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THE PRISCIPLE OF PACTA SUNT SERVANDA: ANALISIS YURIDIS 

TANGGUNGJAWAB PARA PIHAK DALAM KONTRAK WARALABA/ 

FRANCHISE LOKAL 

(Studi di Jahe Merah Sucang Yuk) 

 

 Abstrak 

Waralaba pada hakekatnya adalah sebuah konsep pemasaran dalam rangka 

memperluas jaringan usaha secara cepat. waralaba bukanlah sebuah alternatif 

melainkan Salah satu cara yang sama kuatnya dan strategisnya dengan cara 

konvensional dalam mengembangkan usaha. Bahkan sistem waralaba dianggap 

memiliki banyak kelebihan terutama menyangkut pendanaan sumber daya 

manusia (SDM) dan manajemen. Legalitas keberadaan waralaba baru dikenal di 

Indonesia sejak tahun 1997 dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah ah RI 

Nomor 16 Tahun 1997 tanggal 18 Juni 1997 tentang Waralaba. Disusul dengan 

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor: 

259/MPP/Kep/7/1997 tanggal 30 Juli 1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara 

pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba. Peraturan ini kemudian dirubah dengan 

Peraturan Pemerintah Republik 2 tahun 2007 tentang Waralaba dan Peraturan 

Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 57/M-DAG /PER/9/2014 

Tentang Penyelenggaraan Waralaba. Menurut pasal 1 angka 1 peraturan 

pemerintah RI No 42 tahun 2007 tanggal 23 juli 2007 tentang waralaba. 

Tanggung jawab akan dilakukan oleh para pihak apabila salah satu pihak 

melakukan perbuatan wanprestasi. Sebagai contoh dari perbuatan wanprestasi 

ialah ketika Pihak Pertama franchisor tidak dapat melakukan apa yang 

disanggupinya, yakni ia seharusnya memberikan suplay dan bahan. Bentuk dan isi 

perjanjian Waralaba Jahe Merah Sucang Yuk pada dasarnya sama seperti 

perjanjian pada umumnya dimana didasarkan pada KUHPerdata dan Undang-

Undang yang berlaku. 

 

Kata Kunci: perjanjian, waralaba, pacta sunt servanda 

 

Abstract 

Franchising is essentially a marketing concept in order to rapidly expand business 

networks. Franchasing is not an alternative but one that is as powerful and 

strategic as the conventional way of developing a business. Even the franchise 

system is resources (HR) and management. The legality of the existence of new 

franchiseshas been known in Indonesia since 1997 with the issuance of the 

Republic of Indonesia Regulation Number 16 of 1997 dated 18 June 1997 

cocerning Franchising. Follow by the Decree of the Minister of Industry and 

Trade of Republic of Indonesia Number 259/MPP/Kep/7/1997 concerning 

Provisions and Procedures for the implementation of Franchise Business 

Registration. This regulation wa later amended by the Republic of Indonesia 

Government Regulation 2 of 2007 concerning Franchising and the Regulation of 

the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 57/M-

DAG/PER/9/2014 concerning Franchising. According to article 1 number 1 RI 

Government regulation No. 42 of 2007 concerning Franchising. Responbility will 

be carried out by the parties if one of the parties has committed an act of default. 

An Example of default is when the Franchisor First Party cannot do what it is 

capable of, namely he should provide supplies and materials. The form and 
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content of the Ginger Red Sucang Yuk Franchise agreement is basically the same 

as the agreement in general which is based on the Civil code and Applicable laws 

 

Keyword: agreement, franchise, pacta sunt servanda 

 

1. PENDAHULUAN 

Di era Industrialisasi sekarang ini, pelaku ekonomi swasta memiliki peranan 

cukup penting dalam menjalankan proses perkembangan perekonomian suatu 

negara. Tidak mengherankan bila proses perkembangan perekonomian lebih 

banyak diserahkan kepada swasta untuk mengelola dan menjalankannya, sehingga 

peran aktif dan inisiatif para pelaku usaha swasta sangat dibutuhkan dalam era 

industrialisasi saat ini. Sejalan dengan meningkatnya era globalisasi ini, maka 

semakin terbuka pula kesempatan seluas-luasnya terhadap kemampuan produk 

dan sistem perdagangan, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar 

negeri dalam bentuk kerjasama (Paramita, 2011). 

Salah satu bentuk kerjasama yang berkembang pesat di Indonesia pada saat 

ini adalah bentuk kerjasama dalam bidang usaha waralaba. Hal ini disebabkan 

waralaba merupakan usaha yang paling menguntungkan untuk mengembangkan 

dunia usaha. Di samping itu, waralaba merupakan perbaikan dari sistem 

pengembangan usaha yang menggunakan cara penanaman modal secara langsung. 

