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ABSTRAK 

 

Franchiise 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. Kegiatan (bisnis) dengan sitem frnchise ini sedang marak berkembang sekarang ini di 

Indonesia, selain   franchise yg berskala internasional, nasional maupun lokal. Kota Mataram, 

sebagai salah satu ibukota provinsi tidak luput dari pengaruh bisnis dengan sistem franchise 

(waralaba). Banyak pelaku-pelaku bisnis di Kota Mataram menjalankan kegiatan usahanya 

dengan sistem franchise (waralaba). 

 Masalah yang perlu untuk diteliti, adalah  (1). Bagaimanakah penerapan aspek-aspek 

hukum franchise  dalam pelaksanaan perjanjian   franchise (waralaba) di Kota Mataram?. dan 

(2). Bagaimanakah Pelaksanaan perjanjian franchise (Waralaba) di Kota Mataram?. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan 

konseptual, perundang-undangan dan pendekatan sosiologis.  

Perjanjian franchise (waralaba) pada dasarnya bukan hanya merupakan suatu perjanjian 

kerjasama dalam bidang bisnis penjualan (distribusi) barang.namun terdapat beberapa aspek 

hukum yang terkaityakni: Perjanjian tentang penggunaan merk dagang; Penggunaan Paten 

Perjanjian pemberian izin penggunaan Hak cipta Perjanian unruk merahasiakan  sistem 

perdagangan sesuai Perjanjian franchise di Kota Mataram di dominasi oleh distribusi barang 

(Alfamart dan Indomart). Jika dilihat dari jenis produk usaha franchise (waralaba), maka 

jenis produk yang mendominasi perjanjian franchise (waralaba) di kota Mataram adalah 

produk makanan dan minuman.  Pelaksanaan perjanjian franchise (waralaba)  di Kota 

Mataram berjalan secara baik, para pihak sudah melaksanakan apa yang menjadi hak dan 

kewajiban mereka dalam perjanjian franchise sebagaimana mestinya, sebagaimana yang 

tercantum dalam perjanjian,  meskipun masih terdapat beberapa kekurangan dimana pihak 

franchisor tidak (belum) melaksanakan semua/seluruh kewajibannya sebagaimana yang 

ditentukan dalam perjanjian, tetapi dapat diselesaiakan secara baik dengan 

musyawarah/mufakat diantara ke dua belah pihak franchisee dan franchisor. 
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BAB I 

I.  PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang  

Kegiatan usaha (bisnis) dengan sistem fanchise 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 sejumlah 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 :  

Franchiise 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.  

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 Indonesia. 

Namun karena pengaruh globalisasi yang melanda di berbagai bidang, maka 

franchise ini kemudian masuk ke dalam tatanan budaya dan tatanan hukum 

Indonesia
1
.  

Sejarah awal bisnis franchise dimulai di Amerika Serikat diawali 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 

                                                           
1
 Tengku Keizerina Devi Azwar, Perlindungan Hukum Dalam Franchise, Rajawali Pres, 

Jakarta, 2005, hlm. 1 
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 perbaikan dan  perawatan kepada konsumen
2
. Walaupun  tidak terlampau 

berhasil,  Singer  telah  menebarkan  benih kegiatan franchising di masa yang 

akan datang dan telah dapat diterima secara universal.  

Pola ini  kemudian diikuti  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. Bisnis dengan sistem franchise, pada mulanya tidak 

dikenal di Indonesia. Bisnis franchise yang pada mulanya berasal dari tradisi 

bisnis di Amerika Serikat yang lama-kelamaan, bahkan  sekarang ini 

merambah dan dikenal di seluruh dunia. 

Di era globalisasi sekarang ini, perkembangan dunia usaha sudah 

sangat maju dan dinamis. Pengembangan kegiatan usaha, terutama dalam  

memperlus  jaringan pemasaran dari suatu produk,  pelaku usaha (bisnis) tidak 

perlu lagi membuka perwakilan atau cabang-cabang usaha di daerah atau 

negara lain. Pengembangan dan perluasan wilayah pemasaran suatu produk 

usaha dapat dilakukan dengan mengadakan kerjasama bisnis yang dibuat atas 

dasar suatu perjanjian dengan sistem franchise atau dikenal dengan waralaba.  

Franchise mulai ramai dikenal di Indonesia sekitar tahun 1970-an 

dengan mulai masuknya franchise luar negeri seperti Kentucky Fried Chicken, 

Swensen, Shakey Pisa dan kemudian diikuti pula oleh Burger King dan Seven 

Eleven, Walaupun sistem franchise ini sebetulnya sudah ada di Indonesia 

seperti yang diterapkan oleh Bata dan yang hampir menyerupainya ialah SPBU 

(pompa bensin).
3
 

Kegiatan (bisnis) dengan sitem frnchise ini juga marak berkembang 

sekarang ini di Indonesia, selain  bisnis franchise yg berskala internasional, 

banyak bermunculan bisnis dan usaha franchise dalam bentuk franchise yg 

bersifat nasional (domestik) yang dikembangkan  oleh pengusaha Indonesia. 

Semakin hari, usaha bisnis franchise semakin mengalami perkembangan yang 

sangat pesat. Perkembangan dan pertumbuhan bisnis franchise  (waralaba) 

                                                           
2
 Deden Setiawan, Franchise Guide Series – Ritel, Dian Rakyat, Jakarta, 2007, hlm. 13. 

3
 Deden Setiawan, Franchise Guide Series – Ritel, Dian Rakyat, Jakarta, 2007, hlm. 13. 
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yang tumbuh subur di Indonesia, pada prinsipnya tidak lepas dari peran serta 

dari merek-merek franchise lokal. Perkembangan franchise 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
 

Bisnis franchise tampaknya merupakan  tren bisnis masa depan, 

dengan tingkat resiko kegagalan yang kecil, dimana bisnis franchise 

mengalami pertumbuhannya sangat pesat dan memberi warna tersendiri dalam 

perekonomian Indonesia. Sejalan dengan perkembangan perekonomian dan 

perdagangan di Indonesia, bisnis franchise merupakan salah satu cara bisnis 

yang sudah sangat populer dikalangan masyarakat. Franchise merupakan salah 

satu sistem bisnis yang dianggap dapat memberikan keuntungan bagi para 

pihak yang menjalankan bisnis dengan sistem franchise.  

Walaupun dalam kenyataanya, kegiatan bisnis dengan sistem 

franchise ini sudah sangat berkembang dengan pesat bahkan sampai menyebar 

dan merata di berbagai daerah dan kota di Indonesia, namun sampai saat 

sekarang ini belum ada peraturan perundang-undangan setingkat undang-

undang yang mengatur secara khusus kegiatan bisnis franchise (waralaba). 

Pengaturan kegiatan franchise hanya diatur dalam Peraturan Pemerintah dan 

Peraturan Menteri dengan menggunakan istilah francise (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 

(waralaba) 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 

                                                           
4
 Yohanes Heidy Purnama, Epidemi Trend Bisnis Waralaba, http : www.neo-promosindo.com, 

01 Januari 2018 
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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 (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 Yunisprudensi Mahkamah Agung (MA) 

itu, kegiatan bisnis franchise (waralaba), semata-mata hanya didasarkan pada 

perjanjian yang dibuat oleh para pihak atas dasar azas kebebasan berkontrak 

yang terdapat dalam pasal 1338 ayat (1) Kitab undang-undang Hukum Perdata.  

Kegiatan bisnis franchise (waralaba) ini tidak hanya berskala 

internasional dan berkembang di ibu kota negara dan kota-kota besar saja, akan 

tetapi sudah merambah di seluruh kota-kota, baik yang tergolong kota besar 

maupun kota-kota di tingkat Provinsi dan kabupaten-kabupaten di selurah 

Indonesia. Kegiatan bisnis dengan sistem franchise (waralaba), tidak hanya 

sebatas pada penjualan prodok barang saja, tetapi termasuk juga kegiatan-

kegiatan di bidang jasa, seperti faranchise dalam bidang menejemen 

perhotelan. 

Mataram, sebagai salah satu ibukota provinsi di Indonesia yakni 

Ibukota provinsi Nusa Tanggara Barat, tidak luput dari pengaruh bisnis dengan 

sistem franchise (waralaba). Banyak pelaku-pelaku bisnis di Kota Mataram 

menjalankan kegiatan usahanya dengan sistem franchise (waralaba) baik untuk 

perusahaan-perusahaan multi nasional, seperti Kentuky Fried Chiken (KFC), 

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

hlm. 34  
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Pizza hart, Mc. Donald dan lain-lain, maupun perusahaan-perusahan nasional 

(domistik), seperti Alfamart, Indomart,  dan perusahaan-perusahaan lain. 

 

2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan 

beberapa permasalahan sebagai berikut :  

1. Bagaimanakah penerapan aspek-aspek hukum franchise  dalam pelaksanaan 

perjanjian   franchise (waralaba) di Kota Mataram?. 

2. Bagaimanakah Pelaksanaan perjanjian franchise (Waralaba) di Kota 

Mataram?. 

 

3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah :  

1) Untuk mengetahui apakah aspek-aspek hukum yang terdapat dalam  

franchise dituangkan sebagai substansi dalam pelaksanaan perjanjian 

Franchise (waralaba) di Kota Mataram. 

2) Untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan hubungan hukum para 

pihak dalam perjanjian franchise (Waralaba) dan kendala-kendala yang 

dihadapi oleholeh para pihak dalam pelaksanaan perjanjian franchise 

(waralaba)  di Kota Mataram 

 

 

2. Manfaat Penelitian 

1) Manfaat teoritis 

a. Memberikan sumbangan pemikiran dan masukan bagi pengembangan 

ilmu hukum pada umumnya, mengenai penerapan prinsip-prinsip 

hukum yang terdapat dalan bisnis franchise dan Pelaksanaan 

perjanjian  franchise (waralaba) dan kendala-kendala yang dihadapi 

oleh para pihak dalam bisnis dengan menggunakan perjanjian 

Franchise (waralaba) di Kota Mataram.. 
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b. Memberikan pengetahuan praktis yang lebih nyata kepada masyarakat  

mengenai kegiatan bisnis franchise (waralaba),  prinsip-prinsip 

hukum yang terdapat dalam konsep franchise (waralaba), pengaturan 

franchise (waralaba) berdasarkan sistem Indonesia, dan kendala-

kendala dalam bisnis dengan menggunakan perjanjian franchise 

(waralaba), guna menambah bahan kepustakaan, literatur dan bahan-

bahan informasi ilmiah mengenai bisnis dengan penggunakan 

perjanjian franchise (waralaba). 

2) Manfaat Praktis 

a. Memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan yang bersifat 

praktis kepada pelaku bisnis khususnya kegiatan bisnis franchise 

(waralaba), agar mengetahui bagaimana pengaturan bisnis franchise 

(waralaba) di Indonesia, manfaat dan keuntungan yang diperoleh dari 

bisnis dengan sistem franchise (waralaba). 

b. Memberikan masukan bagi pengambil kebijakan dibidang 

perdagangan khususnya terkait dengan kegiatan bisnis  franchise 

(waralaba) di Indonesia pada umumnya dan di Kota Mataram 

khususnya. 

 

4. Ruang Lingkup Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah di atas serta untuk 

membatasi agar pembahasan tidak menyimpang dari permasalahan yang di 

angkat, maka dalam peneliti ini  dibatasi ruang lingkup penelitianya. Adapun 

ruang lingkup ini terbatas pada pembahasan mengenai pelaksanaan perjanjian 

franchise (waralaba) terkait dengan  apakah aspek-aspek  hukum  franchise 

(waralaba) dituangkan kedalam perjanjian franchise di kota Mataram dan 

bagaimana hubungan hukum para pihak dalam perjanjian  franchise (waralaba) 

serta kendala-kendala yang dihadapi oleh para pihak dalam pelaksanan 

perjanjian franchise  (waralaba) di Kota Mataram. 
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BAB II. 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian 

1. Pengertian Perjanjian  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah “persetujuan 

tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-

masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.”
6
 

Kamus Hukum menjelaskan bahwa perjanjian adalah “persetujuan yang 

dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing 

sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama.”  

