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ABSTRAKSI 

 

PUPUT DWI MULYANI, C.100.080.112, PELAKSANAAN PERJANJIAN 
WARALABA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 
TAHUN 2007 TENTANG WARALABA DI SURAKARTA, FAKULTAS 
HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 2012 
 

Dalam penelitian dengan judul skripsi “PELAKSANAAN 
PERJANJIAN WARALABA BERDASARKAN PERATURAN 
PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2007 TENTANG WARALABA 
DISURAKARTA(Studi kasus di Restoran Cepat Saji Zona Steak dan 
Puspasari)”. Dalam penelitian ini rumusan permasalahan terbagi atas 3(tiga) hal, 
yaitu: Bagaimanakah Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang 
Waralaba mengatur perjanjian waralaba antara pemberi waralaba dan penerima 
waralaba; masalah-masalah apa sajakah yang timbul dalam perjanjian waralaba di 
Surakarta; bagaimanakah cara mengatasi masalah-masalah yang timbul dalam  
pelaksanaan perjanjian waralaba. Dalam penelitian ini tujuan penelitian  yaitu: 
memahami masalah-masalah yang timbul dalam perjanjian waralaba, mengetahui 
bagaimana cara mengatasi masalah yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian 
waralaba. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan hukum yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang menitik beratkan 
penelitian pada data lapangan yang berhubungan dengan hukum atau aturan yang 
berlaku. Dalam menganalisa data penelitian ini, penulis menggunakan metode 
penelitian deskriptif dengan analisa data kwalitatif deduktif. Penelitian deskriptif 
merupakan suatu cara pemecahan masalah yang aktual dan sanggup memberikan 
data-data yang seteliti mungkin tentang masalah yang menjadi obyek penelitian. 
Data yang sudah diperoleh disusun dengan bentuk penyusunan data, kemudian 
dilakukan reduksi atau pengolahan data, menghasilkan sajian data dan selanjutnya 
diambil kesimpulan. 

 
Kata Kunci : Pelaksanaan Perjanjian Waralaba 
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ABSTRACT 
 
PUPUT DWI MULYANI crowbar, C.100.080.112, FRANCHISE AGREEMENT 
ON IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT REGULATION NUMBER 42 
YEAR 2007 CONCERNING FRANCHISES IN SURAKARTA, FACULTY OF 
LAW UNIVERSITY MUHAMMADIYAH SURAKARTA 2012 
 
          In a research thesis entitled "FRANCHISE AGREEMENT ON 
IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT REGULATION NUMBER 42 
YEAR 2007 CONCERNING THE FRANCHISE DISURAKARTA (case study of 
Fast Food Restaurants Steak and Puspasari Zone)". In this study the formulation 
of the problem is divided into 3 (three) things: How Government Regulation 
Number 42 Year 2007 About Franchise set a franchise agreement between the 
franchisor and the franchisee; what are the issues that arise in the franchise 
agreement in Surakarta; how do I overcome the problems that arise in the 
implementation of the franchise agreement. In this study the research objectives 
are: to understand the problems that arise in the franchise agreement, knowing 
how to troubleshoot problems that arise in the implementation of the franchise 
agreement. From the approach used in this study is a sociological approach to 
judicial law, which is an approach that focuses on the research field of data 
relating to the law or regulations. In analyzing the data of this study, the authors 
use descriptive research method with qualitative data analysis deductive. 
Descriptive research is a way of solving the actual problem and could provide 
data about the problem as precisely as the object of research. The data was 
obtained with a structured form of data compilation, and then performed the data 
reduction or processing, grain yield data and subsequent conclusions drawn. 

