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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum para pihak 

dalam perjanjian waralaba. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

normatif-empiris. Dalam perjanjian wralaba timbul hubungan timbal balik antara 

pihak penerima waralaba atau franchisee dengan pihak pemberi waralaba atau 

disebut franchisor. Hubungan timbal balik ini muncul ketika para pihak 

menyepakati atau menyutujui apa yang mereka perjanjikan. Perjanjian dalam 

waralaba juga diperlukan sehingga apabila salah satu pihak melakukan 

wanprestasi, maka pihak lain dapat menuntut ganti rugi sesuai dengan klausula 

perjanjian yang dibuat. Dalam waralaba, perjanjiannya bersifat standar kontrak 

atau perjanjian baku, karena hanya satu pihak yang membuat perjanjian yaitu 

pihak franchisor atau pemberi waralaba, sedangkan franchisee atau penerima 

waralaba hanya menyetujui apa yang diperjanjikan oleh franchisor. 

 

Kata kunci : Perlindungan Hukum dan Perjanjian Waralaba 

 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this study to know the legal protection of the parties to the 

franchise agreement. This study uses empirical-normative research methods. The 

franchise agreement arising reciprocal relationship between teh franchisee to the 

franchisor. The reciprocal relationship arises when the parties agree or approve of 

what they of the agreement. In the franchise agreement is also required so that if 

one of the parties default, the other party can use for damages in accordance with 

a clause in the agreement made. In the franchise, it is a standard deal as a contract 

or standard contract, because only one party makes an agreement that the 

franchisor, the franschisee while approving  only what was agreed by the 

franchisor. 
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1. PENDAHULUAN 

Bisnis waralaba sudah berkembang dengan pesat di berbagai 

belahan dunia. Bisnis waralaba ini merupakan stategi pemasaran dari 

perusahaan besar kepada perusahan-perusahaan kecil, dimana perusahaan 

tersebut memberikan lisensinya kepada perusahaan-perusahaan lain 

sebagai upaya untuk mendistribusikan produk-produk mereka. Strategi 

pemasaran yang dimaksud yaitu perusahaan-perusahaan tersebut 

memberikan kepercayaan kepada perusahaan lain untuk memasarkan 

produk mereka untuk digunakan dan dimamfaatkan.  

Bisnis waralaba semakin diminati oleh banyak perusahaan karena 

bisnis waralaba memberikan keuntungan yang memuaskan, karena pemilik 

asli dari perusahaan tidak perlu membuka cabang dan merekrut karyawan-

karyawaan. Cukup dengan hanya membuat perjanjian kepada perusahaan 

lain untuk dipercayakan membuka bisnis waralaba lainnya. 

Bisnis waralaba kemudian masuk ke Indonesia. Waralaba di 

Indonesia semakin berkembang ketika masuknya waralaba asing. KFC dan 

McDonald’s adalah sebagian kecil dari jejaring waralaba asing yang 

masuk ke Indonesia. Pertumbuhan penjualan bisnis waralaba disebabkan 

oleh faktor popularitas franchisor atau pemberi waralaba. 

Sistem waralaba di Indonesia di atur dengan ketentuan Pasal 1320 

yaitu asas kebebasan berkontrak. Dengan adanya ketentuan pasal tersebut 

maka setiap orang dapat melakukan perjanjian kepada siapapun termasuk 

perjanjian waralaba. hal tersebut membuat peminat waralaba semakin 

bertambah di Indonesia. 



 
 

Perjanjian waralaba itu sendiri merupakan perjanjian dimana salah 

satu pihak memberikan lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan dan 

