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ANALISIS IMPLEMENTASI SUPPORTING MANAGEMENT PADA 

PERJANJIAN FRANCHISE DI MARKOBAR 

 

Abstrak 

 

Konstruksi hukum dalam perjanjian franchise pada Markoabar Surakarta jika dilihat 

dari Asas perjanjian yang tersirat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yaitu asas 
kebebasan berkontrak. Pasal tersebut menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat 
secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sampai 

dengan batas tertentu, ketentuan dalam perjanjian yang disepakati oleh para pihak harus 
dihormati. Markobar selaku franchisor dalam melaksanakan perjanjian dengan 

franchisee mengikuti ketentuan Pasal 11 PP No. 42 Tahun 2007 menyatakan adanya 
kewajiban dari pihak Penenima Waralaba untuk melakukan perjanjian waralaba 
memuat identitas para pihak, jenis franchise yang terdiri  dari merek, logo, bantuan 

manajemen, penempatan wilayah, hak dan kewajiban para pihak serta jangka waktu 
perjanjian. Pemberian bantuan manajemen yang dilakukan  oleh markobar selaku 

franchisor mengikuti ketentuan Pasal 8 PP No. 42 Tahun 2007 juga menyatakan bahwa 
“Pemberi Waralaba wajib memberikan pembinaan dalam bentuk pelatihan, bimbingan 
operasional, manajemen pemasaran, penelitian dan pengembangan kepada Penerima 

Waralaba secara berkesinambungan”. Supporting management atau dukungan 
menejerial adalah dukungan dari franchisor kepada franchisee secara terus-menerus 

selama masa kontrak franchise berlaku, berupa:Pelatihan sumber daya manusia 
(karyawan); Bimbingan operasional manajemen; Pengendalian mutu produk dan 
managemen; Promosi dan pemasaran; Penelitian & pengembangan; Evaluasi bisnis. 

 
Kata Kunci: Franchise, Konstruksi Hukum, Supporting Management 

 
 

Abstract 

 
Legal construction in the franchise agreement on Surakarta Markoabar when viewed 

from the principle of the agreement implied in Article 1338 paragraph (1) of the Civil 
Code, namely the principle of freedom of contract. The article states that all agreements 
made legally, apply as laws for those who make them. To a certain extent, the 

provisions in the agreement agreed upon by the parties must be respected. Markobar is 
a contractor in implementing agreements with franchisees following the provisions of 

Article 11 PP No. 42 of 2007 states the obligation of the Franchisor to make a franchise 
agreement containing the identity of the parties, the type of franchise consisting of the 
brand, logo, management assistance, area placement, rights and obligations of the 

parties and the term of the agreement. The provision of management assistance carried 

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686/burgerlijk-wetboek-kitab-undang-undang-hukum-perdata


 
 

2 
 

out by Markobar as the franchisor follows the provisions of Article 8 PP No. 42 of 

2007 also states that "Franchisors must provide guidance in the form of training, 
operational guidance, marketing management, research and development to Franchise 
Recipients on an ongoing basis". Supporting management or managerial support is 

continuous support from franchisors to franchisees throughout the contract period, in 
the form of: Human resource training (employees); Management operational guidance; 

Product quality control and management; Promotion and marketing; Research & 
development; Business evaluation. 
 

Keywords: Franchise, Construction Law, Supporting Management 
 

 
1 PENDAHULUAN 

Waralaba diperkenalkan pertama kali pada tahun 1850-an oleh Isaac Singer, pembuat 

mesin jahit Singer, ketika ingin meningkatkan distribusi penjualan mesin jahitnya. 

Walaupun usahanya tersebut gagal, namun dialah yang pertama kali memperkenalkan 

format bisnis waralaba ini di AS.1 Di Indonesia, lembaga waralaba dikenal sejak tahun 

1970. Yang memperkenalkan adalah pengusaha Es Teller 77 yang pertama-tama 

mempopulerkan lembaga waralaba di Indonesia. Pengusaha tersebut mempunyai 

cabang-cabang di semua kota di Indonesia.2 

 Franchise (Waralaba) adalah suatu sistem usaha yang sudah khas atau memiliki ciri 

mengenai bisnis di bidang perdagangan atau jasa, berupa jenis produk dan bentuk yang 

diusahakan, identitas perusahaan (logo, desain, merek, bahkan termasuk pakaian dan 

penampilan karyawan perusahaan), rencana pemasaran dan bantuan operasional. Pada 

Pasal 1 Peraturan pemerintah N0. 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba yang dimaksud 

dengan 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 

                                                                 
1 Sonny Sumarso, 2013, Kewirausahaan, Yogyakarta: GRAHA Ilmu, hal. 75. 
2 Darmawan Budi Suseno, 2008, Waralaba Syariah: Resiko Minimal, Laba, Maksimal, 100% 

Halal,Yogyakarta: Cakrawala, hal. 12. 
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telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain 

berdasarkan perjanjian waralaba. 

 Kehadiran bisnis Franchise (waralaba) sebagai suatu sistem bisnis mempunyai 

karakteristik tersendiri di dalam kehidupan ekonomi dan juga menimbulkan 

permasalahan di bidang hukum dikarenakan bisnis waralaba ini didasarkan pada suatu 

perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban para pihak, sehingga diperlukan 

adanya perlindungan hukum yang saling menguntungkan bagi masing-masing pihak.3 

 Satu penjelasan tentang kegagalan franchise yang rendah adalah bahwa kebanyakan 

franchisor menyeleksi dengan sungguh-sungguh ketika memberikan franchisenya. 

