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BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Dalam era globalisasi ini, melihat peta pembangunan Indonesia dari sudut 

ekonomi semakin terasa berkembangnya, dimana tingkat pendapatan perkapita 

yang semakin menaik. Dengan naiknya tingkat pendapatan, tentunya akan 

mempengaruhi suatu pola konsumsi masyarakat. Hal tersebut menyebabkan 

dibutuhkannya teknik-teknik penjualan yang modern atau sesuai dengan aliran 

zaman, terutama untuk pemasaran barang-barang hasil produksi.

Sejalan dengan berkembangnya perekonomian Indonesia, bahwa peranan 

pihak swasta lebih mengambil peranan dalam menjalankan dan pengolaannya, 

sehingga peran aktif dan inspiratif para pelaku usaha swasta sangat dibutuhkan 

dalam era perkembangan ekonomi saat ini.Dalam suatu kesempatan banyak 

pengusaha dan wirausaha mencari suatu terobosan-terobosan baru dalam 

usahanya.Terobosan yang mempunyai konsep pengembangan usaha selalu 

memacu untuk lebih efektif dan tepat guna dalam perjalanannya.

Melihat dari prospek ini banyak pengusaha dan wirausahawan baru 

berminat dalam bidang perdagangan dan jasa. Banyak cara untuk memajukan 

dalam bidang tersebut, antara lain dengan mendirikan bisnis baru ataupun 

membeli sistem bisnis yang sudah berjalan.1Diantara kedua pilihaan tersebut 

mepunyai kekurangan dan kelebihan.Mendirikan bisnis sendiri memiliki 

keuntungan bahwa si pemilik bisnis dapat dengan leluasa untuk melakukan atau 

membuat aturan dalam bisnisnya sendiri, adapun kekurangannya yaitu sistem 

bisnisnya belum teruji ditambah pasar serta konsumen juga belum mengetahui 

sehingga peluang untuk gagal sangatlah besar.

Cara yang kedua yaitu membeli suatu konsep atau sistem bisnis yang 

sudah berjalan, sistem ini memberikan suatu nilai tambah dikarenakan pasar dan 

konsumen sudah pernah mengetahui dan sudah teruji. Tetapi dalam sistem ini 

memiliki kekurangan yaitu pembeli sistem tidak dapat secara leluasa menjalankan 

bisnisnya dikarenakan adanya ketentuan dan aturan-aturan baku yang dibuat oleh 

                                                          
1
S. Fox, Membeli dan Menjual Bisnis dan Franchise, Elex Media Koputindo, Jakarta, 1993, h. 18
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pemilik sistem bisnis tersebut, tetapi saat ini sudah banyak yang menggunakan 

pembelian sistem atau yang sering kita dengar istilah Waralaba atau Franchise.  

Waralaba berasal dari kata “wara” artinya lebih dan “laba” artinya untung.

Dari arti secara harfiah tersebut, maka dapat diketahui bahwa warabala merupakan 

usaha yang memberikan keuntungan lebih/istimewa.Adapun pengertian dari 

waralaba atau dalam bahasa inggrisnya Franchise sendiri berasal dari bahasa latin 

yakni fancorum rex yang berarti “bebas dari ikatan”, yang mengacu pada 

kebebasan dalam hak dan usaha. Adapun pengertian dari waralaba (franchising)

sendiri yaitu strategi marketing untuk mengembangkan jaringan usaha dengan 

memberikan hak kepada waralaba untuk menggunakan hak kekayaan 

intelektualnya dengan imbalan yang telah disepakati.2 Diantara pola-pola 

kemitraan yang ditawarkan pemerintah, pola waralaba atau franchise, mempunyai 

karakteristik yang membuat orang atau pengusaha tertarik untuk menggunakan 

kemitraan dengan pola waralaba ini. Hal ini dikarenakan sistem franchise atau 

sistem waralaba ini dipandang efektif karena disamping menguntungkan, para 

pelaku usaha yang menggunakan sistem ini tidak perlu membutuhkan waktu yang 

lama untuk mempromosikan hasil usahanya ke masyarakat, karena pada 

umumnya nama usahanya sudah lebih dahulu dikenal oleh masyarakat luas.3

Franchise pertama kali diperkenalkan pada tahun 1850-an oleh Isaac M 

Singer, pembuat mesin jahit Singer, dalam menigkatkan hasil penjualan mesin 

jahitnya.Walaupun usahanya gagal, namun format bisnis ini pertama kali 

diperkenalkan di AS. Namun usahanya diikuti  oleh pewaralaba yang sukses, John 

S Pemberton, pendiri Coca Cola. Pada tahun 1919 ketika A&W Root Bear 

membuka restoran siap sajinya.Pada tahun 1935, Howard Deering Jhonson dan 

Reginald Sprague untuk memanapoli usaha restoran modern.Pada tahun 1950an 

sistem ini diperkenalkan ke Indonesia, yaitu dengan munculnya dealer kendaraan 

bermotor dengan pemberian lisensi.