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, “Suatu persetujuan adalah suatu 

perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 

satu orang atau lebih”
7
.  

Para sarjana Hukum Perdata pada umumnya berpendapat bahwa 

definisi perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan tersebut tidak lengkap 

dan terlalu luas. Tidak lengkap karena hanya mengenai perjanjian sepihak 

saja dan dikatakan terlalu luas karena dapat mencakup hal-hal yang 

mengenai janji kawin, yaitu perbuatan di dalam lapangan hukum keluarga 

yang menimbulkan perjanjian juga, tetapi, bersifat istimewa karena diatur 

dalam ketentuan-ketentuan tersendiri sehingga Buku III KUH Perdata 

secara langsung tidak berlaku terhadapnya. Juga mencakup perbuatan 

melawan hukum, sedangkan di dalam perbuatan melawan hukum ini tidak 

ada unsur persetujuan.
8
  

R. Subekti mengemukakan perjanjian adalah “suatu peristiwa dimana 

seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji 

untuk melaksanakan sesuatu hal.”
9
 Menurut Salim HS, Perjanjian adalah 

                                                           
6
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Ikthasar Indonesi Edisi Ketiga, Balai 

Pustaka. Jakarta, 2005, hlm. 458. 
7
 Sudarsono, Kamus Hukum, Rincka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 363. 

8
 Mariam Darus, KUH Perdata Buku III Hukum Perikiitan dengan Penjelasan, PT. Alumni, 

Bandung. 2005, hlm. 89. 
9
 R. Subekti, Hukum Perjanjian, PT Inermasa, Jakarta, 1987, hlm 1. 
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"hubungan hukum antara subjek yang satu dengan subjek yang lain dalam 

bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi 

dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan 

prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.”
10

  

Dari pengertian-pengertian di atas dapat dilihat beberapa unsur-unsur 

yang tercantum dalam kontrak, yaitu :  

1. Adanya hubungan hukum  

Hubungan hukum merupakan hubungan yang menimbulkan akibat 

hukum. Akibat hukum yaitu timbulnya hak dan kewajiban.  

2. Adanya subjek hukum  

Subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban. Subyek dalam 

hukum perjanjian termasuk subyek hukum yang diatur dalam KUH 

Perdata, Sebagaimana diketahui bahwa Hukum Perdata 

mengkualifikasikan subjek hukum terdiri dari dua bagian yaitu manusia 

dan badan hukum. Sehingga yang membentuk perjanjian menurut 

Hukum Perdata bukan hanya manusia secara individual ataupun kolektif, 

tetapi juga badan hukum atau rechtperson, misalnya Yayasan, Koperasi 

dan Perseroan Terbatas.  

3. Adanya prestasi  

Prestasi menurut Pasal 1234 KUH Perdata terdiri atas untuk memberi 

sesuatu, untuk berbuat sesuatu, dan untuk tidak berbuat sesuatu.  

4. Di bidang harta kekayaan 

Pada umumnya kesepakatan yang telah dicapai antara dua atau lebih 

pelaku bisnis dituangkan dalam suatu bentuk tertulis dan kemudian 

ditanda tangani oleh para pihak. Dokumen tersebut disebut sebagai 

“Kontrak Bisnis” atau “Kontrak Dagang”.
11

  

 

Perikatan dapat pula lahir dari sumber-sumber lain yang tercakup dengan 

nama undang-undang. Jadi, ada perikatan yang lahir dari “perjanjian” dan ada 

                                                           
10

 Salim HS, Hukum Kontrak, Teori & Tekriik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta, 

2008. hlm. 27. 
11

 Bahan Kuliah Perancangan Kontrak, M. Husni, Tinjauan Umum Mengenai Hontrak, 2009. 
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perikatan yang lahir dari “undang-undang”. Perikatan yang lahir dari 

undangundang dapat dibagi lagi ke dalam perikatan yang lahir karena undang-

undang saja (Pasal 1352 KUH Perdata) dan perikatan yang lahir dari undang-

undang karena suatu perbuatan orang. Sementara itu, perikatan yang lahir dari 

undangundang karena suatu perbuatan orang dapat lagi dibagi kedalam suatu 

perikatan yang lahir dari suatu perbuatan yang diperoleh dan yang lahir dari 

suatu perbuatan yang berlawanan dengan Hukum (Pasal 1353 KUH Perdata).  

 

2. Syarat Sahnya Perjanjian 

Syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata 

yang mengemukakan empat syarat,yaitu:  

1) Adanya kesepakatan kedua belah pihak  

2) Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum  

3) Adanya suatu hal tertentu  

4) Adanya sebab yang halal.  

Kedua syarat yang pertama disebut syarat subjektif karena kedua syarat 

tersebut mengenai subjek perjanjian sedangkan dua syarat terakhir merupakan 

syarat objektif karena mengenai objek dari perjanjian.  

 

3. Jenis-jenis Perjanjian Perjanjian 

Perjanjian dapat dibedakan menurut berbagai cara. Perbedaan tersebut 

adalah sebagai berikut :
12

  

1) Perjanjian Timbal Balik  

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban 

pokok bagi kedua belah pihak. Misalnya perjanjian jual beli.  

2) Perjanjian Cuma-Cuma 

Perjanjian dengan cuma-cuma adalah perjanjian yang memberikan 

keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya hibah.  

3) Perjanjian Atas Beban  

                                                           
12

 Mariam Daris, Kompilasi Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. -69. 
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Perjanjian Atas Beban adalah perjanjian dimana prestasi dari pihak yang satu 

merupakan kontra prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada 

hubungannya menurut hukum.  

4) Perjanjian Bernama (Benoemd)  

Perjanjian bernama (khusus) adalah perjanjian yang mempunyai nama 

sendiri. Maksudnya perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh 

pembentuk undang-undang berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi 

sehari-hari. Perjanjian ini diatur dalam Bab V sampai dengan Bab XVIII 

KUH Perdata.  

5) Perjanjian Tidak Bernama (Onbenoemd Overeenkomst)  

Perjanjian Tidak Bernama (Onbenoemd) adalah perjanjian-perjanjian yang 

tidak diatur dalani KUH Perdata, tetapi terdapat dalam masyarakat. 

Perjanjian ini seperti perjanjian pemasaran, perjanjian kerja sama. Di dalam 

praktekmya, perjanjian ini lahir adalah berdasarkan asas kebebasan 

berkontrak mengadakan perjanjian.  

6) Perjanjian Obligatoir  

Perjanjian obligatoir adalah perjanjian di mana pihak-pihak sepakat 

mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan suatu benda kepada pihak 

lain (perjanjian yang menimbulkan perikatan).  

7) Perjanjian Kebendaan  

Perjanjian Kebendaan adalah perjanjian dengan mana seseorang 

menyerahkan haknya atas sesuatu benda kepada pihak lain, yang 

membebankan kewajiban pihak itu untuk menyerahkan benda tersebut 

kepada pihak lain.  

8) Perjanjian Konsensual 

Perjanjian Konsensual adalah perjanjian dimana di antara kedua belah pihak 

tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan.  
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9) Perjanjian Riil 

Di dalam KUH Perdata ada juga perjanjian yang hanya berlaku sesudah 

terjadi penyerahan barang. Perjanjian ini dinamakan perjanjian riil. Misalnya 

perjanjian penitipan barang, pinjam pakai.  

10) Perjanjian Liberatoir 

Perjanjian Liberatoir adalah perjanjian dimana para pihak membebaskan diri 

dari kewajiban yang ada. Misalnya perjanjian pembebasan hutang.  

11) Perjanjian Pembuktian 

Perjanjian Pembuktian adalah perjanjian dimana para pihak menentukan 

pembuktian apakah yang berlaku diantara mereka.  

12) Perjanjian Untung-untungan 

Perjanjian Untung-untungan adalah perjanjian yang objeknya ditentukan 

kemudian. Misalnya perjanjian asuransi.  

13) Perjanjian Publik  

Perjanjian Publik adalah perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai 

oleh hukum publik, karena salah satu pihak yang bertindak adalah 

Pemerintah dan pihak lainnya adalah swasta. Misalnya perjanjian ikatan 

dinas dan pengadaan barang pemerintahan. 

14) Perjanjian Campuran 

Perjanjian Campuran adalah perjanjian yang mengandung berbagai unsur 

perjanjian. Misalnya pemilik hotel yang menyewakan kamar (sewa 

menyewa) tetapi menyajikan pula makanan (jual beli) dan juga memberikan 

pelayanan.  

Dari jenis-jenis perjanjian di atas, dapat dilihat bahwa perjanjian 

waralaba termasuk jenis perjanjian tidak bernama atau onbenoemde 

overeenkomst. Dalam Kamus Hukum, onbenoemde overeenkomst adalah 

“perjanjian atau persetujuan yang tidak mempunyai nama khusus maupun yang 

tidak dikenal dengan suatu nama.”  

4. Akibat Hukum Dalam Perjanjian 

Akibat dari suatu perjanjian yang dibuat secara sah adalah sebagai 

berikut:  
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1) Berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 

1338 Ayat (1) KUH Perdata ), asas janji itu mengikat.  

2) Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya (Pasal 

1340 KUH Perdata) dan perjanjian dapat mengikat pihak ketiga apabila 

telah diperjanjikan sebelumnya (Pasal 1317 KUH Perdata).  

3) Konsekuensinya para pihak dalam perjanjian tidak dapat secara sepihak 

menarik diri akibat-akibat perjanjian yang dibuat oleh mereka (Pasal 1338 

Ayat (2) KUH Perdata).  

4) Perjanjian dapat diakhiri secara sepihak jika ada alasan-alasan yang oleh 

undang-undang dinyatakan cukup untuk itu (Pasal 1338 ayat (2) KUH  

Perdata), yaitu seperti yang termuat dalam Pasal 1571, Pasal 1572, Pasal 

1649, Pasal 1813 KUH Perdata.  

5) Janji untuk kepentingan pihak ketiga.  

6) Dalam pelaksanaan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad 

baik(Pasal 1338 Ayat (3) KUH Perdata), jadi itikad baik harus ada sesudah 

perjanjian itu ada.  

7) Suatu perjanjian selain mengikat untuk hal-hal yang diperjanjikan juga 

mengikat segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh 

kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang (Pasal 1339 KUH Perdata). 

Hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya disetujui untuk secara diam-

diam dimasukkan ke dalam perjanjian (Pasal 1347 KUH Perdata).  

8) Konsekuensi jika undang-undang yang bersifat memaksa disampingkan 

para pihak dalam membuat perjanjian, maka seluruh atau bagian tertentu 

dari isi perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang yang 

memaksa tersebut menjadi batal.
13

 

 

5. Berakhirnya Perjanjian 

Berakhirnya kontrak merupakan selesai atau hapusnya sebuah kontrak 

yang dibuat antara dua pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur tentang suatu 

hal. pihak kreditur adalah pihak atau orang berhak atas suatu prestasi, 

                                                           
13

 R. Soeroso, Perjanjian di Bawah Tangan (Pedoman Pembuatan dan Aplikasi Hukum), 

Alumni Bandung, Bandung, 1999, hlm 12 
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sedangkan debiutr adalah pihak yang berkewajiban untuk memnuhi prestasi. 

sesuatu hal disini bisa berarti segala perbuatan hukum yang dilakukan  oleh 

kedua pihak, bisa jual beli, utang piutang, sewa-menyewa, dan lain-lain.
14

 

Dalam Pasal 1381 KUH Perdata 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;  

h. karena kebatalan atau pembatalan;  

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

buku ini;  

j. karena lewatnya waktu, hal mana akan diatur dalam suatu bab 

tersendiri".  

