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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

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.
1
 

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 
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terjadi sendiri dengan semakin banyaknya pembeli franchisee dan franchisor 

akan mendapat royalti dari penjualan lisensi.
2
 

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 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.
3
 

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 
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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.
4
 Legalitas 

keberadaan waralaba baru dikenal di Indonesia sejak tahun 1997 dengan 

dikeluarkannya Peraturan Pemerintah 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 RI 42 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.
5
 

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.” 

                                           
4
 Majalah info franchise, diakses pada tanggal  4 Maret 2020 dari www.majalahfranchise.com 
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Bahwa hubungan hukum antara para pihak (Pewaralaba/Franchisor dan 

Terwaralaba/Franchisee) di dahului dengan perjanjian. Perjanjian menurut 

Pasal 1313 KUH Perdata ialah “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan 

dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain 

atau lebih”. Didalam pasal 1320 KUH Peradata menentukan adanya 4 (empat) 

syarat sahnya suatu perjanjian, yakni:  

A. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;  

B. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan; 

C. Suatu hal tertentu; dan  

D. Suatu sebab (causa) yang halal.
6
 

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 serta menimbulkan hak dan kewajiban (Pacta Sunt Servanda).”
7
 

Subekti menjelaskan arti Pasal 1338 ayat 1 KUH-Perdata tersebut di atas 

bahwa: 

“Dengan kalimat ini dimaksudkan, tidak lain, bahwa suatu perjanjian 

yang dibuat secara sah artinya tidak bertentangan dengan undang-undang 

mengikat kedua belah 

pihak. Perjanjian berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang 

membuatnya yang artinya mengikat kepada para pihak (Pacta Sunt Servanda), 
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janji itu mengikat dan wajib ditepati.”
8
 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. 

Dalam penelitian ini penulis bermaksud agar hasil kajian ini dapat 

memberikan pengetahuan terhadap pembaca dalam menganalisis Perjanjian 

Waralaba/Franchise yang menjadi dasar dari pelaksanaan usaha 

waralaba/Franchise dengan meninjaunya melalui Hukum Perjanjian. 

Berdasarkan hal tersebut maka penulis memilih penelitian dengan judul “THE 

PRINCIPLE OF PACTA SUNT SERVANDA: ANALISIS YURIDIS 

TANGGUNGJAWAB PARA PIHAK DALAM KONTRAK 

WARALABA/ FRANCHISE LOKAL STUDI DI STUDI DI JAHE 

MERAH SUCANG YUK” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasar uraian yang telah dipaparkan pada bagian latar belakang di atas, 

maka dapat diformulasikan suatu problematika sebagai berikut: 

1. Bagaimana Bentuk dan Isi dari Perjanjian Waralaba/Franchise antara 

Pewaralaba/Franchisor dengan Terwaralaba/Franchisee di Studi Di Jahe 

Merah Sucang Yuk? 

2. Bagaimana Tanggungjawab Hukum Para Pihak dalam Perjanjian 

Waralaba/Franchise? 
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C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diformulasikan dapat ditarik 

sebuah tujuan dari penulisan ini: 

a. Mengetahui bentuk dan isi dari perjanjian Waralaba/Franchise antara 

Pewaralaba/Franchisor dengan Terwaralaba/Franchisee Studi Di Jahe Merah 

Sucang Yuk. 

b. Mengetahui Tanggung jawab Para Pihak dalam perjanjian 

Waralaba/Franchise. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini, maka dapat kita ketahui beberapa manfaat 

penting mengenai penelitian perjanjian Waralaba (Franchise):  

b. Manfaat untuk jaringan perusahaan waralaba 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan Waralaba Studi Di Jahe 

Merah Sucang Yuk dapat mengimplemetasikan syarat-syarat suatu 

perjanjian dengan benar, mengakomodasi asas-asas hukum perjanjian 

dengan baik dalam pembuatan perjanjian franchise, sehingga menutup 

kemungkinan terjadinya penyimpangan perjanjian yang dapat merugikan 

salah satupihak. 

c. Manfaat untuk penulis atau peneliti 

Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan mendatangkan manfaat 

bagi penulis berupa solusi konkrit dalam memecahkan persoalan yang 

timbul pada perjanjian Franchise. 
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E. Kerangka pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pemikiran 

Perjanjian Waralaba/Franchise merupakan perjanjian tertulis antara para 

pihak, yang berupa perjanjian baku yang pada umumnya ditentukan secara 

sepihak oleh pemberi waralaba sehingga cenderung memberikan posisi tawar 

yang lebih baik bagi pemberi waralaba/Franchisor daripada penerima 

waralaba/Franchisee. Perjanjian waralaba ini dilakukan oleh kedua belah pihak 

yang disebut Pewaralaba/Franchisor dan Terwaralaba/Franchisee. 

Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2007 tentang Waralaba mengatur 

tentang Waralaba/franchise di Indonesia. Franchisor adalah pemberi Waralaba 

atau orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan hak untuk 

memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimilikinya kepada 

Penerima Waralaba. dan Franchisee adalah Penerima Waralaba atau orang 

Perjanjian 

Waralaba 

Tanggungjawab Hukum 

Para Pihak dalam 

Perjanjian Franchise 

Bentuk dan Isi Perjanjian 

Waralaba di Jahe Merah 

Sucang Yuk 

Franchisee Franchisor 
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perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh Pemberi Waralaba 

untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimiliki Pemberi 

Waralaba. Setelah para pihak melakukan Perjanjian Waralaba maka pihak 

Terwaralaba/franchisee harus memenuhi persyaratan yang diatur oleh 

Pewaralaba/franchisor yang dibuat dalam bentuk Prospektus Penawaran 

kepada pihak Terwaralaba/franchisee. 