Banyak franchisee potensial yang memenuhi syarat dalam segi keuangannya telah 

ditolak. Ada tiga tambahan dan lebih spesifik, alasan mengapa kesempatan franchise 

menarik, yaitu: 1). Pelatihan, 2). Bantuan finansial, 3). Keuntungan operasi. Tentu saja, 

semua franchise tidak sama kuatnya dalam semua aspek. Tetapi beberapa kelebihan 

franchise memotivasi orang untuk mempertimbangkan perjanjian franchise.4 

 Franchising seperti sekeping mata uang yang memiliki dua buah sisi. Kita telah 

menyajikan sisi positif franchising tetapi kita harus pula mengamati sisi negatifnya. 

Pada khususnya, terdapat tiga kekurangan di dalam bentuk bisnis franchise, yaitu: 1). 

Biaya Franchise, 2) Mengevaluasi Kesempatan usaha Pranchise Pembatasan 

Pengoperasian Bisnis, 3) Hilangnya Kebebasan.5 

 Bentuk usaha franchise digambarkan sebagai perpaduan bisnis besar dan kecil, 

yaitu perpaduan antara energi dan komitmen individual dengan sumber daya dan 

kekuatan sebuah perusahaan besar.6 franchise adalah pemberian lisensi atas suatu 

format bisnis secara keseluruhan, dimana pihak pemilik hak guna nama (franchisor) 

                                                                 
3 Atina Sesaria et.all, Perlindungan Hukum Bagi Penerima Waralaba Di Kabupaten Kendal (Studi Pada 

Alfamart Desa Pucang Rejo) , Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 

Diponegoro Law Journal: Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017, http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr  
4 Ibid,. 
5 Ibid,. 
6 Sulistiyani, 2009, Manajemen Sumber Daya Manusia, Konsep, Teori dan Pengembangan dalam Konteks 

Organisasai Publik, Edisi kedua , Yogyakarta: Graha Ilmu, hal. 64. 

http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr
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memberikan lisensi atas sejumlah penyalur atau penerima hak guna nama (franchisee) 

untuk memasarkan suatu produk/jasa dan melakukan bisnis yang dikembangkan oleh 

franschisor dengan menggunakan merk nama, merk dagang, merk jasa keahlian khusus 

dan cara melakukan bisnis yang memiliki oleh franchisor. 

 International Franchise Association mengajukan definisi franchise adalah 

hubungan perjanjian antara franchisor dan franchisee, dimana franchisor menawarkan 

atau berkewajiban untuk memelihara kesinambungan kepentingan franchisee dalam hal 

pengetahuan, ketrampilan, pelatihan bidang bisnis franchise dan franchisee berhak 

beroperasi dengan nama dagang, atau format atau prosedur yang dimiliki dan di bawah 

pengawasan franchisor. Untuk kepentingan tersebut mengharuskan franchisee untuk 

melakukan investasi dengan modalnya.7 

 Franchise (Waralaba) di dasarkan pada suatu perjanjian waralaba sebagaimana 

diatur dalam pasal 4 dan Peraturan pemerintah N0. 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba, 

yaitu: 

(1) Waralaba diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara Pemberi Waralaba 

dengan Penerima Waralaba dengan memperhatikan hukum Indonesia. 

(2) Dalam hal perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis dalam bahasa 

asing, perjanjian tersebut harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. 

 Perjanjian tersebut merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah Republik 

Indonesia tentang Waralaba. Mengingat bahwa perjanjian waralaba adalah Undang-

Undang bagi para pihak yang membuatnya, maka hubungan hukum para pihak yang 

akan menjalankan usahanya sangat ditentukan oleh perjanjian waralaba itu sendiri yang 

dibuat oleh kedua belah pihak. Pembuatan suatu kontrak bisnis merupakan momentum 

terpenting dalam suatu proses kerja sama bisnis, 

 Perjanjian waralaba merupakan suatu tindakan hukum yang menimbulkan hak dan 

kewajiban bagi masing-masing pihak. Melalui perjanjian waralaba, franchisor 

                                                                 
7 Ibid, hal. 65. 
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memberikan hak kepada franchisee sebagai mitra usahanya untuk menjalankan usaha 

di bidang yang sama dengan menggunakan merek dagang atau nama dagang dan hak 

milik intelektual lainnya dengan menjaga standar kualitas dan reputasi franchisor 

sehubungan dengan penggunaan merek dari barang dan/atau jasa yang diperjanjikan 

tersebut.8 

 Pembinaan Dan Pengawasan (supporting management) dijelaskan pada Pasal 14 

Peraturan pemerintah N0. 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba yaitu: 

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa pemberian: 

a. Pendidikan dan Pelatihan Waralaba. 

b. Rekomendasi untuk memanfaatkan Sarana Perpasaran. 

c. Rekomendasi untuk mengikuti pameran Waralaba baik di Dalam Negeri dan 

Luar Negeri. 

d. Bantuan Konsultasi melalui Klinik Bisnis. 

e. Penghargaan kepada Pemberi Waralaba lokal terbaik. 

f. Bantuan Perkuatan Permodalan 

 Supporting management merupakan dukungan yang diberikan oleh franchisor 

kepada franchisee secara keseluruhan terkait dengan bisnis yang dijalankan. Diantara 

supporting management yang diberikan oleh franchisor kepada franchisee ialah berupa 

bahan baku yang digunakan untuk menjalankan usaha, konsultasi mengenai jenis 

pemasaran (marketing management), dan bantuan terhadap franchisee bila terjadi 

masalah dilapangan.9 

 Franchise biasanya individu independen yang ingin menjalankan bisnis untuk diri 

mereka sendiri, mereka juga tertarik pada franchise karena bimbingan dan dukungan 

yang ditawarkan oleh franchisor yang menawarkan konsep bisnis yang mapan dan 

terbukti berhasil. Sebuah bisnis franchise dikatakan sukses tidak hanya sebatas dapat 

