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TANGGUNG JAWAB HUKUM ANTARA FRANCHISOR DENGAN 

FRANCHISEE DALAM PERJANJIAN WARALABA PADA OUTLET 

KHAB KHUN THAI TEA 

 

Abstrak 

Perkembangan bisnis di Indonesia saat ini dinilai tergolong pesat. Pertumbuhan 

ekonomi yang sangat pesat ini memunculkan berbagai bentuk kerjasama bisnis. 

Kerjasama bisnis yang terjadi saat ini sangat beraneka ragam. Salah satu kegiatan 

bisnis yang semakin banyak dilakukan oleh masyarakat yaitu dengan 

menggunakan metode franchise atau waralaba. Perjanjian waralaba merupakan 

perjanjian sepihak atau baku yaitu perjanjian dibuat oleh pihak franchisor dan 

pihak franchisee hanya bisa menyutujui atau tidak perjanjian tersebut. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui proses perjanjian waralaba, peraturan serta hak 

dan kewajiban antara franchisor dengan franchisee dalam perjanjian waralaba, 

serta tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan kesalahan dalam 

perjanjian waralaba pada outlet Khab Khun Thai Tea. Metode pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yang akan meneliti 

aspek hukum dan aturan hukum yang berkaitan dengan perjanjian waralaba. 

Penelitian ini bersifat deskriptif karena didalam penelitian menggambarkan dan 

memberikan data seteliti mungkin secara sistematis dan menyeluruh mengenai 

tanggung jawab hukum antara franchisor dengan franchisee dalam perjanjian 

waralaba pada outlet Khab Khun Thai Tea.
 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 

dalam proses perjanjian waralaba terdapat tiga tahap yaitu tahap sebelum 

perjanjian waralaba, tahap perjanjian waralaba, dan tahap pelaksanaan perjanjian 

waralaba. Pada tahap sebelum perjanjian waralaba para pihak harus memenuhi 

persyaratan baik syarat sah maupun syarat administrasi. Setelah memenuhi syarat 

tersebut selanjutnya pihak franchisee menyetujui isi perjanjian yang telah dibuat 

oleh pihak franchisor. Kemudian terjadilah kesepakatan yang ditandai dengan 

pembubuhan tandatangan para pihak pada akta perjanjian waralaba tersebut. 

Dengan demikian kesepakatan para pihak menimbulkan suatu hubungan hukum 

untuk melaksanakan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Apabila 

perjanjian waralaba tersebut dilanggar salah satu pihak karena kesalahannya tidak 

memenuhi kewajiban dan melanggar peraturan yang berlaku, maka pihak yang 

melakukan kesalahan dan melanggar peraturan tersebut harus bertanggung jawab 

berdasarkan wanprestasi sesuai pada pasal 1243 KUHPerdata dan perbuatan 

melawan hukum sesuai pada pasal 1365 KUHPerdata. Jika terbukti maka ia harus 

mengganti kerugian menurut hukum yang berlaku. 

 

Kata kunci: perjanjian waralaba, hak dan kewajiban, tanggung jawab hukum   

 

Abstract 

The development of business in Indonesia is currently considered to be quite 

rapid. This rapid economic growth has given rise to various forms of business 

cooperation. The current business cooperation is very diverse. One of the business 

activities that are increasingly carried out by the community is by using the 

franchise method or franchising. The franchise agreement is a one-sided or 

standard agreement, namely an agreement made by the franchisor and the 
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franchisee can only agree or not to the agreement. This study aims to determine 

the process of the franchise agreement, the rules and rights and obligations 

between the franchisor and the franchisee in the franchise agreement, as well as 

the legal responsibility if one of the parties makes a mistake in the franchise 

agreement at the Khab Khun Thai Tea outlet. The approach method used in this 

research is a normative approach which examines the legal aspects and legal rules 

