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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk dan isi perjanjian waralaba 

pada lembaga bimbingan belajar Smartgama, pelaksanaan perjanjian dan kendala-

kendala yang muncul dalam pelaksanaannya di Lembaga bimbingan belajar 

Smartgama.Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil 

penelitian disimpulkan bahwa bentuk dan isi perjanjian waralaba di lembaga 

bimbingan belajar Smartgama merupakan perjanjian baku atau perjanjian standar 

secara tertulis, dan disertai materai. Pelaksanaan perjanjian waralaba segi hukum 

perdata terdiri asas kebebasan berkontrak dan perundang-undangan di bidang 

hukum perdata. Kendala-kendala yang muncul dalam pelaksanaannya adalah 

pihak franchisee tidak segera membayarkan biaya franchise fee tersebut. 

 

Kata Kunci: perjanjian, perjanjian waralaba, waralaba dibidang pendidikan 

ABSTRACT 

The purpose of this research is to know the form and content of the covenant of a 

franchise on Smartgama course, the implementation of the agreement and 

constraints that have been appearing in its implementation in Smartgama course 

is raw agreement and constraints that have been appearing in its implementation 

in Smartgama course. Method an anaysis of the data used was a method of 

kualitatif. The result of research concluded that the form of a franchise in 

smartgama course fledged or standard agreement in writing, and accompanied 

stamp. The implementation of a franchise agreement the perspective of civil law 

consisting freedom principle contract and legislation in the field of civil law. 

Constraints that have been appearing in its implementation are designated 

franchisee not immediately pay the cost of these fees are franchise. 

 

Keywords : agreement, franchise agreement, franchise in the education sector 
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PENDAHULUAN 

Salah satu kegiatan ekonomi khususnya di bidang perdagangan yang saat ini 

sedang mendapat perhatian khusus dari pemerintah, bahkan sedang berkembang 

pesat adalah bisnis dengan sistem waralaba. Bisnis dengan sistem waralaba pada 

dasarnya adalah sebuah metode pendistribusian barang dan jasa kepada 

masyarakat konsumen.
1
 

Dalam peraturan Pemerintah RI No.16 Tahun1997 tanggal 18 Juni 1997 

tentang waralaba dikatakan bahwa:
2
 

“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 dan atau 

jasa”(Pasal 1 angka 1). 

 

Hubungan antara pemberi waralaba dan penerima waralaba merupakan suatu 

hubungan timbal balik. Pada satu sisi, pemberi waralaba memberi bantuan kepada 

penerima waralaba dan di sisi lain penerima waralaba memberi royalty kepada 

pemberi waralaba sehingga kedua-duanya saling bekerja sama dalam 

meningkatkan pemasaran produknya di tengah masyarakat dengan melalui tata 

cara yang ditentukan oleh pemberi waralaba. Dengan bantuan modal dari 

Penerima Waralaba yang juga ikut menanggung resiko, dan mempunyai dedikasi 

tinggi, maka pertumbuhan perusahaan dapat berjalan dengan lancar dan ringan.
3
 

Sistem bisnis waralaba bisa dilakukan dengan berbagai hal, yaitu bidang 

barang dan bidang jasa. Misalkan saja Bimbingan Belajar Smartgama yang bisnis 

                                                           
1
 Moch Basarah,2008,Bisnis Franchise dan Aspek-Aspek  Hukumnya, Bandung :Citra Aditya 

Bakti, Hal. 2 
2
 Wijaya Gunawan,2002, Lisensi atau Waralaba, Jakarta : Rajagrafindo persada, Hal. 20 

3
Joseph Manchuso dan Donald Boroian,1995,Pedoman Membeli dan Mengelola Franchise, 

Jakarta: Delapatrasa, Hal. 17 
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waralabanya dalam bentuk bidang jasa. Smartgama adalah suatu Lembaga 

Bimbingan Belajar yang berkantor pusat di kota Surakarta yang didirikan sejak 29 

Mei 2009 dan kini telah memiliki lebih dari 40 Kantor Cabang yang tersebar di 

seluruh kota yang ada di Indonesia. Lembaga Bimbingan Belajar Smartgama 

bergelut pada bidang pendidikan yang berfungsi sebagai wadah berhimpunannya 

angota masyarakat pendidikan yang memiliki persamaan kehendak dalam 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Lembaga Bimbingan Belajar Smartgama 

menggunakan metode Brilliant solution, anak didik Lembaga Pendidikan 

Smartgama akan dilatih untuk dapat mengerjakan denagn cerdas atau dengan pola 

pemikiran yang sangat sederhana. 

