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ABSTRAK 

 
Konsep bisnis waralaba akhir-akhir ini telah menjadi salah satu pusat 

perhatian sebagai bentuk terobosan pengembangan usaha. Mengingat usaha 
yang di waralabakan adalah usaha-usaha yang telah teruji dan sukses 
dibidangnya, sehingga dianggap dapat “menjamin” mendatangkan keuntungan. 
Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa rumah makan bebek goreng H.Slamet 
beralamat di Sedah room Lor RT 01 RW 07, Kartasuro,Sukoharjo,Jawa 
Tengah,dalam melaksanakan kegiatan waralaba nya dengan perjanjian kerja 
sama ada 14 pasal. Selanjutnya adanya perjanjian tersebut memberikan 
perlindungan hokum hak kekayaan intelektual dalam perjanjian waralaba. 
Penerapan HKI di bidang merek bebek goreng H Slamet sesuai Pasal 4 sampai 
dengan Pasal 6 PP Nomor 42 Tahun 2007. Rahasia dagang di bebek goreng H. 
Slamet dalam pemilihan bahan bebek dan cara pengolahan sambal korek sesuai 
dengan Pasal 3 UU Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. Akibat 
hokum apabila terjadi wanprestasi pada perjanjian waralaba Bebek Goreng Haji 
Slamet sesuai Pasal 1236 danPasal 1243 KUHPerdata. 

 
Kata Kunci: PerlindunganHukum, HAKI, Waralaba.  

 
ABSTRACT 

 
The concept of franchising business lately has been one of the limelight as 

a form of business development breakthrough. Given the effort that franchise 
business is the efforts that have been tested and successful in their jobs, so it is 
considered to be "secure" bring in profit.  In this study tells us that fried duck 
restaurants located at H.SlametSedahromoLor RT 01 RW 07, Kartasuro, 
Sukoharjo, Central Java, in carrying out the activities of its franchise with there 
article 14 cooperation agreement. Furthermore the existence of that agreement 
provide the legal protection of intellectual property in franchising agreements. 
Application of the INTELLECTUAL PROPERTY in the field of fried Duck brand 
H.Slamet according to article 4 Article 6 PP Number 42 in 2007.  Trade secrets in 
the fried duck h. Slamet in the selection of material and the way the duck sauce 
processing matches according to article 3 of ACT No. 30 of 2000 About trade 
secrets. The legal consequences in case of tort on Fried Duck franchise 
agreement Haji Slamet according to article 1236 and section 1243 KUHPerdata.  

Keywords: Law, INTELLECTUAL PROPERTY Protection, The Franchise. 
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PENDAHULUAN 

Konsep bisnis waralaba akhir-akhir ini telah menjadi salah satu pusat 

perhatian sebagai bentuk terobosan pengembangan usaha. Mengingat usaha yang 

diwaralabakan adalah usaha-usaha yang telah teruji dan sukses dibidangnya, 

sehingga dianggap dapat “menjamin” mendatangkan keuntungan.Faktor ini yang 

kemudian menjadi “magnet” untuk menarik animo masyarakat secara luas. 

Melalui konsep waralaba seseorang tidak perlu memulai usaha dari nol, karena 

telah ada sistem yang terpadu dalam waralaba, yang memungkinkan seorang 

penerima waralaba menjalankan usaha dengan baik. Pada saat sekarang ini, 

sulitnya mencari pekerjaan dan adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 

membuat sebagian orang berminat untuk melakukan usaha waralaba.  

Para pihak yang terlibat dalam waralaba dijelaskan pada Pasal 1 ayat (2) 

dan (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2007 tentang 

Waralaba menyatakan bahwa pemberi waralaba (Franchisor) adalah orang 

perseorangan atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan atau 

menggunakan waralaba yang dimilikinya kepada penerima waralaba. Sementara 

itu penerima waralaba (Franchisee) adalah orang perseorangan atau badan usaha 

yang diberikan hak oleh pemberi waralaba untuk memanfaatkan atau 

menggunakan waralaba yang dimiliki pemberi waralaba.1 

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik 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.  