Dengan sistem waralaba ini, akan terjadi penghematan biaya investasi yang 

seharusnya diperlukan untuk mendirikan dan memelihara jaringan distribusi yang 

luas. Penghematan ini karena jaringan distribusi akan terjadi sendiri dengan 

semakin banyaknya pembeli franchisee dan franchisor akan mendapat royalti dari 

penjualan lisensi (Wahjuningati, 2011). 

Pemerintah memilih strategi waralaba sebagai kebijakan dalam 

pengembangan UKM di Indonesia dikarenakan dalam waralaba Usaha Kecil, dan 

Menengah (UKM), para terwaralaba (franchisee) akan mendapatkan konsep usaha 

yang mapan, bimbingan dan pelatihan untuk mengakses permodalan, manajemen 

produksi, pengelolaan keuangan dan SDM, akuntansi, promosi, dan pemasaran, 

yang selama ini justru menjadi kelemahan UKM. Sebagai bentuk imbalan atas hal 

tersebut pihak terwaralaba membayar initial fee dan royalty kepada pewaralaba. 

Sedangkan dari sisi pewaralaba keuntungan yang didapatkan adalah perluasan 

pasar, modal rendah, bermitra dengan banyak wirausahawan, dan mendapatkan 

masukan dari terwaralaba (franchisee). UKM sendiri telah memiliki peran 
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strategis dalam perekonomian di Indonesia. Berdasar hal tersebut, pemerintah 

terus-menerus berupaya mendorong tumbuh dan berkembangnya UKM, salah 

satunya dengan memperkuat dan mengembangkan pola kemitraan. Salah satu 

bentuk pola kemitraan yang memiliki potensi tinggi untuk meningkatkan daya 

saing UKM adalah melalui waralaba (Febrianty dan Fatmariani, 2018). 

Waralaba pada hakekatnya adalah sebuah konsep pemasaran dalam rangka 

memperluas jaringan usaha secara cepat. waralaba bukanlah sebuah alternatif 

melainkan Salah satu cara yang sama kuatnya dan strategisnya dengan cara 

konvensional dalam mengembangkan usaha. Bahkan sistem waralaba dianggap 

memiliki banyak kelebihan terutama menyangkut pendanaan sumber daya 

manusia (SDM) dan manajemen. waralaba juga dikenal sebagai jalur distribusi 

yang sangat efektif untuk mendekatkan produk kepada konsumennya melalui 

tangan-tangan penerima waralaba.  

Legalitas keberadaan waralaba baru dikenal di Indonesia sejak tahun 1997 

dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah ah RI Nomor 16 Tahun 1997 

tanggal 18 Juni 1997 tentang Waralaba. Disusul dengan Keputusan Menteri 

Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor: 259/MPP/Kep/7/1997 tanggal 30 Juli 

1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba. 

Peraturan ini kemudian dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik 2 tahun 

2007 tentang Waralaba dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia 

Nomor 57/M-DAG /PER/9/2014 Tentang Penyelenggaraan Waralaba. Menurut 

pasal 1 angka 1 peraturan pemerintah RI No 42 tahun 2007 tanggal 23 juli 2007 

tentang waralaba dikatakan bahwa: waralaba adalah hak khusus yang dimiliki 

oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas 

usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil 

dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh perjanjian waralaba. 

Di dalam Al-Quran telah dijelas dalam Quran Surat Al – Maidah ayat 1 

yang artinya “Hai orang-orang uang beriman, penuhilah akad-akad itu.” Dan 

Quran Surat Al-Isra’ ayat 34 yang artinya “Sesungguhnya janji itu pasti diminta 

pertanggung jawabannya.” 

Hukum Perjanjian berdasarkan Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata (KUH-Perdata) menyatakan bahwa “Semua perjanjian yang 

dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya 
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serta menimbulkan hak dan kewajiban (Pacta Sunt Servanda) (Subekti dan R. 

Tjitrosudibio, 2002).” 

Jadi para pihak terkait (Pewaralaba / Franchisor dan Terwaralaba 

/Franchisee) Wajib melaksanakan Hak dan Kewajiban sesuai yang diperjanjikan. 

Jika tidak maka minumbulkan Tanggungjawab hukum pada pihak yang tidak 

memenuhi hak dan kewajibannya. 