 
 

 
Key words: implementation of the franchise agreement 
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PELAKSANAAN PERJANJIAN WARALABA BERDASARKAN 
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TENTANG WARALABA DI 

SURAKARTA(Studi Kasus di Restoran Cepat Saji Zona Steak dan 
Puspasari) 

 
 

PENDAHULUAN 

Waralaba berasal dari kata wara yang artinya lebih dan laba artinya 

untung.Waralaba (franchising) adalah salah satu usaha strategi pemasaran dari 

banyak kemungkinan cara memasarkan usaha.Waralaba adalah sebuah bentuk 

jaringan bisnis,jaringan yang terdiri dari banyak pengusaha yang bekerja dengan 

sebuah sistem yang sama.1 

Disamping pengertian tersebut,ada pengertian dari waralaba menurut 

doktrin,sebagaimana yang dikemukakan oleh Suharnoko,”Franchise pada 

dasarnya adalah sebuah perjanjian mengenai metode pendistribusian barang dan 

jasa kepada konsumen”.2 

Waralaba merupakan salah satu metode pengembangan usaha.Keegen 

mengatakan bahwa para pengusaha yang bermaksud mengembangkan usahanya 

secara internasional dapat melakukan beberapa macam metode,dari metode yang 

paling sederhana hingga paling komplek. Secara singkat dikatakan oleh Keegen 

bahwa ada lima macam metode pengembangan usaha ,yaitu:3 pertama Melalui 

perdagangan internasional dengan cara ekspor impor; kedua dengan pemberian 

lisensi ketiga melakukan franchising; keempat membentuk perusahaan patungan 

                                                            

1 http : //www.smfranchise.com-/franchise/istilah waralaba.html 
2 Aniditia Pramusti,2007,Skripsi Perlindungan Bagi Franchise Dalam Hal Keterlambatan-
Keterlambatan Pembayaran Fee,Fakultas Hukum UGM : Yogyakarta 
3 Warren J.Keegen,Global Marketing Management,New york: Baron’s Educational Series 
Inc,1990, hal. 73. 
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dan kelima melakukan penanaman modal langsung dengan kepemilikan yang 

menyeluruh,atau melalui merger,konsolidasi maupun akuisisi. 

Waralaba merupakan salah satu bentuk format bisnis dimana pihak 

pertama yang disebut franchisor memberikan hak kepada pihak kedua yang 

disebut franchisee untuk mendistribusikan barang/jasa dalam lingkup area 

geografis dan periode waktu tetentu mempergunakan merek, logo, dan sistem 

operasi yang dimiliki dan dikembangkan oleh franchisor. Pemberian hak ini 

dituangkan dalam bentuk perjanjian waralaba. Perjanjian waralaba adalah pada 

umumnya suatu perjanjian diantara seorang distributor dari sebuah produk atau 

jasa atau pemilik merk dagang atau hak cipta (franchisor). Dan penjual 

(franchisee) setuju untuk menjual produk dan jasa Franchisor atau berbisnis 

dibawah nama franchisor. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: pertama mengatur 

perjanjian waralaba antara pemberi waralaba dan penerima waralaba, kedua 

masalah yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian waralaba, ketiga cara 

mengatasi masalah yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian waralaba. 

Tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui dan memahami Peraturan 

Pemerintah Nomor 42 tahun 2007 tentang waralaba mengatur perjanjian waralaba 

antara pemberi waralaba, memahami masalah yang timbul dalam pelaksanaan 

perjanjian waralaba.  

Sedangkan manfaat yang ingin dicapai : Manfaat Teoritis: dapat 

memberikan pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan 

ilmu hukum pada umumnya dan pada khususnya mengenai pelaksanaan 

perjanjian waralaba, memberikan gambaran terhadap perjanjian waralaba; 
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Manfaat Praktis: memberikan bahan masukan bagi penulis sendiri mengenai 

ruang lingkup yang di bahas dalam penelitian ini, dapat membantu penulis 

memahami pelaksanaan perjanjian waralaba. 

 

KERANGKA PEMIKIRAN 

Waralaba pertama kali ditemukan di Jerman pada abad ke-18 ketika sebuah 

perusahaan di Jerman memberikan Lisensi dan bantuan pengelolaan keuangan 

pada pemasaran eksklusif pada beberapa merek.4 Namun demikian, waralaba 

mulai mengalami perkembangan yang sangat baik bersamaan dengan dinamisnya 

perekonomian Amerika Serikat. Pada tahun 1863,perusahaan mesin jahit singer 

memperkenalkan untuk pertama kalinya bentuk waralaba modern. 

