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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Franchise “Cokelat Klasik” Dengan Sistem Business
Opportunity
1. Gambaran Umum Franchisor / Owner Franchise “Cokelat Klasik”

a. Sejarah “Cokelat Klasik”

Sebelum bernama “Cokelat Klasik” seperti saat ini, “Cokelat 

Klasik” mempunyai konsep bisnis seperti Café yang bernama Café 

Klasik. Nama “Klasik” yang digunakan atau dengan kepanjangan 

“Kedai Lala Asik” sendiri merupakan ide dari Owner yang mempunyai 

arti yang cukup unik dan pas untuk nama bisnis sesuai dengan nama 

Owner.78 Café Klasik sendiri berdiri sejak 11 November 2011, dengan 

konsep Natural Ethnic yang terletak di Jl. Lamtana No. 1 Tulungrejo, 

Kampung Inggris, Pare tepatnya ada di Kota Kediri dan “Cokelat 

Klasik” merupakan pengembangan dari Café Klasik, dimulai sejak 06 

Oktober 2012 di Jl. MT. Hariono, Malang.79 

“Cokelat Klasik” sendiri adalah usaha yang bergerak dibidang 

kuliner dengan fokus pengolahan bahan dasar coklat. Suatu resep 

minuman Ice / Hot Chocolate yang lezat dan nikmat, serta memiliki 

kandungan beberapa zat yang baik di konsumsi oleh tubuh manusia 

seperti zat besi, vitamin, kalsium, magnesium, dan juga antioksidan. 

Original Recipes of “Cokelat Klasik” diramu khusus oleh Owner 

78 Hasil Wawancara dengan Sofyan Delly. Direktur Kemitraan “Cokelat Klasik”. Malang. 
04 Mei 2017. 

79 “Cokelat Klasik”, Tentang Sejarah “Cokelat Klasik”, http://www.cokelatklasik.com, 
diakses tanggal 15 Mei 2017. 

http://www.cokelatklasik.com/
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“Cokelat Klasik” yakni Martalinda Basuki atau lebih akrab disapa 

Lindalala yang merupakan Mahasiswi Fakultas Ilmu Administrasi 

Universitas Brawijaya dan dibantu beberapa team bagian produksi yang 

kemudian dikemas dalam bentuk packaging sehingga memiliki standart 

rasa yang sama pada setiap cabangnya. “Cokelat Klasik” menyuguhkan 

produk real chocolate yang berkualitas dengan harga terbatas. 

Sejak bulan Januari 2013 “Cokelat Klasik” mulai 

mengembangkan bisnis dengan konsep Franchise Kemitraan yang 

menggandeng investor untuk memiliki bisnis ini. Bisnis “Cokelat 

Klasik” ini telah tersebar di berbagai kota di Indonesia terhitung mulai 

dari Januari 2013 hingga April 2016 “Cokelat Klasik” telah memiliki 

205 titik cabang kemitraan dengan konsep Franchise yang tersebar di 

Kota Malang, Kediri, Surabaya, Madura, Solo, Semarang, Batam 

hingga Merauke.80 

b. Konsep Bisnis Franchise “Cokelat Klasik” dengan Sistem Business 
Opportunity 
 

Memanfaatkan merek dagang “Cokelat Klasik” yang sudah 

terdaftar di DIRJEN HAKI RI dengan No.IDM000476043, konsep 

bisnis “Cokelat Klasik” sendiri menggunakan sistem kemitraan atau 

hanya dengan mengadopsi sistem Franchise / Waralaba.81 Sistem 

kemitraan yang diterapkan dalam konsep bisnis Franchise “Cokelat 

Klasik” disini adalah pemilik merek dagang atau Franchisor / Owner 

                                                             
80 Ibid. 
81 Ibid. 
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melakukan perjanjian Franchise dengan calon mitra untuk persetujuan 

pembelian paket Franchise yang disediakan oleh pihak Franchisor / 

Owner dengan penawaran harga yang masing-masing berbeda dalam 

setiap pemilihan paketnya.82 

Metode Franchise ini lebih tepatnya disebut Business 

Opportunity, metode Franchise seperti ini bertujuan untuk menambah 

target pasar di Indonesia melalui Mitra Kerja karena lebih effisien dan 

simpel untuk memperkenalkan brand “Cokelat Klasik” kepada 

masyarakat dibidang kuliner.83 “Cokelat Klasik” termasuk usaha baru 

yang telah berhasil membangun brand dengan kualitas produknya, 

bermodal ringan dan memiliki sistem pengelolaan yang mudah 

sehingga usaha ini dapat dijalankan oleh berbagai kalangan serta 

memiliki pangsa pasar yang terus berkembang, tidak ada Royalty Fee, 

Franchise Fee, ataupun Supporting Fee.84 

c. Merek / Brand Franchise “Cokelat Klasik” 
 

Gambar. 1 
Merek / Brand Franchise “Cokelat Klasik” 

 
 
 
 
 
 

 
                                                             

82 Hasil Wawancara dengan Kukuh Jatmika. Mitra Kerja / Franchisee “Cokelat Klasik”. 
Malang. 11 Mei 2017. 

83 Hasil Wawancara dengan Setioko. Kepala Bagian Non-Perizinan Dinas Penanaman 
Modal dan Perizinan Terpadu Kota Malang. Malang. 19 Mei 2017. 

84 Hasil Wawancara dengan Sofyan Delly. Direktur Kemitraan “Cokelat Klasik”. Malang. 
04 Mei 2017. 
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Gambar. 2 
Indonesian Trademark “Cokelat Klasik” 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Sumber Gambar : http://www.wipo.int/branddb/en/index.jsp 
Merek / Brand “Cokelat Klasik” yang sudah terdaftar 

d. Visi dan Misi “Cokelat Klasik” 
 
Visi 
Menjadi solusi bagi kebutuhan masyarakat baik dari segi kebutuhan 

produk hingga perbaikan kesejahteraan dalam hal finansial. 

Misi 
Mengolah SDA (coklat) Indonesia menjadi produk andalan berstandart 

international. 

e. Populasi Gerai Franchisee / Mitra Kerja “Cokelat Klasik” di 
Kecamatan Lowokwaru Kota Malang 
 

Populasi gerai Franchisee / Mitra Kerja “Cokelat Klasik” di 

Indonesia tersebar di Kota Malang, Kediri, Surabaya, Madura, Solo, 

Semarang, Batam hingga Merauke dengan jumlah total populasi adalah 

295 gerai. Populasi gerai yang terdapat di Kota Malang adalah 80 gerai 
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yang tersebar di Kabupaten ataupun Kota.85 Peneliti menggunakan 

metode Purposive Sampling dalam penelitian ini, yaitu dengan cara 

memilih populasi terbanyak gerai Franchisee / Mitra Kerja “Cokelat 

Klasik” yang terdapat di Kota Malang yaitu di Kecamatan Lowokwaru. 

Berikut merupakan populasi gerai Franchisee / Mitra Kerja “Cokelat 

Klasik” yang terdapat di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. 

Tabel. 1 
Data Populasi  Gerai Mitra Kerja Franchise “Cokelat Klasik” 

 
 
No 
 

 
Lokasi Gerai 

1. Jl. Mt Hariono (depan KPRI UB) 

2. Jl. Watugong (depan Gamma Resto) 

3. Jl. Cengger Ayam (depan SMAN 7) 

4. Jl. Kaliurang (depan Alfamidi) 

5. Mall Matos Lt. dasar 

6. Bendungan Sigura Gura (depan Angkringan Jogja) 

7. Jl. Terusan Surabaya 

8. Bendungan Sigura Gura (depan Kedai IT) 

9. Jl. Terusan Ambarawa 

10. Jl. Terusan Surabaya (sebrang Wifi Corner) 

                                                             
85 Ibid. 
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11. Jl. Sumbersari Gang 3 

12. Jl. Merjosari (perempatan tong) 

13. Jl. Soekarno hatta (depan Pizza Hut) 

14. Jl. Simpang Borobudur, Waing Malang 

15. Jl. Candi Kalasan (depan Kampus ABM Malang) 

16. Jl. Cengger Ayam (depan SMAN 7 Malang) 

17. Dinoyo Mall Malang 

18. Jl. Ikan Kakap (depan Indomaret) 

19. Jl. Kalpataru 23 (perempatan) 

20. Jl. Soekarno-Hatta No. 7C 

21. Jl. Bendungan Sutami 

22. Jl. Soekarno Hatta (sebelah Polinema) 

23. Jl. Mt Hariyono (lampu penyebrangan) 

24. Jl Tlogomas (samping Indomaret) 

25. Jl. Watu Aji 

26. Jl. Sunan Kalijaga No. 26 

27. Jl. Mt Hariyono Gang 12 Dinoyo 

28. Jl. Sumbersari (depan UIN) 

29. Jl. Gajayana (samping Sardo) 
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30. Jl. Kertopamuji 

31. Jl. Bunga Vinolia 

32. Jl. Letjend sutoyo No. 37 

33. Jl. Raya Tumenggung 
 

Sumber Tabel Populasi Kemitraan : http://www.cokelatklasik.com 
 

2. Gambaran Umum Franchisee / Mitra Kerja Franchise “Cokelat 
Klasik” di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang 
 

Tabel. 2 
Data Franchisee / Mitra Kerja “Cokelat Klasik”  

dengan Sistem Business Opportunity di Kecamatan Lowokwaru 
Kota Malang 

 
No 

 
Nama 

Franchisee 

 
Perjanjian 
Franchise 

 
Lokasi Gerai 

 
Jenis Paket 
Franchise 

1. Kukuh 
Jatmika 

1 Tahun 6 
Bulan 

Jl. Vinolia Paket Reguler senilai 
Rp. 18.000.000 
(Booth dan Peralatan 
Lengkap) 

2. Avia Nur 
Aisyah 

1 Tahun 9 
Bulan 

Jl. Terusan 
Candi 
Kalasan 

Paket Reguler senilai 
Rp. 18.000.000 
(Booth dan Peralatan 
Lengkap) 

3. Hendra 1 Tahun 6 
Bulan 

Jl. Soekarno-
Hatta 

Paket Reguler senilai 
Rp. 18.000.000 
(Booth dan Peralatan 
Lengkap) 

4. Rizky 2 Tahun 6 
Bulan 

Jl. Gajayana Paket Reguler senilai 
Rp. 18.000.000 
(Booth dan Peralatan 
Lengkap) 

  
Sumber Tabel : Hasil Wawancara dengan Franchisee / Mitra Kerja “Cokelat 

Klasik”. Malang, 11 Mei 2017. 