                                                           
1AnkiNovairi Dari danAdityaBayuAji, 2011, Kaya Raya denganWaralaba, Jakarta: Kata Hati, 

Hal. 107.  
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Waralaba dalam perspektif Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu 

pemberian lisensi atau hak untuk memanfaatkan, menggunakan secara bersama-

sama dua jenis Hak Kekayaan Intelektual tertentu, yaitu Merek (termasuk merek 

dagang, merek jasa dan indikasi asal) dan Rahasia Dagang. Hak pemanfaatan dan 

penggunaan kedua jenis Hak Kekayaan Intelektual tersebut tidak dapat 

dipisahkan. Dalam hal Hak Kekayaan Intelektual yang diberikan hanyalah hak 

untuk menjual atau mendistribusikan produk barang atau jasa dengan 

menggunakan merek tertentu saja, yang tidak disertai dengan kewenangan dan 

atau tindakan untuk melakukan suatu hal tertentu baik dalam bentuk pengelolaan 

atau pengolahan lebih lanjut yang memberikan tambahan nilai pada produk 

barang yang dijual tersebut, maka hal yang demikian tidak jauh berbeda dari suatu 

bentuk pendistribusian barang.2 

Peraturan Menteri Perdagangan No. 12/M-Dag/Per/3/2006 tentang 

Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba 

ditegaskan bahwa : 

Waralaba (franchise) adalah perikatan antara pemberi waralaba dengan 
penerima waralaba di mana penerima waralaba diberikan hak untuk 
menjalankan usaha dengan memanfaatkan dan/atau menggunakan hak atas 
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.3 
 

Para pihak yang melaksanakan kewajiban-kewajiban akan terlindungi 

secara hukum. Perjanjian mitra dalam waralaba tersebut merupakan salah satu 

                                                           
2Lathifah Hanim, 2011, Perlindungan Hukum Haki Dalam Perjanjian Waralaba Di 

Indonesia,Fakultas Hukum Unissula. hal. 575. 
3Anak Agung Deby,Wulandari dan Ida Bagus Putra Atmadja, 2008, Perlindungan Hukum Bagi 

Franchisee Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Bisnis Franchise,Jurnal Hukum. Vol. 
2.No. 3. 
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aspek perlindungan hukum kepada para pihak dari perbuatan merugikan pihak 

lain, termasuk dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan 

Intelektual. Hal ini dikarenakan perjanjian tersebut dapat menjadi dasar hukum 

yang kuat untuk menegakkan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat 

dalam sistem waralaba. Jika salah satu pihak melanggar isi perjanjian, maka pihak 

lain dapat menuntut pihak yang melanggar tersebut sesuai dengan hukum yang 

berlaku. Perjanjian Waralaba telah mengatur tentang perlindungan HAKI secara 

spesifik, yakni dengan memperjanjikan batasan-batasan tertentu yang harus 

dipatuhi oleh franchisee, yang secara langsung maupun tidak langsung ditujukan 

untuk melindungi hak kekayaan intelektual dari pemberi waralaba. 

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka permasalahan 

dalam penelitian ini adalah:  (1) Bagaimanakah penerapan HAKI dalam perjanjian 

waralaba pada Bebek Goreng Haji Slamet, (2) Bagaimanakah akibat hukum 

apabila terjadi wanprestasi pada perjanjian waralaba Bebek Goreng Haji Slamet. 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Ingin mengetahui 

penerapan HAKI dalam perjanjian waralaba pada Bebek Goreng Haji Slamet. (2) 

Ingin mengetahui akibat hukum apabila terjadi wanprestasi pada perjanjian 

waralaba Bebek Goreng Haji Slamet. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan: (1) Hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan, khususnya hukum perdata dalam perjanjian bisnis waralaba. (2) 

Memberikan masukan kepada perusahaan dengan memberikan suatu kontribusi 

dalam pembuatan perjanjian mitra dalam mekanisme waralaba di bidang kuliner 

atau makanan. (3) Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti untuk menambah 

pengetahuan dan pengalaman tentang perjanjian mitra, sehingga peneliti dapat 
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memanfaatkan teori yang diperoleh saat kuliah dalam pelaksanaan secara nyata. 

Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu kelengkapan syarat 

untuk meraih gelar kesarjanaan di bidang hukum. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan peraturan hukum 

yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum, serta dalam praktek 

pelaksanaannya merupakan hukum positif sesuai dengan permasalahan 

penelitian.4Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian menggunakan 

pendekatan yuridis empiris.5Di dalam penelitian ini ada dua jenis dan sumber 

data, yaitu data primer dan data sekunder.Data primer diperoleh melalui 

wawancarasedangkandata sekunder merupakan data yang menunjang data primer 

dan di perolehdata melalui studi dokumen yang meliputibahan hukum primer 

merupakan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, antara 

lain:KUHPerdata, Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, 

Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, Peraturan Pemeritah Nomor 

42 Tahun 2007 tentang Waralaba, Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 

376/kep/ XI/1988 tentang Kegiatan Perdagangan, Peraturan Menteri Perdagangan 

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

Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba, Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 

376/kep/ XI/1988 tentang Kegiatan Perdagangandanbahan hukum sekunder yaitu 

bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, 

yang terdiri dari buku-buku yang yang relevan dengan 

                                                           
4H.Zainuddin Ali, 2009, MetodePenelitianHukum, Jakarta: SinarGrafika, hal. 11. 
5Bambang Sunggono, 2007, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Raja grafindo Persada, hal. 

72-79. 
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penelitian.Metodepengumpulan data menggunakanstudidokumendanwawancara6. 

Analisis  data dengan menggunakan metode deduktif dan induktif. Metode 

deduktif7 dilakukan dengan membaca, menafsirkan dan membandingkan, 

sedangkan metode induktif8 dilakukan dengan menterjemahkan berbagai sumber 

yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas sehingga diperoleh 

kesimpulan sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Penerapan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perjanjian Waralaba Pada 
Bebek Goreng Haji Slamet 
 

Hak kekayaan intelektual yang diterapkan dalam perjanjian waralaba pada 

bebek goreng H. Slamet adalah merek dan rahasia dagang, sebagaimana 

tercantum pada Pasal 6 dan Pasal 13 dalam surat Perjanjian Kerja Sama 

Pasal 6 ayat (2) pada kewajiban franchisee dalam perjanjian kerja sama 

menjelaskan bahwa franchisee setuju pengadaan kartu nama, formulir, kwitansi, 

seragam dan benda-benda lain yang diperlukan untuk menunjang usaha bebek 

goreng H. Slamet berdasarkan merek dagang. 

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 

pada Pasal 3 huruf f adalah Hak Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar. 

Dengan tidak terpenuhinya unsur tersebut menjadikan suatu perjanjian waralaba 

yang dilakukan pada saat proses pendaftaran merek belum bisa disebut sebagai 

perjanjian waralaba yang sebenarnya. Jika pendaftaran perjanjian waralaba 

dilaksanakan dalam rangka dan untuk kepentingan pembinaan usaha dengan cara 

waralaba, maka persyaratan untuk dapat dilakukan pendaftaran waralaba juga 
                                                           
6LexiMoelong, 2008, MetodePenelitianKualitatif, Jakarta: RosdaKarya, Hal. 48. 
7BambangSunggono, 2010, MetodologiPenelitianHukum, Jakarta: RajawaliPers, hal. 114. 
8Ibid. 
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harus sejalan dengan peraturan yang mengatur mengenai waralaba, dalam hal ini 

harus disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 

Tahun 2007 khususnya Pasal 3 huruf f, yaitu objek waralaba adalah Hak 

Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar. Untuk membuktikan bahwa Hak 

Kekayaan Intelektual itu telah terdaftar tentu harus dengan pembuktian 

kepemilikannya. Dalam hal ini menurut pendapat penulis harus dilampirkan juga 

sertifikat bukti kepemilikan atas Hak Kekayaan Intelektual tersebut. 

Merek dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu Merek Dagang dan 

Merek Jasa. Merek yang dimiliki oleh H. Slamet merupakan merek dagang pada 

barang yang diperdagangkan. Merek dagang dipakai pada barang berdasarkan 

kelas-kelasnya. Kelas barang adalah kelompok jenis barang yang mempunyai 

persamaan dalam sifat, cara pembutan, dan tujuan penggunaannya. 