                                                                 
8 Salim H.S, 2003, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia , Jakarta: Sinar Grafika, hal. 165. 
9 Suryono Ekotama, 2010, Rahasia Kontrak Franchise, Citra Media, Jakarta, hal. 2. 
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memenuhi komitmen kontrak yang ditetapkan dalam perjanjian franchise, tetapi 

franchisor bisa memberikan dukungan dan pengawasan tambahan yang bahkan tidak 

tercantum dalam kesepakatan (supporting management). Pengawasan mengingatkan 

franchisor akan kesulitan yang mungkin dihadapi franchisee dan selalu mengingatkan 

untuk kembali kepada sistem.10 

 Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis melakukan penelitian skripsi dengan 

judul: “Analisis Implementasi Supporting Management Pada Perjanjian Franchise 

di Markobar”.  

 Berdasarkan pada penjelasan latar belakang diatas, maka penulis menyusun 

rumusan masalah yang hendak diteliti, diantaranya; a) Bagaimana Bentuk Dari 

Kontruksi Hukum Dalam Frenchise Markobar? b) Bagaimana Implementasi Supporting 

Manajemen Pada Perjanjian Franchise Markobar? c) Problematika Apa Yang Terjadi 

Didalam Perjanjian Frenchise Di Markobar? 

 Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif. Jenis penelitian deskriptif  

merupakan penelitian yang menjelaskan peraturan yang berlaku diantaranya Peraturan 

pemerintah  No. 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba lalu dihubungan dengan fakta 

hukum yang terjadi yaitu Implementasi Supporting Management Pada Perjanjian 

Franchise di Markobar.11 Pendekatan penelitian ini adalah yuridis-empiris yaitu 

pendekatan terhadap norma berupa Peraturan pemerintah  No. 42 Tahun 2007 Tentang 

Waralaba lalu dihubungan dengan fakta hukum yang terjadi yaitu Implementasi 

Supporting Management Pada Perjanjian Franchise di Markobar dalam bentuk draft 

kontrak franchise.12 

 

 

                                                                 
10 Rachmadi, 2007, Franchising The most Practical and Excellent Way of Succeeding , Cetakan kedua, 

Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hal. 9. 
11 Suratman, 2013, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Alfabeta, hal. 229 
12 Ibid,. 
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2 METODE 

2.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif. Jenis penelitian deskriptif  

merupakan penelitian yang menjelaskan peraturan yang berlaku diantaranya 

Peraturan pemerintah  No. 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba lalu dihubungan 

dengan fakta hukum yang terjadi yaitu Implementasi Supporting Management 

Pada Perjanjian Franchise di Markobar.13 

2.2 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian ini adalah yuridis-empiris yaitu pendekatan terhadap 

norma berupa Peraturan pemerintah  No. 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba lalu 

dihubungan dengan fakta hukum yang terjadi yaitu Implementasi Supporting 

Management Pada Perjanjian Franchise di Markobar dalam bentuk draft 

kontrak franchise.14 

2.3 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Markobar Surakarta. 

2.4 Jenis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:15 

a. Data Primer 

Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Pemilik Markobar 

Surakarta. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu buku, arsip, 

literature, peraturan perundang-undangan terkait dengan Implementasi 

Supporting Management Pada Perjanjian Franchise di Markobar. 

2.5 Sumber Data 

                                                                 
13 Suratman, 2013, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Alfabeta, hal. 229 
14 Ibid,. 
15 Ibid,. 
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a. Bahan Hukum Primer 

1) KUHPeradata. 

2) Peraturan pemerintah  No. 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum yang didapatkan dari buku, jurnal hukum dan karya ilmiah. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, bibliografi dan internet.16 

2.6 Teknik Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data menggunakan teknik pengumpulan terhadap bahan 

hukum, diantaranya: 

a. Data Primer 

1) wawancara Pemilik Markobar Surakarta. 

2) Franchisee Penerima Waralaba. 

b. Data Sekunder 

1) Yurisprdensi 

2) Jurnal 

3) Buku 

2.7 Analisis Data 

 Analisis data yang digunakan peneliti yaitu deskriptif-kualitatif, yakni 

merupakan analisis bersifat menjelaskan peraturan yang ada yaitu Peraturan 

pemerintah  No. 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba lalu dihubungan dengan 

fakta hukum yang terjadi Implementasi Supporting Management Pada 

Perjanjian Franchise di Markobar dalam bentuk draft kontrak franchise.17 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Bentuk Dari Kontruksi Hukum Dalam Frenchise Markobar 

                                                                 
16 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2006, Penelitian Hukum Normati, Jakarta: PT Raja Grafindo, hal .10. 
17 H.B Sutopo, 2006, Penelitian Kualitatif, Dasar Teori Dari Terapannya Dalam Penelitian,, Surakarta: 

