan hukum eksternal yang dibuat oleh penguasa lewat regulasi 
bagi kepentingan pihak yang lemah, “sesuai hakekat aturan perundangan yang tidak 
boleh berat sebelah dan bersifat memihak, secara proporsional juga wajib diberikan 
perlindungan hukum yang seimbang sedini mungkin kepada pihak lainnya10Sebab 
mungkin saja pada awal dibuatnya perjanjian, ada suatu pihak yang relatif lebih kuat 
dari pihak mitranya, tetapi dalam pelaksanaan perjanjian pihak yang semula kuat itu, 
terjerumus justru menjadi pihak yang teraniaya, yakni misalnya saat debitor 
wanprestasi, maka kreditor selayaknya perlu perlindungan hukum juga. 

                                                 
8 Moch. Isnaeni, Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan, PT. Revka Petra Media, 
Surabaya, 2016 h. 159 
9 Ibid h. 160 
10 Moch. Isnaeni, Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan, PT. Revka Petra Media, 
Surabaya, 2016 h. 163 
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 Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah 
memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu 
perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak 
asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. 
Kemasan aturan perundangan sebagaimana paparan diatas, tergambar betapa rinci 
dan adilnya penguasa itu memberikan perlindungan hukum kepada para pihak secara 
proporsional. Menerbitkan aturan hukum dengan model seperti itu, tentu saja bukan 
tugas yang mudah bagi pemerintah yang selalu berusaha secara optimal untuk 
melindungi rakyatnya. 

 
2.1.2. Teori Keadilan 

Teori Keadilan digunakan sebagai pisau analisis untuk rumusan masalah ke 
2, karena pembahasan tentang hubungan kontraktual para pihak pada hakikatnya 
tidak dapat dilepaskan dalam hubungannya dengan masalah keadilan. Karena 
analisis tentang asas proporsionalitas dalam kontrak dimulai dari aspek filosofis 
keadilan berkontrak 

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil 
adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama 
mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma 
objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak 
sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, Ketika seseorang 
menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan 
dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat 
bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya 
ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat 
tersebut.11 
Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu 
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung 
nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama.Adapun keadilan tersebut 
didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam 
hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, 

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul Etika Nichomachea menjelaskan 
pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu 
ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) 
adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. 

                                                 
11 M. Agus Santoso, Hukum,Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. 
Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85. 
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Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping 
keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan 
dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik 
antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini 
adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami 
keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia 
disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. 
Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang 
menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya12 

Menurut John Rawls, keadilan adalah fairness (justice as fairness). Pendapat 
John Rawls ini berakar pada teori kontrak sosial Locke dan Rousseau serta ajaran 
deontologi dari Imanuel Kant. Beberapa pendapatnya mengenai keadilan adalah 
sebagai berikut :13 
1. Keadilan ini juga merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil. Ini berasal dari 

anggapan Rawls bahwa sebenarnya manusia dalam masyarakat itu tidak 
tahuposisinya yang asli, tidak tahu tujuan dan rencana hidup mereka, dan mereka 
juga tidak tahu mereka milik dari masyarakat apa dan dari generasi mana (veil of 
ignorance). Dengan kata lain, individu dalam masyarakat itu adalah entitas yang 
tidak jelas. Karena itu orang lalu memilih prinsip keadilan. 

2. Keadilan sebagai fairness menghasilkan keadilan prosedural murni. Dalam 
keadilan prosedural murni tidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut 
“adil” terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak dilihat dari hasilnya, 
melainkan dari sistem (atau juga proses) itu sendiri. 

3. Dua Prinsip Keadilan 
Menurut Thomas Hobbes keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil 
apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan 
tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai 
saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini 
diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang 
sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan 
perjanjian disini juga perjanjian jatuhan putusan antara hakim dan terdakwa, 
peraturan perundangundangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi 
saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.14 

                                                 
12 Hyronimus Rhiti, Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme), Ctk. 
Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 241. 
13 Ibid h 242. 
14 Muhammad Syukri Albani Nasution, Hukum dalam Pendekatan Filsafat, Ctk. Kedua, 
Kencana, Jakarta, 2017, h. 217-218. 
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2.1.3. Teori Perjanjian 
Penelitian ini menggunakan teori kontrak didasarkan atas alasan bahwa 

perjanjian pengusahaan waralaba merupakan perjanjian bentuk standart yang sudah 
di siapkan oleh pemberi waralaba (franchisor). Teori kontrak memiliki keterkaitan 
dengan teori keadilan dalam arti setiap kontrak harus mengandung asas keadilan. 