 

Menurut Salim HS cara-cara penghapusan perjanjian antara lain sebagai 

berikut
15

:  

1. 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 

                                                           
14

 Salim HS., Op. Cit, hlm. 163 
15

 Salim HS., Ibid. hlm. 165 
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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”.  

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.  

Orang yang dapat melakukan pembayaran utang, adalah:  

a. Debitur yang berkepentingan langsung 

(1) Penjamin atau borgtocher 

(2) Orang ketiga yang bertindak atas nama debitur.  

b. Orang yang berhak menerima pembayaran, yaitu :  

(1) Kreditur 

(2) Orang yang menerima kuasa dari kreditur 

(3) Orang yang telah ditunjuk oleh hakim, dan  

(4) Orang-orang yang berhak menurut undang-undang (Pasal 1385 KUH 

Perdata).  

2. Karena penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penitipan 

(konsignasi)  

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 
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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.  

 

3. 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.  

4. 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. Syarat-syarat terjadinya kompensasi:  

a. Kedua-duanya berpokok pada sejumlah uang; atau  

b. Berpokok pada jumlah barang yang dapat dihabiskan dari jenis yang sama; 

atau  

c. Kedua-duanya dapat ditetapkan dan ditagih seketika.  

Adapun tujuan utama dari kompensasi, yaitu:  

a. Penyederhanaan pembayaran yang simpang siur antara pihak kreditur dan 

debitur; 

b. Dimungkinkan terjadinya pembayaran sebagian;  

c. Memberikan kepastian pembayaran dalam keadaan pailit.  

Kompensasi dapat terjadi dengan dua macam cara, yaitu:  

a. Demi hukum  
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Kompensasi atau perjumpaan hutang demi hukum atau ipso jure 

compensatur adalah suatu perjumpaan utang yang terjadi tanpa adanya 

pemberitahuan dan permintaan dari pihak debitur dan kreditur. 

b. Batas permintaan kedua belah pihak.  

Kompensasi atau perjumpaan hutang kontrakual adalah suatu bentuk 

kompensasi yang terjadi atas dasar permintaan dan persetujuan antara pihak 

debitur dan kreditur.  

5. 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:  

a. Dengan jalan penerusan hak dengan alas hak umum, dan 

b. Dengan jalan penerusan hak dibawah alas hak khusus.  

6. 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:  

a. Cuma-cuma, dan  

b. 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.  

7. Karena pernyataan tidak sah atau terhapus  

Kebatalan kontrak diatur dalam Pasal 1446 KUH Perdata sampai dengan 

Pasal 1456 KUH Perdata. Adanya tiga penyebab timbulnya pembatalan 

kontrak, yaitu:  

a. Adanya perjanjian yang dibuat oleh orang-orang yang belum dewasa dan 

dibawah pengampuan;  

b. Tidak mengindahklan bentuk perjanjian yang di syaratkan undangundang;  

c. Ada cacat kehendak  
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8. Karena daluarsa atau verjaring  

Berakhirnya perjanjian dapat disebabkan oleh lewatnya waktu (daluarsa) 

perjanjian.  

 

Menurut Suharnoko, brakhirnya perjanjian harus dibedakan dengan 

perjanjian karena suatu perjanjian dikatakan berakhir apabila segala sesuatu 

yang menjadi isi perjanjian telah dilaksanakan. Semua kesepakatan diantara 

para pihak menjadi berakhir setelah apa yang menjadi tujuan diadakannya 

perjanjian telah tercapai oleh para pihak.
16

 Bila X dan Y mengadakan jual beli, 

perikatan dapat hapus dengan dibayarkannya harga oleh Y selaku pembeli, 

tetapi mungkin perjanjiannya masih ada. Untuk hapusnya perjanjian, tujuan 

perjanjiannya (yaitu untuk memiliki barang) harus tercapai dulu. Jadi, bila 

perjanjian telah hapus seluruhnya barulah perjanjian dinyatakan telah berakhir.  

 

B. Tinjauan Umum Franchise 

1. Pengertian Franchise 

Franchise 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 Perancis abad pertengahan 

diambil dari kata “fran” (bebas) atau “francher” (membebaskan), yang secara 

umum diartikan sebagai pemberian hak istimewa.
17

  

Sebagai dampak era globalisasi yang melanda di berbagai bidang, 

terutama dalam bidang perdagangan dan jasa, franchise masuk ke dalam 

tatanan hukum masyarakat Indonesia, istilah franchise selanjutnya menjadi 

istilah yang akrab dengan masyarakat bisnis Indonesia dan menarik perhatian 

banyak pihak untuk mendalaminya. Kemudian istilah franchise diistilahkan 

sebagai waralaba yang diperkenalkan oleh Lembaga Pendidikan dan 

Pengembangan Manajemen (LPPM). Waralaba berasal dari kata "wara" (lebih 

                                                           
16

 Suharnoko, Hukum Perjanjian (Teori dan Analisa Kasus), Kencana, Jakarta , 2004, hlm. 30. 
17

 Adrian Sutendi, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinar Grafika, Jakarta, 

2010, hlm. 6. 
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atau istimewa) dan "laba" (untung) sehingga waralaba berarti usaha yang 

memberikan laba lebih atau istimewa.
18

 

Pengertian waralaba (franchise) menurut 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.  

 

Waralaba menurut Permendag Nomor 12 Tahun 2006 adalah perikatan 

antara pemberi waralaba dengan penerima waralab di mana penerima waralaba 

diberikan hak untuk menjalankan usaha dengan memanfaatkan dan/atau 

menggunakan Hak Kekayaan Intelektual atau penemuan atau cirri khas usaha 

yang dimiliki pemberi waralab dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan 

yang ditetapkan oleh pemberi waralaba dengan sejumlah kewajiban 

menyediakan dukungan konsultasi operasional yang berkesinambungan oleh 

pemberi waralaba kepada penerima waralaba
19

. 

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.
20

  

Salim HS memberikan definisi waralaba yaitu:  

Suatu kontrak yang dibuat antara franchisor dan franchisee, dengan 

ketentuan pihak franchisor memberikan lisensi kepada franchisee untuk 

                                                           
18

 Ibid 
19

 Cita Yustitisia Serfiyani, R. Serfianto D. Purnomo dan Iswi Hariyani, Franchise To Secret 

Ramuan Sukses Bisnis Waralaba Sepanjang Masa, Andi, Yogyakarta, 2015, hlm. 30 
20

 Suharnoko, Hukum Perjanjian, Kencana, Jakarta, 2004. hlm. 83. 
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menggunakan merek barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dan 

pembayaran sejumlah royalti tertentu kepada franchisor. 
21

 

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.
22

  

 

Jadi, dalam hal ini Penerima Waralaba tidak dapat menggabungkan 

usaha miliknya dengan usaha milik Pemberi Waralaba.  

Menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, Perjanjian 

lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak 

lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan 

pengalihan hak) untuk menggunakan Merek tersebut, baik untuk seluruh atau 

sebagaian jenis barang dan/atau jasa yang didaftarkan dalam jangka waktu dan 

syarat tertentu.  

Lisensi tidak hanya menyangkut mengenai Merek tetapi juga mencakup 

hak-hak intelektual lainnya seperti paten, hak cipta, desain industri dan 

sebagainya.  

Waralaba dapat berkembang dengan pesat karena metode pemasaran dan 

juga merupakan sarana pengembangan usaha ini, digunakan oleh berbagai 

jenis bidang usaha, mulai restoran, bisnis retail, salon, hotel, dealer mobil, dan 

sebagainya. Waralaba juga mulai berkembang di berbagai negara termasuk di 

Indonesia, baik waralaba asing yang dijalankan oleh pengusaha Indonesia 

sebagai Penerima Waralaba, maupun waralaba yang dikembangkan oleh 

pengusaha Indonesia. 

                                                           
21

 Salim HS, Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia, PT. Sinar Grafika. 

Jakarta, 2008, hlm. 163. 
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2. Subyek dan Obyek Perjanjian Waralaba  

Dalam hal perjanjian waralaba, maka subyek hukumnya adalah pemberi 

waralaba dan penerima waralaba. Pengertian dari Pemberi waralaba dan 

penerima waralaba diatur dalam Pasal PP No. 42 Tahun 2007 Pasal 3 dan 4, 

yang berbunyi :  

Pasal 3:  

Pemberi Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang 

memberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba 

yang dimilikinya kepada Penerima Waralaba.  

Pasal 4:  

Penerima Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang 

diberikan hak oleh Pemberi Waralaba untuk memanfaatkan dan/atau 

menggunakan Waralaba yang dimiliki Pemberi Waralaba.  

Sedangkan penerima waralaba menurut Kepmendag No. 

12/MDAG/Per/3/2006 Pasal 4 dan 5 dibagi menjadi dua yakni :  

Pasal 4:  

Penerima Waralaba Utama (Master Franchisee) adalah Penerima 

Waralaba yang melaksanakan hak membuat Perjanjian Waralaba Lanjutan 

yang diperoleh dari Pemberi Waralaba dan berbentuk Perusahaan 

Nasional.”  

Pasal 5:  

Penerima Waralaba Lanjutan adalah badan usaha atau perorangan yang 

menerima hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan hak kekayaan 

intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki Pemberi 

Waralaba melalui Penerima Waralaba Utama.  

 

Obyek perjanjian waralaba atau klausula-klausula perjanjian waralaba 

sendiri menurut PP No. 42 tahun 2007 Pasal 5 yakni:  

Perjanjian Waralaba memuat klausula paling sedikit:  

a. nama dan alamat para pihak;  

b. jenis Hak Kekayaan Intelektual;  
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c. kegiatan usaha;  

d. hak dan kewajiban para pihak;  

e. bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan, dan pemasaran 

yang diberikan Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba;  

f. wilayah usaha;  

g. jangka waktu perjanjian;  

h. tata cara pembayaran imbalan;  

i. kepemilikan, perubahan kepemilikan, dan hak ahli waris;  

j. penyelesaian sengketa; dan  

k. tata cara perpanjangan, pengakhiran, dan pemutusan perjanjian. 
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BAB III. 

METODE PENELITIAN 

 

Dalam rangka menyusun karya ilmiah jelas harus menggunakan metode 

karena ciri khas keilmuan adalah menggunakan metode. Metode berarti mencari 

informasi secara terencana dan sistematis. Langkah-langkah yang diambil harus 

jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya 

penafsiran yang terlalu luas
23

  :  

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah hukum normatif dan penelitian 

hukum empiris. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum 

doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, acap kali hukum dikonsepkan 

sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in 

books) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan 

patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.
24

 Sedangkan penelitian 

empiris  dimaksudkan unruk mengkonfirmasi bagaimana norma-norma dalam 

peraturan perundangan diberlakukan dan diterapkan dalam kehidupan 

masyarakat sehari hari, khususnya terkait dengan praktek dan pelaksanaan 

perjanjian franchise. 

 

B. Metode Pendekatan  

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan adalah normatif, 

maka pendekatan yang digunakan dapat yaitu:  

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) 

Pendekan ini melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-

undangan yang menjadi tema sentral dari tema penelitian
25

 seperti Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata, Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 
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Tahun 1998 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Tentang Kepailitan, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang 

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Peraturan 

Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, Kepmendag No. 

