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ABSTRAK

Muchtar Sahromi (08. 106. 120. 29), Tinjauan Yuridis Perjanjian Franchise 
Dalam Bidang Makanan Oleh PT. Baba Rafi Indonesia. Dibawah bimbingan 
Suherman S.H, LL.M.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba menyatakan 
bahwa waralaba adalah hak khusus yang dimilki oleh 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 atau yang 
sering kita kenal dengan franchise merupakan suatu konsep pemasaran untuk 
memperluas jaringan dalam pengembangan suatu usaha. Akan tetapi dalam 
perjalanannya tidak semua berjalan dengan baik, banyak permasalahan yang 
menimbulkan sengketa bisnis. PT. Baba Rafi Indonesia dalam menjalin hubungan 
franchise berdasarkan perjanjian franchise, guna untuk memberikan perlindungan 
hukum untuk untuk para pihak. Adapun menjadi pilihan penyelesaian jika terjadi 
sengketa bisnis. 
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ABSTRACT

Muchtar Sahromi (08. 106. 120. 29), Juridical Review Franchise Agreement In 
The Fild of Food by Baba Rafi Indonesia Co. Under the guidance of Suherman 
SH, LLM.

Government Regulation No. 42 of 2007 on Franchise stated that the franchise was 
franchise was a special privilege which owned by individual or business toword 
business system with charactenistic business which staged the things and/or the 
service had been proven successful and could be used by other parties based on 
franchise agreement.  The franchise was a stage concept for widing the network in 
the development of a business. How ever the journey was all going well, there 
were many problem mode business disputedes. Baba Rafi Indonesia Co in made 
business disputes corpotation related based on franchise agreement to give legal 
protection to both sides. As for the choice solution in the event of a business 
dispute.

Keyword: Franchise, agreement, and business disputedes      
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