Pasal 1233 KUH Perdata menyebutkan, “bahwa suatu perikatan dapat 
dilahirkan karena perjanjian ataupun karena undang-undang”. Manusia di dalam 
pergaulan masyarakat saling mengadakan hubungan-hubungan hukum dan 
perjanjian-perjanjian berdasarkan persesuaian kehendak untuk memenuhi 
keperluankeperluan hidup. Berdasarkan perjanjian-perjanjian itu timbul akibat-
akibat hukum yang mengikat kedua belah pihak. Perjanjian merupakan sumber 
perikatan selain undang-undang dalam hukum perikatan. Hubungan hukum dalam 
hukum perikatan, yang sering terjadi adalah berdasarkan perjanjian, oleh karena itu 
dapat dikatakan perjanjian mempunyai peranan yang sangat penting dalam 
perikatan. 

Suatu kontrak lahir atas kesepakatan kedua belah pihak, sementara jika kita 
menilik terhadap sumber hukum yang mengatur tentang perjanjian salah satunya 
adalah Pasal 1313 KUH Perdata yang mana hanya dijelaskan bahwa perjanjian 
merupakan perbuatan yang mengikatkan diri antara sati pihak dengan pihak yang 
lain dan tidak dijelaskan bahwa kapan perbuatan layak disebut dengan perjanjian 
sehingga tidak tampaknya asas konsensualisme dan terdapat dualism karena 
perbauatan yang bukan perbuatan hukum pun disebut sebagai perjanjian15 

Memperjelas pengertian tersebut, maka diperlukan suatu doktrin baru yang 
semata-mata tidak melihat perjanjian sebagai suatu perbuatan dimasa kini (present) 
namun juga harus dilihat perbuatan-perbuatan yang sebelumnya (past) atau yang 
mendahuluinya (future). 

Menganalisa doktrin ini, muncullah apa yang disebut teori momentum yang 
dikemukakan oleh Van Dunne, dimana menurut beliau terdapat tida tahap dalam 
membuat perjanjian yaitu :16 
1 Tahap Pra Contractual, yaitu adanya penawaran dan penerimaan. 
2 Tahap Contractual, yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antara para 

pihak 
3 Tahap Post Contractual, yaitu pelaksanaan perjanjian 
                                                 
15 Syahmin AK, Hukum Kontrak Internasional, Cetakan ke-4, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, 
h. 129 
16 H. Salim, Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, h. 164 



21 
 

Teori momentum merupakan teori yang familiar dengan hukum kontrak 
karena berhubungan dengan perjanjian yang akan dilaksanakan. Momentum suatu 
perjanjian ditentukan mulai dari awal pelaksanaan sampai pada berakhirnya suatu 
perjanjian 
a. Pengertian Perjanjian 

Istilah perjanjian sering disebut juga dengan persetujuan, yang berasal dari 
bahasa Belanda yakni overeenkomst. Menurut Subekti “Suatu perjanjian 
dinamakan juga persetujuan karena kedua pihak itu setuju untuk melakukan 
sesuatu, dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu 
adalah sama artinya”  

 Menurut Abdulkadir Muhammad, rumusan Pasal 1313 KUH-Perdata 
mengandung kelemahan karena :  

1. Hanya Menyangkut Sepihak Saja 
 Dapat dilihat dari rumusan “satu orang atau lebih mengikatkan dirinya 

terhadap satu orang atau lebih lainnya”. Kata “mengikat” sifatnya sepihak, 
sehingga perlu dirumuskan “kedua belah pihak saling mengikatkan diri”, dengan 
demikian terlihat adanya konsensus antara pihak-pihak, agar meliputi perjanjian 
timbal balik 

2. Kata “perbuatan” termasuk di dalamnya konsensus. 
Pengertian perbuatan termasuk juga tindakan melaksanakan tugas tanpa 

kuasa atau tindakan melawan hukum yang tidak mengandung consensus. 
Seharusnya digunakan kata persetujuan. 

3. Pengertian perjanjian terlalu luas 
  Luas lingkupnya juga mencangkup mengenai urusan janji kawin yang 
termasuk dalam lingkup hukum keluarga, seharusnya yang diatur adalah 
hubungan antara debitur dan kreditur dalam lapangan harta kekayaan. Perjanjian 
yang dimaksudkan di dalam Pasal 1313 KUH-Perdata adalah perjanijan yang 
berakibat di dalam lapangan harta kekayaan, sehingga perjanjian di luar lapangan 
hukum tersebut bukan merupakan lingkup perjanjian yang dimaksudkan. 

4. Tanpa menyebutkan tujuan. 
 Rumusan Pasal 1313 KUH-Perdata tidak mencantumkan tujuan 

dilaksanakannya suatu perjanjian, sehingga pihak-pihak yang mengikatkan diri 
tidak memiliki kejelasan untuk maksud apa diadakan perjanjian. 
         Pendapat dari Abdul Kadir Muhamad didukung oleh pendapat R. Setiawan. 
Menurutnya bahwa “Pengertian perjanjian tersebut terlalu luas, karena istilah 
perbuatan yang dipakai dapat mencakup juga perbuatan melawan hukum dan 
perwalian sukarela, padahal yang dimaksud adalah perbuatan melawan hukum”  

b. Syarat Sahnya Perjanjian 
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       Perjanjian agar dapat dikatakan sah dan memiliki akibat hukum haruslah 
memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang. Perjanjian agar 
dapat dikatakan sah, harus dipenuhi 4 (empat) syarat yang diatur dalam Pasal 
1320 KUHPerdata yakni; 

1. Kata Sepakat 
Kata sepakat harus bebas dari unsur paksaan, khilaf, penipuan (Pasal 1321 

KUH-Perdata). Suatu perjanjian agar dapat dilahirkan maka pihak-pihak harus 
bersepakat mengenai hal-hal pokok dari perjanjian. Dalam perjanjian sewa 
menyewa maka harus disepakati terlebih dahulu harga sewa dan jangka waktu. 