memanfaatkan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas 

usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan 

persyaratan yang ditetapkan pihak lain tersebut, dalam rangka penyediaan 

dan atau penjualan barang dan atau jasa. Adapun yang dimaksud dengan 

hak atas kekayaan intelektual dalam arti waralaba tersebut adalah meliputi 

antara lain merek, nama dagang, logo, desain, hak cipta, rahasia dagang 

dan paten. Selanjutnya yang dimaksud dengan penemuan atau ciri khas 

usaha misalnya sistem manajemen, cara penjualan atau penataan atau cara 

distribusi yang merupakan karakteristik khusus dari pemiliknya. Dengan 

demikian yang menjadi objek dari perjanjian waralaba ini adalah hak 

kekayaan intelektual, dimana pihak pemberi walaba ini memberikan izin 

kepada penerima waralaba untuk menggunakan dan memanfaatkan hak 

kekayaan dari pemberi waralaba tersebut yang dapat berupa merek, rahasia 

dagang, logo dan yang berkaitan dengan hak atas kekayaan 

intelektual.Dengan adanya perjanjian waralaba yang mengikat para pihak 

sehingga melahirkan hak dan kewajiban pada para masing-masing pihak, 

maka dari itu masing-masing pihak harus memenuhi prestasi-prestasi yang 

sesuai dengan apa yang diperjanjikannya. Tetapi tidak menutup 

kemungkinan bahwa para pihak tidak melakukan prestasinya kepada pihak 

lain. Wanprestasi yang dilakukan oleh pihak yang satu dapat menimbulkan 

kerugian pada pihak yang lainnya. 

 



 
 

II. PENDAHULUAN  

waralaba merupakan bentuk kerjasama di mana franchisor memberikan 

izin atau haknya kepada franchisee untuk menggunakan hak intelektualnya, 

seperti nama, merek dagang, produk/jasa, dan sistem operasi usahanya 

dalam jangka waktu tertentu. Sebagai timbal balik, franchisee membayar 

jumlah tertentu serta mengikuti sistem yang ditetapkan franchisor.  

Dari kerjasama yang terbentuk antara franchisor dengan franchisee maka 

terbentuklah perjanjian waralaba yang dibuat oleh pihak franchisor yang 

kemudian disetujui oleh franchisee. Perjanjian waralaba itu sendiri memuat 

kumpulan persyaratan, ketentuan, dan komitmen yang dibuat dan 

dikehendaki oleh franchisor bagi para franchisee-nya. Di dalam perjanjian 

waralaba tercantum ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban 

franchisee, persyaratan lokasi, ketentuan pelatihan, biaya-biaya yang harus 

dibayarkan oleh franchisee kepada franchisor, ketentuan yang berkaitan 

dengan lama perjanjian waralaba dan perpanjangannya, serta ketentuan lain 

yang mengatur hubungan antara franchisor dengan franchisee. 

Sebelum menguraikan tentang hak dan kewajiban bagi para pihak serta 

ketentuan-ketentuan lainnya dalam perjanjian waralaba, penulis terlebih 

dahulu akan menjelaskan menngenai dasar peraturan yang mengatur tentang 

waralaba di Indonesia. 

Di dalam ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia, dasar 

peraturan waralaba dapat di bagi menjadi : 

 

 



 
 

1. Dasar hukum yang bersifat Administratif  

Dasar hukum yang bersifat administratif yaitu dasar hukum yang 

memuat mengenai ketentuan pelaksanaan dari sebuah ketententuan 

peraturan perundang-undangan. 

Yang termasuk ketentuan dasar peraturan waralaba yang bersifat 

administratif yaitu : 

a). Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik 

Indonesia No. 12/M-Dag/Per/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara 

Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba 

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 12/M-

Dag/Per/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan 

Pendaftaran Usaha Waralaba, Pasal 1 angka 4, pemberian waralaba 

dapat dilakukan dengan pemberian hak lebih lanjut kepada penerima 

waralaba utama untuk mewaralabakannya kembali kepada penerima 

waralaba lanjutan.  

Kewajiban franchisor untuk menyampaikan keterangan 

kepada franchisee juga dirumuskan dalam Peraturan Menteri 

Perdagangan No. 12/M-Dag/Per/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata 

Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftara Usaha Waralaba Pasal 5, 

yang mensyaratkan bahwa, “sebelum membuat perjanjian,Pemberi 

Waralaba wajib memberikan keterangan tertulis atau prospektus 

mengenai data atau informasi usahanya dengan benar kepada 

Penerima Waralaba.” 

 



 
 

b). Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba 

Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba 

menggantikan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun1997. Lahirnya 

Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba ini 

dilandasi upaya Pemerintah meningkatkan pembinaan usaha 

waralaba di seluruh Indonesia sehingga perlu mendorong pengusaha 

nasional, terutama pengusaha kecil dan menengah untuk tumbuh 

sebagai franchisor nasional yang andal dan mempunyai daya saing 

di dalam negeri dan luar negeri khususnya dalam rangka 

memasarkan produk dalam negeri. 