Sistem franchise atau waralaba telah lama dikenal dalam praktek bisnis 

internasional namun secara yuridis baru diatur di Indonesia pada tahun 1997 

dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 

                                                          
2
“Pengertian Waralaba” <http://www .suwayuwo.com/2011/11/pengertian-waralaba-atau-franchise.html>. Diakses tanggal 

2 Mei 2013.
3
Ibid
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Tahun 1997 tanggal 18 Juni 1997 tentang Waralaba dan Keputusan Menteri 

Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 259/MPP/Kep/7/1997 

tanggal 30 Juli 1997 tentang ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran 

Usaha Waralaba yang kemudian karena perkembangan lingkungan perekonomian 

yang semakin dinamis dan global dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dan Peraturan Menteri 

Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31/M-DAG/PER/8/2008 tentang 

Pengembangan Kemitraan Dalam Waralaba Untuk Jenis Usaha Makanan dan 

Minuman.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 1997 

tanggal 18 Juni 1997 tentang Waralaba dikatakan bahwa :

“Waralaba adalah perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak untuk 
memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau 
penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan 
berdasarkan persyaratan dan atau penjualan barang atau jasa (Pasal 1 
angka1)”.

Sedangkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2007 tentang 

Waralaba memberikan definisi terhadap waralaba yaitu :

“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”

Franchise adalah suatu konsep pemasaran dalam rangka memperluas 

jaringan yang sangat cepat.Konsep ini sangatlah strategis dalam suatu strategi 

marketing dalam pengembangan suatu usaha.Adapun suatu kelebihan dari 

frainchise yaitu dapat kita lihat dari segi pendanaan, sumber daya manusia 

(SDM), manajemen dan yang paling utama yaitu memberikan suatu hak kepada 

penerima waralaba (franchisor) untuk menggunakan hak kekayaan 

intelektualnya.Melihat dari segi pemasaran, konsumen dapat merasakan langsung 

atau dengan mudahnya memperkenalkan dan mendekatkan produk dari tangan 

franchisor.4

                                                          
4 “Definisi Franchise,”  <http://www.mmionline.net/Definisi-Franchise.html>. diakses Tanggal 9 Mei 2013 
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Alasan memilih sistem franchise sebagai salah satu alternatif,5 antara lain :

a. Prinsip utama dalam sistem franchise adalah kemitraan usaha yang saling 

mendukung dan saling menguntungkan (win-win).

b. Melalui franchising pengusaha kecil langsung memperoleh akses 

terhadap sumber-sumber daya ekonomi seperti pembiayaan/kredit, 

teknologi, dukungan manajemen/organisasi dan pasar.

c. Sistem franchise cepat dikenal karena menggunakan merek dagang yang 

sudah terkenal, kualitas produk/jasa terjamin karena sudah ditetapkan 

standar kualitas, menghemat biaya karena tidak perlu research dan 

development serta promosi, bahan baku tersedia dan adanya program 

latihan yang berkesinambungan.

Franchise pada mulanya dipandang bukan sebagai suatu usaha (bisnis), 

melainkan sebagai suatu konsep, metode ataupun sistem pemasaran yang dapat 

digunakan oleh  suatu perusahaan (franchisor) untuk mengembangkan 

pemasarannya tanpa melakukan investasi langsung pada outlet (tempat 

penjualan), melainkan dengan melibatkan kerja sama pihak lain (franchisee) 

selaku pemilik outlet.

Pada dasarnya antara franchisor dengan franchisee merupakan suatu 

hubungan timbal baik.Dimana franchisor memberi royalti atau keuntungan, 

sedangkan franchisee memberi bantuan dari segi penjualan dan pemasaran. 

Sehingga keduanya saling berkerja sama dalam meningkatkan pemasaran 

produknya di tengah-tengah masyarakat dengan suatu kerja sama sesuai dengan 

ketentuan  yang dibuat oleh franchisor. Franchise juga memberikan dalam 

periklanan dan promosi serta pelayanan dalam konsultasi. Dengan bantuan modal 

dari  franchisor yang mau ikut serta menaggungnya resiko serta dedikasi yang 

tinggi. Maka perusahaan dapat berjalan dengan lancar dan ringan. Keseimbangan 

hak dan kewajiban antara kedua belah pihak harus diwujudkan di dalam 

perjanjian waralaba atau franchiseagreement guna memberikan kepastian ataupun 

memberikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak.

Asas kebebasan berkontrak tidak berarti tidak terbatas akan tetapi terbatas 

oleh tanggung jawab para pihak, sehingga kebebasan berkontrak sebagai asas 

                                                          
5 “Alasan Memilih Franchise,” <http://www.jurnal-sdm.blogspot.com/2009/09/perusahaan-waralaba-franchise-definisi.html>. 
diakses tanggal 9 Mei 2009  
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diberi sifat yang bertanggung jawab.6 Asas ini mendukung kedudukan yang 

seimbang di antara para pihak sehingga sebuah kontrak akan bersifat stabil dan 

memberikan keuntungan bagi kedua pihak. Setiap manusia dalam menjalani 

hidupnya selalu berhubungan dengan manusia lainnya.Salah satu hubungan yang 

manusia jalani adalah hubungan hukum.Dalam hubungan hukum, manusia 

memerlukan keseimbangan agar antara para pihak tidak terjadi konflik 

kepentingan.Namun dalam prakteknya sangat sulit untuk menciptakan 

keseimbangan antara para pihak dan selalu terdapat kemungkinan salah satu pihak 

mempunyai posisi yang lebih kuat dibandingkan pihak lainnya, contohnya lebih 

kuat dalam bidang ekonomi sehingga pihak tersebut memiliki peluang lebih 

banyak untuk lebih diuntungkan dalam suatu perjanjian.Seringkali dalam 

prakteknya, pihak yang lebih kuat posisinya menentukan syarat-syarat yang cukup 

memberatkan bagi pihak yang lainnya dan kemudian disajikan dalam bentuk 

kontrak standar, sehingga pihak yang lebih lemah tidak mempunyai pilihan selain 

menerima atau menolak perjanjian tersebut.