59 
 

B. Praktik Perjanjian Bisnis Franchise “Cokelat Klasik” Dengan Sistem 
Business Opportunity di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang 
1. Kesepakatan dalam Perjanjian Franchise “Cokelat Klasik” dengan 

Sistem Business Opportunity di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang 
a. Kesepakatan Jangka Waktu yang ditentukan untuk menggunakan 

Hak atas Franchise “Cokelat Klasik”  
 

Walaupun para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan 

jangka waktu berakhirnya kontrak Franchisee dalam perjanjian 

Franchise “Cokelat Klasik”, namun pemerintah melalui Menteri 

Perdagangan telah menetapkan jangka waktu perjanjian Waralaba 

sekurang-kurangnya 5 tahun dan jangka waktu itu dapat diperpanjang, 

hal ini diatur dalam Pasal 17 Peraturan  Menteri Perdagangan Republik 

Indonesia Nomor 57/M-DAG/PER/9/2014 tentang Penyelenggaraan 

Waralaba. 

Didalam ketentuan perjanjian “Cokelat Klasik” termuat bahwa 

ketentuan perjanjian Franchise “Cokelat Klasik” dengan sistem 

Business Opportunity hanya berlaku hanya selama 2 tahun sejak 

ditandatangani perjanjian kontrak bisnis Franchise “Cokelat Klasik”. 

Hasil wawancara dengan Sofyan Delly, responden menyatakan bahwa 

selama kontrak bisnis berlangsung maka akan timbul hak dan 

kewajiban antara pihak “Cokelat Klasik” dan Mitra Kerja.86 Hal ini 

tentunya hanya mengikat kedua belah pihak saja, karena perjanjian 

kontrak bisnis Franchise “Cokelat Klasik” akan menjadi kekuatan 

hukum untuk membatasi perilaku para pihak yang berakibat 

                                                             
86 Hasil Wawancara dengan Sofyan Delly. Direktur Kemitraan “Cokelat Klasik”. Malang. 

04 Mei 2017. 
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wanprestasi / cidera janji dalam perjanjian Franchise “Cokelat Klasik” 

selama tenggang waktu perjanjian Franchise berakhir. 

b. Kesepakatan dalam Hal Pemutusan Hubungan Bisnis Franchise 
“Cokelat Klasik” 
 

Pada dasarnya setiap perikatan atau perjanjian memiliki jangka 

waktu berlakunya dan akan berakhir dengan sendirinya atau habisnya 

jangka waktu pemberian Franchise. Perjanjian Franchise “Cokelat 

Klasik” sendiri sudah termuat ketentuan-ketentuan dalam pemutusan 

hubungan bisnis Franchise “Cokelat Klasik” diluar ketentuan perikatan 

atau perjanjian yang dengan sendirinya berakhir. 

Penggantian dan pemutusan kerjasama sudah tercantum dalam 

Pasal 8 Addendum Mou “Cokelat Klasik”, berikut merupakan isi 

perjanjian yang termuat dalam Addendum Mou “Cokelat Klasik” 

1. Bisnis gerai Cokelat Klasik yang tutup hanya dapat dialihkan ke 

pihak manajemen Cokelat Klasik dengan penggantian Rp. 

2.500.000,- dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Bisnis tersebut tidak lebih dari 6 bulan 

b. Kondisi booth dan perabotan terawat dan masih layak sesuai 

standard manajemen 

2. Apabila terjadi pelanggaran, penghentian kerjasama atau 

penyalahgunaan yang dilakukan oleh Pihak II dari yang telah 

disepakati dalam perjanjian ini, maka Pihak I berhak untuk 

memutuskan kerjasama dan menarik hak-hak (penggunaan brand 

dan penyediaan bahan baku) yang telah diberikan kepada Pihak II. 
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3. Pemberitahuan pemutusan hubungan dilakukan melalui surat resmi 

dan tanda tangan pernyataan. 

4. Pemutusan hubungan dengan sebab apapun wajib menanggalkan 

semua tanda dan atribut merek Cokelat Klasik dan pasokan bahan 

baku akan dihentikan,sisa bahan baku akan ditarik kembali dengan 

penggantian maksimal 80% dari total jumlah bahan baku. 

5. Semua sarana prasarana dan booth milik Pihak ke II, tetapi stiker 

merek, atribut bisnis dan brosur adalah milik Pihak I yang 

dipinjamkan kepada Pihak ke II selama kerjasama berlangsung. 

6. Apabila terjadi pemutusan hubungan kerjasama maka Pihak II tidak 

boleh menggunakan original receipt (resep asli) milik Cokelat 

Klasik. 

7. Apabila terjadi pemutusan hubungan kerjasama maka Pihak II tidak 

boleh mendirikan usaha sejenis dengan merek lain dalam kurun 

waktu 24 bulan setelah pemutusan kerjasama di setujui Pihak I. 

8. Pihak I dapat memasang iklan dan pemberitahuan di media masa 

dan media sosial mengenai penghentian kerjasama dan pembukaan 

kesempatan mitra baru. 

9. Pihak I dapat mengalihkan hak kemitraan kepada mitra baru jika 

terjadi pemutusan hubungan kerjasama. 

10. Mitra baru dapat menjalankan bisnis tanpa gangguan. 

11. Jika kerja sama berakhir atas sebab apapun maka booth dan semua 

perlengkapan menjadi milik Pihak II, dan stiker dan atribut merek 
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dan brosur adalah milik Pihak I. Pihak II wajib melepas semua 

stiker dan atribut merek Cokelat Klasik. 

Hal yang menjadi perhatian peneliti dalam perjanjian Franchise 

“Cokelat Klasik” terdapat pada Pasal 8 Poin 2 yang menyatakan 

“apabila terjadi pelanggaran, penghentian kerjasama atau 

penyalahgunaan yang dilakukan oleh Pihak II dari yang telah disepakati 

dalam perjanjian ini, maka Pihak I berhak untuk memutuskan kerjasama 

dan menarik hak-hak (penggunaan brand dan penyediaan bahan baku) 

yang telah diberikan kepada Pihak II”. 

Hasil wawancara dengan Sofyan Delly sebagai direktur 

kemitraan “Cokelat Klasik” menyatakan bahwa seringkali ditemui 

Pihak II yang dimaksudkan adalah Franchisee / Mitra Kerja“Cokelat 

Klasik”, melakukan pelanggaran-pelanggaran yang memungkinkan 

pihak Franchisor / Owner “Cokelat Klasik” dengan terpaksa 

menghentikan kerjasama bisnis dengan sepihak.87 Dapat dijelaskan oleh 

responden bentuk pelanggaran dari Franchisee / Mitra Kerja yang 

sering terjadi dan memungkinkan untuk pemutusan hubungan bisnis 

dengan pihak Franchisee / Mitra Kerja “Cokelat Klasik” seperti daftar 

tabel pelanggaran dibawah ini. 

 
 
 
 
 
 

                                                             
87 Ibid. 
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Tabel. 3 
Data Bentuk Pelanggaran dan Pemutusan Kerjasama 

 
 

No 
 

Bentuk Pelanggaran 
 

Prosedur Pemutusan 
kerjasama 

1. Franchisee / Mitra membuka 

gerai tambahan diluar pembelian 

paket Franchise bahwasannya 

yang disepakati hanya 1 gerai 

Putus kontrak kerjasama  

secara langsung 

2. Franchisee / Mitra membuat resep 

sendiri tanpa membeli bahan 

untuk resep dari “Cokelat Klasik” 

Putus kontrak kerjasama  

secara langsung 

3. Franchisee / Mitra memperjual-

belikan perjanjian 

Putus kontrak kerjasama  

secara langsung 

4. Franchisee / Mitra menimbun 

bahan untuk resep “Cokelat 

Klasik” ketika akan berakhirnya 

kontrak kerjasama 

Putus kontrak kerjasama  

secara langsung 

5. Franchisee / Mitra menutup info 

Franchise di boot “Cokelat 

Klasik”  

SP 1 - SP 3, jika tetap 

melakukan pelanggaran, 

akan diputus kontrak 

kerjasamanya 
 

Sumber Tabel : Hasil Wawancara dengan Sofyan Delly selaku Direktur “Cokelat 
Klasik”. Malang, 04 Mei 2017. 

 
Pada kontrak bisnis kemitraan atau Franchising “Cokelat 

Klasik” diatas, yang perlu untuk mendapat perhatian adalah masalah 

pengakhiran lebih awal.  Hal ini perlu diatur secara pasti dan jelas apa-

apa saja yang merupakan dan menjadi dasar pembenaran pengakhiran 

lebih awal, karena hal ini juga bertujuan untuk memberikan 
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perlindungan hukum  terhadap Franchisor ataupun Franchisee selama 

berlangsungnya kontrak bisnis Franchise. 

c. Kesepakatan untuk menjaga Nama Merek Dagang / Brand 
“Cokelat Klasik” Franchisor 
 

Berdasar fakta hukum, peneliti mengemukakan bahwa Format 

Franchising “Cokelat Klasik” mengadopsi sistem Franchising yang 

menggunakan format Business Format Franchise, yaitu Franchisor 

memberikan seluruh konsep bisnis yang meliputi strategi pemasaran, 

pedoman, standar pengoperasian usaha dan juga bantuan dalam 

mengoperasikan Franchise, dengan demikian Franchisee / Mitra Kerja 

“Cokelat Klasik” mempunyai identitas yang tidak terpisahkan dari 

Franchisor / Owner “Cokelat Klasik” yang pada umumnya kita ketahui 

bentuk Franchising ini digunakan dalam usaha fast food restaurant 

seperti KFC, Pizza Hut, Mc Donald. 

Dalam pengertian mempunyai identitas yang tidak terpisahkan 

dari Franchisor adalah penggunaan merek / brand milik Franchisor 

oleh Franchisee / Mitra Kerja “Cokelat Klasik” dengan persetujuan dari 

Franchisor melalui kontrak bisnis atau perjanjian Franchise “Cokelat 

Klasik”. Definisi tersebut menekankan pada pentingnya peran nama 

dagang atau merek dagang dalam pemberian Waralaba / Franchise 

dengan imbalan royalty. 