relating to franchise agreements. This research is descriptive because in the 

research it describes and provides data as accurately as possible systematically 

and thoroughly regarding the legal responsibility between the franchisor and 

franchisees in a franchise agreement at the Khab Khun Thai Tea outlet. The 

results of this study indicate that in the franchise agreement process, there are 

three stages, namely the stage before the franchise agreement, the franchise 

agreement stage, and the franchise agreement implementation stage. In the stage 

prior to the franchise agreement, the parties must meet both legal requirements 

and administrative requirements. After fulfilling these requirements, the 

franchisee agrees to the contents of the agreement made by the franchisor. Then 

an agreement was signed, which was signed by the parties on the deed of the 

franchise agreement. Thus the agreement of the parties creates a legal relationship 

to exercise the rights and obligations of each party. If the franchise agreement is 

violated by one of the parties because of his mistake of not fulfilling obligations 

and violating applicable regulations, then the party who made a mistake and 

violated these rules must be responsible based on default in accordance with 

article 1243 of the Civil Code and acts against the law in accordance with article 

1365 of the Civil Code. If proven, he must compensate according to applicable 

law. 

 

Keywords: franchise agreement, right and obligations, legal responsibility 

 

1. PENDAHULUAN  

Perkembangan bisnis di Indonesia saat ini dinilai tergolong pesat. Kegiatan bisnis 

yang dilaksanakan semakin hari semakin bertambah baik dari segi 

kompleksitasnya atau dari segi jumlahnya. Salah satu kegiatan bisnis yang 

semakin banyak dilakukan dan diterapkan sebagai salah satu cara untuk 

mengembangkan bisnis secara internasional adalah dengan menggunakan metode 

franchise atau waralaba. 

Franchise atau waralaba merupakan suatu cara untuk melakukan 

kerjasama di bidang bisnis yang dilaksanakan dua atau lebih perusahaan yang 

dimana pihak satu akan bertindak sebagai pemberi waralaba (franchisor) dan 

pihak satunya bertindak sebagai penerima waralaba (franchisee), dalam hal ini 

franchisor bertindak sebagai pemilik merek dagang yang memberi hak kepada 

franchisee guna melaksanakan kegiatan bisnis dari/atas suatu produk barang atau 
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jasa yang berdasarkan rencana komersil yang sudah dipersiapkan dan dilakukan 

pengujian keberhasilannya dengan memperbaharui dari masa ke masa, baik hal itu 

dilakukan dengan dasar hubungan yang ekslusif ataupun non ekslusif dan untuk 

sebaliknya franchisor memperoleh imbalan terkait dengan hal tersebut. 

Terkait dengan upaya menjalankan waralaba itu maka dibutuhkan suatu 

perjanjian antara franchisor dengan franchisee, perjanjian ini dipergunakan agar 

tidak ada pihak yang dirugikan. Di Indonesia waralaba diatur di dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba. Selain itu juga diatur 

secara khusus di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 

tentang Penyeleggaraan Waralaba.  

Perjanjian waralaba harus mengacu pada asas kebebasan berkontrak yang 

diatur di dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Dalam perjanjian waralaba ini 

perjanjiannya dibuat oleh pihak franchisor, yang mana pihak franchisor bebas 

untuk menentukan isi perjanjian dan pihak franchisee hanya bebas menentukan 

pilihannya menyetujui atau tidak menyetujui perjanjian yang telah dibuat pihak 

franchisor tersebut. Dengan mengingat isi perjanjian yang dibuat oleh pihak 

franchisor tidak bertentangan dengan undang-undang serta harus memenuhi 

syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang terdapat pada Pasal 1320 KUHPerdata. 