Pemerintah memandang perlu mengetahui legalitas usaha 

franchisor, baik franchisor dari luar dan dalam negeri guna 

menciptakan tarnsparansi informasi usaha yang dapat dimanfaatkan 

secara optimal oleh usaha nasional dalam memasarkan barang 

dan/atau jasa melalui bisnis waralaba. Di samping itu, pemerintah 

perlu memantau dan menyusun data waralaba, baik jumlah maupun 

jenis usaha yang diwaralabakan. Untuk itu sebelum franchisor 

membuat perjanjian waralaba dengan franchisee, franchisor harus 

menyampaikan penawaran waralaba kepada pemerintah dan calon 

franchisee. 

2. Dasar hukum yang bersifat Subtantif 

Dasar hukum yang bersifat subtantif yaitu dasar hukum yang 

memuat mengenai isi dari ketentuan sebuah peraturan perundang-

undangan.  



 
 

Yang termasuk ketentuan dasar peraturan waralaba yang bersifat 

subtansi yaitu : 

a). Kitab Undang-undang Hukum Perdata 

Dasar hukum perjanjian waralaba lainnya, adalah asas 

kebebasan berkontrak seperti dimaksud oleh Pasal 1338 ayat (1) 

Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa 

semua kontrak atau perjanjian yang dibuat secara sah berlaku 

sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian 

apabila memenuhi syarat-syarat seperti yang ditentukan dalam Pasal 

1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu: 

1) Adanya kata sepakat; 

2) Masing-masing cakap untuk membuat perjanjian; 

3) Perjanjian mengenai suatu hal tertentu; 

4) Suatu yang halal. 

Dalam Pasal 1338 dan 1320 Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata kaitannya dengan waralaba yaitu pada dasarnya sistem 

waralaba yang berlaku di Indonesia karena adanya asas kebebasan 

berkontrak. Setiap manusia berhak melakukan perjanjian dengan 

siapapun yang diinginkan. Sehingga sudah jelas bahwa pengaturan 

waralaba di atur juga dalam Pasal 1338 dan 1320 Kitab Undang-

undang Hukum Perdata. 

b). Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek 

Ketentuan Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang 

Merek merupakan salah satu peraturan yang menjadi dasar 



 
 

hukum dari terbentuknya suatu perjanjian franchise merek 

dagang dan juga merupakan faktor utama serta memegang 

peranan yang sangat penting di dalam adanya suatu franchise. 

Franchise merupakan pengkhususan dari merek. 

c). Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Asuransi 

Setiap bentuk usaha apapun dan dalam bentuk apapun 

pastilah akan mempunyai resiko di dalam perjanjiannya. Bentuk 

resiko yang akan dihadapi oleh para pihak dalam bisnis franchise 

adalah resiko kerugian. Namun hal tersebut oleh para pihak dapat 

diatasi dengan cara memasukkan usaha franchisenya kedalam 

asuransi, dengan asuransi maka para pihak tidak perlu 

memikirkan resiko kerugian yang akan diderita, dengan asuransi 

resiko kerugian bisa ditutup atau paling tidak resiko tersebut bisa 

diperkecil. 

Dari sekian pengaturan tentang waralaba, yang menjadi dasar 

pengaturan waralaba yang terkait dengan judul penelitian ini adalah 

Pasal 1338 dan 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan 

Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. 

Ketentuan pasal yang mengatur tentang perjanjian juga tedapat dalam 

Pasal 1319 yang berbunyi “ Semua perjanjian, baik yang mempunyai 

suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama 

tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum.” 
1
 

 

                                                           
1
 Pasal 1319 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 



 
 

1. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Waralaba 

Dengan adanya perjanjian waralaba yang dibuat oleh franchisor 

dengan franchisee maka timbulah hak dan kewajiban bagi franchisor 

dan franchisee. Dalam penulisan ini, penulis melakukan penelitian 

disebuah restoran cepat saji di daerah kekalik yaitu “Rocket Fried 

Chicken” 

RFC (Rocket Fried Chicken) merupakan restoran cepat saji yang 

menyajikan variasi masakan. Menu yang dijual adalah hasil cipta dari 

original resep RFC yang diciptakan oleh bagian pengembangan produk 

dengan cita rasa masakan bermutu tinggi dengan pengalaman lebih dari 

10 tahun. 