Merek dapat dimiliki oleh orang lain melalui berbagai cara. Hal ini termuat 

dalam Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 

Tentang Merek. Atas dasar bunyi pasal tersebut, pada merek bebek goreng H. 

Slamet dapat dimiliki oleh orang lain melalui perjanjian. Pengaturan mengenai 

perjanjian waralaba sebagai dasar penyelenggaraan usaha waralaba terdapat dalam 

Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 PP Nomor42 Tahun 2007. Pasal 4 menyebutkan 

bahwa waralaba diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara pemberi 

waralaba dengan penerima waralaba dengan memperhatikan hukum Indonesia.  

Waralaba sebagai suatu konsep bisnis yang intinya adalah terkadungnya 

Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam usaha tersebut. Oleh karena itu, peraturan 

perundang-undang di Indonesia mewajibkan suatu waralaba mendaftarkan Hak 

Atas Kekayaan Intelektualnya. Ketentuan ini bersifat tegas mengingat setiap 

waralaba yang Hak Atas Kekayaan Intelektual tidak terdaftar maka tidak dapat 
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melakukan usahanya. Sehingga pendaftaran Hak Atas Kekayaan Intelektual suatu 

waralaba adalah keharusan di Indonesia, sebagai bentuk perlindungan hukum bagi 

pelaku bisnis waralaba dan masyarakat. 

Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagai sebuah konsep berasal dan 

berkembang di negara barat. Oleh karena itu, manfaat sistem HKl lebih sering 

didengungkan oleh negara-negara maju selaku produsen atau penghasil HKI. 

Kebanyakan argumen yang diajukan sebagai pembenar terhadap sistem HKI 

didasarkan pada perspektif pembangunan ekonomi, peningkatan inovasi dan 

peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Akibat Hukum Apabila Terjadi Wanprestasi Pada Perjanjian Waralaba 
Bebek Goreng Haji Slamet 
 

Bentuk perlindungan atau sarana perlindungan hukum bagi para pihak 

dalam bisnis waralaba tidak diatur secara mengkhusus dalam satu peraturan 

perundangan, melainkan umumnya ditentukan dalam perjanjian waralaba yang 

merupakan perjanjian baku yang dibuat oleh franchisor dan dilakukan sesuai 

dengan kesepakatan para pihak dalam perjanjian waralaba (Pasal 1320 KUH 

Perdata). Apabila Pasal 1320 KUH Perdata tersebut telah dipenuhi, maka 

kekuatan dari perjanjian tersebut adalah wajib diberlakukan seperti undang-

undang (memiliki kekuatan memaksa), serta harus dijalankan dengan itikad bik 

(Pasal 1338 KUH Perdata). 

Perjanjian dapat dijumpai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUHPer) Buku III tentang Perikatan, Bab Kedua, bagian kesatu sampai keempat. 

Rumusan tentang perjanjian dapat dijumpai di dalam Pasal 1313 KUHPer yang 

menyebutkan bahwa: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang 

atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”  
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Wanprestasi adalah saat di mana salah satu pihak dianggap telah gagal 

dalam menjalankan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini. Dalam hal terjadi 

wanprestasi, pihak yang diciderai janjinya berhak menuntut pemenuhan 

kewajiban oleh pihak yang melakukan wanprestasi ataupun meminta pembatatan 

perjanjian ini. 

Setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat Perjanjian ini, akan 

diselesaikan secara musyawarah mufakat. Apabila musyawarah mufakat tidak 

dapat menyelesaikan perselisihan, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan 

melalui Pengadilan. 