Perjanjian waralaba pada outlet Khab Khun Thai Tea ini menggunakan 

perjanjian baku atau sepihak. Maksud dari adanya perjanjian baku atau sepihak 

disini ialah pihak franchisee hanya dapat memilih untuk menyetujui atau tidak 

menyetujuinya kontrak yang ditawarkan oleh pihak franchisor. Jika franchisee itu 

sudah menyetujui dan menandatangani surat perjanjian yang dibuat pihak 

franchisor untuk melakukan bisnis waralaba. Maka kedua belah pihak telah 

mengikat untuk melakukan hubungan hukum yaitu melaksanakan hak dan 

kewajiban masing-masing pihak yang harus dipenuhi sesuai dengan isi perjanjian.  

Namun dilihat dari pelaksanaan perjanjian waralaba pada praktiknya 

masih banyak para pihak yang dalam melaksanakan perjanjian tersebut tidak 

sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat, salah satunya seperti tidak 

dilaksanaknnya pembinaan management kepada pihak franchisee serta tidak 

ditaatinya peraturan yang ada di dalam perjanjian yang telah disepakati oleh kedua 
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belah pihak. Sehingga masih terdapat kurangnya tanggung jawab pada kewajiban 

para pihak dalam perjanjian waralaba. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana proses 

perjanjian waralaba antara franchisor dengan franchisee pada outlet Khab Khun 

Thai Tea? (2) Bagaimana peraturan serta hak dan kewajiban dalam perjanjian 

waralaba antara franchisor dengan franchisee pada outlet Khab Khun Thai Tea? 

(3) Bagaimana tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan 

kesalahan dalam perjanjian waralaba pada outlet Khab Khun Thai Tea? 

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui proses perjanjian 

waralaba antara franchisor dengan franchisee pada outlet Khab Khun Thai Tea. 

(2) Untuk mengetahui peraturan serta hak dan kewajiban dalam perjanjian 

waralaba antara franchisor dengan franchisee pada outlet Khab Khun Thai Tea. 

(3) Untuk mengetahui tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan 

kesalahan dalam perjanjian waralaba pada outlet Khab Khun Thai Tea. 

Adapun manfaat yang diharapkan penulis adalah:  (1) Manfaat bagi 

Penulis, Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan dan 

pengetahuan bagi penulis mengenai ilmu hukum, yaitu memahami bagaimana 

tanggung jawab hukum mengenai perjanjian waralaba. (2) Manfaat bagi 

Masyarakat, Hasil penelitian ini sangat diharapkan mampu memberikan 

sumbangan pemikiran serta masukan kepada masyarakat luas yang akan 

melakukan proses perjanjian waralaba serta dapat dijadikan pedoman masyarakat 

dalam membantu memecahkan masalah yang mungkin sedang dihadapi oleh 

masyarakat luas yang berkaitan dengan perjanjian waralaba. (3) Manfaat bagi 

Ilmu Pengetahuan, Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu menambah 

kontribusi dan sumbangan ilmu pengetahuan yang bermanfaat khususnya pada 

ilmu hukum perdata mengenai hukum perjanjian yang berkaitan dengan waralaba, 

serta untuk memberikan tambahan referensi bagi para penulisan karya ilmiah 

selanjutnya guna perkembangan ilmu hukum.  

 

2. METODE 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan 

normatif, karena dalam penelitian ini yang akan diteliti ialah aspek hukum, 
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kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berkaitan 

dalam tanggung jawab hukum antara franchisor dengan franchisee dalam 

perjanjian waralaba pada outlet Khab Khun Thai Tea. Jenis penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian 

yang dimaksudkan bertujuan untuk menggambarkan dan memberikan data seteliti 

mungkin secara sistematis, faktual dan menyeluruh mengenai tanggung jawab 

hukum antara franchisor dengan franchisee dalam perjanjian waralaba pada outlet 

Khab Khun Thai Tea. Penelitian ini dilakukan di franchise Khab Khun Thai Tea 

cabang Jl Pandanaran Boyolali. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data 