Di dalam perjanjian franchisee ”Rocket Fried Chicken”, terdapat 

ketentuan persyaratan mengenai bersedianya franchisee dan telah 

memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh franchisor. Hal inilah yang 

menjadi kewajiban bagi franchisee kepada franchisor dimana franchisee 

setuju menjalankan serta mematuhi semua ketetapan , SOP 

(StandardOperational Procedure) dan persyaratan-persyaratan yang 

ditetapkan oleh franchisor. 

Dalam perjanjian franchise RFC, di dalam Pasal 1 memuat 

tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi franchisee. Dalam hal ini 

franchisee RFC memilih RFC dengan type 40m artinya luas bangunan 

hanya 40m. Kemudian franchisee RFC harus menyediakan modal awal 

yang harus dibayarkan kepada franchisor yaitu sebesar Rp. 

105.000.000,-. 



 
 

Wilayah usaha franchisee RFC ini terletak di daerah kekalik. 

Dalam suatu daerah, tidak selalu ada satu franchisee. Apabila ada 

franchisee RFC yang ingin membuka restoran lagi maka wilayah  usaha 

franchisee RFC harus berada di area mataram dengan proteksi 2 km dari 

titik lokasi storefranchisee. 

Jangka waktu perjanjian RFC ini yaitu lima tahun. Terhitung 

sejak ditandatanganinya perjanjian RFC tersebut. Dan atas kesepakatan 

farnchisor dan franchisee dapat diperpanjang dengan memenuhi syarat 

dan ketentuan kelayakan serta fanchisee fee . 

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Mas Itang 

selaku Supervisor dari “Rocket Fried Chicken”,
2
 hak dari penerima 

waralaba dalam bisnis waralaba yang bergerak dibidang makanan atau 

fastfood ini yaitu hak untuk mendapatkan suport atau dukungan penuh 

dari pemberi waralaba yaitu berupa bimbingan operasional, pelatihan. 

Selain itu penerima waralaba mendapatkan pendampingan karyawan 

selama 1 bulan penuh. Kemudian penerima waralaba juga berhak atas 

bahan baku yang merupakan rahasia perusahaan dari pemberi waralaba, 

meskipun bahan baku tersebut dibeli oleh penerima waralaba. Hak 

pemberi waralaba dalam usaha waralaba “Rocket Fried Chicken” yaitu 

mendapatkan laporan pembukuan dan laporan perkembangan omset dari 

penerima waralaba.  

Di dalam perjanjian waralaba “Rocket Fried Chicken”, kewajiban  

dari franchisor diatur dalam Pasal 2, yaitu: 

                                                           
2
Mas Itang. Supervisor Rocket Fried Chicken, wawancara pada tanggal 13 Mei 2014. 



 
 

a) Memberikan Sertifikat RFC dan SOP RFC buku panduan 

pengelolaan restoran RFC kepada franchisee, berupa pengetahuan : 

sistem operasional RFC, sistem keuangan RFC, sistem cooking RFC 

dan buddy sistem (sumber daya manusia). 

b) Menyediakan standar desain renovasi exterior-exterior layout, 

promosi dan menu. 

c) Menyelenggarakan bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, 

pelatihan dan pemasaran secara berkesinambungan dan berkala 

paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun. 

d) Memberikan konsultasi gratis kepada franchisee apabila restoran 

franchisee berada dalam keadaan krisis 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. 

Yang dimaksud dengan  SOP atau Standar Operasional Prosedur 

yaitu dimana franchisee menjalankan usaha franchise sesuai dengan 

standar yang sudah diberikan dan ditetapkan oleh franchisor, yang berisi 

tentang sistem operasional RFC, sistem keuangan RFC, sistem cooking 

RFC yaitu bagaimana proses memasak dalam RFC dan buddy sistem yaitu 

budaya kerja karyawan dalam RFC harus mempunyai etika dan tata 

krama. Setiap karyawan restoran RFC harus memahami dan 

mempraktekkan budaya kerja.  