Universitas Sebelas Maret Surakarta, hal 107. 
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Dalam perjanjian franchise kewajiban-kewajiban markobar sebagai franchisor 

seringkali tidak dicantumkan secara tegas, sehingga seringkali menimbulkan 

ketidakseimbangan. Dengan alasan untuk menstandarkan bisnis franchise, franchisor 

dapat menentukan agar franchisee menjalankan ketentuan tersebut tentunya dengan 

biaya-biaya lain (other fees) yang ditanggung sendiri. Dalam hal demikian franchisee 

tidak dapat menolak, meskipun seringkali terdapat kewajiban-kewajiban yang 

sebenarnya tidak diperlukan.18 

 Penentuan wilayah bisnis, berkaitan dengan persaingan bisnis yang seharusnya 

diatur secara khusus dalam materi perjanjian franchise, namun dalam perjanjian 

franchise seringkali tidak dicantumkan secara tegas. Hal ini akan memungkinkan 

terciptanya praktik bisnis tidak sehat (unfair business). Sebagai contoh untuk 

memutuskan hubungan pihak franchisor mendirikan atau memberikan franchise 

kepada franchisee lainnya. Hal ini tidak terlepas dari monopoly power dalam perjanjian 

franchise.19 

 Apabila dilihat dari pengertian franchise maka dapat dilihat bahwa kewajiban 

franchisor adalah untuk melakukan atau memberikan bantuan teknik (technical 

assistance), pelatihan (training) dan tenaga kerja, perdagangan dan manajemen ( 

merchandising and management). Kewajiban tersebut bahkan sudah dilakukan sebelum 

bisnis dimulai.20 

 Dengan demikian dapat diketahui bahwa franchise tidak diberikan secara cuma-

cuma, tetapi selalu ada imbalan tertentu. Berdasarkan pada kompensasi yang dapat 

diberikan oleh franchisee 6kepada franchisor, ada dua jenis franchise, yaitu: 

a. Kompensasi langsung dalam bentuk nilai moneter (direct monetary compensation) 

                                                                 
18 Rakabuming, Pemilik Markobar, Wawancara Pribadi, 10 November 2018, Pukul 10.00 Wib 
19 Rakabuming, Pemilik Markobar, Wawancara Pribadi, 10 November 2018, Pukul 10.00 Wib 
20 Rakabuming, Pemilik Markobar, Wawancara Pribadi, 10 November 2018, Pukul 10.00 Wib 
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b. Kompensasi tidak langsung dalam bentuk nilai moneter atau kompensasi yang 

diberikan dalam bentuk nilai moneter (indirect and non monetary compensation), 

misalnya lumpsum payment (pre calculated amount) dan royalty.21 

 Waralaba produk dan merek dagang dari markobar adalah bentuk waralaba yang 

paling sederhana. Dalam waralaba produk dan merek dagang, pemberi waralaba 

memberikan hak kepada penerima waralaba untuk menjual produk berupa martabak 

danterang bulan yang dikembangkan oleh pemberi waralaba yang disertai dengan 

pemberian izin untuk menggunakan merek dagang milik pemberi waralaba.  

 Franchise format bisnis dari markobar ini terdiri atas beberpa ketentuan 

diantaranya: 

1) Konsep bisnis yang menyeluruh dari pemberi waralaba; 

2) Adanya proses permulaan dan pelatihan atas seluruh aspek pengelolaan bisnis, 

sesuai dengan konsep pemberi waralaba; 

3) Proses bantuan dan bimbingan yang terus-menerus dari pihak pemberi waralaba. 

 Pemberian izin penggunaan merek dagang markobar kepada franchisee diberikan 

dalam rangka penjualan produk yang diwaralabakan tersebut. Atas pemberian izin 

penggunaan merek dagang tersebut biasanya franchisor memperoleh suatu bentuk 

pembayaran royalti dimuka, dan selanjutnya pemberian waralaba memperoleh 

keuntungan (yang sering juga disebut dengan royalti berjalan) melalui penjualan 

produk yang diwaralabakan kepada penerima waralaba. Dalam bentuknya yang sangat 

sederhana ini, waralaba produk dan merek dagang markobar seringkali mengambil 

bentuk keagenan, distributor atau lisensi penjualan.  

 Pasal 1 butir 1 Permendag 31/2008 Pengertian 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 

                                                                 
21 Rakabuming, Pemilik Markobar, Wawancara Pribadi, 10 November 2018, Pukul 10.00 Wib 
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dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan Perjanjian 

Waralaba. 

 Konstruksi hokum dalam perjanjian franchise pada Markobar Surakarta jika dilihat 

dari Asas perjanjian yang tersirat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yaitu asas 

kebebasan berkontrak. Pasal tersebut menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat 

secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sampai 

dengan batas tertentu, ketentuan dalam perjanjian yang disepakati oleh para pihak harus 

dihormati. Di Indonesia meskipun tidak dirumuskan secara eksplisit mengenai 

pembatasan tersebut, namun dalam ketentuan Pasal 1337 KUHPerdata, terdapat 

pembatasan bahwa setiap perjanjian tidak boleh bertentangan dengan peraturan, 

kesusilaan dan ketertiban umum. Secara khusus dalam peraturan tertentu yang 

melarang setiap perbuatan hukum atau peristiwa hukum yang menyebabkan terjadinya 

penyelundupan hukum. 

 Sehubungan dengan syarat sahnya perjanjian waralaba antara pemberi waralaba 

(franchisor) dengan penerima waralaba (franchisee), harus memenuhi ketentuan dalam 

Pasal 1320 KUHPerdata sebagai berikut; 

a. Adanya kesepakatan (isi atau klausul perjanjian); 

b. Umur para pihak sudah mencapai 18 tahun atau sudah pernah melakukan 

perkawinan (cakap atau dewasa menurut hukum); 

c. Mengenai hal tertentu, dalam hal ini mengenai waralaba; 

d. Suatu causa yang halal, tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau 

ketertiban umum. 