12/MDAG/Per/3/2006 dan peraturan-peraturan perundangan-undangan 

yang terkait dalam penelitian ini. 

b. Pendekatan Konsep (Conseptual Approach) 

Konsep dalam ilmu hukum dapat diartikan titik tolak atau pendekatan bagi 

analisis penelitian hukum, karena akan banyak muncul konsep bagi suatu 

fakta hukum
26

. 

c. Pendekatan Analitis (Analitical Approach) 

Pendekatan ini dilakukan dengan cara mencari makna pada istilah-istilah 

hukum yang terdapat dalam perundang-undangan, dengan begitu peneliti 

memperoleh penelitian atau makna baru dari istilah-istilah hukum dan 

menguji penerapannya secara praktis dengan menganalisis putusan-

putusan hukum. Pendekatan analitis ini digunakan oleh peneliti dalam 

rangka melihat suatu fenomena kasus yang telah diputus oleh pengadilan 

dengan cara melihat analisis yang dilakukan oleh ahli hukum yang dapat 

digunakan oleh hakim dalam pertimbangan putusannya
27

. 

 

C. Sumber Data dan Jenis Bahan Hukum 

Sumber dan Jenis bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

a.  Data Primer. 

Data primer adalah berupa  informasi-informasi yang diperoleh secara 

langsung dari masyarakat dalam hal ini para pelaku usaha sebagai 

responden yang terkait langsung dengan perjanjian prancihe (waralaba) di 

Kota Mataram, dan informan yakni para pihak yang tidak terkait langsung 
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Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm. 187. 
27

 Ibid. 



24 
 

 
 

dengan perjanjian franchise, tetapi mereka dapat memberikan informasi-

informasi yang dibutuhkan terkait dengan pelaksanaan perjanjian franchise 

di Kota Mataram. 

b. data sekunder. 

Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari hasil penelusuran dan 

penelaahan berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan 

permasalahan yangh diteliti, yaitu pelaksanaan perjanjian franchise. Data 

sekunder ini sering pula disebut dengan bahan hukum, yang terdiri dari : 

 

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat yang 

dalam penelitian ini yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab 

undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 

2001 tentang Merk; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang 

Paten; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta; 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang; 

Waralaba Dengan Undang-Undang Nomor 13 tentang 2003 tentang 

Ketenagakerjaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba Juncto 

Peraturan Menteri Perdagangan No. 31/M- DAG/PER/8/2008, Peraturan 

Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, Kepmendag No. 

12/MDAG/Per/3/2006 dan peraturan-peraturan yang terkait dengan 

penelitian ini. 

2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer yang meliputi teori-teori, 

pandangan/pendapat (doktrin, buku, jurnal-jurnal ilmiah dan jurnal 

hukum atau literature. 

3. Bahan hukum tersier yaitu yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder 

seperti kamus (hukum) ensiklopedia Indonesia. 
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D. Tehnik Pengumpulan Data dan Bahan Hukum 

 

1. Tehnik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan bahan hukum yang 

bersumber pada bahan-bahan pustaka dengan mengkaji bahan hukum yang 

berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti guna menemukan 

jawaban atas perumusan masalah dalam penelitian. 

2. Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan memperoleh informasi 

langsung dengabn mengadakan wawancara baik secara langsung dari  para 

responden dan informan, maupun  informasi secara tidak langsung (dengan 

menyampaikan daftar pertanyaan) yang telah disusun sebelumnya 

 

E. Analisis Data  dan bahan hukum. 

Data dan bahan hukum yang telah disusun secara sistematis kemudian 

dianalisis dengan menggunakan penafsiran hukum ekstensif atau penafsiran 

memperluas yaitu memperluas pengertian atau istilah yang ada di dalam suatu 

undang-undang
28

. Untuk membangun argumentasi hukum sebagai suatu 

kesimpulan yang disusun secara induktif yaitu menyimpulkan dari hal yang 

umum ke hal yang khusus. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

1. Penerapan aspek-aspek hukum franchise  dalam pelaksanaan perjanjian   

franchise (waralaba) di Kota Mataram. 

 

Sebelum membahas mengenai penerapan aspek-aspek hukum 

pelaksanaan perjanjian francihse (waralaba) di Kota Mataram, terlebih dahulu 

akan dijelaskan  mengenai pengaturan kegiatan bisnis franchise di Indonesia,  

Dasar hubungan hukum substansi perjanjian kegiatan/bisnis   franchise 

(waralaba) diatur berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, dimana dalam Pasal 

1338 KUH. Perdata terkandung azas kebebasan dalam membuat perjanjian. 

Azas kebebasan dalam membuat perjanjian (azas kebebasan berkontrak) 

mengandung arti bahwa para pihak dalam suatu perjanjian bebas untuk membuat 

pertanjian tentang apapun dan dengan siapapun, sepanjang tidak bertentangan 

dengan hukum yang berlaku, kebiasaan,kesopanan, atau hal-hal lain yang 

berhubungan dengan ketertiban umum. Selain terdapat batasan-batasan tarhadap 

kebebasan membuat perjanjian, perjanjian Franchise (waralaba) harus 

memenuhi syarat-syarat perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata, yakni ; (1) Adanya kesepakatan para pihak 

dalam membuat perjanjian (2) Para pihak yang membuat perjanjian harus sudah 

cakap hukum (3), adanya hal tertentu yang diperjanjiakan dan (4). Perjanjian 

tersebut harus memenuhi causa (sebab)yang halal yaitu sebab yang 

diperbolehkan oleh undang undang. 

Sistem bisnis franchise sesungguhnya sudah dikenal sejak lama yang 

diperkenalkan oleh perusahaan mesin jahit Singer. Kemudian sekitar tahun 1950 

an berkembang model bisnis franchise yang dikenal dengan Bussines Format 

Franchising. Tipe franchise ini tidak hanya menjual lisensi merek dagang/nama 

produk, tetapi sekaligus konsep atau sistem bisnisnya. Pelopornya antara lain 

Mc Donald’s dan Dunkin Donut’s untuk bisnis siap hidang (Fast Food).  
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Dewasa ini,  bisnis franchise semakin berkembang dengan pesat. Bisnis 

franchise yang dikenal dengan Bussines Forma Franchising semakin merambah 

di kota-kota besar khususnya di Jakarta. Usaha ini dimulai dengan pembukaan 

restoran Kentucky Fried Chicken (KFC) di Melawai, Jakarta pada tanggal 18 

Oktober 1979 oleh Dick Galael. KFC adalah merk dagang dari PT Fast Food 

Indonesia Tbk. Keberhasilan yang diraih dalam membangun KFC brand image 

selama hamper 30 tahun beroperasi segera diikuti oleh pengusaha lain yang juga 

memasuki bisnis masakan siap saji (Karamoy,1996). Waralaba asing yang 

beroperasi di Indonesia terdiri dari restoran fast food ayam goreng, hamburger, 

dan restoran, seperti Pizza Hut dan Domino Pizza. Selain itu, terdapat juga  

masakan Jepang, Ice Cream dan yoghurt.  

Saat sekarang ini bisnis franchise dikalangan pelaku usaha dan 

masyarakat Indonesia lebih dikenal dengan istilah waralaba.Maraknya pemilik 

modal berbasis waralaba disebabkan karena bentuk kerjasama ini mempunyai 

daya tarik tersendiri. Selain waralaba asing atau internasional, berkembang juga 

waralaba lokal yang mulai bermunculan pada tahun 1980-an yang di mulai dari 

waralaba restoran, tetapi cikal bakal sudah kelihatan pada tahun 1970-an dengan 

munculnya ayam goreng Mbok Berek, di Kalasan, Yogyakarta dan ayam goreng 

Tohjojo di Solo. 

Oleh karena bisnis franchise semakin marak di Indonesia, bahkan 

beberapa bisnis franchise atau waralaba yang berasal di Indonesia mampu 

merambah ke mancanegara memasuki kancah internasional, maka untuk 

mendukung bisnis franchise Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri 
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Perdagangan No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelengaraan Waralaba (Permendag 

Waralaba) yang mencabut beberapa peraturan, yaitu
29

 : 

a. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007. Peraturan Pemerintah No. 42 

Tahun 2007 Tentang Waralaba yang menggantikan dan memperbarui 

peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1997 

Tentang Waralaba 

b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang 

Penyelenggaraan Waralaba (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 859) sebagaimana telah diubah dengan 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 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 1343); 

c. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68/M-DAG/PER/10/2012 tentang 

Waralaba untuk Jenis Usaha Toko Modern (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 1149); 

d. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2013 tentang 

Pengembangan Kemitraan dalam Waralaba untuk Jenis Usaha Jasa Makanan 

dan Minuman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 279) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 

58/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2013 tentang Pengembangan 

Kemitraan dalam Waralaba untuk Jenis Usaha Jasa Makanan dan Minuman 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1344); dan 

e. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 60/M-DAG/PER/9/2013 tentang 

Logo Waralaba (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 

1194), 
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Selain itu, ada beberapa peraturan yang berkaitan dengan bisnis 

franchise (waralaba), yaitu sebagai berikut
30

: 

a. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 12/m-Dag/Per/3/2006 Tentang 

Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha 

Waralaba.   

b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 53/M-Dag/Per/8/2012 Tentang 

Penyelenggaraan Waralaba.   

c. 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.   

d. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 53/M-Dag/Per/8/2012 Tentang 

Penyelenggaraan Waralaba.   

e. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 58/M-Dag/Per/9/2014 Tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 07/M-

Dag/Per/2/2013 Tentang Pengembangan Kemitraan Dalam Waralaba Untuk 

Jenis Usaha Jasa Makanan Dan Minuman.  

f. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 07/M-Dag/Per/2/2013 Tentang 

Pengembangan Kemitraan Dalam Waralaba Untuk Jenis Usaha Jasa 

Makanan Dan Minuman.   

g. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 60/M-Dag/Per/9/2013 Tentang 

Kewajiban Penggunaan Logo Waralaba.   

h. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 68/M-Dag/Per/10/2012 Tentang 

Waralaba Untuk Jenis Usaha Toko Modern.   

Selanjutnya ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait 

dan  mendukung  tercapainya kepastian hukum dalam format bisnis  francihe 

(waralaba) adalah
31

 : Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 

259/MPP/KEP/7/1997 Tanggal 30 Juli 1997 tentang Ketentuan Tata Cara 

Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

2001 Tentang Paten; Undang-undang No.15 Tahun 2001 Tentang Merek; 

Undang-undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.  

Keterkaitan beberapa peraturan perundang-undangan tersebut 

disebabkan karena kegiatan bisnis franchise pada dasarnya bukan merupakan 

suatu perjanjian kerjasama dalam bidang bisnis penjualan barang yang 

dilakukan oleh pihak franchisor dengan pihak pranchisee semata. Namun, jika  
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diperhatikan lebih jauh substansi atau isi perjanjian franchise, sesungguhnya 

terdapat beberapa aspek hukum yang terkait, tidak hanya semata-mata berisi 

perjanjian kerjasama penjualan (dagang) yang dilakukan oleh para pihak, tetapi 

terdapat beberapa aspek hukum yang terkait.  

Beberapa aspek hukum yang terdapat  dan diterapkan dalam perjanjian 

franchise (waralaba) di kota Mataram, adalah sebagai berikut : 

1. Perjanjian tentang penggunaan merk dagang 

Salah satu subtansi dan isi dari perjanjian franchise (waralaba) adalah 

perjanjian tentang penggunaan merk dagang. Sejalan dengan rumusan 

pengertian franchise 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 “.  