Masalah yang hendak penulis bahas agar yaitu pertama, bagaimana bentuk 

dan isi dari perjanjian waralaba di lembaga bimbingan belajar smargama? Kedua, 

bagaimana pelaksanaan dari perjanjian waralaba di Lembaga Bimbingan Belajar 

smartgama? Ketiga, kendala-kendala yang timbul dalam proses perjanjian 

waralaba di Lembaga Bimbingan belajar smartgama? Penelitian yang dilakukan 

penulis memiliki tujuan (a) untuk mengetahui bentuk dan isi perjanjian waralaba 

di bimbingan belajar smartgama. (b) untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian 

waralaba pada bimbingan belajar smartgama. (c) mengetahui kendala-kendala 

yang timbul dalam proses perjanjian waralaba di bimbingan belajar smartgama. 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai tambahan khasanah 

dalam ilmu pengetahuan tentang hukum. Khususnya dalam proses perjanjian 

waralaba yang ada di Indonesia. 
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Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini ialah: pertama, metode 

pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan 

yuridis empiris yakni suatu penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan 

hukum (peraturan yang berlaku) dengan fenomena atau kenyataan yang terjadi di 

lapangan serta dalam prakteknya sesuai dengan yang terjadi sebenarnya.
4
 Kedua,  

jenis penelitian dalam penulis ini adalah penelitian deskriptif, dimana 

dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, 

keadaan atau gejala-gejala lainnya. Apabila pengetahuan tentang suatu masalah 

sudah cukup, maka sebaiknya dilakukan penelitian menyeluruh yang 

dimaksudkan untuk menguji hipotesa-hipotesa tertentu.
5
 

Lokasi penelitian di Bimbingan Belajar Smartgama Surakarta. Jenis data 

yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung di lapangan. Teknik 

pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. 

metode analisis data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah 

metode analisis deskriptif kualitatif. Metode analisis deskriptif kualitatif yakni 

metode yang dilakukan dengan cara yakni data yang diperoleh disusun secara 

sistematis. Kemudian dari data tersebut lalu disimpulkan sehingga dapat diperoleh 

gambaran yang baik, jelas dan dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai 

obyek penelitian yang diteliti. 

 

 

 

                                                           
4
Hadari Nawawi,1991 ,Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta : UGM Press, Hal. 11 

5
Soerjono Soekanto,2007, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta :UI Press, Hal.10 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bentuk dan Isi Perjanjian Waralaba di Lembaga Bimbingan Belajar 

Smartgama 

Berdasarkan hasil penelitian tentang bentuk dan isi perjanjian waralaba di 

Bimbingan. Dalam bentuk perjanjian waralaba berbentuk tertulis dan sesuai 

dengan bentuk perjanjian baku yang mana suatu perjanjian itu dibentuk kehendak 

pihak pertama, pihak kedua hanya bersifat menerima atau menolaknya, apabila 

menerima dengan surat perjanjian yang dibuat sesuai dengan kehendak pihak 

pertama maka terjadinya kesepakatan dalam perjanjian itu, dan para pihak 

bertanda tangan di surat perjanjian itu. 

Dari bentuk surat perjanjian di Lembaga Bimbingan Belajar Smartgama 

ini menyebutkan surat perjanjian kerjasama pengelolaan Smartgama. Jika dilihat 

dari isi perjanjiannya, tetap berlandaskan sistem waralaba. Yaitu kerjasama 

dimana pemberi waralaba (franchisor) memberikan izin kepada penerima 

waralaba (franchisee) untuk menggunakan hak intelektualnya, seperti nama, 

merek dagang produk dan jasa dan sistem operasi usahanya. Sebagai timbal 

balikya, penerima waralaba membayar suatu jumlah seperti royalty fee.  

 Terdapat dalam isi perjanjian perjanjian waralaba pada Pasal 4 nomor 3 

yaitu: “Pihak kedua bersepakat membayar royalty sebesar Rp. 300.000, 00 (tiga 

ratus ribu rupiah) setiap bulan dari pendapatan kotor yang meliputi pendaftaran, 

biaya bimbingan siswa dan penghasilan lain yang diperoleh dengan menggunakan 

nama Lembaga Bimbingan Belajar Smartgama, yang dibayarkan selambat-

lambatnya pada tanggal 5 bulan berikutnya”. 