Perjanjian franchise tersebut merupakan salah satu aspek perlindungan 

hukum kepada para pihak dari perbuatan merugikan pihak yang lain. Hal ini 

dikarenakan perjanjian dapat menjadi dasar hukum yang kuat untuk menegakkan 

perlindungan hukum bagi para pihak. Jika salah satu pihak melanggar isi 

perjanjian, maka pihak yang lain dapat menuntut pihak yang melanggar tersebut 

sesuai dengan hukum yang berlaku. Perjanjian Waralaba (FranchiseAgreement) 

memuat kumpulan persyaratan, ketentuan dan komitmen yang dibuat dan 

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

waralaba tercantum ketentuan berkaitan dengan hak dan kewajiban franchisee dan 

franchisor, misalnya hak teritorial yang dimiliki franchisee, persyaratan lokasi, 

ketentuan pelatihan, biaya-biaya yang harus dibayarkan oleh franchisee kepada 

franchisor, ketentuan berkaitan dengan lama perjanjian waralaba dan 

perpanjangannya dan ketetentuan lain yang mengatur hubungan antara franchisee

dengan franchisor.7

Perjanjian yang dilakukan antara pemberi waralaba (franchisor) dengan

penerima waralabafranchisee, jikadilihat dari caranya, perjanjian 

                                                          
6 Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, Bandung : Alumni,1994,  h.45
7Adrian Sutedi, Hukum Waralaba, Jakata,2008, h . 79. 
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franchisemerupakan suatu perjanjian timbal balik, dimana perjanjian yang 

menimbulkan hak dan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak.8Banyak 

keuntungan yang didapatkan melalui format franchise, franchiseedapat 

menggunakan brand franchisor yang telah teruji, selain itu franchisor juga 

mendapatkan keuntungan, yaitu dengan adanya franchisee, produk atau jasanya 

dapat diperkenalkan ke konsumen.9

Hal-hal yang diatur oleh hukum dan perundang-undangan merupakan das 

sollen yang harus ditaati oleh para pihak dalam perjanjian waralaba. Jika para 

pihak mematuhi semua peraturan tersebut, maka tidak akan muncul masalah 

dalam pelaksanaan perjanjian waralaba. Akan tetapi sering terjadi das sein

menyimpang dari das sollen.10Penyimpangan ini menimbulkan 

wanprestasi.Adanya wanprestasi dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu 

pihak.Terhadap kerugian yang ditimbulkan dalam pelaksanaan perjanjian 

waralaba ini berlaku perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan, yaitu pihak 

yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi kepada pihak yang menyebabkan 

kerugian.

Seperti perjanjian pada umumnya ada kemungkinan terjadi wanprestasi di 

dalam pelaksanaan perjanjian waralaba.Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak 

tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tertera didalam perjanjian 

waralaba.Jika karena adanya wanprestasi, salah satu pihak merasa dirugikan, 

maka pihak yang dirugikan tersebut dapat menuntut pihak yang wanprestasi untuk 

memberikan ganti rugi kepadanya.Kemungkinan pihak dirugikan mendapatkan 

ganti rugi ini merupakan bentuk perlindungan hukum yang ditentukan oleh hukum 

positif di Indonesia.

Bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak dalam perjanjian 

franchise tergantung kepada siapa yang melakukan wanprestasi tersebut. 

Wanprestasi dari pihak franchisee dapat berbentuk tidak membayar biaya 

waralaba tepat pada waktunya, melakukan hal-hal yang dilarang dilakukan 

franchisee, melakukan pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur 

                                                          
8
Mariam Darus BadrulzamanI,op.cit., h 19

9
Franchise Your Busines, Majalah Info Franchise, 2009, h. 23-25

10
Pengaruh Antar hubungan, “http://pendidikanluarsekolahunp.blogspot.com/2011/06/das-sein-dan-das-sollen-

pendidikan.html. diaksesTanggal 10  Mei 2013
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dalam sistem waralaba, dan lain-lain.Wanprestasi dari pihak franchisor dapat 

berbentuk tidak memberikan fasilitas yang memungkinkan sistem waralaba 

berjalan dengan sebagaimana mestinya, tidak melakukan pembinaan kepada 

franchisee sesuai dengan yang diperjanjikan, tidak mau membantu franchisee

dalam kesulitan yang dihadapi ketika melaksanakan usaha waralabanya.11

Perkembangan bisnis waralaba semakin kompleks sehingga memunculkan 

fenomena-fenomena baru dari segala aspek, khususnya aspek hukum yang 

menghendaki terciptanya kepastian hukum dalam hak dan kewajiban para pihak 

yakni pihak pemberi waralaba (franchisor) dan penerima waralaba (franchisee), 

kerjasama yang saling menguntungkan dan perlindungan hukum bagi para pihak 

dalam sistem franchise. Perjanjian franchise dalam bidang konsumsi khususnya 

makanan. PT. Baba Rafi Indonesia adalah salah satu perusahaan yang 

menerapakan konsep franchise, dalam menjalankan bisnisnya PT. Baba Rafi 

Indonesia selalu memberikan rasa aman atau kepastian hukum kepada penerima 

hak intelektualnya (franchisee) dengannya perjanjian waralaba dalam 

menjalankan bisnisnya. 