Sepakat mengandung arti persesuaian kehendak di antara pihak-pihak yang 
mengikatkan diri ke dalam perjanjian. Undang-undang menghendaki ada 
persesuaian kehendak secara timbal balik, tanpa adanya paksaan, kekhilafan dan 
penipuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1321 KUH-Perdata. Sepakat 
atinya pernyataan kehendak beberapa orang. Menurut Herlien Budiono, sepakat 
artinya “perjanjian hanya dapat timbul dengan Kerjasama dari dua orang atau 
lebih atau perjanian “dibangun” oleh perbuatan dari beberapa orang sehingga 
perjanjian digolongkan sebagai perbuatan hukum berganda.” . Perkataan 
dibangun dengan dua orang atau lebih adalah bermakna dua pihak atau lebih 
karena bisa saja satu orang mewakili kepentingan lebih dari satu orang. 

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. 
Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh 

undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap. Orang-orang yang dinyatakan tidak 
cakap diantaranya orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah 
pengampuan (Pasal 1330 KUH-Perdatadata). Orang yang tidak cakap adalah 
orang yang tidak mampu membuat perjanjian dan menanggung akibat hukum 
yang timbul dari perjanjian tersebut. 

3. Suatu Hal Tertentu 
Suatu hal tertentu memiliki arti sebagai obyek perjanjian/pokok perikatan/ 

prestasi atau kadang juga diartikan sebagai pokok prestasi. Tuntutan dari undang-
undang bahwa obyek perjanjian haruslah tertentu. Tujuan dari perjanjian adalah 
untuk timbul, berubah atau berakhirnya suatu perikatan. Prestasi yang dimaksud 
bisa berupa tindakan yang mewajibkan kepada para pihak untuk memberikan 
sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Kewajiban tersebut harus 
dapat ditentukan. Ketentuan Pasal 1332 KUH-Perdata menyebutkan “hanya 
barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok persetujuan.” Arti 
dari ketentuan ini bahwa barang yang dapat dijadikan sebagai obyek perjanjian 
adalah dapat dinilai dengan uang atau memiliki nilai ekonomis, sehingga jika 
terjadi perselisihan dapat dengan mudah ditentukan nilainya. 
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      Obyek perjanjian bisa berupa barang, tetapi bisa pula bukan barang, seperti 
pada perjanjian kerja. Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja 
yang menjadi pokok perjanjian (Pasal 1332 KUH-Perdata). Barang-barang yang 
dalam prakteknya bisa diperjualbelikan dan dapat dinilai secara ekonomis. 

4. Suatu Sebab Yang Halal 
Syarat keempat untuk sahnya suatu perjanjian adalah suatu sebab yang halal 

atau kausa yang halal. Kententuan Pasal 1335 KUH-Perdata menyatakan bahwa 
“Suatu persetujuan tanpa sebab atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu 
atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”. Arti dari pasal ini adalah perjanjian 
itu menjadi, batal demi hukum. 

c. Asas – Asas dalam Perjanjian 
1 Asas Konsesnsualisme 

Asas konsensualisme berasal dari kata latin ”consensus” yang artinya 
sepakat. Di dalam asas ini terkandung kehendak para pihak untuk saling 
mengikatkan dirinya dan menimbulkan kepercayaan diantara para pihak terhadap 
pemenuhan perjanjian. Setiap perjanjian mengikat para pihak yang membuatnya jika 
sudah tercapai kata sepakat mengenai prestasi atau hal pokok dari suatu perjanjian. 
Para pihak sepakat atau setuju mengenai prestasi yang diperjanjikan.  

Apabila dikaitkan dengan kalimat pertama Pasal 1338 KUH-Perdata yang 
menyatakan bahwa ”Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undangundang 
berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Kata “sesuai 
dengan undang-undang” berarti bahwa pembuatan perjanjian yang sesuai dengan 
undang-undang/hukum adalah mengikat.  