Dalam hal ini, kesuksesan Fanchisor / Owner “Cokelat Klasik” 

membangun nama atau merek dagang hingga sampai saat ini dikenal 

masyarakat tentunya bukan hal yang mudah bagi Franchisor / Owner. 
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Hal yang sama juga disampaikan oleh Sofyan Delly ketika di 

wawancara oleh peneliti, responden menyampaikan bahwa segala hal 

dan dalam bentuk apapun menyalahgunakan nama atau merek dagang 

bahkan tindakan seperti Passing Off (Pemboncengan Merek) akan 

ditindaklanjuti melalui jalur hukum.88 

Responden juga menjelaskan bahwa banyak perbuatan 

Franchisee / Mitra Kerja “Cokelat Klasik” yang seakan-akan 

merugikan pihak “Cokelat Klasik” sendiri. Penggunaan merek dagang 

“Cokelat Klasik” oleh Franchisee / Mitra Kerja, yang tidak 

dipergunakan sebagaimana mestinya sudah diatur dalam Pasal 7 Poin 2 

Addendum Mou “Cokelat Klasik” sebagai berikut : 

1. Pihak II tidak diperkenankan menjual hak kerjasamanya kepada 

Pihak lain. 

2. Pihak II selalu menjaga nama baik Gerai Cokelat Klasik, saling 

mempromosikan antar sesama cabang. 

3. Pihak I  dan Pihak II selalu saling mendukung agar usaha berjalan 

lancar dan maju. 

4. Pihak II wajib berupaya secara profesional untuk bisa membuka 

cabang baru. 

5. Pihak II ingin selalu bertukar pikiran dengan Pihak I bila timbul 

permasalahan. 

                                                             
88 Ibid. 
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6. Pihak II bertanggung jawab penuh terhadap usaha cabang yang 

dikelolanya. 

7. Pihak I terbuka atas usul atau saran Pihak II demi kemajuan 

bersama. 

8. Pihak I dan Pihak II sepakat untuk selalu merahasiakan hal-hal 

penting, terutama masalah bahan, takaran bahan, maupun keuangan 

pada Pihak lain yang tidak berkepentingan selama dan sudah tidak 

terjadi kerjasama. 

9. Pihak I berhak dan dapat mengganti stiker, atribut merek pada gerai 

cokelat klasik milik Pihak II apabila diperlukan. Pihak II tidak 

diperkenankan membuat desain (banner, brosur, flayer dll) sendiri 

dan apabila diperlukan wajib untuk mengajukan ke team manajemen 

yang telah ditunjuk oleh Pihak I. 

Selain itu hasil wawancara dengan Setioko selaku Kepala 

Bagian Non-Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu, 

menjelaskan bahwa pada dasarnya Pewaralaba (Franchisee) diberi 

lisensi untuk melakukan usaha dengan menggunakan paket bisnis 

dengan merek dagang yang telah dikembangkan oleh Pengwaralaba 

(Franchisor). Sikap Pewaralaba (Franchisee) yang merugikan pihak 

Pengwaralaba (Franchisor) bisa dilakukan tindakan atau upaya hukum 

seperti halnya membuat kesan buruk pada merek dagang “Cokelat 

Klasik” dan pendomplengan merek dagang atau disebut Passing Off,  
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jika memang merek dagang “Cokelat Klasik” benar-benar sudah 

didaftarkan di Direktorat Jenderal HKI.89 

d. Kesepakatan untuk menjaga Rahasia Dagang “Cokelat Klasik” 
 

Setiap perjanjian Franchise selalu memuat klausula yang 

melarang pihak Franchisee / Mitra Kerja untuk memberitahukan 

rahasia dagang kepada pihak lain yang tidak mempunyai kepentingan 

dengan bisnis dalam perjanjian Franchise yang disepakati. Klausula 

yang memuat kerahasiaan dagang ini sangat penting dalam suatu 

Perjanjian Franchise, karena bila rahasia dagang diketahui oleh pihak 

lain maka akan menimbulkan competitor / pesaing baru dalam bidang 

bisnis barang / jasa yang sama. 

Addendum Mou “Cokelat Klasik” juga memuat tentang 

larangan seorang Franchisee / Mitra Kerja membocorkan rahasia 

dagang “Cokelat Klasik” yang terdapat pada Pasal 7 Poin 8 yang 

menyatakan , Pihak I (Franchisor / Owner) dan Pihak II (Franchisee / 

Mitra Kerja) sepakat untuk selalu merahasiakan hal-hal penting, 

terutama masalah bahan, takaran bahan, maupun keuangan pada pihak 

lain yang tidak berkepentingan selama dan sudah tidak terjadi 

kerjasama. 

Dalam fakta hukum, peneliti menilai pada Pasal 7 Poin 8 

Addendum Mou “Cokelat Klasik” secara khusus untuk membatasi 

perilaku para pihak agar tidak terjadi hal-hal pembocoran rahasia 

                                                             
89 Hasil Wawancara dengan Setioko. Kepala Bagian Non-Perizinan Dinas Penanaman 

Modal dan Perizinan Terpadu Kota Malang. Malang. 19 Mei 2017. 
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dagang. Sofyan Delly juga mengatakan bahwa bentuk tanggung jawab 

para pihak merupakan hal yang sangat penting, karena memuat 

mengenai sampai sejauh mana tanggung jawab yang dipikul baik oleh 

Franchisor / Owner “Cokelat Klasik” maupun Franchisee / Mitra Kerja 

“Cokelat Klasik” menjaga rahasia dagang yang memang tidak boleh 

diketahui pihak lain diluar perjanjian Franchise.90 

Menurut Peneliti, didalam Addendum Mou “Cokelat Klasik” 

tidak secara jelas merumuskan  substansi yang menjelaskan kewajiban 

masing-masing pihak untuk menjaga rahasia dagang “Cokelat Klasik”. 

Seharusnya pertanggungan jawab para pihak didalam perjanjian 

Franchise “Cokelat Klasik” harus dirumuskan secara jelas agar masing-

masing pihak mengetahui  hal apa saja yang menjadi bentuk tanggung 

jawabnya. Perumusan secara jelas dan terperinci akan lebih 

memudahkan untuk menentukan bahwa suatu perbuatan yang dilarang 

merupakan tanggung jawab dari pihak yang mana. 

2. Pelaksanaan Perjanjian Franchise “Cokelat Klasik” dengan Sistem 
Business Opportunity 
a. Bentuk Perjanjian Franchise “Cokelat Klasik” dengan Sistem 

Business Opportunity 
 

Untuk mendapatkan hak atas Franchise “Cokelat Klasik”, pihak 

Franchisor / Owner dan Franchisee / Mitra Kerja hanya perlu membuat 

kesepakatan dalam perjanjian Franchise yang sudah dibuat oleh pihak 

Franchisor / Owner. Tentu dari perjanjian yang disepakati, nantinya 

                                                             
90 Hasil Wawancara dengan Sofyan Delly. Direktur Kemitraan “Cokelat Klasik”. Malang. 

04 Mei 2017. 
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akan berakibat timbulnya suatu hak dan kewajiban dari masing-masing 

pihak. Berdasarakan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti 

kepada responden yaitu Sofyan Delly selaku direktur yang berwenang 

dalam hal kemitraan atau Franchise “Cokelat Klasik” wilayah Kota 

Malang, menyatakan bahwa bentuk perjanjian “Cokelat Klasik” adalah 

tertulis. Tentu saja dalam muatan isi perjanjian terdapat suatu klasula 

baku dalam pemenuhan prestasi dari masing-masing pihak.  

Sofyan Delly juga menjelaskan bahwa untuk melaksanakan 

perjanjian Franchise harus ada pertimbangan khusus dari Franchisor / 

Owner dalam menentukan calon Franchisee / calon Mitra. 

Pertimbangan khusus tersebut merupakan hal yang penting untuk 

menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh pihak Franchisor / 

Owner dalam pemenuhan prestasi dari calon Franchisee / Mitra 

Kerja.91 Terdapat pada Pasal 2 didalam Addendum Mou “Cokelat 

Klasik” untuk menentukan calon Franchisee / Calon Mitra  atau yang 

merupakan kewajiban calon Franchisee / Mitra Kerja dalam hal 

melaksanakan perjanjian Franchise yang di tawarkan “Cokelat Klasik”, 

diantaranya seperti dalam Pasal 2 Addendum Mou  “Cokelat Klasik” 

seperti dibawah ini : 

1. Memiliki modal yang cukup untuk investasi dan promosi. 

2. Telah mengisi Form Registrasi Kemitraan. 

                                                             
91 Ibid. 
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3. Menyukai bisnis kuliner dan memiliki sikap sanggup bekerjasama 

termasuk mematuhi setiap arahan Pihak I dalam pengelolaan bisnis 

sehari-hari. 

4. Memiliki kemauan untuk bekerja keras dan berperan aktif dalam 

menjalankan bisnis ini dan senantiasa ikut menjaga serta 

mengembangkan brand “Cokelat Klasik” termasuk menjual varian 

produk baru. 

5. Mematuhi segala peraturan, ketentuan, standarisasi, dan agreement 

dalam bisnis ini. 

6. Memahami segala resiko dan keuntungan bergabung dalam usaha 

Gerai “Cokelat Klasik”. 

7. Syarat pokok kerjasama Pihak I memberikan hak dan Pihak II 

menerima kewajiban untuk menggunakan 5 Komponen Bisnis 

“Cokelat Klasik” berupa :  

a. Brand (label, tanda merek, icon, dan brosur). 

b. Produk (jenis dan varian minuman yang dijual). 

c. Tata kelola (prosedur dan tata cara produksi dan penyajian). 

d. Sarana Prasarana (alat, booth, dan perlengkapan lainnya). 

e. Support Operasional (produk baru, supervisi, program promosi 

dll). 

8. Lima Komponen Bisnis tersebut dapat digunakan selama kerjasama 

berlangsung. 
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9. Bersedia untuk melakukan registrasi perpanjangan masa kontrak 

kemitraan per 2 (dua) tahun dan membayar biaya perpanjangan 

sebesar Rp. 3.000.000,- 

10. Bersedia mengikuti segala event promosi yang ditetapkan Pihak I. 

11. Telah siap untuk opening maksimal 1 (satu) bulan setelah Paket 

Kemitraan diterima. 

Berdasarkan ketentuan dari Addendum Mou tersebut terdapat 

hal-hal yang harus dilaksanakan Franchisee / Mitra Kerja jika sudah 

mendapat hak atas Franchise dari pihak Franchisor / Owner. 

Franchisor / Owner juga mempunyai discretionary power untuk 

menilai semua aspek usaha Franchisee / Mitra Kerja, sehingga 

perjanjian tidak memberikan jaminan perlindungan yang memadai bagi 

Franchisee / Mitra Kerja dalam menghadapi pemutusan perjanjian dan 

penolakan Franchisor / Owner untuk memperbaharui perjanjian jika 

pihak Franchisee / Mitra Kerja tidak melaksanakan ketentuan yang 

sudah diatur dalam perjanjian Franchise “Cokelat Klasik”.  