 

2. METODE 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan doktrinal 

(Normatif), karena didalam penelitian ini pada hakikatnya mengkaji hukum yang 

dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dam 

menjadi acuan perilaku seitap orang (Ishaq, 2017). Sehingga dalam penelitian ini 

penulis akan mengkaji terbatas tentang norma atau peraturan perundang-undangan 

(tertulis) yang tekait dengan objek yang diteliti. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Bentuk dan Isi Perjanjian Waralaba/ Franchise antara 

Franchisor/Pewaralaba dengan Franchisee/Terwaralaba di Jahe Merah 

Sucang Yuk. 

Menurut Subekti “Perjanjian yang dibuat secara tertulis bertujuan tidak lain 

sebagai salah satu alat bukti lengkap dari perjanjian” hal senada juga dikemukan 

oleh Riduan Syahrani dalam bukunya Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata 

yang mengemukakan “perjanjian ini dibuat secara lisan hanya sebagai alat 

pembuktian (beweijmiddel) mengenai bentuk tertulis dapat dilakukan dengan dua 

cara yaitu akta di bawah tangan yang ditandatangangi oleh para pihak dan akta 

ountentik yang dibuat oleh notaries (Syahrani, 2004).” 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa perjanjian 

Waralaba/ Franchise dalam bentuk tertulis dituangkan dalam kertas yang 

diberinama PERJANJIAN WARALABA (FRANCHISE) Nomor: 001/VI-

PW/2020. Sesuai dengan bunyi Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata yang berbunyi: 

“semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-

undang bagi mereka yang membuatnya” 
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Semua mengandung arti meliputi seluruh perjanjian baik dikenal maupun 

yang tidak kenal di dalam undang-undang, jadi disini mengandung sistem terbuka, 

yaitu kebebasan membuat perjanjian dan melalui kata “semua” maka pasal ini 

memberikan suatu pernyataan bagi masayarakat bahwa diperkenankan membuat 

suatu perjanjian apapun, menentukan apa, dan dengan siapa perjanjian itu 

diadakan, sepanjang para pihak merasa sepakat dan mereka bebas menentukan 

syarat-syarat yang diinginkan dengan perkataan lain. Sepanjang perjanjian itu 

tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, ketertiban dan tidak merugikan 

kepentingan umum, serta semua persetujuan yang dibuat menurut ketentuan-

ketentuan hukum mengikat para pihak. 

Menurut R.M. Suryonodiningrat, S.H. untuk menetapkan isi perjanjian, 

mala kita harus memperhatikan lima faktor, ialah: Ketentuan undang-undang 

memaksa, bahwa suatu perjanjian itu tidak hanya mengikat hal-hal yang tegas 

dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menututt sifat 

perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang; Kemauan 

kedua belah pihak yang telah dinyatakan dengan kata-kata; Ketentuan undang-

undang pelengkap; Kebiasaan; dan Keadilan. 

Syarat yang harus ada pada suatu perjanjian itu yaitu: syarat formal dalam 

syarat formal ini dititikberatkan adalah identitas para pihak yang mengadakan 

perjanjian. Syarat materiil; dalam syarat materiel ini hanya difokuskan adalah 

objek perjanjian, hak dan kewajiban masing-masing pihak. Syarat teknis; dalam 

syarat teknis ini yang perlu diperhatikan adalah jangka waktu pelaksanaan dan 

aspek keuangan. Syarat yuridis; dalam syarat yuridis ini yang perlu diperhatikan 

dititik beratkan adalah segala hal yang berhubungan dengan sanksi jika salah satu 

pihak melakukan tindakan wanprestasi dalam suatu perjanjian (Moersad, 1979). 

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa Perjanjian Kerjasama 

Waralaba/Franchise Antara Edward Saiyidi sebagai Franchisor dengan Fardanove 

Harsika sebagai Franchisee telah memenuhi syarat perjanjian yang harus ada pada 

suatu perjanjian yaitu: 

3.1.1 Syarat formal 

Dalam Perjanjian Waralaba/Franchise antara Franchisor dengan Franchisee, 

terdapat dengan jelas identitas para pihak yang membuat perjanjian yaitu: 

1) Nama : Edward Saiyidi 
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2) Umur : 22 Tahun 

3) Alamat : Kampung Karang Anyar RT 002/RW 004, Karang Sari, 

Neglasari, Kota Tangeran 

4) Pekerjaan : Karyawan Swasta 

5) No KTP : 3671100910980001 

Untuk selanjutnya disebut sebagai FRANCHISOR 

1) Nama : Fardanove Harsika 

2) Umur : 21 Tahun 

3) Alamat : Villa Mutiara Pluit Blok B4 No. 7 RT 06/RW 11 

Kecamatan Periuk, Kelurahan Periuk, Kota Tangerang 

4) Pekerjaan : Mahasiswa 

5) No. KTP : 3671080411980005 

Untuk selanjutnya disebut sebagai FRANCHISEE 

3.1.2 Mengenai Syarat Materil 

Dalam Perjanjian Waralaba/Franchise anatara Edward Saiyidi sebagai Franchisor 

dengan Fardanove Harsika sebagai Franchisee yang telah dinyatakan dengan jelas 

objek perjanjiannya serta hak dan kewajiban masing-masing. 