Adanya permasalahan yang timbul antara Franchisee dan Franchisor Pada 

Produk Bebek Goreng Haji Slamet dapat terjadi apabila salah satu pihak tidak 

memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya dan tidak dipenuhinya kewajiban 

itu karena ada unsur salah padanya. Ketentuan Pasal 1236 dan Pasal 1243 

KUHPerdata menyebutkan bahwa dalam hal debitur lalai untuk memenuhi 

perikatanya, maka pihak kreditur berhak untuk menuntut penggantian kerugian, 

yang berupa ongkos-ongkos, kerugian dan bunga atas dasar keterlambatan prestasi 

harus didahului dengan somasi.9 

Menurut ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata menentukan bahwa, debitur 

dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau 

berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini 

mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang 

ditentukan. Adapun unsur-unsur dari kelalaian yaitu debitur sama sekali tidak 

berprestasi, debitur keliru berprestasi, dan debitur terlambat berprestasi. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan 

                                                           
9 J. Satrio, 1993,  HukumPerikatan, Bandung : Alumni, hal.144. 
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Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa ada 5 (lima) macam penyelesaian 

sengketa yaitu Konsultasi, Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitase. Perjnjian 

Kerjasama dalam bisnis waralaba di rumah makan bebek goreng H. Slamet 

enggunakan Perjanjian tertulis.  

Ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata hanya menetapkan, bahwa tuntutan 

ganti rugi yang muncul sebagai akibat prestasi yang terlambat, harus didahului 

dengan somasi. Dalam konteks penelitian dan penulisan jurnal ini, pola 

penyelesaian ditempuh hanya negosiasi yang dilakukan kedua belah pihak.   

Kekuatan hukum negosiasi terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang 

menentukan syarat sahnya perjanjian, Pasal 1338 KUHPerdata menentukan 

bahwa semua persetujuan yang dibuat berlaku sebagai Undang-Undang bagi 

mereka yang membuatnya, dan Pasal1365 KUHPerdata menentukan bahwa setiap 

perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, dan 

mewajibkan untuk mengganti kerugian tersebut. Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Pilihan 

Penyelesaian Sengketa. 

Pasal 17 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia 

Dagang.Penghentian semua perbuatan menggunakan Rahasia Dagang. Mitra 

kerjasamanya melakukan pelanggaran tidak secara sematamata melakukan 

pemutusan hubungan kontrak/perjanjian kerjasama atau penghentian semua 

kegiatan atau perbuatan usaha waralaba, akan tetapi demi untuk tetap 

mempertahankan kualitas resep yang dimilikinya masih memberikan alternatif 
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kepada penerima waralaba yang telah diputus kontraknya untuk tetap 

menggunakan bahan baku yang diproduksi oleh pemilik waralaba.10 

 

PENUTUP  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis tentang 

perlindungan hukum hak kekayaan intelektual dalam perjanjian waralaba (Studi 

Tentang Perlindungan Hukum Bagi Franchisee dan Franchisor Pada Produk 

Bebek Goreng Haji Slamet) dapat disusun kesimpulan : 

Pertama, rumah makan bebek goreng H Slamet beralamat di Sedahromo 

Lor RT 01 RW 07, Kartasuro, Sukoharjo, Jawa Tengah. Dalam melaksanakan 

kegiatan waralabanya dengan perjanjian kerjasama ada 14 pasal, yang berisi 

tentang: (a) Para pihak yang terlibat: Franchisor yaitu H. Slamet Raharjo. 

Franchisee yaitu pihak yang menerima hak ekslusif itu dari franchisor, selaku 

penerima franchise yang selanjutnya disebut franchisee,(b)Hak Franchisor: 

Franchisor sebagai pemilik merek rumah makan bebek goreng H. Slamet terdapat 

pada pasal 3 ayat (1 dan 2) serta pasal 3 dalam Perjanjian Kerjasama. Hak 

Franchise Hak-hak franchisee merupakan kewajiban bagi franchisor di dalam 

perjanjian terdapat pasal 4, (c) Penentuan lokasi ini termuat dalam isi perjanjian 

Kerjasama pada Pasal 2 ayat (4), (d) Jangka waktu franchise terdapat pada Pasal 

8, (e) Pelatihan sebagai kewajiban franchisor terdapat pada Pasal 5 ayat (1), (f) 

Franchisee, atas permintaan franchisor, juga berkewajiban untuk memberikan 

LPB (Laporan Penjualan Bulanan) terdapat pada Pasal 10, (g) Kunjungan 

pemeriksaan dan evaluasi kerja terdapat pada Pasal 12 ayat (7)  dalam Perjanjian 

Kerjasama, (h) Perlindungan HKI dan Larangan Persaingan, (i) Franchisee wajib 

                                                           
10Ibid, hal. 105. 