Dengan adanya perjanjian Franchise yang dibuat oleh 

Franchisor / Owner, maka akan hanya mengikat Franchisor / Owner 

dan Franchisee / Mitra Kerja. Sofyan Delly selaku direktur yang 

berwenang dalam hal kemitraan atau Franchise “Cokelat Klasik” 

wilayah Kota Malang juga menjelaskan bahwa sistem Franchise / 

kemitraan “Cokelat Klasik” yang telah dibentuk sejak tahun 2013 

adalah suatu sistem yang mengadopsi pada konsep bisnis Franchise / 
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Waralaba murni, jadi bentuk hubungan kemitraan yang timbul dari 

perjanjian Franchise “Cokelat Klasik” bertujuan untuk membatasi 

perilaku Franchisee / Mitra Kerja yang sering merugikan pihak 

Franchisor.92 

Peneliti juga meminta kepada Sofyan Delly selaku direktur 

kemitraan untuk menjelaskan bagaimana perjanjian Franchise “Cokelat 

Klasik” yang hanya mengadopsi sistem Franchise / Waralaba murni 

menjalankan metode kerjasama yang sama seperti halnya Franchise / 

Waralaba murni dengan pihak Franchisee / Mitra Kerja. Terdapat pada 

ketentuan peraturan Waralaba di Indonesia yang dimaksud perjanjian 

Franchise merupakan perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak 

untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan 

intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain 

dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan dan atau penjual barang 

dan atau jasa. 

Responden juga menyatakan bahwa praktik perjanjian atau 

Addendum Mou “Cokelat Klasik” dalam bisnis Franchise ini berlaku 

apabila Franchisor / Owner setuju mengadakan kerjasama dan 

memberikan rencana operasi bisnis kepada Franchisee / Mitra Kerja 

untuk menjalankan usaha yang yang dimiliki Franchisor / Owner, 

dalam pengertian Franchisee / Mitra Kerja diberi hak dan atau 

kewajiban untuk menggunakan nama merek, dan menu yang disediakan 

                                                             
92 Ibid. 
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Franchisor / Owner. Untuk melaksanakan kerjasama sebagaimana 

dimaksud dalam Perjanjian, Franchisee / Mitra kerja  berkewajiban 

untuk membayar investasi sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta 

rupiah) untuk setiap satu gerai dan setiap pembayaran tidak dapat 

ditarik kembali dengan alasan apapun. Modal investasi sebagaimana 

disebutkan di atas merupakan akumulasi dari beberapa macam peralatan 

gerai dan perlengkapan usaha gerai “Cokelat Klasik”.93  

Bentuk perjanjian Franchise “Cokelat Klasik” dengan sistem 

Business Opportunity, peneliti ketahui bahwa sudah sesuai dengan 

ketentuan sebagai syarat sahnya suatu perjanjian yang meliputi : 

1. Sepakat Mereka Mengikatkan Diri 

Sepakat disini dimaksudkan bahwa pihak-pihak yang 

mengadakan perjanjian Franchise telah bersepakat dan setuju 

mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian Franchise yang 

diadakan oleh pihak Franchisor / Owner “Cokelat Klasik”. 

Kesepakatan kedua belah pihak dalam suatu perjanjian Franchise 

harus diberikan secara bebas tanpa adanya paksaan.94 

2. Kecakapan Hukum Untuk Membuat Suatu Perjanjian 

Dalam Pasal 1330 KUH Pdt disebutkan bahwa orang-orang 

yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian, yaitu : 

                                                             
93 Ibid. 
94 Komariah. Loc.cit. 
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a. Orang-orang yang belum dewasa. Menurut Pasal 330 KUH Pdt 

belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 

21 tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. 

b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan.95 

3. Terkait Suatu Hal Tertentu 

Suatu hal tertentu dalam perjanjian Franchise “Cokelat 

Klasik” disini merupakan perjanjian terkait metode pendistribusian 

barang dan jasa kepada konsumen yang dibuat dan ditemukan oleh 

pihak Franchisor / Owner “Cokelat Klasik”. 

4. Suatu Sebab Yang Halal 

Sebab atau causa ini yang dimaksudkan Undang-Undang 

adalah isi perjanjian Franchise itu sendiri. Jadi sebab yang halal 

merupakan gambaran tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Isi 

dari perjanjian Franchise itu tidak bertentangan dengan undang-

undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum. Hal ini diatur 

dalam Pasal 1337 KUH Pdt.96 

b. Hak dan Kewajiban antara Franchisor dan Franchisee dalam 
Perjanjian Franchise “Cokelat Klasik” dengan Sistem Business 
Opportunity 
 

Sebagaimana kita ketahui hubungan hukum atara Franchisor 

dan Franchisee dalam bisnis Franchise “Cokelat Klasik” ditandai 

dengan ketidakseimbangan tawar menawar (Unequal Bargaining 

Power). Perjanjian Franchise atau Addendum MoU “Cokelat Klasik” 

                                                             
95 Ibid. 
96 Ibid. Hal.147. 
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merupakan perjanjian baku yang dibuat oleh Franchisor / Owner 

“Cokelat Klasik” sendiri. Franchisor / Owner menetapkan syarat-syarat 

dan standar yang harus diikuti oleh Franchisee / Mitra Kerja yang 

memungkinkan Franchisor / Owner dapat membatalkan perjanjian 

Franchise apabila dia menilai Franchisee / Mitra Kerja tidak dapat 

memenuhi kewajibannya. 

Selain itu Franchisor / Owner juga mempunyai discretionary 

power untuk menilai semua aspek usaha Franchisee / Mitra Kerja, 

sehingga perjanjian Franchise tidak memberikan perlindungan yang 

memadai bagi Franchisee / Mitra Kerja dalam menghadapi pemutusan 

perjanjian dan penolakan Franchisor / Owner untuk memperbaharui 

perjanjian Franchise. 

Dalam hubungan hukum antara Franchisor / Owner dan 

Franchisee / Mitra Kerja bisnis Franchise “Cokelat Klasik”, masing-

masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, 

perjanjian Franchise “Cokelat Klasik” juga merupakan suatu perjanjian 

tertulis yang pada hakikatnya merupakan suatu kesepakatan yang 

bersifat timbal balik. Didalam perjanjian Franchise “Cokelat Klasik” 

yang bersifat timbal balik, maka tentunya membebani suatu kewajiban 

bagi masing-masing pihak dan dapat dikatakan bahwa kewajiban dari 

salah satu pihak merupakan suatu hak bagi pihak lain begitu juga 

sebaliknya.  
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Maka dari itu penjelasan mengenai hak dan kewajiban masing 

masing pihak dalam perjanjian Franchise “Cokelat Klasik” harus 

dijelaskan lebih detail dan terperinci. Berikut merupakan hak dan 

kewajiban dari Franchisor / Owner dan Franchisee / Mitra Kerja 

“Cokelat Klasik”. 

Tabel. 4 
Hak dan Kewajiban Franchisor / Owner dalam perjanjian 

Franchise “Cokelat Klasik” 
 

No Hak Franchisor / Owner 
“Cokelat Klasik” 

Kewajiban Franchisor / 
Owner “Cokelat Klasik” 

1. Franchisor berhak menerima 

pembayaran paket bisnis dari 

Franchisee / Mitra Kerja “ 

Cokelat Klasik” dengan nilai 

yang sudah ditentukan. 

 Franchisor berkewajiban 

memberikan hak kepada 

Franchisee dalam penggunaan  

brand (label, tanda merek, 

icon, dan brosur) “Cokelat 

Klasik” selama jangka waktu 2 

tahun kerjasama. 

2.  Franchisor berhak melihat 

dan atau menyalin / meng-

copy pembukuan yang dibuat 

oleh Franchisee, sebagai 

sarana pemantauan 

pencapaian unit penjualan 

dan pengembangan strategi 

penjualan. 

Franchisor berkewajiban 

memberikan informasi produk 

(jenis dan varian minuman 

yang dijual) dan tata kelola 

(prosedur dan tata cara 

produksi dan penyajian) 

kepada Franchisee. 

 

3. Franchisor berhak 

mengadakan peninjauan 

langsung (supervisi) ke 

tempat usaha tersebut berada. 

Franchisor berkewajiban 

memberikan sarana prasarana 

(alat, booth, dan perlengkapan 

lainnya) dan support 
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operasional (produk baru, 

supervisi, program promosi dll) 

kepada Franchisee. 

4. Supervisi dapat dilakukan 

Franchisor antara lain untuk 

quality control, mengambil 

foto, dokumentasi, komentar 

positif dari pemilik, operator 

dan pelanggan sesuai naskah 

panduan yang disiapkan 

Franchisee.  

 

 

 

- 

 
Sumber Tabel : Addendum Mou Franchise “Cokelat Klasik” 

 
Tabel. 5 

Hak dan Kewajiban Franchisee / Mitra Kerja dalam perjanjian 
Franchise “Cokelat Klasik” 

 

No Hak Franchisee / Mitra Kerja 
“Cokelat Klasik” 

Kewajiban Franchisee / Mitra 
Kerja “Cokelat Klasik” 

1. Franchisee berhak dalam 

menggunakan brand milik 

Franchisor (label, tanda 

merek, icon, dan brosur) 

“Cokelat Klasik” selama 

jangka waktu 2 tahun. 

Franchisee berkewajiban untuk 

membayar investasi sebesar 

Rp. 14.000.000,- untuk setiap 

satu gerai. Setiap pembayaran 

tidak dapat ditarik kembali 

dengan alasan apapun. 

2. Franchisee berhak menerima 

informasi produk (jenis dan 

varian minuman yang dijual) 

dan tata kelola (prosedur dan 

tata cara produksi dan 

penyajian) dari Franchisor. 

Franchisee diberi kewajiban 

untuk menggunakan nama 

merek, dan menu yang 

disediakan Franchisor serta 

pelatihan tenaga kerja yang 

telah disiapkan oleh 

Franchisee. 
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3. Franchisee berhak 

mendapatkan sarana 

prasarana (alat, booth, dan 

perlengkapan lainnya) dan 

support operasional (produk 

baru, supervisi, program 

promosi dll) dari Franchisor. 

Pengelolaan sepenuhnya 

diserahkan kepada Franchisee 

tanpa adanya perubahan 

konsep, mutu, dan kualitas 

brand “Cokelat Klasik” baik 

dari segi pelayanan ataupun 

produk. 

4.  