Berdasarkan bunyi kalimat kedua Pasal 1338 KUH-Perdata mengandung 
sifat kekuatan memaksa. Sifat kekuatan memaksa artinya jika salah satu pihak ingin 
menarik kembali (memutuskan) perjanjian, maka harus memperoleh persetujuan dari 
pihak lainnya sebagai wujud adanya kesepakatan dari para pihak dalam pemutusan 
perjanjian tersebut. Jika para pihak tidak mencapai kesepakatan, sehingga 
menimbulkan sengketa dalam arti berbeda pendapat atau penafsiran tentang hukum 
dan faktanya, maka sengketanya akan diselesaikan oleh pengadilan atau arbitrse jika 
diperjanjikan terlebih dahulu. Dengan demikan asas konsensualisme ini tidak 
harus ada pada saat pembuatan perjanjian (Pasal 1320 KUH-Perdata), tetapi juga 
harus ada pada saat pelaksanaan perjanjian, bahkan harus pula ada pada saat 
pemutusan perjanjian. 
2. Asas Kebebasan Berkontrak 

Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang 
untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, di 
antaranya :  
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a. Bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak;  
b. Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian;  
c. Bebas menentukan isi atau klausul perjanjian;  
d. Bebas menentukan bentuk perjanjian; dan  
e. Kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan. 
Asas kebebasan berkontrak, tidak berdiri sendiri, berada dalam satu sistem utuh dan 
terkait dengan pasal lainnya di dalam KUH-Perdata diantaranya: 
1) Pasal 1320 KUH-Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian. 
2) Pasal 1335 KUH-Perdata yang melarang dibuatnya kontrak tanpa kausa atau 

dibuat berdasarkan kausa palsu/terlarang. 
3) Pasal 1337 KUH-Perdata suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh 

undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban 
umum. 

4) Kalimat ketiga Pasal 1338 KUH-Perdata, perjanjian dilaksanakan dengan itikad 
baik. 

5) Pasal 1339 KUH-Perdata, terikatnya perjanjian pada sifat, kepatutan, kebiasan 
dan undang-undang. 

6) Pasal 1347 KUH-Perdata mengenai hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya 
disetujui untuk secara diam-diam dimasukkan dalam kontrak. 

3 Asas Pacta Sunt Servada (kekuatan mengikat perjanjian). 
Istilah “pacta sunt servada” adalah merupakan suatu perjanjian yang telah 

dibuat secara sah oleh para pihak, mengikat para pihak secara penuh sesuai dengan 
isi perjanjian. Mengikat secara penuh artinya kekuatannya sama dengan 
undangundang, sehingga apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban yang 
telah disepakati dan dituangkan dalam perjanjian, maka oleh hukum disediakan 
sarana ganti rugi atau dapat dipaksakan berlakunya. 

Hukum perjanjian menganut sistem terbuka dalam buku III KUH-Perdata 
berdasarkan Pasal 1338 kalimat pertama menentukan “Semua persetujuan yang 
dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” 
Pasal 1339 KUH-Perdata memperluas kekuatan mengikat ini dengan menentukan 
“Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, 
melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan dituntut berdasarkan 
keadilan, kebiasaan, atau undang-undang.” 
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2.2. Penjelasan Konsep 
2.2.1  Waralaba (Franchise) 
a. Pengertian Waralaba (Franchise) 

Franchise sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu francorum rex yang artinya 
“bebas dari ikatan”, yang mengacu pada kebebasan untuk memiliki hak usaha. 
Sedangkan pengertian franchise berasal dari bahasa Prancis abad pertengahan, 
diambil dari kata “franch” (bebas) atau “francher” (membebaskan), yang secara 
umum diartikan sebagai pemberian hak istimewa. Oleh sebab itu, pengertian 
franchise diinterpretasikan sebagai pembebasan dari pembatasan tertentu, atau 
kemungkinan untuk melaksanakan tindakan tertentu, yang untuk orang lain 
dilarang17 

Menurut Asosiasi Franchise Indonesia, yang dimaksud dengan franchise 
adalah suatu sistem pendistribusian barang atau jasa kepada pelanggan akhir, dimana 
pemilik merek (franchisor) memberikan hak kepada individu atau perusahaan untuk 
melaksanakan bisnis dengan merek, nama, sistem, prosedur dan cara-cara yang telah 
ditetapkan sebelumnya dalam jangka waktu tertentu meliputi area tertentu.18 

Pengertian franchise juga diberikan oleh Wilbur Cross dalam Dictionary of 
Business Terms, bahwa franchise lebih menekankan pada kewajiban untuk 
mempergunakan sistem, metode, tata cara, prosedur, metode pemasaran dan 
penjualan maupun hal-hal lain yang telah ditentukan oleh franchisor (Pemberi 
Waralaba) secara ekslusif, serta tidak boleh dilanggar maupun diabaikan oleh 
franchisee (Penerima Waralaba).19 

Pemberian waralaba ini didasarkan pada suatu franchise agreement, yang 
mana dapat kita tarik kesimpulan bahwa seorang penerima waralaba juga 
menjalankan usahanya sendiri tetapi dengan mempergunakan merek dagang atau 
merek jasa serta dengan memanfaatkan metode dan tata cara atau prosedur yang 
telah ditetapkan oleh pemberi waralaba. 