 Markobar selaku franchisor dalam melaksanakan perjanjian dengan franchisee 

mengikuti ketentuan Pasal 11 PP No. 42 Tahun 2007 menyatakan adanya kewajiban 

dari pihak Penenima Waralaba untuk melakukan perjanjian waralaba memuat paling 

sedikit:  

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686/burgerlijk-wetboek-kitab-undang-undang-hukum-perdata
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a. Nama dan alamat para pihak, yaitu nama dan alamat yang jelas perusahaan atau 

penanggungjawab perusahaan yang mengadakan perjanjian; 

b. Jenis HaKI, seperti merek dan logo perusahaan, desain outlet, sistem pemasaran 

atau racikan bumbu yang diwaralabakan;  

c. Kegiatan Usaha, misalnya kegiatan usaha restoran, apotek, atau bengkel;  

d. Hak dan Kewajiban Para Pihak, berkaitan dengan hak dan kewajiban yang dimiliki 

para pihak misalnya Pemberi Waralaba berhak menerima fee atau royalty dari 

Penerima Waralaba dan Penerima Waralaba berhak menggunakan HaKI atau ciri 

khas yang dimiliki Pemberi Waralaba;  

e. Bantuan, Fasilitas, Bimbingan Operasional, Pelatihan dan Pemasaran yang 

diberikan Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba, seperti bantuan fasilitas 

berupa penyediaan dan pemeliharaan komputer;  

f. Wilayah Usaha, berkaitan dengan batas usaha yang diberikan kepada Penerima 

Waralaba,  

g. Jangka Waktu Perjanjian, yaitu batasan waktu mulai dari berakhirnya perjanjian, 

misalnya perjanjian berlaku waku 10 (sepuluh) tahun sejak perjanjian 

ditandatangani;  

h. Tata Cara Pembayaran Imbalan, yaitu tata cara/ketentuan, waktu dan cara 

perhitungan besarnya imbalan fee atau royalty apabila disepakati dalam perjanjian 

yang menjadi tanggung jawab Penerima Waralaba;  

i. Kepemilikan, Perubahan Kepemilikan dan Hak AhIi Waris, yaitu nama dan alamat 

jelas pemilik usaha apabila perseorangan, serta nama dan alamat Pemegang Saham, 

Komisaris dan Direksi apabila berupa badan usaha;  

j. Penyelesaian Sengketa, yaitu penetapan lokasi penyelesain sengketa, seperti 

Pengadilan Negeri atau Arbitrase dengan memperhatikan hukum Indonesia, dan  

k. Tata Cara Perpanjangan, Pengakhiran dan Pemutusan Perjanjian, seperti perjanjian 

dapat diperpanjang kembali apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak dengan 
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ketentuan yang disepakati bersama ataupun pemutusan perjanjian tidak dapat 

dilakukan secara sepihak, perjanjian berakhir dengan sendirinya apabila jangka 

waktu yang telah ditetapkan di dalam kontrak telah berakhir.  

 Berdasarkan al-Qur’an Qs. Shath (24); ”dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-

orang yang bersyarikat itu sebagian dari mereka berbuat zhalim kepada sebagian lain, 

kecuali orng yang beriman dan mengerjakan amal shalih, dan amat sedikitlah mereka 

ini.” 

 “Nabi bersabda, “sesungguhnya Allah telah berfirman, “Aku adalah orang ketiga 

pada dua orang yang bersekutu, selama salah seorang dari keduanya tidak 

mengkhianatai temannya, Aku akan keluar dari persekutuan tersebut apabila salah 

seorang mengkhianatinya.” (As-Sunnah HR. Abu Daud). 

Berdasarkan Kaidah Fiqih yang digunakan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional 

(DSN): “pada dasarnmya, semua bentuk muamalah itu boleh dilakukan kecuali jika 

ada dalil yang mengharamkannya.” 

 Dalam hukum Islam, franchise atau waralaba yang berarti kerja sama dalam dunia 

usaha bisnis atau perdagangan bersama (persekutuan modal), dalam Islam masuk 

dalam kategori hukum Syirkah. Konsep dasar secara bahasa, syirkah  adalah 

percampuran antara sesuatu dengan yang lain sehingga sulit dibedakan.22 Adapun 

menurut istilah, syirkah adalah keikutsertaan dua orang atau lebih dalam suatu usaha 

tertentu dengan sejumlah modal yang ditetapkan berdasarkan perjanjian untuk 

bersama-sama menjalankan suatu usaha dan pembagian keuntungan maupun kerugian 

dalam bagian yang telah ditentukan, disini masing-masing pihak memberikan 

kontribusi dana dengan kesepakatan kerugian dan resiko menjadi tanggung jawab 

bersama sesuai dengan kesepakatan.23 

                                                                 
22 Rahmat Syafe’i, 2001, Fiqh Muamalah, Bandung: Pustaka Setia, hal. 183. 
23 NH Muhammad Firdaus, 2005, Ekonomi Syari’ah, Jakarta: Renasian, hal. 43 
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 Secara terminologis, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah, syirkah  adalah 

kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau 

kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.24 

 

 

 

3.2 Implementasi Supporting Manajemen Pada Perjanjian Franchise Markobar 

Pemberian bantuan manajemen yang dilakukan  oleh markobar selaku franchisor 

mengikuti ketentuan Pasal 8 PP No. 42 Tahun 2007 juga menyatakan bahwa “Pemberi 

Waralaba wajib memberikan pembinaan dalam bentuk pelatihan, bimbingan 

operasional, manajemen pemasaran, penelitian dan pengembangan kepada Penerima 

Waralaba secara berkesinambungan”.  