3.1.3 Mengenai Syarat teknis 

Mengenai keuangan dalam Perjanjian Waralaba/ Franchise antara Edward Saiyidi 

sebagai Franchisor dengan Fardanove Harsika sebagai Franchisee yang terdapat 

dalam pasal 3: 

“a. Bahwa Franchisee menyetujui membayar uang sebesar Rp. 

6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan rincian Rp. 4.000.000,00 

(empat juta rupiah) dibayar pada saat penandatanganan 

perjanjian ini dan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dibayarkan 

pada saat fasilitas telah dikirimkan.  

b. Bahwa Franchisee sepakat untuk memberikan kontribusi bagi hasil 

senilai Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan untuk 

membantu biaya masak bahan baku  siap saji “Jahe Merah” dan 

Franchisor tidak mengambil untung apapun.” 

3.1.4 Mengenai Syarat Yuridis 

Mengenai syarat yuridis, Perjanjian Waralaba/ Franchise antara Edward Saiyidi 

sebagai Franchisor dengan Fardanove Harsika sebagai Franchisee mengenai 

penyelesaian perselisihan antara kedua belah pihak yang dapat dilakukan dengan 

jalur Mediasi atau Musyawarah (di luar pengadilan) namun apabila tidak dapat 
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diselesaikan dengan musyawarah maka telah diatur dengan jelas pada Pasal 8 

mengenai Penyelesaian Perselisihan yang berbunyi: 

“bahwa apabila terjadi sengketa dalam perjanjian antara kedua belah 

pihak, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan dengan jalan 

Mediasi atau Musyawarah terlebih dahulu, namun apabila tidak 

menemukan kesepakatan maka akan memilih menyelesaikan di 

Pengadilan Negeri Tangerang.” 

 

Untuk diselenggarakannya perjanjian kerjasama ini seperti halnya 

perjanjian yang lain, dibutuhkan syarat-syarat tertentu baik itu mengenai orang 

yang membuat perjanjian, mengenai isi perjanjian dan juga bentuk dari perjanjian. 

Dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan untuk 

sahnya perjanjian diperlukan empat syarat yaitu: 

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat: Sepakat 

mereka yang mengikatkan dirinya Kecakapan mereka yang membuat 

suatu perikatan Suatu hal tertentuSuatu sebab yang halal” 

 

Keempat syarat ini merupakan syarat pokok bagi setiap perjanjian, artinya 

setiap perjanjian harus memenuhi keempat syarat ini apabila ingin menjadi 

perjanjian yang sah. Jika dikaitkan dengan hasil penelitian yang telah penulis 

lakukan, maka dari keempat syarat tadi, dapat kita lihat dalam pelaksanaan 

perjanjian Waralaba/Franchise ini yaitu: 

3.1.5 Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 

Syarat kesepakatan dari mereka yang mengikatkan dirinya adalah merupakan 

pertemuan atau persesuaian pendapat satu sama lain atas isi dari perjanjian. Jadi 

dalam hal ini jika tidak terdapat persesuaian pendapat atas isi perjanjian maka 

tidak terdapat pula kesepakatan dari mereka yang mengikatkan dirinya. 

Dalam pelaksanaan perjanjian Waralaba/Franchise dapat dilihat telah 

terbentuknya suatu kesepakatan untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam 

Memorandum of Understanding (MoU) yang ditawarkan oleh pihak Franchisor 

lalu dipelajari dan dipahami oleh pihak Franchisee sebelum menerima tawaran 

tersebut. Setelah pihak Franchisee menyetujui tawaran tersebut maka 

ditandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dan perjanjian kerjasama 

hingga lahirlah kerjasama tersebut, yang tertuang dalam Perjanjian Waralaba 

(Franchise) Nomor 001/VI-PW/2020. 
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3.1.6 Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian 

Bila membahas kecakapan untuk membuat suatu perjanjian maka hal ini berarti 

sama deengan membahas subjek hukum, karena subjek hukum adalah sesuatu 

yang dapat melakukan perbuatan hukum atau menjadi pihak atau subjek dalam 

hubungan hukum atau apa saja yang cakap untuk membuat suatu perjanjian. 