Selanjutnya, menurut Permendag Nomor 12 Tahun 2006 waralaba adalah 

perikatan antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba di mana 

penerima waralaba diberikan hak untuk menjalankan usaha dengan 

memanfaatkan dan/atau menggunakan Hak Kekayaan Intelektual atau 

penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pemberi waralaba dengan suatu 

imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pemberi waralaba 

dengan sejumlah kewajiban menyediakan dukungan konsultasi operasional 

yang berkesinambungan oleh pemberi waralaba kepada penerima waralaba. 

Salah satu bagian penting dari apa yang dinamakan hak atas kekayan 

intelektual (Intelectual property right) adalah merk dagang (trade merk). Oleh 

karena itu, maka dalam setiap perjanjian franchise yang dilakukan dalam 

kegiatan bisnis franchise (waralaba), harus tunduk pada ketentuan-ketentuan 

tentang merk yang diatur dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang 

Merk.  

Merk adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, hurup-hurup, angka-

angka, susunan warna atau kombinasi dan unsurunsur tersebut yang memiliki 
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daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa 

yang didaftarkan kepada Dirjen HaKI Kementerian Hukum dan Hak Azasi 

Manusia Republik Indonesia. 

Penggunaan suatu merk (dagang) tidaklah dapat dipergunakan oleh 

setiap orang. Penggunaan suatu merek dagang hanya boleh digunakan oleh si 

pemilik merk tersebut. Sebab jika seseorang menggunakan merk dagang 

seseorang tanpa mendapat izin dari si pemilik merk dagang, maka hal tersebut 

bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang 

Merk, yang sudah pasti akan menimbulkan kerugian kepada si pemilik merk 

yang sebenarnya. Akibat hukum jika seseorang menggunakan merk dagang 

seseorang, tanpa adanya izin terlebih dahulu dari si pemilik merk, dapat 

dipidana. 

Seseorang atau badan, dapat menggunakan merk dagang seseorang 

dengan cara mengadakan perjanjian untuk mendapatkan izin menggunakan 

suatu merk dagang. Perjanjian penggunaan merk dagang adalah merupakan 

salah satu substansi (isi) perjanjian franchise. Perjanjian penggunaan merk 

dagang seseorang dapat diadakan atara para pihak yakni pihak yang 

menggunakan merk dagang dengan pihak pemilik mwek dagang, dapat 

dilakukan atas dasar Pasal 40 ayat 1 Undang- Undang No. 15 Tahun 2001 

tentang Merk. 

Pasal 40 ayat (1), Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang merk, 

menentukan, bahwa : salah satu perolehan hak merk bisa diperoleh dengan 

cara perjanjian, selain waris, hibah dan wasiat. Salah satu cara memperoleh 

hak merk dengan perjanjian lisensi izin penggunaaan merk, karena apabila 

sesorang yang menggunakan merk orang lain tanpa izin, maka pemilik merk 

dapat menuntut secara perdata (Pasal 76 dan 77 dan  dapat pidana berdasarkan 

ketentuan (Pasal 90 s/d 93 UU Merk). 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten  

Dalam perjanjian franchise (waralaba), selain terkait dengan penggunaan 

merek dagang, juga terkait dengan penggunan Paten yang juga merupakan 

bagian penting dari hak atas kekayaan intelektual. Pasal 1 ayat (1) Undang-

Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, menentukan : Paten adalah “hak 
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ekslusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di 

bidang teknologi, yang selama waktu tertentu melaksanakan invensinya 

tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk 

melaksanakanya”  

Sebagaimana ditentukan Dalam undang-undang tentang Paten, Paten 

dapat berupa: (a) proses produksi; atau (b) hasil produksi; atau (c) 

penyempurnaan proses produksi; atau (d) penyempurnaan hasil produksi; atau 

(e) pengembangan proses produksi. 

Jika memperhatikan substansi (isi) dari perjanjian franchice (waralaba), 

selain para pihak memperjanjikan mengenai izin penggunaan merek dagang, 

isi dari perjanjian franchise (waralaba) juga mengenai izin untuk menggunakan 

hak eksklusif seseorang yang telah diberikan oleh negara. Hak eksklusif yang 

dimiliki oleh seseorang ini sering dinamakan dengan hak paten.  

Sebagaimana hak atas merek yang telah dimiliki seseorang, tidaklah  

boleh digunakan oleh orang lain tanpa seizin orang yang memiliki hak 

eksklusif (hak paten) tersebut. Hak eksklusif  (paten) yang telah dimiliki oleh 

seseorang, apakah dalam bidang hasil produksi; penyempurnaan proses 

produksi; atau pengembangan proses produksi, hanya dapat dipergunakan oleh 

si pemiliknya saja. Jika akan digunakan oleh orang lain sebagaimana halnya 

dengan merk, maka rarus dengan mendapatkan izin atau persetujuan dari 

pemilik dari hak eksklusif (hak paten) yang bersengkutan. 

Penggunaan Hak Peten yang telah dimiliki oleh seseorang dapat 

diberikan (digunakan) oleh pihak lain, dengan persetujuan dari pemilik hak 

peten yang bersangkutan, hal ini sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 ayat 

(1) Undang-Undang tentang Peten di atas. Oleh karena itu, dalam mengadakan 

perjanjian franchise (waralaba), karena berkaitang dengan persetujuan 

penggunaan hak paten, maka harus tumduk dan memperhatikan segala 

ketentuan-ketentuan dalan Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Peten. 

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta 

Undang-Undang Hak Cipta Sebagai Dasar Hukum Pemerintah dalam 

rangka melindungi hak cipta, maka pada tanggal 12 April 1982 melalui 

Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 15, pemerintah Republik Indonesia 
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telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak 

Cipta, yang menggantikan Auteurswet 1912.  

Undang-Undang Hak Cipta ini merupakan produk pembangunan hukum 

yang bertujuan, antara lain, untuk mendorong dan melindungi penciptaan, 

penyebarluasan hasil karya bidang ilmu, seni dan sastra serta mempercepat 

pertumbuhan kecerdasan bangsa. Atas dasar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

1997 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 maka 

disusunlah menjadi Undang-Undang nomor 12 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.  

Bisnis franchise (waralaba) sangat terkait erat dengan masalah-masalah 

yang  berhubungan dengan Merek, Paten atau Hak Cipta, sehingga perundang-

undangan di bidang Paten, Merek dan Hak Cipta berlaku dalam bisnis 

franchise (waralaba) tersebut. 

Hak Cipta adalah “hak ekslusif bagi pencipta atau penerima hak untuk 

mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk 

itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku” (Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta). 

Ciptaan adalah “hasil karya setiap pencipta yang menunjukkkan 

keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra (Pasal 1 ayat 3); 

sementara pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau 

pihak yang menerima hak tersebut dan pencipta, atau pihak lain yang 

menenima lebih lanjut hak dan pihak yang menenima hak tersebut (Pasal 1 

angka 4 UU Hak Cipta). Setiap orang yang mempergunakan ciptaan orang lain 

tanpa izin pencipta dapat dituduh sebagai perbuatan pidana sebagai diatur 

dalam Pasal 72 s/d 73 UU Hak Cipta. 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 

Kegiatan bisnis franchise, tidak dapat dilepaskan dari persoalan tentang 

rahasia dagang. Salah satu subansi dari isi perjanjian (kontrak) franchise 

adalah adanya kewajiban penerima franchise untuk merahasikan resep atau ciri 

khas usaha  yang diperoleh dari pihak franchisor. Selama perjanjian franchise 

berlangsung, franchise tidak diperbolehkan untuk membuka rahasia mengenai 

ciri khas dari produk ataupun segala resep-resep  yang menjadi obyek 

franchise. Pelanggaran terhadap kewajiban untuk menjaga rahasia dagang 
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tersebut adalah merupakan tindakan wanprestasi. Jika pihak franchisee 

(penerima waralaba), membocorkan rahasia dagang yang dimiliki oleh 

franchisor (pemberi waralaba), maka franchisee selaku penerima waralaba 

telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian waralaba, maka akibatnya 

pihak franchisor (pemberi waralaba) dapat melakukan pemutusan/penghentian 

perjanjian waralaba dan sekaligus dapat menuntut ganti kerugian dari 

franchisee (penerima waralaba). 

Secara konseptual, rahasia dagang adalah infoninasi termasuk di 

dalamnya adalah formula, pola, kumpulan data/informasi, program, alat, 

metode/cara, proses yang memiliki nilai ekonomis, karena tidak diketahui oleh 

umum dan diupayakan tetap terjaga kerahasiannya
32

. 

Istilah rahasia dagang kadang-kadang juga digantikan dengan istilah 

confidential information. Unsur rahasia dagang memegang peranan sangat 

penting terutama dalam kegiatan bisnis waralaba yang termasuk chain—style 

business, ialah resep pembuatan seperti dalam waralaba di bidang kuliner 

seperti KFC, Pizza Hut, Restoran Padang Garuda, Sederhana dll
33

. 

Rahasia dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut 

bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi dan dipertahankan kerahasiannya 

melalui upaya-upaya sebagaimana mestinya atau pihak-pthak yang 

menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut. Dalam 

ketentuan, tidak ada pendaftaran rahasia dagang pada Dirjen HaKI, hanya 

perjanjian lisensinya yang dapat dialihkan atau disewakan dengan cara 

memberikan persetujuan dengan pihak lain untuk membuat, menjual, 

menyewakan, memakai, menyediakan untuk dijual atau disewakan hasil 

produksi yang menggunakan rahasia dagang atau desain industri yang diatur 

dalam perjanjian lisensi
34

. 

 

 

                                                           
32

 Margono dan Angkasa, Komersialisasi Asse Inelektual (Aspek Hukum Bisnis), Gramedia 

Widiasarna Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 23 
33

 Sutedi, Op. Cit, hlm. 45 
34

 Margono dan Angkasa, Loc. Cit. 
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5. Undang-Undang Nomor 13 tentang 2003 tentang Ketenagakerjaan 

Demikian pula, ketentuan-ketentuan dalam bidang ketenaga kerjaan, 

tidak dapat diabaikan atau dipisahkan dan selalu mempunyai keterkaitan 

dengan kegiatan bisnis franchise (waralaba).  Dalam menjalankan kegiatan 

bisnis di bidang franchise (waralaba), selalu akan melibatkan tenaga kerja yang 

akan dan secara langsung bekerja dalam mengelola dan menjalankan kegiatan 

usaha franchise tersebut. Ketentuan-ketentuan di bidang ketenagakerjaan 

sangat perlu diperhatikan dalam bisnis franchise (waralaba) terutama bisnis 

franchise untuk perusahaan-perusahan perusahaan multi nasional berasal dari 

luar negeri.  

Dalam menjalankan kegiatan bisnis dengan sistem franchise (waralaba), 

sudah tentu akan melibatkan tidak sedikit tenaga kerja, terutama tenaga kerja 

lokal (domistik). Oleh rarena itu, ketentuan dibidang ketenaga kerjaan yang 

terkait, misalnya  masalah perlindungan tenaga kerja, keselamatan tenaga 

kerja, sistem pengupahan, hak-hak pekerja dan jaminan sosial bagi pekerja 

dalam bisnis franchise harus mengikuti dan tunduk pada ketentuan-ketentuan 

ketenagakerjaan sesuai undang-undang yang berlaku. 

Hukum ketenagakerjaan pada hakikatnya punya peranan untuk menjamin 

kedudukan sosial ekonomi tenaga kerja serta arah yang harus ditempuh dalam 

mengatur hubungan sosial ekonomi, melindungi hak-hak fundamental tenaga 

kerja seperti hak atas upah, hak atas keselamatan kerja dan kesehatan kerja. 