 Supporting management atau dukungan menejerial adalah dukungan dari franchisor 

kepada franchisee secara terus-menerus selama masa kontrak franchise berlaku, 

berupa: 

a. Pelatihan sumber daya manusia (karyawan); 

b. Bimbingan operasional manajemen; 

c. Pengendalian mutu produk dan managemen; 

d. Promosi dan pemasaran; 

e. Penelitian & pengembangan; Evaluasi bisnis. 

 Selanjutnya pemilik Markobar menyatakan bahwa waralaba format bisnis ini terdiri 

atas: 

a. Konsep bisnis yang menyeluruh dari pemberi waralaba; 

b. Adanya proses permulaan dan pelatihan atas seluruh aspek pengelolaan bisnis, 

sesuai dengan konsep pemberi waralaba; 

c. Proses bantuan dan bimbingan yang terus-menerus dari pihak pemberi waralaba. 

                                                                 
24 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 ayat (3). 
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 Supporting management atau dukungan menejerial adalah dukungan dari franchisor 

kepada franchisee secara terus-menerus selama masa kontrak franchiseberlaku, berupa:  

a. Pelatihan sumber dayamanusia (karyawan); 

b. Bimbingan operasional manajemen; 

c. Pengendalian mutu produk dan managemen; 

d. Promosi dan pemasaran; 

e. Penelitian & pengembangan; 

f. Evaluasi bisnis. 

 Franchisor dapat dimengerti jika mempedulikan image franchise mereka. Oleh 

karena itu, mereka berusaha untuk mengendalikan perilaku franchisee pada aspek 

teertentu dalam bisnis franchisenya. Sehingga, franchisee dibatasi kemampuannya 

untuk menggunakan pertimbangan bisnis secara pribadi. Bentuk pengendalian tersebut 

sering kali dilakukan franchisor meliputi: a. Membatasi daerah penjualan b. Meminta 

daftar lokasi untuk gerai pengecernya dan memaksakan persyaratan yang berkaitan 

dengan penampilan gerainya. c. Membatasi barang dan jasa yang ditawarkan untuk 

dijual. d. Membatasi periklanan dan jam kerja. 

 Mengevaluasi usaha franchise dari sudut pandang franchisor, setidaknya terdapat 

tiga keuntungan yang dapat diidentifikasikan: 1) Pengurangan persyaratan modal 

Franchise memungkinkan sebuah perusahaan untuk memperluas usahanya tanpa 

mencairkan modal. Melalui pengaturan upah dan royalti, perusahaan yang terlibat 

didalam franchise pada hakikatnya meminjam modal daripada franchise untuk 

pengembangan salurannya. Oleh karena itu mempunyai persyaratan modal yang lebih 

kecil daripada memiliki rangkaian secara keseluruhan. 2) Meningkatkan motivasi 

dalam manajemen Franchisee sebagai pemilik, lebih sangat termotivasi daripada 

karyawan yang digaji, karena insentif laba dan minat akan hak-hak mereka didalam 

bisnis tersebut. Sejak franchise didesentralisasikan, franchisor juga tidak mudah 

terpengaruh oleh usaha pengorganisasian tenaga kerja bila dibandingkan dengan 



 
 

16 
 

organisasi yang tersentralisasi. 3) Kecepatan ekspansi perusahaan Franchise 

membiarkan bisnis memasuki pasar lebih cepat daripada jika perusahaan menggunakan 

sumbernya sendiri untuk memasuki pasar. 

 Dilihat dari kasus yang terjadi pada bisnis franchise ialah mengenai isi perjanjian 

kontark yang mana ada hubungannya dengan supporting management. Pada Peraturan 

Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba menyatakan bahwa supporting 

management bukan hanya sekedar konsultasi saja, akan tetapi juga franchisor harus 

turun kelapangan untuk memberikan bantuan kepada franchisee. Bisnis franchise 

sebenarnya merupakan kerjasama jangka panjang Antara franchisor dengan franchise, 

bukan jual beli bisnis biasa. Dalam sebuah kerjasama, tentu terdapat hak dan kewajiban 

masing-masin gpihak. Hak dan kewajiban masing-masing pihak ini harus memiliki 

kepastian hukum supaya tidak merugikan kedua pihak di kemudian hari. Untuk 

memberikan kepastian hokum itulah kita harus membuat kontrak franchise. 

 Supporting Management yang dilakukan oleh Markobar sudah sesuai dengan Pasal 

27 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 53/M-

DAG/PER/8/2012 Tentang Penyelenggaraan Waralaba dalam: 

Ayat (1) Pemberi Waralaba wajib memberikan pembinaan kepada Penerima Waralaba. 

Ayat (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),yaitu: 

a. Pendidikan dan pelatihan tentang system manajemen pengelolaan waralaba yang 

dikerjasamakan sehingga Penerima Waralaba dapat menjalankan kegiatan 

Waralaba dengan baik dan menguntungkan; 

b. Secara rutin memberikan bimbingan operasional manajemen, sehingga apabila 

ditemukan kesalahan operasional dapat diatasi dengan segera; 

c. Membantu pengembangan pasar melalui promosi, seperti melalui iklan, 

leaflet/katalog/brosur atau pameran; dan 

d. Penelitian dan pengembangan pasar dan produk yang dipasarkan, sehingga sesuai 

dengan kebutuhan dan dapat diterima pasar dengan baik. 
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 Pada perjanjian franchise markobar selaku franchisor juga ditentukan hal-hal yang 

harus dimuat dalam suatu perjanjian franchise, yaitu sebagai berikut; 

a. Hak yang diberikan oleh pewaralaba (franchisor) pada pewaralaba (franchisee); 