 

- 

Manajemen operasional harian 

di gerai diatur langsung oleh 

Franchisee dan serta wajib 

melakukan pencatatan 

penjualan sesuai arahan dari 

Franchisor. 

5.  

 

 

- 

Franchisee berkewajiban 

menghadapi dan menuntaskan 

semua masalah operasional 

dalam bisnis “Cokelat Klasik” 

sehari-hari. Segala akibat 

untung, rugi atau tutup menjadi 

tanggung jawab Franchisee. 
 

Sumber Tabel : Addendum Mou Franchise “Cokelat Klasik” 
 

Hasil Wawancara dengan Kukuh Jatmika selaku Franchisee / 

Mitra Kerja “Cokelat Klasik” menyatakan bahwa “Cokelat Klasik” 

terkadang tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian.97 

Tentu sebagai Franchisee / Mitra Kerja tidak mempunyai kekuatan 

sebanding dengan Franchisor / Owner untuk melakukan upaya 

peringatan jika pihak Franchisor / Owner wanprestasi. Hasil penelitian 
                                                             

97 Hasil Wawancara dengan Kukuh Jatmika. Mitra Kerja / Franchisee “Cokelat Klasik”. 
Malang. 11 Mei 2017. 
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dan wawancara dengan Franchisee / Mitra Kerja, bahwa hal-hal yang 

sering diabaikan oleh pihak Franchisor / Owner adalah tidak 

dilakukannya pendampingan oleh pihak Franchisor / Owner “Cokelat 

Klasik” yang seharusnya sudah menjadi kewajiban Franchisor / Owner, 

tentu saja ini melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

mengatur tentang Waralaba yaitu kewajiban Pemberi Waralaba untuk 

melakukan pendampingan dan dukungan yang berkesinambungan 

kepada Penerima Waralaba selama perjanjian Waralaba berlangsung. 

c. Praktik Perjanjian Franchise “Cokelat Klasik” dengan Sistem 
Business Opportunity ditinjau dari Perspektif Undang-Undang 
Waralaba 
 

Untuk mengatur Franchise di Indonesia, Pemerintah telah 

mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 

tahun 2007 tentang Waralaba dan Keputusan Menteri Perdagangan 

Republik Indonesia Nomor : 57/M-DAG/PER/9/2014, tahun 2014 

tentang penyelenggaraan usaha Waralaba, sebagai peraturan 

pelaksanaannya. 

Pengaturan mengenai kriteria dan ruang lingkup Waralaba 

terdapat pada Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia 

Nomor : 57/M-DAG/PER/9/2014, menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (1), 

Waralaba harus memenuhi kriteria sebagai berikut : 

1. Memiliki ciri khas usaha. 

2. Terbukti sudah memberikan keuntungan. 
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3. Memiliki standar atas pelayanan dan barang dan / atau jasa yang 

ditawarkan yang dibuat secara tertulis. 

4. Mudah diajarkan dan diaplikasikan. 

5. Adanya dukungan yang berkesinambungan. 

6. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang telah terdaftar. 

Sesuai Pasal 2 ayat (1), dari beberapa poin diatas Franchise 

“Cokelat Klasik” masih belum  bisa dapat digolongkan dalam bisnis 

Franchise / Waralaba atau masih tergolong Business Opportunity (jual 

beli putus), dikarenakan ada beberapa hal seperti masih belum terbukti 

sudah memberikan keuntungan karena usaha Franchise “Cokelat 

Klasik” masih tergolong usaha yang baru merintis dan sistem 

manajemen yang tergolong belum teruji selain itu juga masih belum 

adanya dukungan yang berkesinambungan. 

Belum adanya dukungan yang berkesinambungan disini 

biasanya pihak yang menawarkan Business Opportunity (jual beli 

putus) tidak mau bertanggung jawab atas akibat yang timbul pada 

kerugian pihak Franchisee / Mitra Kerja karena memang belum ada 

aturan yang jelas mengenai Business Opportunity ini, tidak seperti 

Waralaba murni yang terikat dengan hukum.  

Masih dalam ruang lingkup Waralaba, disebutkan pada Pasal 2 

ayat (2) juga menyatakan bahwa “Orang perseorangan atau badan usaha 

dilarang menggunakan istilah dan / atau nama Waralaba untuk nama 

dan / atau kegiatan usahanya, apabila tidak memenuhi kriteria 
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sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”. Pasal 2 ayat (2) ini menekankan 

bahwa tidak seharusnya usaha yang masih tergolong Business 

Opportunity menggunakan nama Franchise / Waralaba seperti halnya 

yang dilakukan oleh pihak “Cokelat Klasik”. 

Selain syarat tentang kriteria dan ruang lingkup, para pihak 

harus mendaftarkan surat perjanjian Waralaba / Franchise atau surat 

tanda pendaftaran Waralaba yang sudah diatur dalam Keputusan 

Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 57/M-

DAG/PER/9/2014 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 42 Tahun 2007.  Sebagaimana surat perjanjian Waralaba / 

Franchise harus didaftarkan, Keputusan Menteri Perdagangan Republik 

Indonesia Nomor : 57/M-DAG/PER/9/2014 mengeluarkan peraturan 

yang terdapat pada Pasal 9 dan Pasal 10 sebagai berikut :  

1. Pemberi Waralaba wajib memiliki STPW dengan mendaftarkan 

prospektus penawaran Waralaba ke Direktorat Bina Usaha 

Perdagangan up. Kantor Unit Pelayanan Perdagangan Kementerian 

Perdagangan. 

2. Penerima Waralaba wajib memiliki STPW dengan mendaftarkan 

perjanjian Waralaba ke Direktorat Bina Usaha Perdagangan up. 

Kantor Unit Pelayanan Perdagangan Kementerian Perdagangan. 

3. STPW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 berlaku 

untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. 
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4. STPW sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dan Pasal 10 yang habis 

masa berlakunya dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. 

5. STPW dinyatakan tidak berlaku apabila : 

a. Jangka waktu STPW berakhir. 

b. Perjanjian Waralaba berakhir. 

c. Pemberi Waralaba dan / atau Penerima Waralaba menghentikan 

kegiatan usahanya. 

Sedangkan didalam ketentuan Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 yang juga mengatur tentang aturan 

teknis tentang Waralaba. Khususnya terkait pendaftaran surat perjanjian 

Waralaba ke Menteri Perdagangan, yang terdapat pada ketentuan Pasal 

10 dan Pasal 11 bahwa : 

1. Pemberi Waralaba wajib mendaftarkan prospektus penawaran 

Waralaba sebelum membuat perjanjian Waralaba dengan Penerima 

Waralaba. 

2. Pendaftaran prospektus penawaran Waralaba sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pihak lain yang diberi kuasa. 

3. Penerima Waralaba wajib mendaftarkan perjanjian Waralaba. 

4. Pendaftaran perjanjian Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dapat dilakukan oleh pihak lain yang diberi kuasa. 

Pada aturan Keputusan Menteri Perdagangan Republik 

Indonesia Nomor : 57/M-DAG/PER/9/2014  yang terdapat pada Pasal 9 

dan Pasal 10 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 
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Tahun 2007 pasal 10 dan 11 menyebutkan bahwa semua perjanjian 

Franchise mewajibakan pihak Franchisor dan Franchisee 

mendaftarkan prospektus penawaran Waralaba dan perjanjian Waralaba 

ke Direktorat Bina Usaha Perdagangan up. Kantor Unit Pelayanan 

Perdagangan Kementerian Perdagangan. 

Berdasarkan fakta hukum dilapangan, data terkait STPW di 

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Malang, 

perjanjian dan prospektus penawaran Waralaba / Franchise “Cokelat 

Klasik” tidak pernah terdaftar di Direktorat Bina Usaha Perdagangan 

up. Kantor Unit Pelayanan Perdagangan Kementerian Perdagangan dan 

masih belum terdaftar sebagai bisnis Franchise. Sehingga bisnis 

Franchise “Cokelat Klasik” sendiri masih belum terpraktik sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang 

Waralaba. 

 

C. Perlindungan Hukum Yang Diberikan Kepada Para Pihak Dalam 
Perjanjian Bisnis Franchise “Cokelat Klasik” Dengan Sistem Business 
Opportunity di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang 
 

Bentuk perlindungan hukum dan pengaturan Franchising melalui 

campur tangan negara bukan berarti bertentangan dengan prinsip-prinsip 

pasar bebas atau perdagangan bebas (Free Market / Free Trade), namun lebih 

tertuju pada penciptaan iklim bisnis Franchise yang fair dan transparan, 

ketidakseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian Franchise 

merupakan dasar dibentuknya pengaturan Franchising di Indonesia, 

disamping itu campur tangan oleh negara pada prinsipnya, dilakukan sebagai 
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upaya untuk menyeimbangkan perekonomian kelas menengah ke bawah 

sebagai mitra bisnis dengan perusahaan Franchise, bukan dalam pengertian 

campur tangan negara yang bertentangan dengan asas kebebasan dalam 

pengembangan Franchising di Indonesia.98 

Perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara dalam 

pengembangan usaha Franchising disini, lebih ditujukan pada pembentukan 

kebijaksanaan dalam perjanjian Franchise yang dibuat para pihak. Terdapat 2 

aspek pokok yang menjadi perhatian peneliti menyangkut campur tangan 

pemerintah / Negara memberikan perlindungan hukum kepada para pihak 

dalam suatu perjanjian bisnis Franchise dengan membuat peraturan tentang 

Franchise secara khusus, mencakup aspek internal (jangka waktu, royalty dan 

pemutusan hubungan bisnis) dan aspek eksternal (merek dan rahasia dagang). 

Lain halnya dengan ketentuan Franchise yang dapat digolongkan 

masih B.O (Business Opportunity), bentuk perlindungan hukum yang 

diberikan kepada para pihak sangat terbatas, dalam artian terbatas disini 

perlindungan hukum yang diberikan tidak lepas hanya dari kesepakatan 

perjanjian yang  disetujui oleh para pihak saja, dikarenakan dalam praktiknya 

banyak B.O (Business Opportunity) tidak mendaftarkan prospektus 

penawaran Waralaba kepada pejabat yang berwenang dalam hal penerbitan 

STPW yaitu Pejabat Unit Pelayanan Perdagangan Kementrian Perdagangan 

atau Kepala Dinas Kabupaten / Kota yang bertanggung jawab dibidang 

Perdagangan atau Pejabat pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu setempat.  