Berdasarkan hal-hal yang diatas  maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dan mengusulkan dalam skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis 

Perjanjian Franchise Dalam Bidang Makanan oleh PT. Baba Rafi Indonesia”

I.2.  Perumusan Masalah

Mengingat luasnya pembahasan yang akan diteliti, maka penulis membatasi 

permasalahan hanya pada perjanjian franchise dalam bidang makanan, Adapun 

pokok masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

a. Bagaimana penerapan perjanjian franchise antara PT. Baba Rafi 

Indonesia dengan para franchisee?

b. Bagaimanakah penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh franchisee

terhadap PT. Baba Rafi Indonesia.

                                                          
11Wawancara dengan Agus Triansyah, Legal PT. Baba Rafi Indonesia, 23 Mei 2013.
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1.3 Ruang Lingkup Penulisan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka jelaslah 

bahwa masalah yang dibahas sangat kompleks dan luas, untuk menghindari 

terjadinya pembahasan yang menyimpang. Penulis membatasi masalah hanya 

pada penerapan perjanjian franchise antara PT. Baba Rafi Indonesia dengan para

franchisee dan upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh franchisee

terhadap PT. Baba Rafi Indonesia.

I.4.  Tujuan dan Manfaat Penulisan

a. Tujuan Penulisan

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas maka 

penulisan skripsi ini bertujuan :

1) Untuk mengetahui penerapan perjanjian franchise antara PT. Baba 

Rafi Indonesia dengan para franchisee.

2) Untuk mengetahui penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh 

franchisee terhadap PT. Baba Rafi Indonesia.

Selain itu dalam penelitian atau penulisan skripsi ini, ada hal yang 

menjadi dasar tujuan yang ingin dicapai yaitu sebagai tugas akhir 

mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional 

“Veteran” Jakarta. Untuk memenuhi sebagai syarat-syarat untuk 

memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada program kekhususan Perdata 

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran“ Jakarta.

b. Manfaat penulisan

Bagi penulis, manfaat yang diharapkan adalah bertambahnya wawasan 

pengetahuan tentang perjanjian franchise dalam bidang makanan oleh 

sebuah perusahaan serta penerapan perjanjian franchise dan penyelesaian 

permasalan ketika terjadi sengketa.Bagi pihak lain, terutama pihak 

akademis, penulisan ini bisa menjadi bahan tambahan dan referensi untuk 

menunjang penelitian yang selanjutnya akan bermanfaat untuk  

perbandingan penelitian yang lain.

Untuk masyarakat, sebagai sumbangan terhadap ilmu pengetahuan 

hukum perdata terutama hal-hal yang menyangkut tentang perjanjian 
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franchise dalam bidang makanan serta penerapan perjanjian franchisee

dan penelesaian permasalahan ketika terjadi wanprestasi.

I.5.  Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teori

Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun    1945   

menentukan  secara  tegas  bahwa  Negara  Republik  Indonesia  adalah  

Negara  hukum.  Prinsip  Negara  hukum  menjamin  kepastian,  

ketertiban,  dan  perlindungan  hukum  yang  bertintikan  kebenaran  dan  

keadilan. Kepastian,  ketertiban,  dan  perlindungan  hukum  menuntut,  

antara  lain,  bahwa  lalu  lintas  hukum  dalam  kehidupan  masyarakat  

memerlukan  adanya  alat  bukti  yang  menentukan  dengan  jelas  hak  

dan  kewajiban  seseorang  sebagai  subjek  hukum  dalam  masyarakat.

Pada pasal 1313 KUHPer menjelasakan tentang perjanjian, dimana suatu 

perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya 

terhadap satu orang lain atau lebih.12 Maka dapat kita lihat bahwa sistem 

franchise atau waralaba sering disebut sebagai wiraswastawan sebagai 

langkah dalam menjalankan dan mengembangkan suatu operasi dalam 

bidang waralaba yang akan menghasilkan suatu keuntungan sesuai 

dengan cara pengelolaan bisnis yang dijalankan. 

Adapun di Indonesia terdapat pengertian mengenai waralaba (franchise), 

peraturan pemerintah No. 42 tahun 2007 pada pasal 1 ayat (1) 

menjelaskan pengertian dari waralaba yaitu hak khusus yang dimiliki 

orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri 

khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan jasa yang telah 

terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak 

lain berdasaarkan perjanjian waralaba.

Sedangkan pasal 3 pada PP No. 42 tahun 2007 menegasakan bahwa 

kriteria dari waralaba hak intelektual yang terkait dengan usaha seperti 

memiliki ciri khas usaha, keuntungan dari sebuah perusahaan telah 

terbukti, memiliki standar pelayanan, mudah di aplikasikan dan HAKI 

                                                          
12RSubekti. Kitab Undang Undang Hukum perdata, Pradnya Paramita,Jakarta, 1992, Pasal 1313,hal. 304  
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yang telah terdaftar. Oleh sebab itu, franchiseatau waralaba harus 

memiliki ciri khas dan memiliki bidang tersendiri, dari  makanan siap 

saji, pendidikan dan jasa.  

Sebelum berlakunya Peraturan pemerintah No. 16 Tahun 1997 tentang 

Waralaba (yang sekarang diganti dengan Peraturan Pemerintah No. 42 

Tahun 2007), masalah franchise menjadi persoalan besar, karena 

franchisor (pemberi waralaba) harus menggantungkan pada kesepakatan 

yang tertulis di dalam kontrak kerja sama. Artinya kedua belah pihak 

harus berhati dan sangat teliti apa yang disepakati. Perjanjian waralaba 

atau franchise memuat kumpulan kumpulan persyaratan, ketentuan dan 

komitmen yang dibuat dan dikehendaki kedua para pihak, serta mengatur 

hubungan antara franchisor (pemberi waralaba) dengan franchisee

(penerima waralaba).