b. Hak yang diberikan meliputi antara lain penggunaan metode atau resep yang 

khusus, penggunaan merek dan atau nama dagang, jangka waktu hak tersebut dan 

perpanjangannya, wilayah kegiatan dan hak yang lain sehubungan dengan 

pembelian kebutuhan operasi jika ada; 

c. Kewajiban dari pewaralaba (franchisee) sebagai imbalan atas hak yang diterima 

dan kegiatan yang dilakukan oleh pewaralaba (franchisor) pada saat pewaralaba 

(franchisee) memulai usaha maupun selama menjadi anggota dari sistem waralaba; 

d. Hal yang berkaitan dengan kasus penjualan hak pewaralaba (franchisee) kepada 

pihak lain. Bila pewaralaba (franchisee) tidak ingin meneruskan sendiri usaha 

tersebut dan ingin menjual kepada pihak lain, maka suatu tata cara perlu disepakati 

sebelumnya; 

e. Hal yang berkaitan dengan pengakhiran perjanjian kerja sama dari masing-masing 

pihak.25 

 

3.3 Problematika Yang Terjadi Didalam Perjanjian Frenchise Di Markobar 

Jika problem yang timbul dalam perjanjian franchise terkait dengan hokum Para pihak 

dapat menyelesaikan sengketa perdata terkait franchise melalui jalur di luar pengadilan, 

yakni non ligitasi atau arbitrase. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 30 

Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan bahwa 

Arbitrase adalah “penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan hukum yang 

berdasarkan perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang 

bersengketa”. 

                                                                 
25 Salim, H.S, Loc.Cit,  hal. 171. 
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 Mengacu pada ketentuan Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 

tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka cara penyelesaian 

sengketa melalui Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dibagi menjadi lima 

cara, yaitu: 

a. Konsultasi  

Konsultasi merupakan tindakan penyelesaian sengketa bersifat personal antara 

suatu pihak tertentu, yang disebut dengan klien dengan pihak lain yang disebut 

dengan konsultan yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk 

memenuhi dan mengikuti pendapat kliennya tersebut. 

b. Negosiasi  

Pasal 6 Ayat (2) Negosiasi merupakan persetujuan antara kedua belah pihak untuk 

menyelesaikan sendiri sengketa yang timbul di antara mereka. Kesepakatan 

mengenai permasalahan tersebut selanjutnya harus dituangkan dalam bentuk tertulis 

yang disetujui oleh para pihak. 

c. Mediasi 

Mediasi diatur pada Pasal 6 Ayat (3) merupakan kesepakatan tertulis antara para 

pihak yang bersengketa atau beda pendapat yang diselesaikan melalui seorang 

mediator. Mediator baik perorangan maupun lembaga independen bersifat netral 

atau tidak memihak. Mediator berkewajiban melaksanakan tugas dan fungsinya 

berdasarkan pada kehendak dan kemauan dari para pihak. 

d. Konsiliasi  

Konsiliasi merupakan proses yang dilakukan pihak ketiga untuk mengupayakan 

kesepakatan bersama dengan para pihak yang bersengketa mengenai kasus yang 

terjadi dan menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan. 

e. Pendapat Ahli  

Pendapat ahli merupakan konsultasi dalam bentuk opini atau pendapat hukum atas 

permintaan dari para pihak yang bersengketa. Pemberian opini dalam bentuk 
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masukan bagi para pihak maupun penafsiran ketentuan dalam perjanjian yang telah 

dibuat oleh para pihak untuk memperjelas permasalahannya. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

a. Bentuk Dari Kontruksi Hukum Dalam Franchise Markobar 

Konstruksi hokum dalam perjanjian franchise pada Markoabar Surakarta jika 

dilihat dari Asas perjanjian yang tersirat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata 

yaitu asas kebebasan berkontrak. Pasal tersebut menyatakan bahwa semua 

perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka 

yang membuatnya. Sampai dengan batas tertentu, ketentuan dalam perjanjian yang 

disepakati oleh para pihak harus dihormati. 

 Sehubungan dengan syarat sahnya perjanjian waralaba antara pemberi 

waralaba (franchisor) dengan penerima waralaba (franchisee), harus memenuhi 

ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdata sebagai berikut; Adanya kesepakatan (isi 

atau klausul perjanjian) bahwa para pihak membuat perjanjian dengan kontrak 

tertulis; Umur para pihak sudah mencapai 18 tahun atau sudah pernah melakukan 

perkawinan (cakap atau dewasa menurut hukum); Mengenai hal tertentu yaitu 

martabak dan terang bulan , dalam hal ini mengenai waralaba; Suatu causa yang 

halal, tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban 

umum. 

 Markobar selaku franchisor dalam melaksanakan perjanjian dengan 

franchisee mengikuti ketentuan Pasal 11 PP No. 42 Tahun 2007 menyatakan 

adanya kewajiban dari pihak Penenima Waralaba untuk melakukan perjanjian 

waralaba memuat identitas para pihak, jenis franchise yang terdiri  dari merek, 

logo, bantuan manajemen, penempatan wilayah, hak dan kewajiban para pihak 

serta jangka waktu perjanjian. 

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686/burgerlijk-wetboek-kitab-undang-undang-hukum-perdata
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 Markobar selaku franchisor dalam melaksanakan perjanjian dengan 

franchisee mengikuti ketentuan Pasal 11 PP No. 42 Tahun 2007 menyatakan 

adanya kewajiban dari pihak Penenima Waralaba untuk melakukan perjanjian 

waralaba memuat paling sedikit: identitaspara pihak, layanan yang dibeirkan, 

kegiatan usaha, hak dan kewajiban para pihak, tata cara pembayaran, pembagian 

fee, jangka waktu usaha, tata cara perpanjangan dan penyelesaian sengketa. 