Secara hukum waralaba berarti persetujuan legal atas pemberian hak atau 
keistimewaan untuk menawarkan suatu produk/ jasa dari pemilik pewaralaba ) 
kepada pihak lain ( terwaralaba ) yang diatur dalam suatu permainan tertentu. Dalam 
PP. RI. NO. 42 Tahun 2007 tentang waralaba pasal 1 ayat 1 menyatakan : 
“waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh perorangan 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”. 
                                                 
17 Adrian Sutedi, Hukum Waralaba, Bogor :Ghalia Indoneisa, 2008 h. 6 
18 Sonny Sumarsono, Manajemen Bisnis Waralaba (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h. 1 
19Gunawan Widjaja, Lisensi atau Waralaba,Jakarta, Raja Rgafindo Persada h. 19-20 
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Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, diketahui bahwa waralaba 
merupakan salah satu bentuk format bisnis dimana pihak pertama yang disebut 
pemberi waralaba (franchisor) memberikan hak kepada pihak kedua yang disebut 
penerima waralaba (franchise) untuk mendistribusikan barang/jasa dalam lingkup 
area geografis dan periode waktu tertentu dengan menggunakan merek, logo, dan 
sistem operasi yang dimiliki dan dikembangkan oleh franchisor. 

Selain pengertian waralaba, perlu dijelaskan pula apa yang dimaksud 
dengan 
Franchisor dan Franchisee menurut UUD no 42 tahun 2007. 
a) Franchisor adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan hak 

untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimilikinya kepada 
Penerima Waralaba (pasal 1 ayat 2). 

b) Franchisee adalah orang perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh 
Pemberi Waralaba untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang 
dimiliki Pemberi Waralaba (Pasal 1 Ayat 3). 

b. Jenis – Jenis Waralaba (Franchise) 
Franchise merupakan salah satu format bisnis digemari karena risiko 

kegagalan yang lebih kecil ketimbang mendirikan sebuah bisnis baru. Terutama bagi 
pebisnis pemula. Ada dua jenis franchise yang sudah biasa dijalankan oleh pebisnis 
Tanah Air. Berdasarkan kriteria yang digunakan yakni:20 
1. Franchise Industrial 

Franchise industrial adalah suatu bentuk kerja sama wirausaha antar pengusaha 
(manufactur). Franchisor adalah pemilik sistem manufactur. Franchisor memberikan 
hak kepada pengusaha (manufactur) lainnya untuk mengeksploitasi sistem 
manufactur, untuk dioperasikan di wilayah yang terbatas. Semua sarana yang 
diberikan franchisor akan memungkinkan franchisee melakukan bisnis usaha yang 
sama dengan franchisor, yaitu dengan mengopi formula dan metodologi yang 
tentunya sudah teruji. 
2. Franchise Komersial 
     Franchise komersial dibagi ke dalam tiga jenis, yaitu franchise distribusi produk, 
distribusi jasa, dan franchise mix. Franchise distribusi produk bertujuan untuk 
mengomersialisasikan satu atau beberapa produk, yang biasanya diproduksi oleh 
franchisor secara ekslusif. Franchise distribusi jasa memliki objek perusahaan yang 
terdiri dari satu atau kesatuan jasa, yang dikomersialisasikan oleh franchisee, 
berdasarkan metodologi yang dia terima dari franchisor. Franchise mix merupakan 
franchise yang memiliki objek komersialisai berupa gabungan antara produk dan 

                                                 
20 Anki Novairi Dari, Kaya Raya dengan Waralaba , Yogyakarta :Kata Hati, 2017 h. 23-24 
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jasa. 
       Berdasarkan formatnya, franchise terbagi menjadi dua macam berikut ini:21 
a. Franchise Produk dan Merek Dagang 
      Franchise jenis ini adalah pemberian hak izin dan pengelolaan dari franchisor 
kepada penerima waralaba (franchisee) untuk menjual produk dengan menggunakan 
merek dagang dalam bentuk keagenan, distributor, atau lisensi penjualan. Franchisor 
membantu franchisee dalam memilih lokasi yang baik dan aman, serta menyediakan 
jasa untuk membantu mengambil keputusan antara “jadi atau tidak jadi”. 
b. Franchise Format Bisnis 
      Franchise jenis ini adalah sistem franchise yang tidak hanya menawarkan merek 
dagang dan logo, tetapi juga sistem yang lengkap dan komprehensif tentang tata cara 
menjalankan bisnis. Termasuk di dalamnya pelatihan dan konsultasi usaha dalam hal 
pemasaran, penjualan, pengelolaan stok, akunting, personalia, pemeliharaan dan 
pengembangan bisnis. 
       Jenis waralaba yang banyak berkembang di Indonesia saat ini adalah jenis 
franchise format bisnis. Dalam transaksi semacam ini, pemberi lisensi franchise 
telah mengembangkan produk atau jasa dan keseluruhan sistem distribusi atau 
pengantaran serta pemasaran produk atau jasa tersebut. Terkadang, jasa pelayanan 
komponen barang atau jasa juga ditambahkan dalam sistem tersebut. 
c. Aspek Hukum Franchise 
      Sebagai suatu bentuk perjanjian, maka franchise (waralaba) tunduk pada 
ketentuan yang diatur secara umum dalam Kitab Undang-Undang Perdata, yakni: 
a) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 259/MPP/KEP/7/1997 

tanggal 30 Juli 1997 tentang Ketentuan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran 
Usaha Waralaba. 

b) Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 31/MDAG/PER/8/2012 
tentang Penyelenggaraan Waralaba. 

c) Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten. 
d) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. 
e) Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. 
f) Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. 
g) Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. 
h) Peraturan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan UU No. 8 

Tahun 1983 dan UU No. 7 Tahun 1983. 
i) UU No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan. UU No. 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan. 