Di Indonesia, pada tahun 1997, untuk pertama kalinya pemerintah 

mengelurkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang waralaba, yang 

diikuti dengan dikeluarkannyaKeputusan Mentri Perindustrian dan Perdagangan 

Nomor 259/MPR/KEP/7/1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan 

Pendaftaran Usaha Waralaba. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut 

ditegaskan bahwa waralaba(franchise) adalah perikatan dimana salah satu pihak 

diberikan hak untuk memanfaatkan dana atau menggunakan hak 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 atau jasa.5 

                                                            

4 Donald.W.Hacket,The Internasional Expansion of U.S. Franchise Syatem :Status and Strategis. 
Durham : Whitemore School of Bussiness, University of New Hampshire,1976,hal.76 
5 Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1997 tentang Waralaba. 
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Setiap perjanjian waralaba harus merujuk pada ketentuan-ketentuan yang 

ada pada kedua peraturan perundang-undangan tersebut. Hal ini perlu ditegaskan 

mengingat disamping keunggulan-keunggulan pada usaha waralaba, misalnya: 

pelarian modal ke luar negeri,pemborosan devisa negara,dan juga masuknya 

tenaga kerja asing sebagai pesaing tenaga kerja Indonesia.6 

 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian skripsi ini, dilaksanakan dengan menggunakan metode 

penelitian diskriptif, dengan pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Data 

sekunder maupun data primer dikumpulkan dengan cara studi lapangan dan studi 

pustaka. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan penelitian kepustakaan 

baik melalui buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen 

yang berhubungan dengan penelitian ini. Analisis data menggunakan analisis 

kualitatif kemudian disajikan secara diskriptif. Adapun pengambilan tersebut 

secara induktif.7 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

a. Waralaba mengatur perjanjian waralaba antara pemberi waralaba dan 

penerima waralaba 

Pemberi Waralaba oleh Peraturan Pemerintah ini diwajibkan 

memberikan waktu yang cukup kepada Penerima Waralaba untuk meneliti dan 

mempelajari informasi yang disampaikan. 

                                                            

6 Gunawan Widjaja,Waralaba (Seri Hukum Bisnis) Jakarta : Raja Grafindo Persada,2001,hal. 32 . 
7 Soejono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press 
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Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba tidak 

memberikan penjelasan lebih jauh mengenai hak dan kewajiban Pemberi dan 

Penerima Waralaba. Pengaturan hak dan kewajiban Pemberi dan Penerima 

Waralaba diatur lebih detail. 

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 mengatur mengenai hal-

hal apa saja yang harus diatur dalam perjanjian waralaba. Hak dan kewajiban 

pemberi dan penerima waralaba disebutkan dalam pasal 4 Peraturan 

Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang waralaba. Selengkapnya pasal 

tersebut menentukan bahwa perjanjian waralaba memuat paling sedikit 

memuat : Nama dan alamat para pihak, jenis hak kekayaan intelektual, 

kegiatan usaha, hak dan kewajiban para pihak, bantuan, fasilitas, bimbingan 

operasional, pelatihan, dan pemasaran yang diberikan pemberi waralaba 

kepada penerima waralaba, wilayah usaha; jangka waktu perjanjian, tata cara 

pembayaran imbalan, kepemilikan, perubahan kepemilikan, dan hak ahli 

waris, penyelesaian sengketa, dan tata cara perpanjangan, pengakhiran, dan 

pemutusan perjanjian. 

Perjanjian waralaba memuat persyaratan, ketentuan komitmen yang 

dikehendaki oleh pemberi waralaba bagi penerima waralaba. Dalam perjanjian 

waralaba memuat ketentuan hak dan kewajiban penerima waralaba, 

persyaratan lokasi, ketentuan pelatihan atau bimbingan dan biaya yang harus 

dibayar oleh penerima waralaba, serta ketentuan lain yang mengatur hubungan 

penerima waralaba dengan pemberi waralaba. 