                                                             
98 Hasil Wawancara dengan Setioko. Kepala Bagian Non-Perizinan Dinas Penanaman 

Modal dan Perizinan Terpadu Kota Malang. Malang. 19 Mei 2017. 
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Hal ini memungkinkan campur tangan Negara dalam  memberikan 

perlindungan hukum kepada para pihak dalam praktik Franchising dengan 

sistem Business Opportunity tidak dapat tersentuh sama sekali karena tidak 

terikat hukum seperti pola Waralaba murni.99 

1. Perlindungan Hukum Terhadap Franchisee dan Franchisor dalam 
Perjanjian Bisnis Franchise “Cokelat Klasik” dengan Sistem Business 
Opportunity 
a. Perlindungan Hukum Terhadap Franchisee / Mitra Kerja 

Franchise “Cokelat Klasik” 
1. Perlindungan Hukum Berkaitan dengan Jangka Waktu 

 
Berkaitan dengan jangka waktu, perjanjian Franchise di 

tentukan berlaku sekurang-kurangnya adalah 5 tahun.100 Ketentuan 

ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 

tahun 2007 tentang Waralaba / Franchise dan Keputusan Menteri 

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

tahun 2014 tentang penyelenggaraan usaha Waralaba. 

Ketentuan didalam pembuatan perjanjian Franchise memang 

diberikan kebebasan untuk menentukan jangka waktu berakhirnya 

perjanjian Franchise, namun pemerintah melalui Menteri 

Perdagangan telah menetapkan jangka waktu perjanjian Waralaba 

sekurang-kurangnya 5 tahun dan jangka waktu itu dapat 

diperpanjang.101 Tentu hal ini bertolak belakang dengan jangka 

waktu perjanjian Franchise “Cokelat Klasik” yang hanya 

menetapkan jangka waktu selama 2 tahun. 

                                                             
99 Ibid. 
100 Gunawan Widjaja. Loc.cit. 
101 Sheila Felicia. Loc.cit. 
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Pada Pasal 9 dan Pasal 10 Keputusan Menteri Perdagangan 

Republik Indonesia Nomor : 57/M-DAG/PER/9/2014, tahun 2014 

tentang penyelenggaraan usaha Waralaba menyatakan bahwa 

Franchisor wajib memiliki STPW dengan mendaftarkan prospektus 

penawaran Waralaba sedangkan Franchisee wajib memiliki STPW 

dengan mendaftarkan perjanjian Waralaba. STPW tersebut hanya 

berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan jika diperpanjang 

untuk jangka waktu yang sama. Namun dalam praktik Franchise 

“Cokelat Klasik” yang hanya bisa dikatakan Business Opportunity 

tentunya tidak diperbolehkan untuk penggunaan nama Franchise, 

karena ketentuan Franchise / Waralaba yang sesungguhnya harus 

menetapkan jangka waktu perjanjian sekurang-kurangnya adalah 5 

tahun melalui pendaftaran perjanjian Waralaba. 

Jangka waktu yang umumnya diterapkan dalam perjanjian 

Franchise tidak begitu lama, hanya berkisar 5 tahun meskipun 

dimungkinkan untuk perpanjangan, namun dengan jangka waktu 

yang relatif pendek tersebut seandainya terjadi pengakhiran 

perjanjian maka Franchisee akan rugi karena investasi Franchise, 

Franchise Fee dan Royalty sangat besar dikeluarkan,  belum lagi 

masalah jika kompensasi keuntungan dari bisnis Franchise yang 

dijalankan tidak sebesar apa yang dijanjikan Franchisor dengan 

perkiraan keuntungan selama jangka waktu menjalin kerja sama.102 

                                                             
102 Bambang Tjatur Iswanto. Loc.cit. 
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Hal ini menekankan kembali bahwa peranan Pemerintah 

membuat aturan terkait penyelenggaraan Waralaba untuk membatasi 

perilaku Franchisor yang memutus kontrak tanpa alasan yang jelas 

yang berdampak kerugian terhadap Franchisee, dikarenakan didalam 

faktanya Franchise / Waralaba masih sering menggunakan 

Franchisee sebagai alat untuk menguji pasar, apalagi Franchise yang 

pada kenyataannya masih tergolong B.O (Business Opportunity).103 

Kembali disebutkan bahwa pada Pasal 17 Keputusan Menteri 

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

tahun 2014 bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum 

kepada Franchisee sebagai Penerima Waralaba, karena dengan 

demikian Franchisor tidak dapat memutuskan perjanjian at any time 

atau dengan perkataan lain dilarang dibuat suatu perjanjian 

Franchise yang bersifat at will, kapan saja dapat diputuskan.104 

Hal ini dapat dilihat sebagai suatu upaya untuk mencegah 

Franchisor memanfaatkan Franchisee hanya sekedar untuk menguji 

pasar. Namun juga perlu dicermati klausula-klausula tentang 

pemutusan perjanjian yang biasanya tunduk pada penilaian 

Franchisor.105 Jadi campur tangan Negara dalam hal pengaturan 

jangka waktu dalam perjanjian Franchise bertujuan untuk 

memberikan perlindungan kepada Franchisee, tidak terlepas bahwa 

                                                             
103 Hasil Wawancara dengan Setioko. Kepala Bagian Non-Perizinan Dinas Penanaman 

Modal dan Perizinan Terpadu Kota Malang. Malang. 19 Mei 2017. 
104 Suharnoko. Loc.cit. 
105 Ibid. 
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Franchise akan benar-benar dapat  memberikan kesempatan kepada 

golongan ekonomi lemah untuk mengembangkan bisnis dan 

memberi kesempatan agar hak dan kewajiban terhadap perjanjian 

Franchise benar-benar dapat disalurkan.106 

2. Perlindungan Hukum Berkaitan dengan Pemutusan Hubungan 
Bisnis Franchise 
 

Pada dasarnya setiap perjanjian memiliki jangka waktu 

berlakunya, dan akan berakhir dengan sendirinya dengan habisnya 

jangka waktu pemberian Franchise yang diatur dalam perjanjian 

Franchise, kecuali jika diperpanjang atau diperbaharui oleh para 

pihak (Time Constraint). Hal lain yang juga perlu untuk mendapat 

perhatian adalah masalah pengakhiran lebih awal. Dalam hal ini 

perlu diatur secara pasti dan jelas apa-apa saja yang merupakan dan 

menjadi dasar pembenaran pengakhiran lebih awal.107 Seperti hasil 

penelitian dilapangan, peneliti menilai terkait pemutusan perjanjian 

Franchise “Cokelat Klasik” oleh pihak Franchisor / Owner “Cokelat 

Klasik” yang pernah terjadi, Franchisor / Owner mempunyai 

Unequal Bargaining Power yang lebih daripada Franchisee / Mitra 

Kerja untuk memutus kontrak atau perjanjian Franchise yang telah 

disepakati.  

Tentu saja Franchisor / Owner “Cokelat Klasik” mempunyai 

dasar alasan pembenar yang kuat untuk memutus kontrak atau 

                                                             
106 Bambang Tjatur Iswanto. Loc.cit. 
107 Gunawan Widjaja. Loc.cit. 
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perjanjian Franchise “Cokelat Klasik”  yaitu berdasarkan ketentuan 

yang sudah tercantum di Addendum Mou “Cokelat Klasik” yang 

menyebutkan bahwa, “apabila terjadi pelanggaran, penghentian 

kerjasama atau penyalahgunaan yang dilakukan oleh Pihak II 

(Franchisee / Mitra Kerja) dari yang telah disepakati dalam 

perjanjian ini, maka Pihak I (Franchisor / Owner) berhak untuk 

memutuskan kerjasama dan menarik hak-hak (penggunaan brand 

dan penyediaan bahan baku) yang telah diberikan kepada Pihak II 

serta pemberitahuan pemutusan hubungan dilakukan melalui surat 

resmi dan tanda tangan pernyataan”. 

Jika perjanjian atau Addendum Mou Franchise “Cokelat 

Klasik” ditinjau melalui aspek hukum keperdataan, ketentuan yang 

diatur dalam Pasal 1266 KUH Pdt, yang hingga saat ini masih belum 

jelas statusnya. Apakah ketentuan Pasal 1266 KUH Pdt tersebut 

dapat disimpangi atau tidak oleh para pihak. Pasal 1266 KUH Pdt 

menyatakan bahwa suatu perjanjian hanya dapat dibatalkan atau 

diakhiri sebelum jangka waktunya jika keputusan mengenai 

pembatalan atau pengakhiran tersebut telah di jatuhkan oleh 

hakim.108 Tentu saja ini bisa dijadikan alasan pembenar untuk 

Franchisee / Mitra Kerja “Cokelat Klasik” yang diputus hubungan 

hukumnya dengan Franchisor / Owner “Cokelat Klasik”. 

                                                             
108 Ibid. Hal.99. 
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Sedangkan isi dari Pasal 1266 KUH Pdt sendiri menyatakan, 

“Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang 

timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi 

kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi 

hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan. 

Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal 

mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam 

persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, 

maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, 

leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, 

tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dan satu bulan”. 

Kompensasi ganti rugi dalam hal terjadi pemutusan 

perjanjian Franchise, secara umum juga dapat ditemukan dalam 

ketentuan Pasal 1267 KUH Pdt. Menurut ketentuan tersebut dapat 

kita ketahui bahwa pihak terhadap siapa suatu perikatan tidak 

dipenuhi dapat menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga. 