Beberapa asas perjanjian sebagaimana diatur dalam Buku III Kitab 

Undang-undang Hukum Perdata, yaitu: Asas kebebasan berkontrak, asas pacta 
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sunt servanda, asas konsensualisme, asas itikad baik, dan asas keseimbangan.
6
 

Dalam Pasal 1338 KUH Perdata juga menjelaskan bahwa “Semua perjanjian yang 

dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang 

membuatnya”. Pasal ini dapat dikatakan sama halnya dengan asas kebebasan 

berkontrak. Surat perjanjian ini sah dan dianggap sebagai undang-undang bagi 

para pihak. Tetapi dalam pembuatan surat perjanjian ini tetap pihak pertama yang 

lebih leluasa dalam berbagai halnya. Karena pihak pertama yang membuatnya. 

Pihak kedua hanya menerima atau menolaknya saja. 

Menurut Abdulkadir Muhammad, syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana 

diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu (a) Sepakat 

mereka yang mengikatkan dirinya (b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan 

(c) Suatu hal tertentu (d) Suatu sebab yang halal.
 7

 

Dalam hal sepakat, kedua belah pihak wajib menandatangani surat 

kerjasama tersebut. Pihak kedua berhak membaca secara detail terlebih dahulu 

dari surat perjanjian tersebut, sehingga dalam menyetujui tidak ada unsur 

terpaksa. Suatu hal atau objek tertentu merupakan pokok perjanjian, objek 

perjanjian dan prestasi yang wajib dipenuhi. Prestasi itu harus tertentu atau 

sekurang-kurangnya dapat ditentukan.
8
  

Jika dilihat dalam Pasal 1332 KUH Perdata menyatakan bahwa “Hanya 

barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu 

perjanjian”. Pasal ini mengatur tentang obyek dari suatu perjanjian. Hal tertentu 

                                                           
6
 Soedharyo Soimin, 2007, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 

Hal. 332 
7
 Abdulkadir Muhammad, 2000, Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 228. 

8
 Ibid, Hal 231  
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yang dimaksudkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, suatu barang yang hanya 

dapat diperdagangkan.  

Dalam surat perjanjian usaha waralaba Lembaga Bimbingan Belajar 

Smartgama yang menjadi obyek adalah sistem-sistem dari usaha tersebut.dari 

harga merk, sistem keuangan, hingga bangunan gedung. Yang jenisnya telah 

ditetapkan yaitu sistem waralaba. Sehingga telah sesuai dengan Pasal 1333 KUH 

Perdata yang mengenai obyek, menyebutkan paling sedikit jenisnya ditentukan. 

Suatu hal atau objek tertentu, keduanya sering disebut sebagai syarat obyektif 

untuk sahnya perjanjian. Syarat obyektif pertama yaitu suatu hal tertentu diartikan 

oleh Mariam Darus Badrulzaman sebagai obyek atau pokok perjanjian,  atau apa 

yang menjadi hak kreditur dan kewajiban bagi debitur.
 9 

Dalam tujuan kerjasama dalam Pasal 2 tersebut pihak pertama lebih 

mengutamakan terjaganya proses bisnis Lembaga Bimbingan Belajar Smartgama 

dari tingkatan nasional sampai tingkatan lokal secara baik, dan terjaminnya hak 

dan terlaksananya kewajiban masing-masing pihak. Dengan demikian 

menciptakan kesejahteraan bersama bagi pihak pertama dan pihak kedua. Sudah 

dilaksanakan dengan baik oleh para pihak-pihak.  

 

Pelaksanaan Perjanjian Waralaba di Lembaga Bimbingan Belajar 

Smartgama 

 Pelaksanaan perjanjian waralaba Lembaga Bimbingan Belajar Smartgama 

pihak pertama memberikan hak eksklusif kepada pihak kedua. Artinya pihak 

kedua berhak menggunakan merek dagang Lembaga Bimbingan Belajar 

                                                           
9
 Mariam Darus Badrulzaman, 2001, Kompilasi Hukum Perikatan, Bandung, Citra Aditya Bakti, 

Hal. 79-80 
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Smartgama. Berikut juga sistem-sistem yang dimiliki oleh pihak pertama 

diberikan juga kepada pihak kedua dengan cara yang benar.  