Surat perjanjian merupakan media yang berisi kesepakatan bersama yang 

mengikat antara pihak-pihak untuk melakukan tindakan/perbuatan 

hukum yang telah disepakati bersama.Dalam suatu hubungan, baik 

hubungan sosial, pertanahan, perbankan dan hubungan bisnis.Surat 

perjanjian menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin 

kepastian hukum, dan diharapkan pula dapat menghindari terjadinya 

sengketa. Walaupun pada dasarnya sengketa tidak dapat dihindari, 

namun jika terjadi sengketa antara kedua belah pihak yang membuat 

perjanjian, surat perjanjian merupakan sebagai alat bukti tertulis yang 

member sumbangan untuk menyelesaikan suatu perkara dengan cara 

yang sederhana.

Dewasa ini perkembangan suatu bentuk perjanjian dinamakan 

“Memorandum of Understanding” ( MOU ), yang didalam bahasa Inggris 

dinamakan juga “later of intent”. Pada hakekatnya, MOU merupakan 

suatu perjanjian pendahuluan dalam arti nantinya akan diikuti dan 

dijabarkan dalam perjanjian lain yang mengaturnya secara lebih detil 

karena itu MOU hanya berisikan hal-hal yang pokok saja.

MOU ini tidak dikenal dalam sistem hukum konvensional 

Indonesia.Karenanya tidak ada pengaturan hukum tentang MOU.
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KUHPerdata yang merupakan dasar hukum dari setiap perjanjian 

khususnya yang berkaitan dengan waralaba ini tidak pernah 

mengecualikan berlakunya hukum perjanjian terhadap suatu 

MOU.Secara yuridis formal, MOU berlaku ketentuan KUHPerdata 

sebagaimana juga terhadap perjanjian-perjanjian lainnya.

Erman Radjagukguk menyatakan MOU sebagai dokumen yang memuat 

saling pengertian dan pemahaman para pihak sebelum dituangkan dalam 

perjanjian yang formal yang mengikat kedua belah pihak.Oleh sebab itu 

muatan MOU harus dituangkan kembali dalam perjanjian sehingga 

menjadi kekuatan yang mengikat.13Dari pernyataan tersebut mempunyai 

unsur-unsur dalam MOU tersebut,yaitu:

1) Merupakan perjanjian pendahuluan,

2) Muatan materi merupakan hal-hal yang pokok,

3) Muatan materi dituangkan dalam kontrak / perjanjian.   

Berdasarkan peraturan pemerintah No. 42 Tahun 2007, perjanjian 

waralaba harus dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia, hal tersebut 

sesuai dengan pasal 4 ayat (1).Perjanjian Franchise tidak perlu dibuat 

dalam bentuk akta notaris, para pihak dapat membuat sendiri suatu 

perjanjian di bawah tangan dengan ketentuan KUHPerdata. Menyertakan 

apa saja yang diatur oleh hukum dan Perundang-undangan merupakan 

yang harus ditaati oleh para pihak dalam perjanjian franchise, hal ini 

akan menjadi suatu perlindungan para pihak, tetapi jika para pihak  

mematuhi peraturan tersebut maka tidak akan terjadi masalah dalam 

pelaksanaan perjanjian franchise.

Akan tetapi, di dalam perjalanannya, sering terjadi penyimpangan, 

penyimpangan tersebut  menimbulkan wanprestasi atau sengketa. 

Wanprestasi atau sengketa terjadi ketika salah satu pihak dalam 

perjanjian tidak melaksanakan tugasnya atau kewajibannya. Sengketa 

dalam perjalanan pejanjian franchise sangatlah dihindari, karena dapat 

menimbulkan kerugian dari salah satu pihak.  

                                                          
13

“Istilah MoU” <<http://awalbarri.wordpress.com/2009/03/10/definisi-dan-pengertian-mou/> diakses tanggal 22 Mei 2013
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Menurut teoriVan Dunee menyebutkan, yang diartikan dengan 

perjanjian adalah “Suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih 

berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”.Teori 

tersebut tidak hanya melihat perjanjian semata-mata, tetapi juga harus 

dilihat perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya. Adanya tiga 

tahap dalam membuat perjanjian,14 menurut teori tersebut yaitu :

1) Tahappracontractual, yaitu adanya penawaran dan penerimaan

2) Tahapcontractual, yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak 

antara para pihak.

3) Tahap post contractual, yaitu pelaksanaan perjanjian.

Kontrak adalah suatu perjanjian yang tertulis berupa satu set dokumen 

berisi perjanjian serta lebih bersifat bisnis/komersil. Sedangkan difinisi 

dari hukum kontrak sendiri merupakan terjemahan dari bahasa Inggris 

yaitu contract of law, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan 

istilah overeenscomstrecht. Teori Lawrence M. Friedmanmengartikan 

hukum kontrak adalah perangkat hukum yang hanya mengatur aspek 

tertentu dari pasar dan mengatur jenis perjanjian tertentu.15

Teori lain yang dikemukakan oleh Charles L Knapp dan Nathan M 

Crystalmendifinisikan hukum kontrak adalah masyrakat untuk 

melindungi harapan-harapan yang timbul dalam pembuatan persetujuan 

perubahaan masa datang yang bervariasi kinerja, seperti  pengakatan 

kekayaan (yang nyata maupun yang tidak nyata), kinerja nyata dan 

pembayaran dengan uang.16Selain teori yang dikemukakan oleh para ahli, 

dalam melakukan perjanjian terdapat asas-asas yang terdapat di dalam 

KUHPerdata, yaitu asas kebebasan bekontrak, asas mengikat sebagai 

undang-undang, asas konsensualitas, dan asas itikad baik.