Orang sebagai subyek hukum dibedakan dalam 2 (dua) pengertian yaitu (Kansil, 

1995): 

1) Natuurlijke persoon atau menselijk persoon yang disebut orang dalam 

bentuk manusia atau manusia pribadi.  

2) Rechts persoon yang disebut orang dalam bentuk badan hukum atau 

orang yang diciptakan hukum secara fiksi atau persona ficta.  

 

Jika dikaitkan dengan perjanjian kerjasama ini maka yang menjadi subjek 

adalah Natuurlijke persoon, dimana pihak yang bertindak atas nama orang 

pribadi. Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan: 

“Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah 

(pernah) menikah.” Pasal tersebut mengharuskan bahwa seseorang dinyatakan 

cakap dalam melakukan perbuatan hukum harus terlebih dahulu berusia 21 tahun 

atau sudah menikah sebelum berusia 21 tahun. 

Dalam perjanjian Waralaba/Franchise ini, yang menjadi subjek adalah orang 

(Natuurlijke persoon), dimana terdiri dari Edward Saiyidi yang merupakan 

Franchisor atau pemilik merk dagang Sucang Yuk Indonesia “Susu Jahe Merah” 

yang dalam hal ini berumur 22 Tahun (dua puluh dua) seperti yang tercantum 

pada Perjanjian Waralaba. 

Sedangkan pihak Fardanove Harsika selaku Franchisee adalah seorang 

Mahasiswa dari Pergutuan Tinggi Swasta di Jawa Tengah yaitu Universitas 

Muhammadiyah Surakarta yang mana sekarang Fardanove Harsika berumur 21 

Tahun (dua puluh satu). 

3.1.7 Hal tertentu 

Menurut pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata agar suatu perjanjian 

dikatakan sah maka perjanjian itu antara lain harus memuat suatu hal tertentu atau 

dengan kata lain isinya harus tertentu. Suatu perjanjian memang seharusnya berisi 

pokok atau objek tertentu agar dapat dilaksanakan. Jika dihubungan dengan 

perjanjian kerjasama ini maka hal tertentu dilaksanakan dapat dilihat pada Pasal 1 
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Memorandum of Understanding (MoU) yaitu mengenai ruang lingkup kerjasama 

dimana dinyatakan lingkup kerjasama yang dimaksud meliputi: 

1) Franchisor menyetujui Franchisee sebagai pemegang ijin Franchise Sucang Yuk 

Indonesia “Susu Jahe Merah” dengan menggunakan sistem kerjasama berupa 

Franchise. 

2) Franchisee diberi hak mengelola, menjalankan, mengembangkan serta menjual 

merk dagang Sucang Yuk Indonesia “Susu Jahe Merah” di area Tangerang. 

3.1.8 Sebab yang halal 

Sebab adalah tujuan dari persetujuan, sedangkan sebab yang halal menurut pasal 

1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah: Sebab yang tidak terlarang/ 

tidak bertentangan dengan undang-undang, Sebab yang sesuai dengan kesusilaan 

baik, Sebab yang sesuai dengan ketertiban umum. 

Suatu sebab yang bertentangan dengan undang-undang akan menyebabkan 

perjanjiannya batal. Dalam Perjanjian kerjasama ini dapat dilihat bahwa perjanjian 

ini merupakan Perjanjian Waralaba dimana Franchisor menyetujui Franchisee 

sebagai pemegang ijin Franchise Sucang Yuk Indonesia “Susu Jahe Merah” 

dengan menggunakan sistem kerjasama berupa Franchise dan Franchisee diberi 

hak mengelola, menjalankan, mengembangkan serta menjual merk dagang Sucang 

Yuk Indonesia “Susu Jahe Merah” di area Tangerang 

Dari hal diatas tidak terdapat unsur yang bertentangan dengan undang-

undang, kesusilaan dan kepentingan umum. Sesuai dengan yang tercantum dalam 

pasal 5 dan pasal 6 perjanjian waralaba, maka yang memiliki Hak dan kewajiban 

para pihak.  