                                                 
21 Adrian Sutedi, Hukum Waralaba, Bogor :Ghalia Indoneisa, 2008 h 17-18 
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d. Kriteria Waralaba 
     Menurut Pasal 3 PP No 42 Tahun 2007 Sebuah bisnis yang bisa dikatakan 
sebagai 
bisnis waralaba apabila memiliki kriteria sebagai berikut : 
a. Memiliki ciri khas usaha 
b. Terbukti sudah memberikan keuntungan 
c. Memiliki standar atas pelayanan barang dan jasa yang ditawarkan yang dibuat 
d. secara tertulis 
e. Mudah diajarkan dan diaplikasikan 
f. Adanya dukungan yang berkesinambungan 
g. Hak kekayaan intelektual yang telah terdaftar. 
 
2.2.2.  Kontrak Standart 
a. Pengertian Kontrak Standart 

Menurut Black’s Law Dictionary, kontrak baku yang diartikan sebagai 
“standard-form contract” adalah “Preprinted contract containing set clauses, used 
repeatedly by a business or within a particular industry with only slight additions or 
modifications to meet the specific situation (kontrak yang telah dicetak sebelumnya 
yang berisikan sekumpulan klausula-klausula atau syarat-syarat, dipergunakan 
berulang kali dalam suatu kegiatan usaha atau dalam industry tertentu dengan sedikit 
penambahan atau perubahan yang disesuaikan dengan situasi tertentu).   22 

Johannes Gunawan mengartikan kontrak baku sebagai “Kontrak yang baik 
isi, bentuk maupun cara penuntupannya dirancang, dibuat, ditetapkan, digandakan, 
serta disebarluaskan secara sepihak oleh salah satu pihak, biasanya pelaku usaha, 
tanpa kesepakatan dengan pihak lainnya, biasanya konsumen23 

Mariam Darus Badrulzaman mengemukakan bahwa kontrak baku adalah 
merupakan kontrak yang dibakukan, dipakai sebagai pedoman atau patokan bagi 
siapapun yang menutup perjanjian tanpa kecuali, disusun terlebih dahulu secara 
sepihak serta dibangun mempergunakan syarat-syarat standar, ditawarkan kepada 
pihak lain untuk disetujui dengan hampir tidak ada kebebasan untuk melakukan 
penawaran atau negoisasi, sedangkan hal yang dibakukan adalah meliputi model, 
rumusan dan ukuran.24 

                                                 
22 23Bryan A.Garner, 1999, Black‟s Law Dictionary, Seventh Edition, West Group 
Publishing, h.325. 
23 Johannes Gunawan, 2003, “Reorientasi Hukum Kontrak di Indonesia”, Artikel, Jurnal 
Hukum Bisnis Volume 22 Nomor 6, (selanjutnya disebut Johannes Gunawan I), h.45. 
24 Mariam Darus Badrulzaman, 1980, Perjanjian Baku (Standard) Perkembangannya di 
Indonesia, Alumni, Bandung, (selanjutnya disebut Mariam Darus Badrulzaman II), h.96. 
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Pengertian resmi dari kontrak baku ditentukan dalam Pasal 1 angka 10 
UUPK yaitu “Setiap aturan baku atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah 
dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang 
dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjankjian yang mengikat dan wajib 
dipenuhi oleh konsumen.” 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, maka kontrak baku adalah kontrak 
yang didalamnya terkandung klausul-klausul yang dibuat secara baku, isinya 
dibakukan oleh salah satu pihak yang memiliki kedudukan lebih dengan tidak 
memberikan kesempatan kepada pihak lainnya bernegoisasi, diterima akibat 
kebutuhan salah satu pihak untuk dituangkan dalam bentuk tertentu yang dibuat 
secara massal dan kolektif. 