b. Kerangka Konseptual

Menjelaskan konsep berfikir penulis dalam melakukan penelitian yang 

akan dituangkan dalam penulisan skripsi. Kerangka konseptual ini 

meliputi definisi-definisi oprasional yang akan digunakan dalam 

                                                          
14 “Hukum Kontrak” <http://ilmuhukumhelpi.blogspot.com/2012/11/hukum-kontrak.html> diakses tanggal 2 Mei 2013
15

“Teori Hukum Kontrak” http://jatingalehlawyer.com diakses tanggal 8 Mei 2013
16 “Pengertian Kontrak”, <http://mahartoprastowo.blogspot.com/2010/02/hukum-kontrak.html>. diakses 17 Mei 2013. 
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penulisan dan penjelasan tentang konsep yang akan digunakan. Maka 

penulis akan memberikan istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini 

yaitu sebagai berikut :

1) Waralaba atau franchise adalah modal izin dari satu orang kepada 

orang lain yang member hak penerima waralaba (franchisee) untuk 

mengadakan bisnis di bawah nama dagang pemilik waralaba 

(franchisor), meliputi seluruh elemen yang dibutuhkan untuk 

membuat orang yang sebelum terlatih dalam berbisnis untuk 

menjalankan bisnis yang dikembangkan atau dibangun oleh franchisor

di bawah brand miliknya, setelah dilatih untuk menjalankan 

berdasarkan pada dasar yang ditentukan sebelumnya dengan 

pendampingan yang berkelanjutan.

European Code of EthicsFranchising memberikan definisi franchise

sebagaiberikut, Franchise adalah sistem pemasaran barang dan atau 

jasa dan atau teknologi, yang didasarkan pada kerjasama tertutup dan 

terus menerus antara pelaku-pelaku independent (maksudnya 

franchisor dan individual franchisee) dan terpisah baik secara legal 

(hukum) dan keuangan, dimana franchisor memberikan hak pada 

individual franchisee, dan membebankan kewajiban untuk 

melaksanakan bisnisnya sesuai dengan konsep dari franchisor.17

Bisnis Waralaba atau franchisemerupakan bisnis yang mempunyai 

sejarah yang cukup panjang, kata franchise diambil dari bahasa 

Perancis yang artinya kejujuran dan kebebasan. Pada abad 

pertengahan, awal kemunculan franchiseing di Eropa ditandai oleh 

hubungan antara para tuan tanah dan buruh. Dari sini lah sejarah 

franchise di mulai, para tuan tanah memberikan hak kepada buruh 

untuk mengolah lahan, berburu, dan menjual hasilnya. Konsep 

franchise diperkenalkan di Negara Amerika pada tahun (1811 – 1875) 

oleh Isaac M. Singer.18Dia melakukan konsep atau format franchise

dengan tujuan melebarkan jangkauan distribusi pasarnya dengan cepat 

dan tepat.

                                                          
17 Difinisi Franchise, op.cit., h. 3
18 “Waralaba”, <http://wikipedia.org/wiki/Waralaba> diases 2 Mei 2013
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Formatfranchisenya yaitu dengan memberikan hak penjualan mesin 

jahitnya dan tanggung jawab pelatihan kepada franchiseenya.Format 

bisnis franchising, yaitu memberikan lisensi nama atau trademarks. 

Format bisnis ini sering dipakai pada saat setelah perang dunia II. 

Adapun pelapor bisnis ini diantaranya, John S. Pemberton 

mewaralabakan Cocacola, Western Union dengan telegraphnya, 

General Motors Industry dengan Industri mobil, dan yang paling 

sukses sampai saat ini yaitu Mc Donal dengan makanan siap sajinya. 

Dengan semakin banyak format franchise bermunculan maka 

terbentuklah Asosiasi Franchise Internasional (International 

Franchise Association) pada tahun 1960 yang anggotanya yaitu terdiri 

dari Franchise, Franchisee, dan pemasok. Sampai pada tahun 1950-an 

bisnis waralaba atau franchise mulai dikenal. Dengan kehadiran dealer 

kendaraan bermotor melalui pembelian lisensi. Agar bisnis franchise

dapat berkembang secara pesat, maka persyaratan utama yang harus 

dimiliki secara teoriti adalah kepastian hukum yang mengikat baik 

bagi franchisor dan franchisee.

Perkembangan franchise berkembang pesat di beberapa Negara, salah 

satuya terdapat di Negara AS dan Jepang. Kepastian hukum yang 

dikeluarakan oleh Negara Indonesia pada tahun 1997, dengan 

dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1997 tentang 

waralaba dan diganti Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007, 

Waralaba atau franchise adalah perjanjian yang berisi pemberian hak 

kepada seseorang/perusahaan untuk menggunakan merek dagang, atas 

barang atau jasa, berikut sistem (metode-metode dan prosedur 

pembuatan, penjualan dan pelayanan) bisnisnya oleh pemilik merek 

dagang tersebut, serta  pemberi lisensi memberikan bantuan dalam 

periklanan dan promosi serta pelayanan konsultasi.19

2) Kebab Turki Baba Rafi (KTBR) Adalah usaha makanan yang dikelola 

dengan suatu format dan teknik manajemen serta dengan metode, 

                                                          
19

Moch. Basarah dan Faiz Mufidin, Bisnis Franchise dan Aspek-Aspek Hukumnya, Citra Aditya Bakti, 2008, h. 34. 
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prosedur, standar dan teknik mengolah dengan menggunakan 

peralatan standar Kebab Turki Baba Rafi. 