Dengan demikian UU No. 13/2003 menetapkan standar minimal, 

keseimbangan antara hak dan kewajiban dan menciptakan ketenangan kerja 

dan ketentraman usaha. Hukum Ketenaga-kerjaan berlaku pada perjanjian 

waralaba karena penerima waralaba dalam menjalankan usaha franchise 

(waralaba) memperkerjakan orang lain sebagai pekerja sehingga tercipta 

hubungan kerja, di maria antara keduanya memiliki hak dan kewajiban. 

Pengusaha (franchise) waralaba selain mempunyai kewajiban kepada pekerja 

juga memiliki kewajiban kepada pemerintah setiap tahun dalam laporan 

kegiatan usahanya berdasarkan UU Nomor 7 tahun 1981 tentang Wajib Lapor 

Ketenagakerjaan di Perusahaan. 
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6. Undang-Undang di bidang Perpajakan 

Kegiatan bisnis franchise (waralaba), selain merupakan perjanjian 

pemberian izin (lisensi) mengunakan Hak atas Kekayaan milik Franchisor, 

terdapat pula unsur jual-beli barang, dimana pihak franchisee (penerima 

waralaba) bertindak sebagai penjual barang-barang yang didistribusikan oleh 

pihak Franchisor kepada konsumen akhir. Oleh karenya, dalam kegiatan bisnis 

dengan siatem franchise (waralaba), akan selalu terdapat adanya barang-barang 

kena pajak yang menjadi obyek jual-beli dalam kegiatan franchise tersebut. 

Di samping terdapat adanya barang-barang kena pajak. Kegiatan bisnis 

dengan sistem franchise, sudah pasti akan mendatangkan keuntungan-

keuntungan yang berupa penerimaan penghasilan, baik bagi franchisor (selaku 

pemberi waralaba). Keuntungan-keuntungan dan penghasilan yng diterima 

oleh pihak franchisor yakni berupa pembayaran sejumlah uang dari fihak 

franchisee sebagai imbalan dari penggunan dan pemenfaatan hak atas 

Kekayaan Instelektual yaitu berupa Royalty. 

Oleh kerena itu, Dalam bisnis franchise (waralaba) terdapat transaksi 

yang terutang, yaitu berupa: 

a. Penyerahan jasa dan pemberi waralaba kepada penerima waralaba berupa 

penggunaan hak merk; 

b. Penyerahan barang kena pajak (BKP); 

c. Penghasilan yang diterima dalam kegiatan usaha sebagai Pajak penghasilan;  

d. Pajak Pertambahan Nilai. 

Terkait dengan hal tersebut, maka dalam bisnis dengan sitem franchise 

(waralaba). Akan selalu  ada kewajiban-kewajiban baik pihak franchisor 

maupun pihak franchisee untuk membayar pengenaan pembayaran pajak yang 

terhutang, baik berupa pajak terhadap obyek barang-barang kena pajak 

maupun berupa pajak penghasilan, baik yang diterima oleh pihak franchisor 

maupun pihak franchisee, sehingga kegiatan bisnis franchise (waralaba) tidak 

dapat dipisahkan dengan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku di bidang Perpajakan. 

7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan 



37 
 

 
 

Pasal 1 hurup a UU No.3/1982 tentang Daftar Perusahaan menjelaskan: 

“daftar perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau 

berdasarkan ketentuan UU ini dan peraturan pelaksanaan UU ini dan memuat 

hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh 

pejabat yang berwenang dan kantor pendaftaran perusahaan”. 

Pasal 7 dan pasal 8 UU No. 3/1982 perusahaan yang wajib didaftarkan 

adalah: “perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah 

Republik Indonesia, termasuk kantor cabang, anak perusahaan, agen dan 

perwakilan dan perusahaan yang mempunyai kewenangan untuk mengadakan 

perjanjian, termasuk koperasi, persekutuan, perorangan dan perusahaan lainnya 

baik yang sudah berbadan hukum atau bukan berbadan hukum. 

Selain mempunyai daftar perusahaan, usaha waralaba diwajibkan 

mempunyai Surat Izin Usaha Perdagangan (SHiP), sesuai keputusan Menteri 

Perindustrian dan Perdagangan No. 289/Mpp/kep/2001 tentang Ketentuan 

Standar Femberian Surat Izin Usaha dan perdagangan (SIUP). 

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan praktik Monopoli 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memberikan pengecualian untuk 

tidak memberlakukan ketentuan-ketentuan yang dilarang dalam UU tersebut 

yang berkaitan dengan waralaba sebagaimana yang diatur dalam pasal 50 huruf 

b. 

Selanjutnya, agar tidak terjadi penyalahgunaan ketentuan tersebut, 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengeluarkan Peraturan KPPU 

No. 6/2009 tentang Pedoman Pengecualian Penerapan UU No. 5/1999 

terhadap perjanjian yang berkaitan dengan waralaba. 

Dalam menerapkan ketentuan Pasal 50 hurup b yang berupa 

pengecualian UU No. 5/1999, khususnya yang berkaitan dengan perjanjian 

waralaba, KPPU dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya 

mempergunakan pertimbangan sebagai berikut: 

1) Kriteria waralaba sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 PP No. 42 Tahun 

2007 tentang Waralaba; 
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2) Kriteria perjanjian waralaba dan pendaftarannya sebagaimana diatur dalam 

Pasal 4, Pasal 5, Pasal 10 dan Pasal 11 PP Nomor 42 tahun 2007 tentang 

waralaba terpenuhi; 

3) Pembuatan perjanjian harus tetap mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 7 

UU Nomor 5 tahun 1999, Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH Perdata; 

4) Perjanjian waralaba merupakan bentuk kemitraan sebagaimana diatur dalam 

Pasal 26 hurup c 10 Pasal 29, Pasal 35 dan Pasal 36 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; 

5) Isi peijanjian waralaba tidak berpotensi melanggar prinsip larangan praktik 

monopoli dan persaingan usaha tidak sehat; 

6) Beberapa contoh kriteria perjanjian waralaba yang berpotensi melanggar 

prinsip larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, 

sehingga ketentuan Pasal 50 hurup b tidak dapat diterapkan. 
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2. Pelaksanaan perjanjian franchise (Waralaba) di Kota Mataram. 

Franchise atau waralaba sebagaimana dirumuskan dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba Pasal 1 ayat (1)  

“Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan 

usaha terhadap sistem bisnis dengan cari  khas usaha dalam rangka memasarkan 

barang dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba” 

Franchise (waralaba) pada dasarnya adalah sebuah perjanjian mengenai 

metode pendistribusian barang dan jasa kepada konsumen. Dalam hal ini 

franchisor memberikan lisensi kepada franchisee untuk melakukan kegiatan 

pendistribusian barang dan jasa di bawah nama dan identitas franchisor dalam 

wilayah tertentu, dimana usaha tersebut dijalankan sesuai dengan prosedur dan 

cara yang ditetapkan franchisor dan franchisor memberikan bantuan (assistance) 

terhadap franchisee. Sebagai imbalannya franhcisee membayar sejumlah uang 

berupa innitial fee dan royalti.
35

 

Franchise  (waralaba) merupakan salah satu bentuk pemberian lisensi, 

hanya saja agak berbeda dengan pengertian lisensi pada umumnya, franchise 

menekankan pada kewajiban untuk menggunakan sistem, metode, tata cara, 

prosedur, metode pemasaran dan penjualan maupun hal-hal lain yang ditentukan 

oleh franchisor secara eksklusif, serta tidak boleh dilanggar maupun diabaikan 

oleh penerima lisensi. Hal ini menjadi salah satu alasan yang mengakibatkan 

franchise cenderung bersifat eksklusif. 

Dewasa ini,  bisnis franchise (waralaba) semakin berkembang dengan 

pesat. Bisnis franchise (waralaba) yang dikenal dengan Bussines Format 

Franchising semakin merambah di kota-kota besar, tidak terkecuali di kota 

Mataram. Di Kota Mtaram, terdapat banyak perusahaan dan pelaku usaha 

menjalankan bisnis dengan sistem franchise (waralaba), baik perusahaan yang 

sudah berskala internasional seperti Fizza hurt, Kentuky Fried Chiken (KFC) dan 

yang lain, terdapat pula perusahaan franchise (waralaba) nasional (domistik) 

bahkan perusahaan atau perorangan yang bersifat lokal di kota Mataram. 

                                                           
35

Suharnoko, Hukum Perjanjian:Teori dan Analisis Kasus, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 82 
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1. Jenis Produk usaha Franchise (waralaba) di Kota Mataram 

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan terhadap kegiatan bisnis 

franchise (waralaba) di Kota Mataram, dari sample beberapa perusahaan yang 

menjalankan bisnis dengan sistem franchise (waralaba), dapat dikemukakan data 

sebagai berikut : 

Kegiatan Bisnis Franchise (waralaba) di Kota Mataram 

No. Nama Franchise Produk Jenis 

Ffanchise 

Lokasi/tempat 

1. Es Teler 77 asal 

Jakarta 

Makanan//Minuman Restoran Lombok 

Epicentrum 

Mall 

2. Kopi Janji Jiwa asal 

Jakarta 

Minuman Coffe shop 1. Cakranegara 

2..Lombok 

Epicentrum 

Mall 

3. Panjitilar 

  3.   Kedai Kopi Kulo Minuman Coffe shop Jempong baru 

 4. Chatime Minuman Cafe Minuman 1.Lombok 

Epicentrum 

Mall. 

2.Transmart  

Mataram 

3.Jln.Panca 

Usaha 

5. Oyo Jasa Menegement 

Hotel 

Beberapa hotel 

di Mataramn 

6. Tahu Gila asal 

Jogyakarta 

Makanan Restoran 1.Lombok 

Epicentrum 

Mall. 

2.Jln. Pemuda 

Mataram. 

 7.  Zoya asal Jakatra Fashion Butik Jln. Hos 

Cokroaminoto 

8. Elzatta Fashion Hijab Store Lombok 

Epicentrum 

Mall 

9. Apotik K2 Farmasi Apotik Jln. Pejanggik 

Jln.Pemuda 

10. Up Normal Caffe Kafe Jln. Bung 

Karno 

11. Maniso Retail Retail Lombok 

Epicentrum 

Mall 

12. Walflelicious Makanan Cafe Lombok 
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Epicentrum  

Mall. 

13. Tawan Makanan Restoran Lombok 

Epicentrum 

Mall 

14. Excelso Minuman/makanan Cafe Lombok 

Epicentrum 

Mall 

15.  JNE Jasa Ekspedisi Mataram 

16. J.co Makanan Cafe Lombok 

Epicentrum 

Mall 

17. Pasco Passision of 

Chocolate 

Minuman Cafe Jln, Sriwijaya 

Mataram 

18. Pzza Hut Makanan Restoran Jln. Sriwijaya 

Mataram. 

19. Richeese factory Makanan Fast 

foot/restoran 

1.Mataram 

Mall 

2.Lombok 

Epicentrum 

Mall 

20. Aice Minuman Cafe 1.Jl. Airlangga 

2..Senggigi 

3. Cakranegara 

21. RIS Chikken Makanan Fast 

foot/restoran 

1.Jl. Airlangga 

2..Senggigi 

3. Cakranegara 

22. Xie Boba Minumam Kafe Lombok 

Epicentrum 

Mall 

23. Diva Family Caraoke 

Prinches Sahrini 

Inul Vista 

Hiburan Karaoke Lombok 

Epicentrum 

Mall 

24. KFC Makanan Restoran Mataram 

25. Alfa Mart Retail Retail Mataram 

26. Indo Mart Retail Retail Mataram 
Sumber data : diolah 

 

Berdasarkan data yang dihimpun secara acak sejumlah 26 pelaku usaha 

dengan sistem franchise (waralaba) yang tersebar di kota Mataram, dapat 

dikualifikasikan bahwa produk   bidang usaha dengan sisten franchise (waralaba) 

yang terdapat di Kota Mataram, adalah sebagai berukut  

 

 

No 

 

Produk 

 

Jumlah 

 

Keterangan 
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1. Makanan dan minuman 17 Restoran dan caffe 

2. Penjualan barang 3 Retail 

3. Jasa 3 Ekspedisi dan 

managemen hotel 

4. Fashion 2 Pakaian dan hijab 

5. Hiburan 1 Karaoke 

Jumlah 26  

Sumber data : diolah 

Jika dilihat dari produk atau kegiatan usaha (bisnis) dengan sistem franchise 

(waralaba) berdasarkan data diatas, maka bidang usaha dengan sitem franchise 

(waralaba) didominasi oleh usaha dibidang produk makanan dan minuman. 