Latar belakang lahirnya kontrak baku adalah efisiensi dan efektifitas dalam 
berkontrak. Tujuan dibuatnya kontrak baku adalah untuk memberikan kemudahan 
atau kepraktisan bagi para pihak yang terlibat. Abdul Kadir Muhammad 
memberikan beberapa keuntungan kontrak baku yakni efisiensi biaya, waktu dan 
tenaga, dan praktis karena telah tersedia naskah yang dicetak berupa formulir atau 
blanko yang telah siap untuk ditandantangani. Penyelesaian cepat karena konsumen 
tinggal menandatangani saja dan sifat homogenitas kontrak yang dibuat dalam 
jumlah banyak.25 

Pada suatu perjanjian apabila kedudukan para pihak tidak seimbang maka 
pihak yang lemah biasanya tidak berada dalam keadaan yang betul-betul bebas 
untuk menentukan apa yang diinginkan dalam perjanjian. Pihak yang memiliki 
posisi lebih kuat biasanya menggunakan kesempatan tersebut untuk menentukan 
klausul-klausul tertentu dalam perjanjian baku, sehingga perjanjian yang seharusnya 
dibuat/dirancang oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian, tidak ditemukan 
lagi di dalam perjanjian baku, karena format dan isi perjanjian dirancang oleh pihak 
yang kedudukannya lebih kuat. Karena yang merancang format dan isi perjanjian 
adalah pihak yang memiliki kekuataan atau kedudukan yang lebih kuat, maka dapat 
dipastikan bahwa perjanjian tersebut memuat klausula-klausula yang 
menguntungkan baginya, atau meringankan/ menghapuskan beban-beban atau 
kewajiban-kewajiban tertentu yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya. 
Perjanjian semacam itu cenderung secara substansi hanya menuangkan dan 
menonjolkan hak-hak yang ada pada pihak yang berkedudukan lebih kuat sedangkan 
pihak lainnya terpaksa menerima keadaan itu karenanya posisinya yang lemah26 
b. Karakteristik Kontrak Standart 
                                                 
25 Abdul Kadir Muhammad,1992, Perjanjian Baku Dalam Praktek Perdagangan, Citra Aditya 
Bakti, Bandung, (selanjutnya disebut Abdul Kadir Muhammad II), h.6. 
26 Rahman Hasanudin, Legal Drafting, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 134 
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Perjanjian baku atau standar contract memiliki karakteristik sebagai ciri-ciri 
dari suatu perjanjian baku sebagai berikut: 
1) Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisi (ekonominya) kuat; 
2) Masyarakat (debitur/konsumen) sama sekali tidak bersama-sama menetukan 

perjanjian; 
3) Terdorong oleh kebutuhannya debitur/konsumen terpaksa menerima perjanjian 

itu; 
4) Bentuk tertentu (tertulis) 
5) Dipersiapkan secara massal dan kolektif.27 

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat diketahui karakteristik perjanjian 
baku atau standar contract yaitu merupakan perjanjian yang telah distandarisasi 
isinya oleh pihak ekonomi kuat, sedangkan pihak lainnya hanya diminta untuk 
menerima atau menolak isinya. Apabila debitur/konsumen menerima isinya 
perjanjian tersebut, ia menandatangani perjanjian tersebut, tetapi apabila ia menolak, 
perjanjian itu dianggap tidak ada karena debitur/konsumen tidak menandatangani 
perjanjian tersebut. Praktek jual beli perumahan pada umumnya perjanjian standar 
yang oleh pengusaha real estate senantiasa dipandang sebagai model yang ideal, 
praktis dan sekaligus siap pakai sesuai dengan rumus efisiensi yang semangat 
didambakan diantara kalangan mereka. Model perjanjian baku ini masih sering 
diperdebatkan di satu sisi dengan dalih kebebasan para pihak sesuai dengan asas 
kebebasan untuk membuat perjanjian sedangkan di sisi lain dengan dalih kebebasan 
yang dimiliki secara sepihak oleh pelaku usaha adalah melanggar hak konsumen, 
walaupun pada asasnya para pihak mempunyai kebebasan untuk membuat 
perjanjian, namun konsep dasar keseimbangan antara para pihak dalam membuat 
perjanjian merupakan konsep yang tidak dapat ditawar. 
c. Klausul Eksonerasi 

Eksonerasi (exoneration) adalah membebaskan seseorang atau badan usaha 
dari suatu tuntutan atau tanggung jawab hukum. Berarti klausul ini mengecualikan 
kewajiban atau tanggung jawab di dalam perjanjian. Klausul eksonerasi yang 
dicantumkan dalam perjanjian bilamana satu pihak menghindarkan diri untuk 
memenuhi kewajibannya dengan membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, 
yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum,28 

Klausul eksonerasi yang bisanya dimuat dalam perjanjian sebagai klausul 
tambahan atas unsur esensial dari suatu perjanjian, pada umumnya ditemukan dalam 
perjanjian baku. Klausul tersebut merupakan klausul yangsangat merugikan. 
                                                 
27 Salim H.S., 2003, Hukum Kontrak (Teori & Teknik Penyusunan Kontrak), Sinar Grafika, 
Jakarta, h. 146 
28 Mariam Darus Badrulzaman, 2008, Aneka Hukum Bisnis, Alumni, Bandung, h. 47 
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Konsumen yang umumnya memiliki posisi lemah jika dibandingkan dengan 
produsen, karena beban yang seharusnya dipikul oleh produsen, dengan adanya 
klausul tersebut menjadi beban konsumen. 