Pihak pertama telah memberikan sistemnya dan bertanggung jawab membuat 

peraturan kerja atau SOP Smartgama. Termasuk didalamnya adalah administrasi 

personalia dan admisnistrasi keuangan secara benar. Hal ini merupakan pemberian 

hak eksklusif untuk pihak kedua untuk menggunakan merek dagang Lembaga 

Bimbingan Belajar Smartgama telah dilaksanakan pihak pertama dengan baik 

sesuai isi perjanjiannya. 

 Dalam pelaksanaan perjanjian ini pihak kedua diwajibkan menggunakan 

sistem dan mekanisme pengelolaan operasional outlet ini menggunakan sistem 

dan mekanisme pengelolaan yang berlaku di Lembaga Bimbingan Belajar 

Smartgama. Dan selama dalam masa perjanjian tersebut perlu dilakukan produk 

baru, pihak kedua wajib mengkonsultasikan kepada pihak pertama yang kemudian 

akan diterbitkan surat perjanjian tambahan antara kedua belah pihak. pihak kedua 

juga sudah melaksanakan kesepakatan tersebut. 

Pihak kedua harus membayar franchise fee bisa disebut juga harga jual 

beli usaha waralaba. Pihak pertama menetapkan dengan harga Rp. 40.000.000, 00 

perlima tahun. Serta telah diterima dengan lengkap oleh pihak pertama sebelum 

penandatangan surat perjanjian kerjasama ini, dan untuk penerimaan jumlah uang 

masih diperlukan surat perjanjian ini sebagai tanda bukti penerimaannya yang sah 

dan sempurna (kuitansi). Tetapi pihak kedua meminta membayar franchise fee 

tersebut dua kali, dan pihak pertama memberi toleransi.  
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Padahal disebutkan dalam Pasal 4 perjanjian waralaba itu seharusnya 

pihak kedua membayar lunas. Setelah pembayaran dicicil pihak kedua tidak 

menepati janji karena tidak segera dibayar kurangan tersebut sesuai dalam isi surat 

perjanjian tersebut dalam Pasal 34 pihak kedua harus menerima sanksi dari pihak 

pertama. Untuk royalty fee perbulannya pihak kedua bersepakat membayar 

sebesar Rp.300.000, 00. Dan pelaksanaan ini juga dilakukan rutin tiap bulannya 

melalui sistem transfer.  

Para pelaku usaha waralaba dalam pembuatan perjanjian berusaha merujuk 

pada ketentuan-ketentuan yang telah dibuat oleh para pihak tersebut. Dan juga 

perjanjian telah disepakati bersama. Di dalam prakteknya perjanjian waralaba 

tersebut rancangannya sudah disiapkan terlebih dahulu oleh pihak pertama. 

Kemudian diberikan dan ditawarkan kepada pihak kedua, sebelum ditandatangani 

oleh kedua pihak. 

 Pihak kedua berhak untuk mencermati secara seksama terlebih dahulu. 

Apakah surat perjanjian itu telah sesuai apa yang diinginkan para pihak. apabila 

surat perjanjian itu ada yang perlu ditambahkan dalam lampiran yang terpisah dan 

tetap menjadi kesatuan dalam surat perjanjian itu. Setelah semua perjanjian 

tersebut di sepakati maka para pihak menandatangani surat perjanjian tersebut. 

 Pelaksanaan pada surat perjanjian ini telah dilaksanakan sesuai yang telah 

tercantum dalam surat perjanjian. Jenis Hak kekayaan Intelektual yang 

didaftarkan oleh Lembaga Bimbingan Belajar Smartgama adalah hak atas merek 

sudah terdaftar di Direktorat Jendral HAKI Departemen Hukum dan HAM sudah 

ada sertifikatnya. 



10 

 

 Kegiatan usaha, dalam surat perjanjian kegiatan usahanya adalah Bidang 

jasa yaitu pendidikan di Lembaga Bimbingan Belajar Smartgama. Dari apa yang 

telah dicantumkan dalam surat perjanjian dan pelaksanaannnya telah dicantumkan 

dalam surat perjanjian dan pelaksanaannya telah disesuaikan. Hak dan kewajiban 

para pihak disini adalah pihak kedua tidak boleh mengalihkan hak pengelolaan 

Lembaga Bimbingan Belajar Smartgama kepada pihak lain dengan alasan apapun, 

kecuali dapat ijin tertulis dari pihak pertama. 