Perjanjian merupakan salah satu dari aspek perlindungan hukum 

terhadap para pihak dari perbuatan yang merugikan pihak lain. Perjanjian ini 
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merupakan dasar hukum yang kuat untuk penegakan perlindungan hukum 

bagi pihak yang mengikatkan dirinya.  

Untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usaha 

berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999, dibentuklah suatu Komisi Pengawas 

Persaingan Usaha(KPPU) yang bertugas untuk mengawasi pelaku usaha dalm 

menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktik monopoli dan 

/atau persaingan usaha tidak sehat. 

 

b. Masalah yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian Waralaba di 

Surakarta  

Pada umumnya dalam menjalankan suatu usaha di dalam bisnis 

waralaba yang terdapat di Surakarta, sering mengalami permasalahan yang 

dapat menimbulkan adanya suatu perselisihan atau konflik antara para pihak 

yang bersangkutan yaitu antara pemberi waralaba dan penerima waralaba. 

Berdasarkan penelitian dapat diketahui hal-hal yang timbul dalam 

pelaksanaan waralaba adalah: 

Syarat dan prosedur accounting yang sering “digampangkan” oleh 

Penerima Waralaba padahal bagi Pemberi Waralaba hal tersebut dipandang 

sebagai keharusan untuk dipatuhi benar-benar, kurangnya pelatihan serta 

bimbingan dalam keahliannya karena jumlah outlet yang sedikit sehingga 

pelatihan tidak semaksimal mungkin, menu paket-paket khusus. Hal ini sering 

juga dilakukan, baik pada waktu pembukaan unit outlet baru maupun dengan 

mengadakan bulan promosi untuk menaikkan penjualan, maka sebaiknya 

dirundingkan dengan rinci dan secara tertulis dengan pemberi waralaba, 
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dukungan yang kurang memadai dari Pihak Pemberi Waralaba. Hal ini terjadi 

bilamana Pemberi Waralaba kurang memilki keahlian yang dijanjikan atau 

dibutuhkan, dalam menjalankan suatu bisnis rata-rata masih terdapat 

kekeliruan ini dikarenakan kurangnya pemahaman oleh franchisor.  

 

c. Solusi untuk mengatasi masalah yang timbul dalam pelaksanaan 

perjanjian Waralaba  

Pada umumnya dalam dunia bisnis khususnya bisnis Perjanjian 

Waralaba pada bagian akhir dari suatu perjanjian dicantumkan suatu klausula 

yang dapat menentukan apabila terjadi perselisihan atau sengketa sebagai 

akibat dari perjanjian maka para pihak akan memilih penyelesain sengketa 

yang terbaik bagi mereka. 

Sengketa biasanya bermula dari suatu situasi di mana ada pihak yang 

merasa dirugikan oleh pihak lain. Perasaan tidak puas akan muncul ke 

permukaan apabila terjadi conflict of interest. Pihak yang merasa dirugikan 

akan menyampaikan ketidakpuasannya kepada pihak kedua, apabila pihak 

kedua dapat menanggapi dan memuaskan pihak pertama, selesailah konflik 

tersebut, sebaliknya jika reaksi pihak kedua menunjukkan perbedaan pendapat 

atau memiliki nilai-nilai yang berbeda, akan terjadilah apa yang dinamakan 

sengketa. 

Pada umumnya penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui forum 

pengadilan, namun demikian, dengan mengingat akan sifat dari pemberian 

waralaba, khusunya waralaba format bisnis, penyelesaian perselisihan yang 

dilakukan melalui forum peradilan dikhawatirkan oleh pihak pemberi 



8 
 

waralaba akan menjadi forum “buka-bukaan” bagi Penerima Waralaba yang 

tidak beritikad baik. Untuk menghindari hal tersebut maka sebaiknya setiap 

sengketa yang berhubungan dengan perjanjian pemberian waralaba 

diselesaikan dalam kerangka pranata alternatif penyelesain sengketa, termasuk 

di dalamnya pranata arbitrase. 