hukum primer, data hukum sekunder dan data hukum tersier. Metode 

pengumpulan data yang dilakukan penulis yaitu penelitian kepustakaan, studi 

lapangan dilakukan dengan cara menyusun daftar pertanyaan dan wawancara 

dengan pihak franchisee atau pemilik outlet Khab Khun Thai Tea cabang Jl 

Pandanaran Boyolali. Metode analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan metode kualitatif.  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Proses Perjanjian Waralaba antara Franchisor dengan Franchisee pada 

outlet Khab Khun Thai Tea 

3.1.1 Tahap Sebelum Perjanjian Waralaba  

Sebelum dilakukan perjanjian waralaba, penting bagi para pihak untuk memenuhi 

syarat sah perjanjian agar perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum dan syarat 

administrasi untuk bekerjasama sebagai franchisee Khab Khun Thai Thea. Syarat 

administrasi yang harus dikumpulkan yakni fotocopy KTP dengan menunjukkan 

KTP aslinya dan syarat sah perjanjian yang harus dipenuhi sebagaimana tertuang 

dalam Pasal 1320 KUHPerdata yakni kesepakatan mereka yang mengikat dirinya, 

kecakapan yang membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, dan 

suatu causa atau sebab yang halal. Dalam hal ini syarat administrasi dan syarat 

sahnya perjanjian telah dipenuhi oleh para pihak (franchisor dan franchisee Khab 

Khun Thai Tea). 

Pada tahap ini franchisee harus memenuhi prosedur yang sudah disediakan 

franchisor untuk menjadi mitra Khab Khun Thai Tea, yakni franchisee 
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mengusulkan lokasi jarak antar outlet minimal 2 km, setelah lokasi ACC, mitra 

melakukan DP 50%, proses persiapan kurang lebih 25 hari kerja, mitra melakukan 

pelunasan dan TTD MOU, mitra melaksanakan training, paket franchise dikirim 

ke lokasi dengan biaya ongkir ditanggung oleh mitra, atau paket franchise dapat 

diambil sendiri oleh mitra. Jika franchisee sudah memenuhi prosedur dan 

franchisor sudah menyetujui rencana pembukaan gerai pada lokasi yang diusulkan 

franchisee. Kemudian franchisee membayar DP 50% yakni Rp 7.500.000,- (tujuh 

juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana yang telah ditentukan dalam prosedur 

lalu proses selanjutnya adalah tahap perjanjian waralaba. 

3.1.2  Tahap Perjanjian Waralaba  

Setelah para pihak telah memenuhi syarat, maka para pihak harus melakukan 

suatu perjanjian. Perjanjian waralaba dibuat secara tertulis dengan klausula baku 

yang dibuat sepihak yakni oleh franchisor dengan bebas menentukan isi 

perjanjian selama isi dari perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan undang-

undang, ketertiban umum, dan norma kesusilaan. Pihak franchisee setelah 

membaca isi dari perjanjian tersebut diberi kebebasan untuk memilih apakah 

menyetujui perjanjian tersebut atau tidak. Sehingga dalam hal ini perjanjian 

waralaba Khab Khun Thai Tea telah sesuai dengan asas kebebasan berkontrak. 

Apabila pihak franchisee menyetujui dan menyepakati perjanjian tersebut maka 

terjadilah kesepakatan yang ditandai dengan pembubuhan tandatangan kedua 

belah pihak pada surat atau akta perjanjian tersebut dengan materai cukup materai 

senilai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) sebagai wujud dari kesepakatan. 

3.1.3 Tahap Pelaksanaan Perjanjian Waralaba Khab Khun Thai Tea 

Setelah surat atau akta perjanjian waralaba tersebut ditandatangani oleh kedua 

belah pihak diatas materai cukup, maka perjanjian tersebut secara langsung 

mengikat keduanya dalam isi ketentuan perjanjian. Berdasarkan Pasal 1338 

KUHPerdata, semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang 

berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu 

tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau 

karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Terkait dengan asas 

pacta sunt servanda dalam Pasal 1338 KUHPerdata tersebut, maka franchisor dan 

franchisee Khab Khub Thai Tea yang mengikatkan diri dalam waralaba Khab 
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Khun Thai Tea memiliki hubungan hukum akibat perjanjian tersebut dan memiliki 

tanggung jawab hukum untuk melakukan hak dan kewajiban yang telah 

ditentukan dalam perjanjian waralaba Khab Khun Thai Tea. 