Untuk hak dan kewajiban para pihak, pihak pertama wajib untuk 

memberikan sistemnya sebagaimana yang berlaku di Lembaga Bimbingan Belajar 

Smartgama kepada pihak kedua. Selama dalam masa perjanjian ini berlaku perlu 

dilakukan pengembangan produk baru, maka pihak kedua wajib melakukan 

konsultasi kepada pihak pertama yang kemudian akan diterbitkan surat perjanjian 

tambahan antara kedua pihak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dalam perjanjian ini. Pihak kedua tidak diperkenankan mengalihkan hak 

pengelolaan Lembaga Bimbingan Belajar Smartgama ini kepada pihak lain 

dengan alasan apapun, kecuali mendapat ijin tertulis dari pihak pertama.  

Pihak kedua berkesempatan untuk memperpanjang kerjasama ini dengan 

syarat kedua belah pihak telah melakukan kesepakatan terlebih dahulu paling 

lambat enam bulan sebelum perjanjian berakhir. Kesepakatan ini juga sudah 

dilaksanakan sesuai dengan isi perjanjian tersebut. Jika dalam perjanjian ini terjadi 

permasalahan, maka dapat diselesaikan dengan musyawarah mufakat terlebih 

dahulu jika tidak bisa diselesaikan secara musyawarah kedua belah pihak 

bersepakat ke Pengadilan Negeri Surakarta.  
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Kendala-Kendala yang Terjadi dalam Proses Pelaksanaan Perjanjian 

Waralaba di Lembaga Bimbingan Belajar Smartgama  
Kendala yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian ini antara pihak 

pertama dan pihak kedua adalah keseriusan pihak kedua yang mana pihak kedua 

tidak menepati janji sesuai dalam butir-butir perjanjian tersebut. Ketika semua 

telah diberikan kepada pihak kedua baik berupa hak rahasia dagangnya, hak untuk 

menggunakan merek dari pihak pertama. Pihak kedua tidak segera membayar 

franchise fee yang sebelumnya dibayar baru setengah harga saja, sedangkan pihak 

kedua mangkir tidak segera dibayarkan kurangan tersebut. 

Pihak kedua seolah-olah tidak mempunyai keseriusan untuk melakukan suatu 

perjanjian waralaba, dikarenakan pihak kedua tidak membayar tepat waktu 

franchise fee yang telah ditetapkan pihak pertama. Padahal didalam surat 

perjanjian waralaba Bimbingan belajar Smartgama tersebut sudah disebutkan 

kewajiban pihak kedua harus membayar tepat waktu. Tetap saja pihak kedua tidak 

menepati janjinya.  Dalam surat perjanjian waralaba sudah disebutkan bahwa 

pembayaran juga termasuk kewajiban pihak kedua. Dalam PP Nomor 42 tahun 

2007 tentang waralaba dalam klausula didalamnya terdapat hak dan kewajiban 

para pihak. Di sisi lain ada kewajiban pemberi waralaba, di sini juga mengenai 

kewajiban penerima waralaba. Penerima waralaba dapat melaksanakan seluruh 

instruksi yang diberikan oleh pemberi waralaba kepadanya guna melaksanakan 

hak atas kekayaan intelektual, penemuan atau ciri khas usaha misalnya sistem 

manajemen, cara penjualan atau cara distribusi yang merupakan karakteristik 
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khusus.
10 Pembayaran di dalam surat perjanjian tersebut juga termasuk kewajiban 

pihak kedua. Jadi jika pihak kedua tidak menepati janji, pihak pertama wajib 

memberikan sanksi kepada pihak kedua. 

Pihak kedua terkendala juga pada marketing dan promosi. Berhubung usaha 

ini membuat inovasi baru, jadi dalam promosi tetap disebarluaskan. Terkadang 

pihak kedua mengadakan promosi hanya pada saat pertama pembukaan, jika 

sudah beberapa bulan seharusnya tetap ada promosi. Pihak pertama telah memberi 

saran demikian untuk mengsukseskan usahanya, akan tetapi pihak kedua tetap saja 

teledor. Adanya promosi ini untuk mengenalkan produk-produk yang dibuat pihak 

pertama yang digunakan pada setiap bulan juni dan juli merupakan sarana 

promosi yang eksklusif unutk kepentingan Lembaga Bimbingan Belajar 

Smartgama. 