Bardasarkan data sejumlah 26 sample kegiatan usaha dengan sistem franchise 

tersebut, sejumlah 17 dari 26 adalah produk makanan dan minuman. Meskipun tidak 

dapat dipungkiri dalam kenyataannya bahwa berdasarkan jumlah perjanjian 

franchise yang jumlahnya paling banyak dilakukan oleh pelaku usaha adalah 

dibidang penjualan produk barang (retail) yang dikuasai oleh Alfamart dan Indomart 

yang menjamur di seluruh Kota Mataram. 

2. Para pihak dalam perjanjian franchise di Kota Mataram 

Berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 4 Pasal PP No. 42 Tahun 2007, subyek hukum 

dalam perjanjian franchise (waralaba), adalah pemberi waralaba dan penerima 

waralaba. Pengertian dari Pemberi waralaba dan penerima waralaba diatur dalam 

Pasal 3 dan 4, yang berbunyi :  

Pasal 3:  

Pemberi Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan 

hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimilikinya 

kepada Penerima Waralaba.  

Pasal 4:  

Penerima Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang diberikan 

hak oleh Pemberi Waralaba untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan 

Waralaba yang dimiliki Pemberi Waralaba.  

Sedangkan penerima waralaba menurut Kepmendag No. 

12/MDAG/Per/3/2006 Pasal 4 dan 5 dibagi menjadi dua yakni :  
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Pasal 4:   

Penerima Waralaba Utama (Master Franchisee) adalah Penerima Waralaba yang 

melaksanakan hak membuat Perjanjian Waralaba Lanjutan yang diperoleh dari 

Pemberi Waralaba dan berbentuk Perusahaan Nasional.”  

Pasal 5:  

 Penerima Waralaba Lanjutan adalah badan usaha atau perorangan yang 

menerima hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan hak kekayaan 

intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki Pemberi Waralaba 

melalui Penerima Waralaba Utama.  

Pemberi waralaba sesuai dengan rumusan dalam pasal Pasal 3 PP No. 42 

Tahun 2007, lazim disebut atau dinamakan dengan istilah franchisor, sedangkan 

penerima waralaba sesuai dengan rumusan Pasal 4 Pasal PP No. 42 Tahun 2007 

dinamakan dengan franchisee. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terkait 

dengan para pihak dalam perjanjian franchise (waralaba) di kota Mataram, terdapat 

beberapa franchisor berupa perusahaan yang berasal dari beberapa kota besar di 

Indonesia, seperti Jakarta, Jogyakarta, Surabaya dan kota-kota lain, bahkan ada 

beberapa franchisor merupakan perusahaan multinasional yang berasal dari luar 

negeri. Sedangkan, yang bertindak selaku franchisee adalah perusahaan ataupun 

perorangan yang berasal dari pengusaha lokal di Mataram. 

2. Proses terjadinya perjanjian franchise  

Perjanjian franchise merupakan suatu perjanjian yang tidak bernama atau biasa 

disebut dengan perjanjian innominat. Dikatakan tidak bernama, karena jenis 

perjanjian franchise ini tidak diatur secara khusus dalam ketentuan Buku III KUH 

Perdata. 

Sebelum membahas lebih dalam mengenai Pelaksanaan Perjanjian Franchise 

di Kota Mataram, terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai proses beberapa 

perjanjian franchise (waralaba) di Mataram, Untuk mengajukan mengadakan 

perjanjian  franchise, pihak calon franchisee harus memenuhi beberapa syarat yang 

diajukan dan ditentukan oleh pihak franchisor selaku pemilik brand. Syarat-syarat  

minimal yang harus dipenuhi oleh pihak calon franchisee, adalah :  

a. Memiliki tempat usaha baik milik sendiri atau hak sewa minimal selama (1) 

tahun; 
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b. Jarak outlet (tempat usaha) yang akan di buka minimal 5 km dari outlet 

sebelumnya; 

c. Menyediakan fasilitas parkir yang memadai minimal untuk kendaraan roda (2) 

dan kendaraan roda (4); 

d. Menyediakan modal awal usaha sebesar nya tergantung dari masing-masing 

brand  franchise yang diminati, 

e. Tidak akan menyediakan dan menyajikan makanan lain dan atas usaha lain 

selain makanan yang ditetapkan oleh franchisor. 

Selain syarat-syarat tersebut, untuk mengadakan perjanjian  franchise, pihak 

franchisee sudah setuju untuk membayar franchise fee sebagai royalty yang disetor 

pada saat perjajian ditandatangani. 

Secara garis besar dapat dijelaskan bahwa, proses terjadinya atau lahirnya 

perjanjian (kontrak) franchise melalui beberapa tahap, yaitu: Tahap pertama. Setelah 

negosiasi permohonan untuk mengadakan franchise oleh pihak franchisee kepada 

pihak franchisor dilakukan, maka Pada Tahap kedua, ditindaklanjuti dengan  tahap 

analisis dan observasi oleh pihak franchisor selama 3 bulan. Setelah analisis, 

observasi dan survey lokasi dilakukan oleh pihak franchisor, lalu takap berikutnya 

(ketiga) ditindaklanjuti dengan persetujuan dan penandatanganan kontrak 

(perjanjian) franchise oleh kedua belah pihak yaitu antara pihak franchisor dan pihak 

franchisee, setelah itu penandatanganan barulah pihak franchisee melakukan 

launching outlet atau gerai , sesuai dengan lokasi yang sudah ditentukan sesuai 

kesepakatan kedua belah pihak.
36

 Perjanjian  (kontrak) franchise, lazim dibuat dalam 

bentuk perjanjian baku atau standar, oyang mana  isi perjanjian yang disepakati 

sesuai dengan keinginan para pihak, baik pihak  franchisee  maupun pihak 

franchisor. Pembuatan perjanjian (kontrak) franchise antara franchisor dengan 

franchisee tentunya telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian 

sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. 

Dengan ditandatanganinya  perjanjian franchise antara franchisor dengan 

franchisee maka dapat diketahui bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk 
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Hasil wawancara dengan pihak calon franchisor 
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mengikatkan dirinya ke dalam perjanjian franchise dan lahirlah perjanjian (kontrak) 

franchise.  

 

3. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Franchise  

Perjanjian franchise atau waralaba secara teoritis salah satu bentuk perjanjian 

tak bernama atau innominat yang tidak diatur secara khusus dalam Kitab Undang-

undang Hukum Perdata, lahir dari praktek atas dasar kebutuhan masyarakat yang 

selalu berkembang berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Oleh karena itu, klausula 

perjanjian  franchise, yang pada dasarnya murni dibuat dan merupakan kesepakatan 

para pihak yang bersangkutan dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan 

dalam KUH Perdata. 

Dengan telah disetujuinya dan ditandatanganinya perjanjian franchise maka 

secara otomatis timbulah/lahirlah hubungan hukum pada kedua belah pihak yang 

berupa hak dan kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah 

pihak. Hak merupakan sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan 

penggunaannya tergantung kepada orang tersebut, sedangkan kewajiban adalah 

sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan (sesuatu hal yang harus dilaksanakan).  

Perjanjian merupakan sumber perikatan yang melahirkan hubungan hukum, 

karena dua pihak telah setuju untuk melaksanakan sesuatu. Hal ini sesuai dengan 

ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi :  

“Persetujuan adalah suatu perbuatan dengan nama satu  orang atau lebih 

mengikatan dirinya terhadap satu orang  atau lebih”.  

Perjanjian ialah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain 

atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.
37

 Perjanjian 

merupakan serangkaian perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan 

yang diucapkan atau ditulisnya. Perjanjian merupakan suatu perbuatan dimana satu 

orang atau lebih mengikatkan diri atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu 

orang atau lebih. Berdasarkan hal itu, maka perjanjian dapat menimbulkan atau 

menyebabkan perikatan, yaitu hubungan hukum antara dua pihak yang menimbulkan 

hak pada satu pihak dan kewajiban para pihak lainnya atas suatu prestasi. Prestasi 
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 R. Subekti, Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta, 2007, hlm.1. 
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harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang mengadakan perjanjian sesuai dengan apa 

yang diperjanjikan. Jika ada salah satu pihak yang tidak memenuhi prestasinya, 

maka pihak yang tidak memenuhi prestasi tersebut dikatakan wanprestasi. Namun 

hal tersebut dapat diperkecualikan dalam hal memaksa atau overmacht, di mana 

salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasinya karena sebab di luar dirinya. Hal 

memaksa tersebut misalnya, bencana alam, meninggal dunia, kecelakaan dan lain 

sebagainya. 

Para pihak dalam suatu perjanjian mempunyai hak dan kewajiban tertentu, 

yang satu dengan yang lainnya saling berlawanan. Apabila pihak yang satu 

berkewajiban untuk memenuhi suatu prestasi, maka bagi pihak lain hal tersebut 

adalah merupakan hak, dan begitupun sebaliknya. Pada dasarnya dalam sistem 

franchise terdapat tiga komponen pokok, yaitu:  

Pertama, franchisor yaitu pihak yang memiliki sistem atau cara-cara dalam 

berbisnis, Kedua franchisee, yaitu pihak yang membeli franchise atau sistem dari 

franchisor sehingga memiliki hak untuk menjalankan bisnis dengan cara-cara yang 

dikembangkan. Ketiga adalah franchise, yaitu sistem dan cara bisnis itu sendiri, 

sehingga ini merupakan pengetahuan atau spesifikasi usaha dari franchisor yang 

harus diketahui oleh franchisee.
38

 

Franchisor atau pemberi waralaba adalah badan usaha atau perorangan yang 

memiliki konsep atau ciri khas dalam suatu usaha dan dapat memberikan hak kepada 

pihak lain yang disebut franchisee untuk memanfaatkan ciri khas tersebut melalui 

kontrak perjanjian franchise. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba, 

dapat dijabarkan beberapa kewajiban dari seorang franchisor adalah sebagai berikut : 

a. Pasal 7 ayat 1  

“Pemberi waralaba wajib memberikan prospektus penawaran waralaba kepada 

calon penerima waralaba pada saat melakukan penawaran” 

b. Pasal 8  

                                                           
38

Suharnoko., Op.Cit, hlm.83 



47 
 

 
 

“Pemberi waralaba wajib memberikan pembinaan dalam bentuk pelatihan, 

bimbingan operasional manajemen, pemasaran, penelitian dan pengembangan 

kepada penerima waralaba secara berkesinambungan” 

c. Pasal 9 ayat 1 

“Pemberi waralaba dan penerima waralaba wajib 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” 

d. Pasal 9 ayat 2  

“Pemberi waralaba harus bekerjasama dengan pengusaha kecil dan menengah 

di daerah setempat sebagai penerima waralaba atau pemasok barang dan/atau 

jasa sepanjang memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan oleh pemberi 

waralaba” 

e. Pasal 10  

“Pemberi waralaba wajib mendaftarkan prospektus penawaran waralaba 

sebelum membuat perjanjian waralaba dengan penerima waralaba” 

Ada beberapa hak yang didapatkan oleh franchisor yaitu : 

a. Memperoleh laporan-laporan secara berkala mengenai pelaksanaan kegiatan 

usaha franchise; 

b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan usaha franchise; 

c. Mewajibkan untuk franchisee untuk menjaga kerahasiaan yang berkaitan 

dengan ciri khas dari usaha franchise yang dijalankan; 

d. Menerima pembayaran royalti dari franchisee; 

e. Mewajibkan franchisee untuk melakukan pendaftaran atas usaha franchise 

yang dilakukan; 

f. Atas pengakhiran franchise, franchisee diminta untuk mengembalikan seluruh 

data, atau informasi yang berkaitan dengan usaha franchise. 

Berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam Perjanjian Franchise (waralaba) di 

kota Mataram, dapat dijelaskan sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian 

masing-masing bidang usaha  franchise (waralaba). Secara umum, hak dan 

kewajiban para pihak tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut : 
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1. Kewajiban franchisor; 

a. Memberikan panduan operasional pengelolaan restoran kepada franchisee dan 

menyedikan secara cuma-cuma pengetahuan tentang manajemen pengelolaann 

dan teknik-tehnik lain yang dimiliki oleh franchisor; 

b. Menyediakan desain interior, pelatih dan materi pelatihan untuk para pekerja 

restoran franchisee atas biaya franchisor sendiri; 

c. Menyelenggarakan program pelatihan untuk franchisee secara 

berkesinambungan dan berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun atau 

tergantung perjanjian; 

d. Memberikan konsultasi gratis kepada franchisee apabila restoran franchisee 

berada dalam keadaan kritis yang dapat menyebabkan tutupnya atau 

berhentinya bisnis restoran franchisee; 

e. Memberikan rekomendasi kepada pihak perbankan/lembaga keuangan guna 

membantu franchisee memperoleh pinjaman untuk pengembangan 

restorannya.  

2. Sedangkan kewajiban franchisee, sebagaimana adalah sebagai berikut : 

a. Seluruh biaya untuk pengadaan perabotan untuk keperluan menjalankan usaha 

serta bahan-bahan baku pembuatan menu yang sesuai dengan standar 

franchisor serta biaya-biaya lain seperti pengurusan perizinan atas pembukaan 

dan pengoperasian restoran menjadi tanggungan franchisee sendiri; 

b. Pengadaan brosur, kartu nama, formulir, kwitansi, seragam, bahan atau alat 

promosi dan benda-benda lain yang diperlukan untuk menunjang usaha, 

franchisee sepakat untuk membeli dari franchisor atas biaya franchisee; 

c. Franchisee atau pekerja yang dipekerjakan oleh franchisee pada usaha 

franchisee wajib mengikuti program pelatihan dan kerja praktek yang 

diselenggarakan franchisor atas biaya franchisee. 

 

Selain kewajiban-kewajiban tersebut di atas, masih ada beberapa hak 

kewajiban dari kedua belah pihak yaitu, misalnya pihak franchisor tidak mengambil 

royalty fee, semua keuntungan adalah milik franchisee,    Untuk biaya-biaya pada 

saat dijalankannya usaha pihak franchisee setuju untuk membayar kepada franchisor 

semua biaya dan iuran sesuai dengan perjanjian termasuk biaya tambahan atas semua 
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produk atau jasa-jasa yang diberikan kepada franchisor serta menanggung semua 

biaya pengadaan workshop/pelatihan bulanan/tahunan yang diselenggarakan bersama 

franchisor serta franchisee lainnya (semua itu sangat tergantung dari perjanjian 

kedua belah pihak). 

Selain itu, kewajiban pihak franchisee juga selama dijalankannya usaha 

franchise, pihak franchisee tidak diperkenankan memindahkan alamat restoran ke 

tempat lain tanpa persetujuan tertulis dari franchisor. Pihak franchisor berhak untuk 

mengubah dan menyesuaikan sistem marketing dan yang berkaitan dengan objek 

franchise yang diperbaharui yang dilakukan dengan itikad baik demi usaha 

franchisee. Franchisee diwajibkan untuk merahasiakan sistem, manajemen dan cara-

cara pengelolaan usaha yang di dapat dari franchisor. 

4. Jangka waktu perjanjian Franchise di Kota Mataram 

Terkait dengan masa berlakunya perjanjian franchise (waralaba) di kota 

Mataram, berdasarkan hasil analisis yang dilakukan  pada beberapa perjanian 

franchise (waralaba). Jangka waktu perjanjian franchise (waralaba) berkisar antara 2 

(dua) sampai dengan 5 (lima) tahun. Waktu  (masa berlakunya) perjanjian franchise 

(waralaba) di sebut/ditentukan secara tegas dalam perjanjian yang mereka buat. 

Masa (jangka)  waktu berlakunya perjanjian franchise yang sudah ditentukan 

tersebut, dapat diperpanjang oleh kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan. 

5. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian franchise (waralaba)  

di  Kota Mataram. 

Pada dasarnya perjanjian waralaba atau franchise ynng ada di Mataram 

dapat digolongkan sebagai perjanjian  franchise  dengan bentuk waralaba format 

bisnis. Waralaba Format Bisnis adalah pemberian sebuah lisensi oleh satu pihak 

kepada pihak lain, lisensi tersebut memberikan hak kepada Penerima franchise 

(Waralaba) untuk berwirausaha dengan menggunakan merek dagang atau nama 

dagang Pemberi Waralaba (franchisor). Penerima waralaba (franchisee)  dapat 

menggunakan keseluruhan paket, yang terdiri dari konsep bisnis yang menyeluruh 

dari pemberi waralaba, proses pelatihan atas seluruh aspek pengelolaan bisnis 

sesuai dengan konsep pemberi waralaba  (franchisor) dan proses bimbingan dan 

bantuan dilakukan secara berkelanjutan dari pihak pemberi waralaba (franchisor), 
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untuk membuat seseorang yang sebelumnya belum terlatih menjadi terampil 

dalam bisnis dengan bantuan yang terus-menerus. 

Jika dilihat dari isi perjanjian franchise (waralaba) hampir semua perjanjian 

franchise telah memuat klausa-klausa yang seharusnya ada dan telah sesuai 

dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba 

akan tetapi masih terdapat kekurangan yang terdapat dalam perjanjian tersebut 

yaitu dalam hal kepemilikan, perubahan kepemilikan dan hak ahli waris, 

penyelesaian sengketa, dan tata cara perpanjangan, pengakhiran dan pemutusan 

perjanjian yang mana dalam perjanjian tersebut sebaiknya juga harus 

dicantumkan oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian ini sebagaimana yang 

tercantum dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang 

Waralaba, yaitu harus memuat paling sedikit : 

a. nama dan alamat para pihak;  

b. jenis Hak Kekayaan Intelektual;  

c. kegiatan usaha;  

d. hak dan kewajiban para pihak;  

e. bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan dan pemasaran yang 

diberikan Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba;  

f. wilayah usaha;  

g. jangka waktu perjanjian;  

h. tata cara pembayaran imbalan;  

i. kepemilikan, perubahan kepemilikan dan hak ahli waris;   

j. penyelesaian sengketa; dan 

k. tata cara perpanjangan, pengakhiran dan pemutusan perjanjian 

Dalam pelaksanaan perjanjian franchise (waralaba) di Kota Mataram, 

berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pihak-pihak yang bertindak selaku  

franchisee, tidak terdapat adanya kendala yang berarti. Perjanjian franchise 

(waralaba) yang terdapat di Kota Mataram, selama ini telah berjalan secara baik 

dan lancar dengan pengertian bahwa, para pihak sudah melaksanakan apa yang 

menjadi hak dan kewajiban masing-masing yang tercantum di dalam perjanjian 

franchise sebagaimana mestinya, seperti yang tercantum dalam beberapa pasal 

yang mengatur mengenai kewajiban pihak franchise. Meskipun masih terdapat 
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beberapa kekurangan dimana pihak franchisor dan franchisee , masing-masing 

belum melaksanakan semua/seluruh kewajibannya sebagaimana yang ditentukan 

dalam perjanjian, tetapi berbagai macam masalah yang ada dapat diselesaiakan 

secara baik dengan musyawarah/mufakat diantara ke dua belah pihak franchisee 

dan franchisor. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis terhadap hasil penelitian dan pembahasan yang telah 

dilakukan oleh team peneliti, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, sebagai 

berikut : 

1. Perjanjian franchise (waralaba) pada dasarnya bukan hanya merupakan suatu 

perjanjian kerjasama dalam bidang bisnis penjualan (distribusi) barang yang 

dilakukan oleh pihak franchisor dengan pihak pranchisee semata. Namun, jika  

diperhatikan lebih jauh substansi atau isi perjanjian franchise (waralaba), 

sesungguhnya terdapat beberapa aspek hukum yang terkait, tidak hanya 

semata-mata berisi perjanjian kerjasama penjualan (distribusi) yang dilakukan 

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

waralaba), tetapi terdapat beberapa aspek hukum yang terkait, yakni : 

Perjanjian tentang penggunaan merk dagang; Penggunaan Paten sesuai dengan 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten;  Pemberian izin 

penggunaan Hak cipta sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang 

Hak Cipta, Perjanian unruk merahasiakan  sistem perdagangan sesuai  

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang; Undang- 

Undang Ketenaga kerjaan dan Undang-Undang tentang Perpajakan. 

2. Populasi perjanjian franchise di Kota Mataram di dominasi oleh distribusi 

barang (Alfamart dan Indomart). Jika dilihat dari jenis produk usaha franchise 

(waralaba), maka jenis produk yang mendominasi perjanjian franchise 

(waralaba) di kota Mataram adalah produk makanan dan minuman. Jangka 

waktu (masa) berlakunya perjanjian franchise (waralaba) di kota Mataram 

adalah 2 sampai dengangan 5 tahun dan dapat diperpanjang kembali 

berdasarkan kesepakatan para pihak. Pelaksanaan perjanjian franchise 

(waralaba)  di Kota Mataram berjalan secara baik dengan pengertian bahwa, 

para pihak sudah melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka 

dalam perjanjian franchise sebagaimana mestinya, sebagaimana yang 
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tercantum dalam beberapa pasal yang mengatur mengenai kewajiban pihak 

franchise, meskipun masih terdapat beberapa kekurangan dimana pihak 

franchisor tidak (belum) melaksanakan semua/seluruh kewajibannya 

sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian, tetapi dapat diselesaiakan 

secara baik dengan musyawarah/mufakat diantara ke dua belah pihak 

franchisee dan franchisor. 

2. Saran 

Dalam setiap perjanjian tidak terkecuali perjanjian franchise (waralaba), 

pastilah akan menimbulkan suatu akibat hukum yang terkait dengan hak dan 

kewajiban para pihak. Untuk memberikan kepastian hukum  dalam penyelesaian 

apabila terjadi sengketa berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak tersebut, 

diperlukan adanya suatu aturan hukum sebagai dasar untuk menyelesaian setiap 

problematika dan persoalan yang terjadi. Di samping itu, dalam pembuatan 

perjanjian franchise (waralaba) para pihak sedpat mungkin mengatur tentang apa 

yang menjadi hak dan kewajiban para pihak secara rinci (mendetail) di dalam 

kontrak, sehingga tidak terjadi perbedaan penafsiran terhadap isi kontrak 

franchise (waralaba) yang bereka buat, sehingga dapat meminimalisasi terjadinya 

sengketa dikemudian hari. 
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