3) Franchisor yaitu orang perseorangan atau badan usaha yang 

memberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan 

waralaba yang dimilikinya kepada penerima waralaba (franchisee).20

4) Franchiseeyaitu orang perseorangan atau badan usaha yang diberikan 

hak oleh pemberi waralaba (franchisor) untuk memanfaatkan dan/atau 

menggunakan waralaba yang dimiliki oleh pemberi waralaba 

(franchisor), sesuai dengan ketentuan umum pada pasal (1) Peraturan 

Pemerintah No. 42 Tahun 2007. Selain itu, franchise merupakan 

individu atau kelompok yang meggunakan haknya sebagai penerima 

waralaba untuk memasarkan barang-barang atau jasa perusahaan 

(company’s good and service) dalam suatu wilayah tertentu.21

5) Klausula baku adalah setiap aturan ketentuan dan syarat-syarat yang 

telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh 

pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau 

perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. 

6) Istilah kontrak berasal dari bahasa Inggris, yaitu contract. Kontrak 

yaitu prinsipnya terdiri dari suatu atau serangkaian janji yang dibuat 

para pihak dalam kontrak. Esensi dari kontrak itu sendiri adalah 

perjanjian (agreement). Banyak tentang pengertian kontrak sendiri, 

dilain pihak kontrak sebagai peristiwa dimana seorang berjanji kepada 

orang lain di mana dua orang berjanji untuk melaksanakan sesuatu. 

Selain itu pengertian dari kontrak yaitu hubungan hukum antara dua 

pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat 

hukum yang bersifat hak dan kewajiban.

7) Perjanjian Waralaba (franchise agreement) merupakandokumen yang 

di dalamnya seluruh transaksi dijabarkan secara bersama. Ada dua 

landasan normatif yang dijadikan referensi dalam membuat perjanjian 

franchise, yang pertama PP No.42 tahun 2007 tentang Franchise. Dan 

                                                          
20

Insan Budi Maulana, Lisensi Paten, Citra Adya Bakti, Bandung, 1996, h. 11
21

M. Fuady, Pembiayaan Perusahaan Masa Kini: Tinjauan Hukum Bisnis, Citra Adya Bakti Bandung, 1997,h. 135
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Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 31/M-DAG/PER/8/2008 

tentang Pengembangan Kemitraan Dalam Waralaba Untuk Jenis 

Usaha Makanan dan Minuman.  Adapun ketentuan-ketentuan yang 

ada di dalam perjanjian waralaba tercantum ketentuan berkaitan 

dengan hak dan kewajiban franchisee dan franchisor, misalnya hak 

teritorial yang dimiliki franchisee, persyaratan lokasi, ketentuan 

pelatihan, ketentuan berkaitan dengan lama perjanjian dan 

perpanjangannya, memberikan franchisee jaminan dalam beroperasi 

serta ketentuan lain yang mengatur hubungan antara franchiseedengan 

franchisor.22

8) Surat Perjanjian adalah surat yang berisi kesepakatan bersama yang 

mengikat antara pihak-pihak tertentu untuk melakukan 

tindakan/perbuatan hukum yang telah disepakati bersama. Surat 

perjanjian merupakan suatu media yang memberikan kepastian hukum 

untuk kedua pihak, serta membuat batasan dalam berlangsungnya 

perjanjian.23

9) MOU atau Memorandum Of Understanding adalah sebuah dokumen 

memuat saling pengertian dan pemahaman para pihak sebelum 

dituangkan dalam perjanjian yang formal yang mengikat kedua belah 

pihak. Dalam Black Law Dictionary,Memorandum didefinisikan dasar 

untuk memulai penyusunan kontrak secara formal pada masa datang, 

Sedanglan understanding adalah sebuah perjanjian yang berisi 

pernyataan persetujuan tidak langsung terhadap hubungannya dengan 

persetujuan lain, baik secara lisan maupun secara tertulis. Adapun 

pengertian dari kedua kata itu, dapat dirumuskan pengertian 

memorandum of understanding yaitu dasar penyusunan kontrak pada 

masa datang yang didasarkan pada hasil pemufakatan para pihak, baik 

secara tertulis maupun lisan. Adapun memorandum of understanding 

sebagai, perjanjian pendahuluannya, yang berisi materi yang hanya 

                                                          
22

Mendelsohn Martin, Franchising Petunjuk Praktis Bagi Franchisor dan Franchisee, PT. Ikrar Mandiriabadi, 1993, h. 55
23”Surat Perjanjian,” http://ilovemycountryindonesia.wordpress.com/tag/pengertian-surat-perjanjian. diakses tanggal 2 Mei 
2013 
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hal-hal pokok saja,  muatan materi dituangkan dalam kontrak atau 

perjanjian.24

10) Sengketa bisnis yaitu Pertentangan atau konflik yang terjadi antara 

individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai 

hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu objek kepemilikan 

yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain. 