Pranata Penyelesaian Sengketa Alternatif, termasuk di dalamnya 

pranata Arbitrase di Indonesia saat ini telah diatur dalam suatu peraturan 

perundang-undangan tersendiri, yaitu Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 

tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. 

Adapula penyelesaian dapat dilakukan dengan cara: 

1. Penyelesaian Melalui Bipartit atau negosiasi 

Penyelesaian melalui biparit ini adalah penyelesaian oleh para 

pihak yang berselisih secara musyawarah mufakat tanpa ikut campur pihak 

lain, sehingga dapat memperoleh hasil yang menguntungkan kedua belah 

pihak. Selain itu, musyawarah dapat menekan biaya serta menghemat 

waktu. 

2. Penyelesaian Melalui Mediasi 

Penyelesaian melalui mediasi (mediation) ini dilakukan melalui 

seorang penengah yang disebut mediator. Mediasi adalah intervensi 

terhadap suatau sengketa oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak 

berpihak dan netral serta membantu para pihak yang berselisih mencapai 

kesepakatan secara sukarela terhadap permasalahan yang disengketakan. 
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3. Penyelesaian Melalui Konsiliasi 

Penyelesaian melaui konsiliasi (conciliation) itu dilakukan melalui seorang 

atau beberapa orang atau badan sebagai penengah yang disebut konsiliator 

dengan mempertemukan atau memberi fasilitas kepada pihak-pihak yang 

berselisih untuk menyelesaikan perselisihan secara damai. Konsiliator ikut 

serta secara aktif memberikan solusi terhadap masalah yang 

diperselisihkan.  

4. Penyelesaian Melalui Arbitrase 

Dengan adanya era demokratisasi dalam semua aspek kehidupan 

berbangsa dan bernegara, perlu diakomodir keterlibatan masyarakat dalam 

penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui konsiliasi maupun 

arbitrase. Penyelesaian perselisihan melalui arbitrase pada umumnya, telah 

diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan 

Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berlaku di bidang sengketa bisnis. 
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PENUTUP 

A. Kesimpulan  

1. Waralaba ini didasarkan pada suatu perjanjian yang disebut 

denganPerjanjian franchise (franchise Agreement). Perjanjian franchise ini 

menurut pasal 5Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2007 tentang 

Waralaba.  

2. Kurangnya pelatihan serta bimbingan dalam  keahliannya karena jumlah 

outlet yang sedikit sehingga pelatihan tidak semaksimal mungkin, 

dukungan yang kurang memadai dari Pihak Pemberi Waralaba. Hal ini 

terjadi bilamana Pemberi Waralaba kurang memiliki keahlian yang 

dijanjikan atau dibutuhkan, dalam menjalankan suatu bisnis rata-rata 

masih terdapat kekeliruan ini dikarenakan kurangnya pemahaman oleh 

franchisor.  

 

B. Saran  

1. Penerima waralaba sebelum memutuskan untuk membeli hak waralaba 

harusmenyesuaikan dengan karakter diri penerima waralaba itu sendiri, 

karenaformat bisnis waralaba harus mengikuti prosedur yang ditentukan 

pemberiwaralaba yang nantinya dirasakan mengekang kreatifitas dan ego 

penerimawaralaba. 

2. Tidak ada yang salah atau tidak baik dari ketentuan yang ada,baik yang 

mengatur mengenai waralaba. Perbedaan ketentuan-ketentuan tersebut 

harus dapat dimanfaatkan dan disesuaikan dengan kebutuhan dari, baik 

pemilik hak atas kekayaan intelektual yang akan mengembangkan 
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usahanya di Indonesia secara tidak langsung, melalui pemberian waralaba 

maupun pihak yang akan melaksanakan hak atas kekayaan intelektual 

yang akan diwaralabakan tersebut. 
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