 Dalam hukum Islam, franchise atau waralaba yang berarti kerja sama dalam 

dunia usaha bisnis atau perdagangan bersama (persekutuan modal), dalam Islam 

masuk dalam kategori hukum Syirkah. Konsep dasar secara bahasa, 

syirkah  adalah percampuran antara sesuatu dengan yang lain sehingga sulit 

dibedakan.26 Adapun menurut istilah, syirkah adalah keikutsertaan dua orang atau 

lebih dalam suatu usaha tertentu dengan sejumlah modal yang ditetapkan 

berdasarkan perjanjian untuk bersama-sama menjalankan suatu usaha dan 

pembagian keuntungan maupun kerugian dalam bagian yang telah ditentukan, 

disini masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan 

kerugian dan resiko menjadi tanggung jawab bersama sesuai dengan kesepakatan 

b. Implementasi Supporting Manajemen Pada Perjanjian Franchise Markobar 

 Pemberian bantuan manajemen yang dilakukan  oleh markobar selaku franchisor 

mengikuti ketentuan Pasal 8 PP No. 42 Tahun 2007 juga menyatakan bahwa 

“Pemberi Waralaba wajib memberikan pembinaan dalam bentuk pelatihan, 

bimbingan operasional, manajemen pemasaran, penelitian dan pengembangan 

kepada Penerima Waralaba secara berkesinambungan”.  

 Supporting management atau dukungan menejerial adalah dukungan dari franchisor 

kepada franchisee secara terus-menerus selama masa kontrak franchise berlaku, 

berupa:Pelatihan sumber daya manusia (karyawan); Bimbingan operasional 

                                                                 
26 Rahmat Syafe’i, 2001, Fiqh Muamalah, Bandung: Pustaka Setia, hal. 183. 
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manajemen; Pengendalian mutu produk dan managemen; Promosi dan pemasaran; 

Penelitian & pengembangan; Evaluasi bisnis. 

 Selanjutnya pemilik Markobar menyatakan bahwa waralaba format bisnis ini terdiri 

atas: Konsep bisnis yang menyeluruh dari pemberi waralaba; Adanya proses 

permulaan dan pelatihan atas seluruh aspek pengelolaan bisnis, sesuai dengan 

konsep pemberi waralaba; Proses bantuan dan bimbingan yang terus-menerus dari 

pihak pemberi waralaba. 

 Supporting management atau dukungan menejerial adalah dukungan dari franchisor 

kepada franchisee secara terus-menerus selama masa kontrak franchise berlaku, 

berupa: Pelatihan sumber daya manusia (karyawan); Bimbingan operasional 

manajemen; Pengendalian mutu produk dan managemen; Promosi dan pemasaran; 

Penelitian & pengembangan; Evaluasi bisnis. 

 

4.2 Problematika Yang Terjadi Didalam Perjanjian Frenchise Di Markobar 

 Ketika tiap partisipan dapat mengerti apa yang diharapkan oleh yang lain, 

maka dapat dikatakan bahwa fase kedewasaan telah dicapai. Pada point ini, 

franchisee dari markobar memiliki kesan yang akurat terhadap keahlian dan 

kompetensitas dan kontribusi franchisor terhadap hubungannya dengan franchisee. 

Namun sebaliknya apabila tahap akhir dalam hubungan antara frenchisee dan 

franchisor terjadi penolakan. Kemungkinan yang pertama adalah, bisnis tidak 

berjalan baik sehingga franchisee termotivasi untuk mengakhiri hubungan dengan 

franchisor, dan kemungkinan kedua yaitu bisnis berjalan terus dan hubungan 

antara franchisee dan franchisor menjadi lebih solid.  

 Jika problem yang timbul dalam perjanjian franchise terkait dengan hukum, 

para pihak dapat menyelesaikan sengketa perdata terkait franchise melalui jalur di 

luar pengadilan, yakni non ligitasi atau arbitrase. Menurut Pasal 1 angka 1 

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 
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Sengketa disebutkan bahwa Arbitrase adalah “penyelesaian sengketa perdata di 

luar peradilan hukum yang berdasarkan perjanjian arbitrase yang dibuat secara 

tertulis oleh pihak yang bersengketa”. 

 Kepercayaan adalah hal terpenting penentu kesuksesan kerjasama. 

Disamping itu kepercayaan dapat digambarkan dalam 2 komponen berbeda yaitu 

kredibilitas dan benevolence (kebajikan) Kredibilitas mengacu pada perluasan 

dimana satu partner mempercayai bahwa partner lain memiliki kacakapan untuk 

menampilkan kerja yang efektif dan dapat diandalkan. Sedangkan benevolence 

berdasarkan perluasan dimana satu partner mempercayai partner lain karena 

memiliki motivasi yang bermanfaat untuk mengatasi masalah yang ada. 

4.3 Saran 

  Diharapkan kedepannya, pihak markobar selaku franchisor menjelaskan 

mengenai sistem bisnisnya terkait  supporting management bersifat aktif secara 

terus atau pasif dimana hanya dilakukan di awal perjanjian. 

 Diharapkan kedepannya sengketa yang terjadi dilakukan secara mediasi terlebih 

dahulu tanpa  melalui jalur peradilan. 

 Diharapkan kedepannya pihak markobar selaku franchisor memberikan evaluasi 

ekonomi mengenai keuntungan rata-rata yang  diperoleh franchise. 
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