Dalam hal ini, maka tuntutan ganti rugi yang diminta sebagai akibat 

pembatalan, pemutusan atau pengakhiran perjanjian Franchise 

secara lebih awal harus jelas dan dapat dikuantifikasikan dalam suatu 

nilai nominal mata uang tertentu.109 

Pasal 1267 KUH Pdt sendiri menyatakan bahwa “Pihak yang 

terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih, memaksa 

                                                             
109 Ibid. 
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pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih 

dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan 

penggantian biaya, kerugian dan bunga”. Selama ini dalam 

perjanjian Franchise “Cokelat Klasik” lebih memberikan 

kewenangan hak untuk pemutusan hubungan oleh Franchisor 

dengan alasan-alasan tertentu. Kewenangan tersebut yang tertuang 

dalam materi perjanjian Franchise dapat dikatakan sebagai suatu 

dominasi Franchisor dalam hubungan Franchising “Cokelat 

Klasik”. Kewenangan semacam ini harus dibatasi karena dari 

berbagai kasus sebagaimana disinggung sebelumnya memperhatikan 

bahwa dengan alasan-alasan bisnis yang lebih menguntungkan maka 

Franchisor akan berdalih untuk melakukan pemutusan hubungan.110 

Bagi Franchisee pun hendaknya diberikan kewenangan 

dalam termination caluse dengan kompensasi tertentu, misalnya 

pengembalian initial investment Franchisee maupun aset yang 

dimiliki atas modal Franchise. Demikian pula halnya dengan 

persoalan klausula governing law pada perjanjian Franchise, yang 

menyangkut choice of law dan choice of forum. Sebagaimana 

diketahui bahwa pengawasan terhadap materi perjanjian Franchise 

terutama yang menyangkut governing law clause untuk menciptakan 

perlindungan hukum bagi Franchisee dalam hal terjadi sengketa.111 

                                                             
110 Bambang Tjatur Iswanto. Loc.cit. 
111 Ibid. 
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b. Perlindungan Hukum Terhadap Franchisor / Owner Franchise 
“Cokelat Klasik” 
1. Perlindungan Hukum Berkaitan dengan Merek 

 
Perlindungan hukum terhadap Franchisor / Owner “Cokelat 

Klasik” berkaitan dengan merek dagang, PH Collin dalam Law 

Dictionary mendefinisikan  Franchise sebagai “License to trade 

using a brand name and paying a royalty for it”.112 Definisi tersebut 

menekankan pada pentingnya peran nama dagang atau merek dagang 

dalam pemberian Waralaba / Franchise dengan imbalan royalty.113 

Rumusan diatas menunjukan bahwa Franchise “Cokelat 

Klasik”, ternyata juga mengandung unsur-unsur sebagaimana yang 

diberikan pada lisensi, hanya saja dalam Franchise “Cokelat Klasik” 

disini lebih menekankan pada pemberian hak untuk menjual produk 

berupa barang melalui sistem paket Franchising dengan 

memanfaatkan merek dagang dari Franchisor.114  

Merek dagang Franchisor / Owner “Cokelat Klasik” yang hak 

pemanfaatannya dimanfaatkan oleh Franchisee / Mitra Kerja melalui 

kegiatan Franchising, diberikan perlindungan hukum secara 

eksklusif oleh Negara. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-

Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi 

Geografis. Dapat peneliti temukan dalam Pasal 42 Bagian Kedua 

                                                             
112 PH Collin. Dalam Gunawan Widjaja. Loc.cit. 
113 Ibid.  
114 Ibid. Hal.15. 
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BAB V jo Pasal 1 angka 18 serta dapat dipilah kedalam beberapa 

unsur, yang meliputi : 

1. Adanya izin yang diberikan oleh pemegang merek. 

2. Izin tersebut diberikan dalam bentuk perjanjian. 

3. Izin tersebut merupakan pemberian hak untuk menggunakan 

merek tersebut (yang bukan bersifat pengalihan hak). 

4. Izin tersebut diberikan baik untuk seluruh atau sebagian jenis 

barang dan / atau jasa yang didaftarkan. 

5. Izin tersebut dikaitkan dengan waktu tertentu dan syarat 

tertentu.115 

Keharusan adanya pemberian izin oleh pemegang merek 

merupakan suatu hal yang mutlak, jika penerima lisensi merek tidak 

mau digugat dengan alasan telah melanggar hak atas merek. 

Disamping itu pelanggaran merek dapat dikenakan sanksi 

berdasarkan ketentuan Pasal 83 dan Pasal 84 Undang-Undang 

Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.116 

Dimaksud dengan pelanggaran merek adalah perbuatan yang 

secara tanpa hak menggunakan merek yang terdaftar, yang 

mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk 

barang atau jasa yang sejenis. Gugatan yang diajukan dapat berupa : 

1. Gugatan ganti rugi. 

                                                             
115 Ibid. Hal.30. 
116 Ibid. 
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2. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan 

merek tersebut.117 

Maka dari itu suatu merek yang terdaftar diberi perlindungan 

eksklusif oleh Negara serta Undang-Undang yang mengatur tentang 

merek mensyaratkan bahwa jangka waktu pemberian lisensi atau 

Waralaba / Franchise ini tidak boleh lebih lama dari pemberian 

perlindungan atas merek yang terdaftar tersebut.118 

2. Perlindungan Hukum Berkaitan dengan Rahasia Dagang 
 

Peneliti mengetahui bahwa metode bisnis “Cokelat Klasik” 

hanya mengadopsi sistem Franchise yang menggunakan format 

Business Format Franchise, yaitu Franchisor / Owner “Cokelat 

Klasik” memberikan seluruh konsep bisnis yang meliputi strategi 

pemasaran, pedoman, standar pengoperasian usaha dan rahasia 

dagang melalui paket Franchising. 

Mengenai rahasia dagang, didalam perjanjian Franchise 

“Cokelat Klasik”, mencantumkan bahwa para pihak yaitu 

Franchisor / Owner dan Franchisee / Mitra Kerja “Cokelat Klasik”, 

mempunyai kewajiban untuk menjaga rahasia dagang “Cokelat 

Klasik”. Karena pada dasarnya rahasia dagang adalah informasi yang 

tidak diketahui oleh umum dibidang teknologi dan / atau bisnis, 

                                                             
117 Ibid. Hal.31. 
118 Ibid. Hal.33. 
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mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan 

dijaga kerahasiannya oleh pemilik rahasia dagang.119 

Perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik rahasia 

dagang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2000 

tentang Rahasia Dagang. Khususnya Pasal 4 yang mengatur tentang 

kewenangan atau hak yang dimiliki oleh pemilik rahasia dagang 

terhadap rahasia dagangnya untuk : 

1. Menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya. 

2. Memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk 

menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia 

dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat 

komersial. 

Berdasarkan Pasal ini pemilik rahasia dagang mempunyai 

hak monopoli untuk menggunakan sendiri rahasia dagang yang 

dimilikinya dalam kegiatan bisnis untuk memperoleh keuntungan 

ekonomis. Ketentuan ini juga berarti bahwa hanya pemilik rahasia 

dagang yang berhak untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk 

menggunakan rahasia dagang yang dimilikinya melalui perjanjian 

Franchise ataupun Lisensi.120 

Selain itu, pemilik rahasia dagang juga berhak melarang 

pihak lain untuk menggunakan atau mengungkapkan rahasia dagang 

yang dimilikinya kepada pihak ketiga apabila pengungkapan tersebut 

                                                             
119 Ahmad M.Ramli. Loc.cit. 
120 Ibid. Hal.5. 
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dilakukan untuk kepentingan yang bersifat komersial.121 Berikut 

merupakan aspek hukum terkait perlindungan rahasia dagang : 

1. Perlindungan Rahasia Dagang Berdasarkan Perjanjian 

Perlindungan rahasia dagang berdasarkan perjanjian telah 

dicantumkan secara eksplisit dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d 

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, 

yang menyatakan bahwa perlindungan rahasia dagang lahir antara 

lain berdasarkan perjanjian tertulis. 

Khusus untuk pengalihan hak atas dasar perjanjian, 

diperlukan adanya suatu pengalihan hak yang didasarkan pada 

pembuatan suatu akta, terutama akta otentik. Hal ini penting 

mengingat aspek yang dijangkau begitu luas, selain untuk 

menjaga kepentingan masing-masing pihak yang mengadakan 

perjanjian pengalihan hak atas rahasia dagang tersebut.122 

2. Pelanggaran Rahasia Dagang 

Ketentuan tentang pelanggaran rahasia dagang diatur 

dalam Bab VII Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang 

Nomor 20 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Pada Pasal 13 

menyatakan bahwa “Pelanggaran rahasia dagang dapat juga 

terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia 

dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban 

                                                             
121 Ibid. 
122 Ibid. Hal.9. 
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tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang 

bersangkutan”.123 

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka pelanggaran 

rahasia dagang dianggap telah terjadi jika terdapat seseorang 

dengan sengaja mengungkapkan informasi atau mengingkari 

kesepakatan atau mengingkari kewajiban (wanprestasi) atas 

perikatan yang telah dibuatnya untuk menjaga rahasia dagang 

yang dimaksud.124 

3. Penyelesaian Sengketa di Bidang Rahasia Dagang 

Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2000 tentang 

Rahasia Dagang, disebutkan mekanisme penyelesaian sengketa 

terdapat pada Pasal 11 yang menyatakan bahwa “Pemegang Hak 

Rahasia Dagang atau penerima Lisensi dapat menggugat siapa 

pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berupa gugatan ganti rugi 

atau penghentian semua perbuatan sebagaimana dalam Pasal 4”. 

Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diajukan ke 

Pengadilan Negeri. 

 
 
 
 
 
 

                                                             
123 Ibid. Hal.11. 
124 Ibid. Hal.12. 
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D. Kesadaran Hukum Terkait Peraturan Penyelenggaraan Waralaba di 
Indonesia dari Franchisor dan Franchisee “Cokelat Klasik” Dengan 
Sistem Business Opportunity di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang 
1. Tingkat Kesadaran Hukum Franchisor dan Franchisee “Cokelat 

Klasik” terkait Peraturan Penyelenggaraan Waralaba di Indonesia 
 

Tabel. 6 
Kesadaran Hukum Franchisor dan Franchisee “Cokelat Klasik” 

 
 

No 
 

Nama 
 

Pengetahuan 
Hukum 

 
Pemahaman 

Hukum 

 
Pengamalan 

Hukum 
1. Sofyan Delly 

(Franchisor) 

 
V 

 
V 

 
- 

2. Kukuh Jatmika 

(Franchisee) 

 
- 

 
- 

 
- 

3. Avia Nur Aisyah 

(Franchisee) 

 
- 

 
- 

 
- 

4. Hendra 

(Franchisee) 

 
- 

 
- 

 
- 

5. M. Rizky 

(Franchisee) 

 
- 

 
- 

 
- 

  
Sumber Tabel : Hasil Wawancara dengan Franchisor / Owner dan Franchisee / 

Mitra Kerja “Cokelat Klasik”. Malang, 04 Mei - 11 Mei 2017. 
 

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden yaitu Sofyan 

Delly selaku Direktur Kemitraan “Cokelat Klasik” dan Kukuh Jatmika, 

Avia Nur Aisyah, Hendra serta M.Rizky selaku Franchisee / Mitra Kerja 

“Cokelat Klasik”. Dapat diketahui bahwa, berawal dari faktor pengetahuan 

dan pemahaman hukum tentang Waralaba adalah sebab dari mereka 

melakukan praktik bisnis yang sebenarnya tidak dibenarkan oleh Undang-

Undang. 
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a. Pengetahuan Hukum terhadap Prosedur Pendaftaran Prospektus 
dan Perjanjian Franchise / Waralaba di Indonesia 
1. Pendaftaran Prospektus Waralaba oleh Pemberi Waralaba 

 
Bagan. 1 

Prosedur Pendaftaran Prospektus Penawaran Waralaba oleh 
Pemberi Waralaba untuk memperoleh STPW 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pemberi Waralaba mengajukan permohonan STPW yang 
ditandatangani penanggung jawab perusahaan dengan melampirkan 
prospektus Waralaba dan Master Franchise Agreement ke Kantor 
Unit Pelayanan Perdagangan Kementrian Perdagangan. 