12 
 

 

melindungi dan menjaga kerahasiaan atas bahan-bahan, resep-resep, pengelolaan 

dan pengoperasian, jasa pelayanan yang dimiliki dan diberikan oleh franchisor 

selama jangka waktu franchise dan untuk jangka waktu setidaknya 2 (dua) tahun 

setelah jangka waktu franchise berakhir. 

Kedua, denganadanya perjanjian tersebut memberikan perlindungan hukum 

hak kekayaan intelektual dalam perjanjian waralaba Bagi franchisee dan 

franchisor Pada Produk Bebek Goreng Haji Slamet. Perlindungan hukum tersebut 

dapat dijelaskan sebagai berikut: Pertama, Penerapan HKI, (a) Bidang Merek. 

Merek bebek goreng H. Slamet dapat terkenal dan ada di berbagai daerah karena 

dalam perkembangannya dilakukan waralaba. Hal ini sesuai dengan pengertian 

waralaba sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan di 

Indonesia, yaitu di dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang 

Waralaba. Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 PP No. 42 Tahun 2007. Pasal 4 

menyebutkan bahwa waralaba diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis 

antara Pemberi Waralaba dengan Penerima Waralaba dengan memperhatikan 

hukum Indonesia.(b)Rahasia Dagang. Unsur rahasia dagang memegang peranan 

yang sangat penting terutama dalam waralaba. Rahasia dagang di bebek goring H. 

Slamet yaitu dalam pemilihan bahan bebek dan cara pengolahan sambal korek. 

Hal ini sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 

Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. Kedua, akibat hukum apabila terjadi 

wanprestasi pada perjanjian waralaba Bebek Goreng Haji Slamet.Apabila terjadi 

perselisihan dan upaya penyelesaian perselisihan franchisee antara franchisee 

dengan franchisor didasarkan atas kesepakatan dalam bentuk perjanjian waralaba, 

yakni melalui musyawarah, melalui pengadilan dilakukan apabila dalam 

musyawarah perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan.  Adanya permasalahan 
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yang timbul antara franchisee dan franchisor Pada Produk Bebek Goreng Haji 

Slamet dapat terjadi apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya 

sebagaimana mestinya dan tidak dipenuhinya kewajiban itu karena ada unsur 

salah padanya. Ketentuan Pasal 1236 dan Pasal 1243 KUHPerdata menyebutkan 

bahwa dalam hal debitur lalai untuk memenuhi perikatanya, maka pihak kreditur 

berhak untuk menuntut penggantian kerugian. 

Saran 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis dapat 

memberikan saran senagai berikut: Pertama, bagi para pihak dalam perjanjian 

kerjasama dalam waralaba untuk lebih memberikan kepastian dan perlindungan 

hokum bagi pemilik HKI dalam Perjanjian waralaba sebaiknya selalu 

dicantumkan klausula yang mengatur tentang perlindungan HKI yang memuat 

batasan-batasan yang harus dipatuhi penerima waralaba. Dan perusahaan 

disarankan juga untuk membuat perjanjian tambahan untuk melindungi HKI 

tersebut. Kedua, upaya hukum yang harus ditempuh oleh para pihak apabila 

terjadi perselisihan atau sengketa mengenai perjanjian dan pelaksanaannya 

sebaiknya,disarnkan bagi para pihak untuk mencantumkannya dan memilihnya 

secara jelas dan tegas dalam perjanjian atau kontrak yang disepakati.Disarankan 

pula bagi para pihak yang terlibat dalam kontrak bisnis, khususnya dalam 

waralaba dalam menyelesaikan setiap permasalahan hukum yang timbul dalam 

pelaksanaan kontrak diselesaikan dengan upaya-upaya kekeluargaan yang 

ditempuh itu adalah dengan jalan bernegosiasi untuk mendapatkan solusi yang 

terbaik 
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