 
 

Kemudian franchisor berkewajiban untuk menyediakan standar 

desain renovasi exterior-interior yaitu desain-desain tempat dan 

wallpaper dinding di tempat “Rocket Fried Chicken” dimana desain-

desainnya sesuai dengan standar operasional prosedur yang sudah 

ditentukan dan ditetapkan oleh franchisor.
3
 

Sedangkan kewajiban dari franchisee “Rocket Fried Chicken”, 

diatur dalam Pasal 3 dalam perjanjian waralabanya, yaitu: 

a) Memenuhi seluruh syarat dan ketentuan penyelenggaraan RFC yang 

tercantum di dalam SOP RFC. 

b) Membayar franchisee fee, Royalty fee dan social fee. 

c) Menyelesaikan biaya-biaya lain seperti pengurusan perizinan lokasi 

atau perizinan pembukaan dan pengoperasian restoran jika 

dibutuhkan. 

d) Mengikuti program training SOP RFC pada program pendampingan 

yang diselenggarakan franchisor. 

Di dalam kewajiban seorang franchisee RFC, franchisee tidak 

hanya membayar royalti kepada franchisor. Dalam perjanjian franchise 

RFC juga membayarkan royalti yaitu Franchisee Fee. Franchisee fee 

merupakan hak kontrak yang dibayarkan franchisee kepada franchisor. 

Franchisee fee dibayarkan per 5 tahun dan dilakukan pada saat 

perjanjiaan franchise tersebut ditandatangani dan dilakukan secara tunai. 

Tidak hanya membayar franchisee fee, franchisee RFC juga 

membayarkan Social Fee yaitu zakat yang dibayarkan oleh franchisee, 

                                                           
3
Mas Itang. Supervisor Rocket Fried Chicken, wawancara pada tanggal 9 Juni 2014 



 
 

dalam hal ini franchisor tidak memberikan batasan harus kepada siapa 

franchisee membayarkan social fee-nya. Social fee dibayarkan setiap 

bulan kepada yayasan yang berhak menerima sejumlah 2.5% dari 

penjualan bersih. Tata cara pembayaran royalti, dan franchisee fee dan 

social fee diatur dalam Pasal 6 perjanjian franchise RFC. 

Hak atas kekayaan intelektual yang diberikan oleh franchisor 

kepada franchise RFC yaitu berupa bahan baku tepung inti untuk 

membuat ayam serta cara-cara pengelolaan. Dalam hal rahasia dagang, 

franchisee RFC juga harus merahasiakan sebagian atau keseluruhan isi 

panduan SOP (Standard Operational Procedure) Rocket Fried Chicken 

dan laporan sales/marketing/promosi yang didapat dari franchisor. 

Perlindungan hukum bagi franchisee dapat diberikan dengan 

pemenuhan ganti kerugian oleh franchisor akibat pemutusan perjanjian 

sebelum berakhirnya perjanjian franchise tersebut. Dengan asas itikad 

baik seperti yang tercermin dalam perjanjian dan perbuatan nyata para 

pihak, namun hakim dapat memberikan putusan yang mengakomodir 

perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan. Tanggung jawab atas 

kerugian pemutusan perjanjian franchise dapat dibebankan kepada 

franchisor apabila franchisor memutuskan perjanjian secara sepihak 

sebelum berakhirnya masa berlakunya perjanjian. Kerugian yang 

dimaksud adalah kerugian yang diderita oleh franchisee akibat pemutusan 

perjanjian tersebut baik kerugian materiil maupun inmateriil, tanggung 

jawab hukum yang dapat dibebankan kepada franchisor adalah tanggung 

jawab atas kesalahan baik dasar perbuatan wanprestasi dan perbuatan 



 
 

melawan hukum. Dengan dasar perbuatan wanprestasi, franchisee dapat 

menuntut ganti kerugian kepada franchisor dengan dasar hukum Pasal 

1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 

Penyelesaian perselisihan dalam usaha waralaba juga tergantung 

pada kontrak atau isi perjanjian dimana perjanjian tersebut berisi klausula-

klausula tentang bagaimana proses penyelesaian perselisihan tersebut. 

Seperti misalnya bisnis waralaba dalam “Rocket Fried Chicken”, dimana 

dalam kontrak perjanjiannya apabila terjadi perselisihan maka untuk 

menyelesaikannya yaitu dengan cara musyawarah. Apabila dengan 

musyawarah tidak menemukan jalan keluar maka diselesaikan melalui 

jalur pengadilan. 