Bahwa Franchisee dalam perjanjian ini memiliki hak yaitu mendapatkan 

ijin untuk membuka cabang Sucang Yuk Indonesia “Susu Jahe Merah” meliputi: 

Mengelola usaha Susu Jahe Merah di area yang telah disepakati; Franchisee 

mendapat pembinaan dari Franchisor dalam proses pembuatan Jahe Merah dari 

bahan mentahnya hingga jahe siap saji; Mendapatkan Training dan Standart 

Operational Procedure (SOP); Bahwa fasilitas yang digunakan Franchisee 

menjadi hak milik Franchisee; Bahwa semua keuntungan bersih yang diperoleh 

Franchisee semuanya adalah milik Franchisee 

Bahwa Franchisee berhak menerima fasilitas dari Franchisor berupa 

mengantarkan bahan baku sudah siap saji ke setiap cabang-cabang Sucang Yuk 
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Indonesia. Bahwa Franchisee dalam perjanjian ini memiliki kewajiban meliputi: 

Melakukan kegiatan usaha dan pelayanan sesusai dengan Standar yang telah 

ditentukan; Membeli bahan yang digunakan berupa, Jahe Merah siap saji dan susu 

kaleng; Mentaati segala peraturan dan perjanjian yang telah ditentukan. 

3.2 Tanggung Jawab Hukum Para Pihak dalam Perjanjian 

Waralaba/Franchise 

Berdasarkan Hasil Penelitian penulis, Perjanjian Waralaba atau Franchise Sucang 

Yuk Indonesia Jahe Merah antara Fardanove Harsika dengan Edward Sayidi, 

dalam perjanjian waralaba tersebut hak dan kewajiban yang merupakan 

perwujudan dari Asas Pacta Sunt Servanda dimana pihak Franchisor dengan 

Franchisee terikat hak dan kewajiban dimuat dalam Pasal 5 dan 6 dalam 

perjanjian Franchise/Waralaba 

Dalam Pasal 1338 KUHPerdata diatur tentang Asas Hukum Perjanjian 

Pacta Sunt Servanda antara lain: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. 

Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. 

Dalam Perjanjian khususnya Pasal 5 dan 6 yang memuat tentang Hak dan 

Kewajiban para pihak dalam perjanjian waralaba jika dilihat dari Ayat (1) Pasal 

1338 KUHPerdata, hak dan kewajiban para pihak melekat dan memiliki 

kewajiban untuk melaksanakan kewajiban masing-masing pihak. Hal tersebut 

sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata semua persetujuan yang dibuat sesuai 

dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang 

membuatnya, sehingga perjanjian memiliki sifat yang mengikat para pihak. 

Sedangkan dalam Ayat (2) persetujuan tidak dapat ditarik kembali selain 

dengan kesepakatan kedua belah pihak, hal tersebut dimuat dalam Pasal 7 

Perjanjian Waralaba, dimana disepakati jika salah satu pihak melanggar apa yang 

telah disepakati Kerjasama yang diatur dalam perjanjian waralaba akan dilakukan 

pemutusan Kerjasama sebagaimana diaturdalam Pasal 7 Perjanjian Waralaba. 

Dalam Ayat (3) Pasal 1338 KUHPerdata setiap hak dan kewajiban maupun 

kesepakatan yang dibuat oleh pihak pewaralaba dengan terwaralaba harus 

dilaksanakan dengan sepenuhnya dan itikad baik. Dalam perjanjian tersebut, 
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pertanggung jawaban hukum dilakukan dengan cara pemutusan kerja sama 

apabila: Salah satu pihak melanggar ketentuan yang ada dalam perjanjian. Tidak 

melaksanakan kewajiban. Tersangkut masalah hukum yang menyebabkan tidak 

dapat melakukan usahanya. 

Ketiga hal tersebut merupakan kesepakatan yang dilaksanakan, ketiga 

kesalahan yang disepakati merupakan bentuk wanprestasi dan Perbuatan melawan 

hukum. Tanggung jawab hukum menurut Ridwan Halim, yakni sebagai sesuatu 

akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan 

kewajiban ataupun kekuasaan. Sedangkan Purbacaraka berpendapat bahwa 

tanggung jawab hukum itu lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan setiap 

orang untuk menggunakan hak dan/atau melakukan kewajibannya. Secara umum, 

tanggung jawab hukum dapat dapat diartikan kewajiban untuk melaksanakan 

sesuatu atau berperilaku berdasarkan cara tertentu, dan tidak menyimpang dari 

peraturan yang berlaku (Mustamu, 2004). 