3.2 Peraturan Serta Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Waralaba 

antara Franchisor dengan Franchisee pada outlet Khab Khun Thai Tea 

Dasar hukum waralaba Khab Khun Thai Tea diatur dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, Peraturan Menteri Perdagangan 

Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba 

dan surat atau akta Perjanjian Waralaba Khab Khun Thai Tea yang telah 

disepakati oleh para pihak. Pengaturan mengenai syarat sahnya perjanjian diatur 

dalam Pasal 1320 KUHPerdata yakni kesepakatan mereka yang mengikat dirinya, 

kecakapan yang membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, dan 

suatu causa atau sebab yang halal. Kesepakatan para pihak yang melakukan 

perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata. Hubungan 

hukum sebagai akibat dari perjanjian untuk melakukan prestasi yang diatur dalam 

Pasal 1234 KUHPerdata dan melahirkan asas pacta sunt servanda yang diatur 

dalam Pasal 1338 ayat (1) dan (2)  KUHPerdata. Hak dan kewajiban diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang waralaba dan surat 

perjanjian waralaba Khab Khun Thai Tea. Tanggung jawab hukum atas dasar 

wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata. Serta tanggung jawab hukum 

atas dasar perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. 

Setelah franchisee menyetujui isi perjanjian waralaba yang dibuat oleh 

franchisor tersebut maka persetujuan diantara keduanya menimbulkan hak dan 

kewajiban para pihak. Adapun kewajiban pemberi waralaba (franchisor) antara 

lain : (1) berkewajiban mengadakan penyuluhan, pelatihan dan bimbingan dalam 

proses pembuatan minuman hingga proses penjualan kepada franchisee; (2) 

berkewajiban memberikan fasilitas berupa informasi jumlah gerai yang dimiliki 

dan lokasinya secara terkini atau uptodate; (3) berkewajiban memberikan fasilitas 

berupa konsultasi segala hal yang berkaitan mengenai penjualan kepada 

franchisee selama bekerja sama. Hak franchisor antara lain, yaitu : (1) berhak 

menarik kembali hak usaha dan gerobak yang diberikan kepada franchisee apabila 

franchisee terbukti melanggar ketentuan yang telah disepakati; (2) berhak 
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mendapat imbalan sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) pada saat 

perjanjian ini ditandatangani.  

Kemudian kewajiban penerima waralaba (franchisee) antara lain: (1) 

berkewajiban untuk memberikan sejumlah uang (franchise fee) sebesar Rp. 

15.000.000 (lima belas juta rupiah) kepada franchisor yang harus lunas saat 

ditandatanganinya perjanjian waralaba; (2) berkewajiban membeli bahan baku 

dari franchisor, sesuai dengan paket yang telah disediakan; (3) berkewajiban 

menjaga rahasia dagang yang telah diberikan oleh franchisor. Sedangkan hak 

franchisee antara lain, yaitu : (1) berhak menjual “Khab Khun Thai Tea” dalam 

bentuk siap minum dengan resep yang telah di berikan oleh franchisor; (2) berhak 

mendapatkan keuntungan 100% dari hasil penjualan melalui gerobak yang 

dimilikinya. 