Klausul eksonerasi dapat membebaskan seseorang atau badan usaha dari 
suatu tuntutan atau tanggung jawab. Klausul eksonerasi berarti suatu klausul 
pengecualian kewajiban atau tanggung jawab dalam perjanjian. Menurut Sutan 
Remy Sjahdeini, klausula eksonerasi membebaskan atau membatasi tanggung jawab 
salah satu pihak terhadap gugatan pihak lainnya dalam hal yang bersangkutan tidak 
dengan semestinya melaksanakan kewajibannya yang telah ditentukan di dalam 
perjanjian.29 Tujuan pencantumannya adalah untuk membebaskan dirinya dari 
tanggung jawab melalui pengalihan tanggung jawab atau mengurangi tanggung 
jawab dari pihak pelaku usaha terhadap konsumen. Hal ini tentunya akan berdampak 
pada kerugian bagi pihak konsumen. 
d. Klausul Eksonerasi Menurut UUPK 

Klausul baku menjadi tidak patut ketika kedudukan para pihak menjadi tidak 
seimbang karena pada dasarnya, suatu perjanjian adalah sah apabila menganut asas 
konsensualisme disepakati oleh kedua belah pihak dan mengikat kedua belah pihak 
yang membuat perjanjian tersebut sebagai undang-undang. Dengan demikian, 
pelanggaran terhadap asas konsensualisme tersebut dapat mengakibatkan perjanjian 
antara kedua belah pihak menjadi tidak sah. Oleh karena itu, klausul baku yang 
mengandung klausul eksonerasi dilarang oleh hukum. Meskipun perjanjian baku 
yang mengandung klausul eksonerasi telah diperjanjikan sebelumnya, perjanjian 
tersebut tidak dapat dianggap sah karena mengandung ketentuan/klausul yang 
bertentangan dengan undang-undang. Larangan penggunaan klausul eksonerasi 
dapat dilihat dari ketentuan Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen. 

Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen 
mengatur mengenai ketentuan klausul baku dalam suatu perjanjian sebagai berikut: 

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk 
diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap 
dokumen dan/atau perjanjian apabila: 
1. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha; 
2. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang 

yang dibeli konsumen; 
3. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang 

dibayarkan atas barang dan / atau jasa yang dibeli oleh konsumen; 
                                                 
29 Sutan Remy Sjahdeini, 2003, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Hukum Yang 
Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit di Bank Indonesia, Institut Bankir 
Indonesia, Jakarta, h. 75 
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4. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara 
langsung maupun tidak langsunguntuk melakukan segala tindakan sepihak yang 
berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran; 

5. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan 
jasa yang dibeli oleh konsumen secara angsuran; 

6. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau 
mengurangi harta kekayaaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa; 

7. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, 
tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh 
pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya; 

8. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa pada pelaku usaha untuk 
pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan 

Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausul baku yang letak atau 
bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang 
pengungkapannya sulit dimengerti yang dapat mengakibatkan perjanjian yang 
mengandung klausul baku dinyatakan batal demi hukum. Pelaku usaha wajib 
menyesuaikan klausul baku yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur 
dalam UU Perlindungan Konsumen. 

Berdasarkan uraian di atas, menurut ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU 
Perlindungan Konsumen dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan Antara klausul 
baku dengan klausul eksonerasi. Artinya klausul baku merupakan klausul yang 
dibuat sepihak oleh pelaku usaha tetapi isinya tidak boleh mengarah kepada klausul 
eksonerasi. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU Perlindungan 
Konsumen menegaskan bahwa klausul baku harus diletakkan pada tempat yang 
mudah terlihat dan jelas dapat dibaca dan mudah dimengerti, jika hal-hal yang 
disebutkan dalam ayat (1) dan (2) itu tidak dipenuhi, maka klausul baku itu menjadi 
batal demi hukum. Ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Pasal 18 ayat (1) 
huruf a,b,c,d,e,f,g,h adalah syarat-syarat eksonerasi yang digunakan oleh pelaku 
usaha sebagai dalil untuk membebankan diri dari tanggungjawabnya melalui syarat-
syarat pengalihan tanggungjawab ataupun mengurangi tanggungjawab pelaku usaha 
kepada konsumen terkait barang yang dijualnya. 

Tujuan larangan pencantuman klausul eksonerasi karena berupaya 
membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak terhadap gugatan 
pihak lain dalam hal yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya.Tujuan 
lain dari larangan pencantuman klausul eksonerasi dalam perjanjian dimaksudkan 
untuk menempatkan para pihak setara di hadapan hukum yaitu dalam hal 
perjanjian.62Bila kondisi ini terjadi maka posisi kedudukan konsumen dan pelaku 
usaha tidak lagi setara sesuai asas kebebasan berkontrak, seharusnya para pihak 
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bebas menentukan klausul dalam perjanjian, pihak yang satu tidak boleh menekan 
pihak lain, harus sama-sama merasa puas dengan perjanjian yang dibuat. Menurut 
asas kebebasan berkontrak idealnya para pihak yang terikat dalam perjanjian berada 
dalam posisi tawar yang seimbang antara satu sama lain. 
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