Wanprestasi merupakan suatu keadaan di mana pihak penyewa dalam hal 

ini penyewa Stand tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana 

mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya. Kata wanprestasi 

berasal dari Belanda yang berarti prestasi yang buruk (Efendi,2016). Wanprestasi 

(kelalaian atau kealpaan)
 
pihak penyewa dapat berupa (Subekti, 2004): Tidak 

melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; Melaksanakan apa yang 

dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; Melakukan apa yang 

dijanjikannya tetapi terlambat; Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak 

boleh dilakukannya. 

Terhadap kelalaian atau kealpaan pihak penyewa (sebagai pihak yang wajib 

melakukan sesuatu), diancamkan beberapa sanksi atau hukuman. Hukuman atau 

akibat – akibatnya yaitu: penyewa diwajibkan untuk membayar ganti kerugian 

yng telah diderita oleh pihak yang menyewakan; Dalam perikatan timbal balik, 

pihak yang menyewakan dapat menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan; 

Peralihan resiko; Penyewa diwajibkan untuk membayar biaya perkara jika di 

pengadilan penyewa dinyatakan bersalah. 

Menurut Rosa Agustina Perbuatan Melawan Hukum dalam menentukan 

suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat: 

Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; Bertentangan dengan hak 
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subjektif orang lain; Bertentangan dengan kesusilaan; Bertentangan dengan 

kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian. 

Perbuatan melawan hukum adalah berbuat atau tidak berbuat yang: 

Melanggar hak subjek hukum lain; Bertentangan dengan kewajiban hukum dari si 

pelaku. Bertentangan dengan nilai kepatutan yang seharusnya diindahkan dalam 

kehidupan bersama terhadap integritas subjek hukum. 

Permasalahan mengenai wanprestasi tidak bisa terlepas dari masalah 

“pernyataan lalai” (ingebrekke stelling) dan “kelalaian” (verzuim). Wanprestasi 

berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Adapun yang dimaksud 

wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, 

debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam 

perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa (Pramono, 2003). 

Tanggung jawab akan dilakukan oleh para pihak apabila salah satu pihak 

melakukan perbuatan wanprestasi. Sebagai contoh dari perbuatan wanprestasi 

ialah ketika Pihak Pertama franchisor tidak dapat melakukan apa yang 

disanggupinya, yakni ia seharusnya memberikan suplay dan bahan. Namun tidak 

kunjung diberikan dan terlambat dari perjanjian awal, sehingga Pihak Kedua 

franchisee mengalami kerugian dengan tidak dapatnya menjual produk minuman 

Sucang Yuk “Susu Jahe Merah”. Oleh karena itu dapat diselesaikannya dengan 

cara musyawarah seperti yang tertulis dalam perjanjian yakni dengan segera 

melaksanakan kewajiban tersebut, namun apabila pihak Pihak Pertama masih 

tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut maka Pihak Kedua dapat mengajukan 

gugatan ke Pengadilan Negeri Tangerang atas dasar perbuatan wanprestasi. 

Adapun contoh dari perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Pihak 

franchisee yakni dengan sengaja Tidak memberikan kontribusi bagi hasil senilai 

Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang telah ditentukan oleh Pihak Pertama 

franchisor. Oleh karena itu perbuatan yang dilakukan Pihak Kedua franchise 

disebut sebagai wanprestasi dengan tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan. 

Sehingga Pihak Pertama franchisor mengalami kerugian atas tindakan yang 

dilakukan Pihak Kedua franchisee. Adapun cara penyelesaian yang dapat 

ditempuh dengan cara membayar sesegera mungkin kerugian yang dialami dari 

Pihak Pertama franchisor, apabila Pihak Kedua franchisee tidak mau membayar 
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maka Pihak Pertama franchisor dapat mengajukan gugatannya ke Pengadilan 

Negeri Tangerang atas dasar wanprestasi. 

Sumber hukum gutatan Perbuatan melawan hukum ada pada dalam pasal 

1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yakni tiap perbuatan 

melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan 

orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantu kerugian 

tersebut. 

Salah satu contoh yang dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum 

adalah ketika Pihak Pertama franchisor meminta tambahan biaya uang setelah 

pembayaran sebesar Rp. 300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) sesuai perjanjian yang 

tidak termasuk dalam biaya bahan baku siap saji. Maka dari itu perbuatan tersebut 

dapat dikatakan melawan hukum, dimana terdapat perbuatan yang melawan 

hukum dan terdapat pula kerugian dari salah satu pihak. Penyelesaian yang dapat 

dilakukan jika semua terlah terjadi adalah Pihak Pertama franchisor harus 

mengembalikan semua biaya-biaya tambahan yang mana tidak termasuk dalam 

perjanjian. Apabila Pihak Pertama tidak ada iktikad baik maka Pihak Kedua 

franchisee dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tangerang atas dasar 

perbuatan melawan hukum. 