Pasal 1338 ayat 1 KUH-Perdata tersebut di atas bahwa “Dengan kalimat 

ini dimaksudkan, tidak lain, bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah 

artinya tidak bertentangan dengan undang-undang mengikat kedua belah pihak. 

Perjanjian berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya 

yang artinya mengikat kepada para pihak (Pacta Sunt Servanda), janji itu 

mengikat dan wajib ditepati. 

Setelah para pihak menyetujui perjanjian waralaba maka telah terjadi 

perikatan antara kedua belah pihak yaitu Franchisor dan Franchisee 

menimbulkan tanggungjawab hukum untuk memenuhi atau menjalankan 

seluruh isi dari perjanjian waralaba yang disepakati. 

 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan suatu metode cara kerja untuk dapat 

memahami obyek yang menjadi sasaran yang menjadi ilmu pengetahuan yang 

bersangkutan. Metode merupakan cara seorang ilmuan mempelajari dan 

memahami lingkungan lingkungan yang di pahaminya.
9
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1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan doktrinal, yang mana dalam hal ini norma hukumlah yang 

menjadi objek kajian dalam penelitian. Fokus kajian dititik beratkan pada 

norma hukum yang diatur dalam hukum perjanjian yang kemudian pada 

peneletian ini norma tersebut dibenturkan dengan substansi pada Perjanjian 

franchise. 

2. Jenis Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu untuk memberikan gambaran 

secara jelas mengenai pengakomodasian mengenai persyaratan sahnya suatu 

perjanjian menurut Hukum perjanjian dan asas-asas yang melingkupi suatu 

perjanjian yang mana dalam penelitian ini difokuskan pada substansi 

perjanjian franchise. 

3. Jenis Data 

Penelitian ini merupakan penelitian terhadap data sekunder. Data 

sekunder dibidang hukum adalah bahan hukum Primer yang mempunyai 

kekuatan hukum mengikat, berupa Peraturan perundang-undangan seperti 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Pemerintah Nomor 42  

Tahun 2007 tentang Waralaba, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 

31/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba (Selanjutnya 

disingkat Permendag 31 Tahun 2008)  dan bahan hukum sekunder yaitu 

bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat 

membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, adalah hasil 
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karya ilmiah para sarjana dan hasil penelitian
10

 yang terkait dengan objek 

yang diteliti yaitu : Surat Perjanjian Franchise. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penulisan penelitian ini, metode pengumpulan data yang 

digunakan oleh penulis merupakan metode penelitian kepustakaan, yaitu 

dengan mempelajari, memahami peraturan perundang-undangan, buku, situs 

internet yang terkait dengan objek yang akan dikaji peneliti. 

5. Metode Analisis Data 

Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu data-data yang ada 

dibuat dalam kata-kata dan atau kalimat-kalimat. Data-data dalam penelitian 

yang berupa perjanjian franchise kemudian di analisis menggunakan kaidah 

norma dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam pasal 1320 

tentang syarat sahnya perjanjian serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 

Tahun 2007 Tentang Waralaba yang menjadi titik kajian. Data – data pada 

penelitian ini di sajikan dalam bentuk penjabaran kalimat-kalimat. Data 

kualitatif tersebut dianalisis dengan metode berfikir deduktif, yaitu pola 

berfikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum, kemudian ditarik 

kesimpulan yang bersifat khusus.  

Dalam penelitian ini peneliti memberikan gambaran mengenai suatu 

perjanjian franchise secara umum, yang kemudian dijabarkan secara khusus. 

Menggambarkan syarat perjanjian pada umumnya dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata kemudian dijelaskan secara khusus, yang berarti 
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menganilisis setiap kesenjangan yang muncul dalam perjanjian Franchise 

dengan parameter ketentuan syarat sah Perjanjian dalam Kitab Undang-

undang Hukum Perdata serta menganalisis bagian substansi dalam 

perjanjian franchise berdasarkan pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 42 

Tahun 2007 tentang waralaba kemudian membuat kesimpulan dari hasil 

analisis tersebut. 

 

G. Sistematika Penulisan 

Hasil penelitian akan disusun dalam format penulisan hukum maka 

penelitian menyiapkan suatu sistematika hukum. Adapun sistematika penulisan 

hukum ini terdiri dari empat bab, yang tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub 

bagian yang dimaksud untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan 

hasil penelitian ini. Sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 

B. Rumusan Masalah 

C. Tujuan Penelitian 

D. Manfaat Penelitian 

E. Kerangka Berpikir 

F. Metode Penelitian 

G. Sistematika Penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian pada Umumnya 

1. Pengertian 
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2. Syarat sahnya Perjanjian 

3. Asas-asas perjanjian 

4. Pacta Sunt Servanda 

5. Prestasi, WanPrestasi, Overmacht dan Perbuatan Melawab Hukum 

6. Akibat Perjanjian 

B. Waralaba/ Franchise 

1. Pengertian Waralaba/ Franchise 

2. Subjek dan Objek perkanjian Waralaba/ Franchise 

3. Regulasi tentang Waralaba/ Franchise di Indonesia 

4. Akibat hukum Perjanjian Waralaba/ Franchise 

5. Tanggungjawab hukum 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

A. Bentuk dan Isi Perjanjian Waralaba/ Franchise antara Edward Saiyidi 

sebagai Franchisor dengan Fardanove Harsika sebagai Franchisee di Jahe 

Merah Sucang Yuk. 

B. Tanggung Jawab Hukum Para Pihak dalam Perjanjian 

Waralaba/Franchise 

BAB IV PENUTUP  

A. Kesimpulan 

B. Saran 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 