 

PENUTUP 

Simpulan 

Berdasarkan penelitian penulis memberikan kesimpulan, pertama bentuk 

dan isi perjanjian Lembaga Bimbingan Belajar Smartgama yang dibuat oleh para 

pihak telah sesuai dengan para pendapat ahli hukum, menurut Keputusan Menteri 

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

tentang Ketentuan dan Tatacara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba 

pemberi waralaba merupakan perseorangan dan memiliki hak atas kekayaan 

intelektual atau penemuan ciri khas usaha yang dimiliki. Dan juga telah 

didaftarkan ke Direktorat Jendral HAKI. Juga telah memenuhi Peraturan 

                                                           
10

 Wijaya Gunawan, Op. Cit,  Hal 82-83. 
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Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang waralaba. Jika dilihat dari KUH 

Perdata, maka telah sesuai dengan Pasal 1320 dan Pasal 1338. Yaitu mengenai 

syarat sahnya perjanjian, dalam bentuk surat perjanjian telah sah karena telah 

memenuhi syarat sahnya perjanjian itu. Dan mengenai asas kebebasan berkontrak 

dan asas keseimbangan. 

 Kedua, pelaksanaan yang terjadi dalam surat perjanjian juga telah sesuai 

dengan asas keseimbangan. Antara hak dan kewajiban telah seimbang. Sebelum 

adanya kesepakatan pihak kedua mencermati terlebih dahulu isi perjanjian 

tersebut, setelah pihak pertama dan pihak kedua sepakat, para pihak 

menandatanagani surat perjanjiannya. Prinsipnya pihak pertama menjelaskan 

perjanjian ini atas dasar hak saling menguntungkan, yang bisa dikatakan dengan 

asas kebebasan berkontrak. Akan tetapi terkadang pihak kedua masih melakukan 

wanprestasi. Antara hak dan kewajibannya dalam hal pembayaran franchise fee, 

marketing dan promosi. Jadi pihak kedua kurang konsisten dalam perjanjian 

terhadap pelaksanaannya. 

Ketiga, jika dilihat dari pelaksanaan perjanjian Lembaga Bimbingan 

Belajar Smartgama mengalami sebuah kendala. Salah satunya pihak kedua tidak 

menepati janji dalam butir-butir perjanjian waralaba tersebut soal biaya franchise 

fee yang dibayar baru setengah harga dan kurangan tersebut tidak segera 

dibayarkan ke pihak pertama. Pihak kedua juga hanya melakukan promosi di awal 

pembukaan usahanya saja. Padahal di dalam Bimbingan Belajar Smartgama 

tersebut harus mengenalkan cara pembelajaran yang baru yang dibuat pihak 

pertama tetapi tetap saja pihak kedua terkadang teledor. 

12 
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Saran 
Penulis memberikan saran kepada pihak franchisor dan franchise. Pertama 

untuk bentuk perjanjiannya seharusnya lebih dilengkapi untuk para pihaknya siapa 

saja yang berhak untuk menjadi franchisee. Pihak pertama juga harus lebih 

memperhatikan siapa yang menjadi pihak kedua untuk bersungguh-sungguh 

dalam perjanjian ini, sehingga tidak ada permasalahan-permasalahan yang timbul. 

Dan perlindungan hukum yang pasti dari pemerintah.  

Kedua, dalam klausula-klausula perjanjian waralaba ini dibuat berdasarkan 

asas kebebasan berkontrak dan asas keseimbangan sehingga kedudukan pemberi 

waralaba dan penerima waralaba seimbang dan kedua belah pihak sebaiknya 

mentaati dan melakukan atau melaksanakan apa yang tercantum dalam klausula 

perjanjian.  

Ketiga, pihak kedua dalam pembayaran franchise fee diharuskan 

pelunasan diawal pembuatan perjanjian saja. Tidak dibayar dua kali yang 

menagkibatkan pihak kedua tidak segera membayar kurangan tersebut yang 

membuat pihak pertama mengalami kerugian. Karena dalam surat perjanjian 

waralaba juga sudah ditetapkan pembayaran lunas sebelum perjanjian 

ditandatangani.  
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