Sebagai contoh lain yang dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan 

hukum adalah dimana Pihak Kedua franchisee sengaja tidak melakukan kegiatan 

usaha dengan tujuan untuk mengapuskan perjanjian waralaba tersebut. Maka dari 

itu perbuatan tersebut juga dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, 

dimana Pihak Pertama franchisor yang dirugikan dengan tindakan Pihak Kedua 

franchisee. Cara penyelesaian yang dapat dilakukan ialah mengganti rugi kepada 

pihak pertama dan menjalankan usaha waralaba tersebut seperti apa yang tertulis 

dalam perjanjian. Dan apabila tidak ada iktikad baik dari Pihak Kedua franchisee 

untuk memenuhinya maka Pihak Pertama franchisor dapat mengajukan gugatan 

ke Pengadilan Negeri Tangerang atas dasar perbuatan melawan hukum.  

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis dapat menarik 

kesimpulan sebagai berikut: Pertama, Bentuk dan Isi dari Perjanjian Waralaba/ 
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Franchise antara Pewaralaba/Franchisor dengan Terwaralaba/ Franchisee Di Jahe 

Merah Sucang Yuk – Dalam Perjanjian Waralaba Jahe Merah Sucang Yuk dibuat 

secara tertulis hal tersebut bertujuan tidak lain sebagai salah satu alat bukti 

lengkap dari perjanjian. Bentuk perjanjian waralaba antara Pewaralaba dengan 

terwaralaba di Jahe Merah Sucang Yuk memiliki bentuk perjanjian tertulis dan isi 

perjanjian waralaba tersebut juga telah memenuhi syarat formal yaitu identitas 

para pihak, syarat materiil yang memuat hak dan kewajiban para pihak, syarat 

teknis yang memuat jangka waktu pelaksanaan dan aspek keuangan, dan syarat 

yuridis yaitu memuat mengenai tanggung jawab hukum apabila para pihak 

melakukan wanprestasi dan/atau perbuatan melawan hukum. Selain itu perjanjian 

waralaba juga telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimuat 

dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu: sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 

kecakapan mereka yang membuat suatu perikatan; suatu hal tertentu; dan suatu 

sebab yang halal. 

Selain itu, perjanjian waralaba di Jahe Merah Sucang Yuk telah memenuhi 

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba dan Peraturan 

Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2006 Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan 

Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba. 

Kedua, Tanggung Jawab Hukum Para Pihak dalam Perjanjian 

Waralaba/Franchise karena salah satu pihak melakukan Wanprestasi dan/atau 

perbuatan melawan hukum dalam perjanjian waralaba Jahe Merah Sucang Yuk, 

penerapan asas Pacta Sunt Servanda tertuang dalam Pasal 5 dan 6 Perjanjian 

tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata, sedangkan untuk 

tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak baik pewaralaba atau perbuatan 

melawan hukum diatur dalam Pasal 7 dan 8 hal tersebut sesuai dengan yang 

tercantum dalam Pasal 1243, Pasal 1266, dan Pasal 1365 KUHPerdata. 

4.2 Saran 

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah dibuat maka penulis ingin 

memberikan saran berhubungan dengan penelitian. Saran-saran tersebut sebagai 

berikut: 

Pertama, dalam Perjanjian waralaba ditemukan bahwa tidak diaturnya 

tanggungjawab hukum terkait dengan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi 

secara lebih rinci dan lengkap, serta tidak dimuatnya pengaturan tentang 
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bagaimana jika terjadi keadaan diluar kemampuan manusia (Force Majeur), 

apabila dikemudian hari terjadi perbuatan melawan hukum dan/atau wanprestasi 

yang termuat dalam perjanjian waralaba tersebut hanya mengenai pemutusan kerja 

sama, tanggung jawab hukum lainnya tidak termuat dan jika terjadi sesuatu yang 

diluar kemampuan manusia atau force Majeur, dalam perjanjian waralaba juga 

tidak dimuat klausul-klausul terkait dengan force majeur. 

Kedua, dalam perjanjian waralaba tersebut, seluruh perjanjian pada 

dasarnya sudah cukup baik dengan pemenuhan syarat-syarat sesuai dengan 

KUHPerdata dan sesuai dengan peraturan hukum lainnya. Sehingga, apabila 

kemudian hari para pihak melakukan perjanjian waralaba, bisa dilakukan 

perjanjian yang sama sehingga perjanjian dapat dilaksanakan dengan baik dan 

sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. 
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