Dalam perjanjian waralaba “Rocket Fried Chicken”, penyelesaian 

sengketa perselisihan sudah di atur dan termuat dalam klausul 

perjanjiannya yaitu dalam Pasal 14 dimana apabila terjadi perselisihan 

diantara kedua belah pihak maka diselesaikan secara musyawarah dan 

mufakat. Apabila dalam musyawarah untuk mufakat tersebut tidak 

berhasil mencapai kesepakatan maka kedua belah pihak akan 

menyelesaikan secara hukum karenanya kedua belah pihak memilih 

domisili hukum yang tetap di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri 

Bandung. Franchisee tidak akan melibatkan baik secara langsung maupun 

tidak langsung francisor bila franchisee terlibat tuntutan hukum dan/atau 

non hukum yang dilakukan oleh pihak lain berkaitan dengan kelalaian 

atas usaha restoran yang dikelolanya.
4
 

                                                           
4
Surat Perjanjian Franchise. Nomor 73/RFC/MOU-F/IX/2012. Bandung 11 Oktober 

2012.  



 
 

III. PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Hak dan kewajiban dalam perjanjian waralaba atau franchise 

Rocket Fried Chicken muncul pada saat para pihak yang terlibat 

dalam perjanjian menyepakati isi dari perjanjian yang dibuat oleh  

franchisor  dan hal itu menimbulkan hubungan timbal balik dimana 

hak dari franchisor merupakan kewajiban dari franchisee, 

sebaliknya hak dari franchisee merupakan kewajiban dari 

franchisor dimana hak dari pihak franchisor yaitu memberikan hak 

atas kekayaan intelektual yang berupa merek, rahasia dagang untuk 

digunakan oleh pihak franchisee, memberikan bimbingan 

operasional, memberikan sertifikat RFC dan buku Standard 

Operational Procedure yang merupakan buku panduan 

pengelolaan restoran RFC dan kewajiban franchisee berupa 

membayarkan royalti kepada franchisor, memenuhi seluruh syarat 

dan ketentuan penyelenggaraan RFC yang tercantum di dalam 

SOP-RFC.  

2. Perlindungan hukum ini merupakan salah satu aspek perlindungan 

hukum kepada para pihak dari perbuatan merugikan pihak lain. Hal 

ini dikarenakan perjanjian tersebut dapat menjadi dasar hukum 

yang kuat untuk menegakkan perlindungan hukum bagi para pihak 

yang terlibat dalam sistem waralaba. Jika terjadinya wanprestasi 

yang disebabkan oleh satu pihak, maka pihak lain dapat menuntut 

ganti rugi.  



 
 

3. Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, bahwa 

dalam perjanjian franchise di “Rocket Fried Chicken” penyelesaian 

sengketa perselisihan dilakukan dengan cara musyawarah dan 

mufakat. Apabila dalam musyawarah untuk mufakat tersebut tidak 

berhasil mencapai kesepakatan maka kedua belah pihak akan 

menyelesaikan secara hukum dan diselesaikan di Pengadilan 

tempat perjanjian waralabanya dibuat yaitu di Pengadilan Negeri 

Bandung. Hal ini sesuai dengan perjanjian yang dibuat oleh 

franchisor dan disepakati oleh franchisee. 

 

B. Saran 

1. Hendaknya baik pihak franchisor maupun franchisee menjalankan 

hak dan kewajibannya dengan sebagaimana mestinya, sehingga 

perjanjian yang telah mereka sepakati bersama dapat berjalan 

dengan baik sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan bagi 

mereka. 

2. Baik franchisee maupun franchisor harus dapat melaksanakan isi 

dari perjanjian tersebut yang telah disepakati bersama. Karena 

perjanjian tersebut telah mereka sepakati bersama. Apabalia di 

laksanakan sesuai dengan yang diperjanjikan maka baik pihak 

franhcisee maupun franchisor tidak akan mendapat kerugian dari 

pihak lain. Kecuali kerugian tersebut dikarenakan adanya keadaan 

memaksa (overmacht) yang tidak diinginkan oleh para pihak. 

3. Apabila terjadi wanprestasi yang disebabkan oleh salah satu pihak, 

atau apabila terjadinya perselisihan diantara pihak yang terikat 



 
 

dalam perjanjian waralaba hendaklah diselesaikan dengan jalur 

perdamaian karena setiap perjanjian tidak selalu bisa dilaksanakan 

dengan baik.  
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