3.3 Tanggung Jawab Hukum Apabila Salah Satu Pihak Melakukan 

Kesalahan dalam Perjanjian Waralaba pada outlet Khab Khun Thai 

Tea 

Tanggung jawab hukum muncul dalam suatu perjanjian waralaba apabila salah 

satu pihak melakukan kesalahan dan melanggar peraturan yang telah ditentukan 

dalam perjanjian waralaba yang mengakibatkan salah satu pihak mengalami 

kerugian, maka pihak yang melakukan kesalahan tersebut harus memiliki 

tanggung jawab hukum. Kesalahan tersebut bisa terjadi karena dua hal, yakni bisa 

karena wanprestasi dan karena perbuatan melawan hukum. 

Adapun salah satu contoh perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh 

franchisor yaitu apabila franchisor tidak memberikan pembinaan dan pelatihan 

kepada franchisee. Franchisor yang tidak memberikan pembinaan dan pelatihan 

merupakan kesalahan karena kewajiban franchisor untuk memberikan pembinaan 

dan pelatihan termuat dalam perjanjian waralaba Khab Khun Thai Tea. Akibat 

dari kesalahan yang dilakukan franchisor tersebut franchisee dapat mengalami 

kerugian. Atas dasar wanprestasi yang dilakukan oleh franchisor tersebut pihak 

franchisee dapat menuntut haknya kepada franchisor untuk diberikan pembinaan 

dan pelatihan. Namun apabila franchisor tetap tidak dapat memenuhi 

kewajibannya maka franchisee dapat mengajukan tuntutan ke Pengadilan Negeri 

Semarang dengan gugatan wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata. 
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Apabila dalam persidangan franchisor terbukti bersalah maka franchisor 

berkewajiban untuk memberikan ganti rugi.  

Selain berdasarkan wanprestasi tanggungjawab hukum juga muncul karena 

adanya perbuatan melawan hukum. Salah satu contoh perbuatan melawan hukum 

yang dilakukan oleh franchisee dalam kerjasama waralaba yaitu apabila 

franchisee menggunakan biodata palsu. Perbuatan franchisee yang menggunakan 

biodata palsu tersebut telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sesuai 

dengan Pasal 1365 KUHPerdata yakni tidak memenuhi asas itikad baik dan 

mengakibatkan kerugian bagi franchisor. Perbuatan franchisee yang memberikan 

biodata palsu jelas mengakibatkan kerugian, karena biodata palsu tersebut turut 

dibubuhkan dalam perjanjian waralaba. Jika biodata yang dibubuhkan palsu, maka 

perjanjian tersebut tidak dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak. 

Apabila terdapat pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum maka pihak 

yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Boyolali atas 

dasar perbuatan melawan hukum dan jika terbukti bersalah maka franchisee harus 

memberikan ganti rugi berdasarkan putusan hakim. 

Terkait dengan tanggung jawab berdasarkan wanprestasi dan tanggung 

jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum ini tidak pernah dialami oleh pihak 

franchisor dan pihak franchisee, karena keduanya menjalankan usaha kerjasama 

waralaba Khab Khun Thai Tea sesuai dengan hal-hal yang telah ditentukan dalam 

undang-undang dan selalu bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku. 

 

4 PENUTUP   

4.1 Kesimpulan  

Pertama, Proses perjanjian waralaba antara franchisor dengan franchisee pada 

outlet Khab Khun Thai Tea terjadi dalam tiga tahap, yakni: (1) Tahap sebelum 

melakukan perjanjian waralaba, franchisee harus memenuhi syarat administrasi 

dan syarat sah perjanjian. Syarat administrasi yakni fotocopy KTP dan syarat sah 

perjanjian yang harus dipenuhi sebagaimana tertuang dalam Pasal 1320 

KUHPerdata. Dalam hal ini syarat administrasi dan syarat sahnya perjanjian telah 

dipenuhi oleh kedua belah pihak. Pada tahap ini franchisee Khab Khun Thai Tea 

juga harus memenuhi prosedur untuk menjadi mitra Khab Khun Thai Tea. (2) 
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Tahap perjanjian waralaba yakni perjanjian waralaba dibuat secara tertulis dengan 