Sengketa muncul dikarenakan berbagai alasan dan masalah yang 

melatar belakanginya, terutama karena adanya conflict of interest

diantara para pihak. Sengketa yang timbul diantara pihak yang terlibat 

dalam berbagai macam kegiatan bisnis atau perdagangan dinamakan 

sengketa bisnis.25

11) Franchise fee merupakan pembelian hak waralaba yang 

dikeluarkan oleh franchisee, setelah dinyatakan memenuhi 

persyaratan sesuai kriteria franchisor. Umumnya franchise fee 

dibayarkan hanya satu kali saja. Franchisee fee ini akan dikembalikan 

oleh franchisorkepada franchiseedalam bentuk fasilitas pelatihan awal 

dan dukungan set upawal dari outlet pertama yang akan dibuka oleh 

franchisee.

I.6.  Metode Penelitian

Penelitian secara ilmiah berarti suatu metode yang bertujuan untuk 

mempelajari satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisa dengan 

mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut untuk kemudian 

mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh 

fakta tersebut.Suatu penelitian telah dimulai apabila seseorang berusaha untuk 

memecahkan suatu masalah secara sistematis dengan metode-metode dan teknik-

teknik tertentu, yakni yang ilmiah.Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam 

penelitian ini, penulis mengusahakan sedapat, seakurat mungkin atas informasi 

dan data-data yang ada relevansinya untuk mendukung penelitian ini.Dengan 

demikian, dalam rangka penelitian ini, digunakan beberapa pendekatan penelitian 

guna memperoleh bahan-bahan yang diperlukan.
                                                          
24

Salim HS, Abdullah, dan Wiwiek Wahyuningsih, Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding(MoU), 
Cetakan III, Sinar Grafika Jakarta, 2008, h. 46
25”Sengketa Bisnis,”<http://ai-hendriani.blogspot.com/p/t-makalah-penyelesaian-sengketa-bisnis_6846.html>. Diakses 30 
Mei 2013
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Metode pendekatan analisa data didalam penelitian ini adalah pengolahan 

dan analisa penelitian hukum yuridis empiris.Penelitian hukum yuridis normatif

merupakan suatu penelitian dari norma-norma hukum tertulis, Pada penelitian 

hukum yuridis normatif yang diteliti adalah data sekunder yang mungkin 

mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tertier.Selanjutnya dilanjutkan 

dengan penelitian tehadap data primer di lapangan atau terhadap 

masyarakat.Penelitian hukum sosiologis atau empiris mengadakan pengukuran 

terhadap peraturan perundang-undangan mengenai efektivitasnya.26Sumber Bahan 

Hukum  yang digunakan adalah:

a. Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas 

peraturan perundangan-undangan secara haerarki dan putusan-putusan 

pengadilan, adapun penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini berupa 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Pemerintah No. 42 

Tahun 2007 tentang Waralaba, Peraturan Menteri Perdagangan R.I 

Nomor: 31/M-DAG/PER/8/2008 tentang Pengembangan Kemitraan 

Dalam Waralaba Untuk Jenis Usaha Makanan dan Minuman, Peraturan 

Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2006 tentang Ketentuan dan Tata 

Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba,selain itu 

penulis juga melakukan penelitian dengan wawancara dan questioner.27

b. Sumber  Bahan  Hukum Sekunder  

Sumber bahan hukum sekunder yaitu Bahan hukum yang 

memberikanpenjelasan mengenai bahan hukum primer seperti misalnya, 

Rancangan Undang-undang,hasil-hasil penelitian, hasil karya dari 

kalangan hukum, jurnal hukum, pendapat para pakar, yurisprudensi.

c. Sumber Bahan Hukum Tersier 
Sumber Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan 

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum premier dan bahan 

hukum skunder seperti kamus hukum, ensiklopedi indeks kumulatif, dan 

seterusnya.

                                                          
26Soekanto Sorjono, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan III, Universitas Indonesia, Jakarta 1986, h 52 - 53  
27

Ibid. h.52
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I.7.  Sistematika Penulisan 

Adapun dalam penulisan skripsi yang berjudul Tinjauan Yuridis Perjanjian 

Franchise Bidang Makanan Oleh PT. Baba Rafi Indonesia, penulis membaginya 

dalam lima bab. Sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Penulis akan menguraikan latar belakang yang nantinya akan 

dibahas di dalam skripsi ini, selanjutnya dimuat mengenai latar 

belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan 

manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, 

metode penulisan dan sistematika.

BAB II : TINJAUAN UMUM FRANCHISE

Dalam bab ini penulis akan membahas sejarah tentang franchise, 

pengertian franchise, jenis-jenis franchise, Perbedaan Franchise 

dengan bisnis lain, syarat-syarat membangun format franchise, 

Pengertian perjanjian secara umum.

BAB III :ANALISA PERJANJIAN ANTARA FRANCHISOR 

DENGAN FRANCHISE

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang tinjauan yuridis 

franchise dengan PP. No. 42 Tahun 2007, Persiapan dan teliti 

memilih franchisor dan franchisee, Keuntungan dan kerugian 

bisnis waralaba,

BAB IV : PERJANJIAN FRANCHISE BIDANG MAKANAN OLEH 

PT.    BABA RAFI

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai penerapan 

perjanjian franchise antara PT. BABA RAFI INDONESIA dengan 

para franchise dan mengenai upaya penyelesaian sengketa yang 

dilakukan oleh franchisee terhadap PT. BABA RAFI INDONESIA.
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BAB V : PENUTUP

Dalam bagian akhir ini, penulis akan mengemukakan perihal 

kesimpulan dari semua permasalahan yang telah diuraikan dan juga 

mengenai saran-saran mengenai segala sesuatu tentang apa yang 

dibahas pada skripsi ini. 
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