klausula baku yang dibuat sepihak oleh franchisor. Pihak franchisee hanya 

memilih apakah menyetujui perjanjian tersebut atau tidak. Apabila pihak 

franchisee menyetujui perjanjian tersebut maka terjadilah kesepakatan yang 

ditandai dengan tandatangan kedua belah pihak pada akta perjanjian dengan 

materai cukup senilai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) sebagai wujud dari 

kesepakatan. (3) Tahap pelaksanaan perjanjian waralaba yakni setelah akta 

perjanjian waralaba tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak diatas materai 

cukup, maka perjanjian tersebut secara langsung mengikat keduanya dalam isi 

ketentuan perjanjian dan berlaku bagai undang-undang bagi mereka yang 

membuatnya. Setelah disepakatinya perjanjian tersebut, maka terjadi hubungan 

hukum antara para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana 

yang telah diatur dalam perjanjian waralaba Khab Khun Thai Tea.  

 Kedua, peraturan waralaba Khab Khun Thai Tea terdapat dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, Peraturan Menteri Nomor 

71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba dan Surat Perjanjian Waralaba 

Khab Khun Thai Tea, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang memuat 

syarat sah, kesepakatan, hubungan hukum, tanggungjawab atas dasar wanprestasi 

maupun perbuatan melawan hukum. Hak dan kewajiban para pihak dalam 

perjanjian waralaba Khab Khun Thai Tea merupakan hubungan timbal balik yang 

harus dilakukan para pihak, dimana kewajiban franchisor adalah hak bagi 

franchisee dan hak franchisee adalah kewajiban bagi franchisor. Oleh karena itu 

para pihak yang melakukan perjanjian waralaba juga harus mentaati peraturan 

yang berlaku.  

 Ketiga, tanggungjawab hukum apabila salah satu pihak baik itu pihak 

franchisor maupun franchisee melakukan kesalahan dalam perjanjian waralaba 

Khab Khun Thai Tea didasarkan atas wanprestasi sesuai dalam Pasal 1243 

KUHPerdata, maupun kesalahan didasarkan atas perbuatan melawan hukum 

sesuai dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Maka pihak yang telah dirugikan dapat 

mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri atas dasar wanprestasi maupun 

perbuatan melawan hukum. Apabila dalam pembuktian persidangan tergugat 

terbukti bersalah maka harus memberikan ganti rugi atas dasar putusan hakim 
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yang berkekuatan hukum tetap. Dalam pelaksanaan perjanjian waralaba Khab 

Khun Thai Tea pusat Semarang dengan mitra Khab Khun Thai Tea Jl. Pandanaran 

Boyolali belum pernah terjadi wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum, 

sehingga prestasi kedua pihak berdasarkan perjanjian dapat terpenuhi. 

4.2 Saran  

Bagi franchisor, pada saat membuat perjanjian waralaba sebaiknya lebih detail 

dan lebih jelas lagi terkait dengan ganti rugi dan penyelesaian sengketa. Dalam 

menentukan isi yang termuat dalam perjanjian waralaba sebaiknya dapat berlaku 

adil dan tidak memberatkan salah satu pihak. 

Bagi franchisee, pada saat akan menandatangani perjanjian sebaiknya 

membaca isi perjanjian terlebih dahulu dengan seksama serta berpikir panjang 

terkait dengan dampak positif dan negatif dari pelaksanaan perjanjian tersebut. 

Franchisee diharapkan mampu untuk mengukur diri apakah mampu untuk 

memenuhi isi perjanjian tersebut atau tidak, agar tidak menyesal dikemudian hari. 

Bagi masyarakat umum, diharapkan untuk calon franchisee yang hendak 

melakukan perjanjian waralaba, pada saat mendaftar sebagai franchisee lebih baik 

untuk menanyakan terkait dengan prospectus penawaran waralaba terlebih dahulu 

kepada franchisor. 
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