Pejabat penerbit STPW 
akan memeriksa Master 
Franchise Agreement 
dalam  waktu 20 hari kerja 

Master Franchise 
Agreement dinilai 

bertentangan dengan 
Undang-Undang 

Master Franchise 
Agreement dinilai tidak 

bertentangan dengan 
Undang-Undang 

Permohonan 
Ditolak 

Pemohon STPW 
melengkapi berkas 
persyaratan dengan 
menunjukan aslinya 

Presentasi  usaha 
dihadapan tim 

penilai 

Rekomendasi 
persetujuan 
penerbitan 

 

Berkas lengkap 
dan benar 

Berkas belum 
lengkap dan benar 

Pejabat penerbit 
STPW akan 

menerbitkan STPW 
dalam waktu 2 hari 

Pejabat penerbit 
STPW akan membuat 
surat penolakan dalam 

waktu 2 hari 

STPW terbit dan 
berlaku untuk 5 tahun 

Pemohon dapat mengajukan 
permohonan STPW kembali 

Sumber Bagan : sipo.kemendag.go.id/perizinan_stpw.php 
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Berdasarkan bagan diatas pendaftaran prospektus Waralaba 

merupakan syarat permohonan STPW Pemberi Waralaba, sehingga 

harus ditandatangani oleh pemilik / pengurus / penanggung jawab 

perusahaan. Prospektus Waralaba ini Pemberi Waralaba harus 

memberikan prospektus penawaran Waralaba kepada calon 

Penerima Waralaba pada saat melakukan penawaran.  Prospektus 

Waralaba ini diajukan dengan lampiran dokumen persyaratan yang 

harus dilengkapi oleh Pemberi Waralaba berdasarkan Pasal 7 ayat 

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2007, yaitu sebagai 

berikut : 

a. Data Identitas Pemberi Waralaba, (apabila Pemberi Waralaba 

merupakan perseorangan), KTP Pemegang Saham berikut dewan 

komisaris dan direksi (apabila Pemberi Waralaba merupakan 

badan usaha (Perseroan Terbatas)) 

b. Legalitas Usaha Pemberi Waralaba, termasuk  pada Surat Izin 

Usaha Perdagangan (SIUP), Izin tetap Usaha Pariwisata, Surat 

Izin Pendirian Satuan Pendidikan 

c. Sejarah Kegiatan Usahanya 

d. Struktur organisasi Pemberi Waralaba 

e. Laporan Keungan 2 (dua) tahun terkahir 

f. Jumlah Tempat Usaha 

g. Daftar Penerima Waralaba 

h. Hak dan Kewajiban Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba 
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Sedangkan tata cara pendaftaran tata cara pendaftaran 

prospektus Waralaba untuk memperoleh STPW bagi Pemberi 

Waralaba adalah sebagai berikut : 

a. Pengajuan Permohonan STPW 

1. Pemberi Waralaba yang berasal dari dalam negeri dan Pemberi 

Waralaba baru yang berasal dari dalam negeri mengajukan 

permohonan dengan melampirkan Prospektus Waralaba dan 

Master Franchise kepada Direktorat Bina Usaha Perdagangan 

Up. Kantor Unit Pelayanan Perdagangan Kementrian 

Perdagangan, sesuai dengan Lampiran IV A-1 dan A-2 

PERMENDAG RI No. 57/M-DAG/PER/9/2014. 

2. Calon Pemberi Waralaba yang mengajukan permohonan 

STPW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus 

menyampaikan Master Franchise Agreement sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran IV huruf A PERMENDAG RI No. 

57/M-DAG/PER/9/2014. 

3. Pejabat penerbit STPW memeriksa Master Franchise 

Agreement dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja. 

4. Dalam hal Master Franchise Agreement sebagaimana 

dimaksud pada poin 1 dinilai tidak bertentangan dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan, calon Pemberi 

Waralaba dapat melanjutkan proses permohonan STPW 

dengan melengkapi dokumen-dokumen yang menjadi 
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persyaratan dalam permohonan STPW sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran IV PERMENDAG RI No. 57/M-

DAG/PER/9/2014. 

5. Dalam hal Master Franchise Agreement sebagaimana 

dimaksud pada poin 1 dinilai bertentangan dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan, maka permohonan STPW 

ditolak. 

b. Dokumen yang diperlukan dalam Permohonan STPW 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV PERMENDAG RI 

No. 57/M-DAG/PER/9/2014. Setiap pemohon wajib untuk 

menyampaikan permohonan STPW yang ditandatangani oleh 

pemilik, pengurus atau penanggung jawab perusahaan atau kuasa 

pemohon (dengan menyertakan surat kuasa)  dengan melampirkan 

dokumen sebagai berikut : 

1. Fotokopi Prospektus Penawaran Waralaba 

2. Fotokopi Master Franchise Agreement yang dimiliki oleh 

calon Pemberi Waralaba 

3. Fotokopi Izin Usaha 

4. Fotokopi Tanda Bukti Pendaftaran HKI 

5. Fotokopi KTP Pemilik / Penanggung jawab Perusahaan 

6. Komposisi penggunaan tenaga kerja 

7. Komposisi barang / bahan baku yang di Waralabakan 
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2. Pendaftaran Perjanjian Waralaba oleh Penerima Waralaba 
 

Bagan. 2 
Prosedur Pendaftaran Perjanjian Waralaba oleh Penerima 

Waralaba untuk memperoleh STPW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Sumber Bagan : sipo.kemendag.go.id/perizinan_stpw.php 

 
Berdasarkan bagan diatas pendaftaran perjanjian Waralaba 

merupakan bentuk permohonan STPW Penerima Waralaba, sehingga 

harus ditandatangani oleh pemilik / pengurus / penanggung jawab 

perusahaan. Permohonan ini diajukan dengan lampiran dokumen 

persyaratan yang harus dilengkapi oleh Penerima Waralaba yang 

Penerima Waralaba mengajukan permohonan STPW yang 
ditandatangani pemilik / pengurus / penanggung jawab perusahaan 
dengan melampirkan dokumen persyaratan yang dibutuhkan 

Berkas lengkap 
dan benar 

Presentasi  usaha 
dihadapan tim 

penilai 

Rekomendasi 
persetujuan 
penerbitan 

 

Pejabat penerbit 
STPW akan 
menerbitkan 
STPW dalam 
waktu 2 hari 

Pejabat penerbit 
STPW akan 

membuat surat 
penolakan dalam 

waktu 2 hari 

STPW terbit dan 
berlaku untuk 5 

tahun 

Pemohon dapat 
mengajukan 
permohonan 

STPW kembali 

Berkas belum 
lengkap dan 

benar 
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terdapat dalam Lampiran IV B PERMENDAG RI No. 57/M-

DAG/PER/9/2014, yaitu sebagai berikut : 

a. Fotokopi izin usaha 

b. Fotokopi Prospektus Penawaran Waralaba dari Pemberi Waralaba 

c. Fotokopi Perjanjian Waralaba 

d. Fotokopi STPW Pemberi Waralaba 

e. Fotokopi akta pendirian perusahaan dan/atau akta perubahan yang 

telah mendapatkan pengesahan dari instansi berwenang 

f. Fotokopi Tanda Bukti Pendaftaran HKI 

g. Fotokopi KTP pemilik / penanggung jawab perusahaan 

h. Komposisi penggunaan tenaga kerja 

i. Komposisi barang / bahan baku yang diWaralabakan 

Sedangkan tata cara pendaftaran Perjanjian Waralaba oleh 

Penerima Waralaba adalah sebagai berikut : 

a. Penerima Waralaba mengajukan pendaftaran perjanjian Waralaba 

kepada kantor dinas yang bertanggung jawab di bidang 

perdagangan di tingkat provinsi atau kabupaten / kota atau kantor 

PTSP setempat di seluruh Indonesia dengan formulir permohonan 

STPW dan dengan melampirkan dokumen persyaratan yang 

dibutuhkan yang terdapat dalam Lampiran IV B PERMENDAG 

RI No. 57/M-DAG/PER/9/2014. 

b. Jika diperlukan, Pejabat Penerbit STPW dapat meminta pemohon 

untuk melakukan presentasi mengenai kegiatan usaha Waralaba 
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yang dilakukan dihadapan Tim Penilai yang dibentuk Direktur 

Jenderal Perdagangan Dalam Negeri sesuai dengan kebutuhan. 

Hasil penilaian akan menjadi rekomendasi persetujuan penerbitan 

STPW. (Pasal 15 jo. Pasal 16 PERMENDAG RI No. 57/M-

DAG/PER/9/2014). 

c. Penerbitan STPW (Pasal 14 PERMENDAG RI No. 57/M-

DAG/PER/9/2014) : 

1. Paling lama dalam 2 (dua) hari kerja terhitung sejak 

diterimanya permohonan STPW dan dokumen persyaratan 

secara lengkap dan benar, Pejabat Penerbit STPW menerbitkan 

STPW Penerima Waralaba. 

2. Apabila permohonan STPW dan dokumen persyaratan dinilai 

belum lengkap dan benar, Pejabat Penerbit STPW 

mengeluarkan surat penolakan penerbitan STPW kepada 

pemohon STPW dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja 

terhitung sejak diterimanya surat permohonan. 

d. Pemohon STPW yang ditolak permohonannya, dapat mengajukan 

kembali permohonan STPW dengan melengkapi dokumen 

persyaratan yang dibutuhkan (Pasal 14 PERMENDAG RI No. 

57/M-DAG/PER/9/2014). 

Berdasarkan Pasal 17 PERMENDAG RI No. 57/M-

DAG/PER/9/2014, STPW yang telah diterbitkan berlaku untuk 
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jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka 

waktu yang sama. STPW dinyatakan tidak berlaku dalam hal : 

a. Jangka waktu STPW berakhir 

b. Perjanjian Waralaba berakhir 

c. Pemberi Waralaba dan / atau Penerima Waralaba menghentikan 

kegiatan usahanya 

Penjelasan diatas merupakan hal yang harus dilakukan oleh 

pelaku bisnis Franchise “Cokelat Klasik”, jika usahanya adalah 

memang benar-benar Franchise, karena rata-rata dari hasil wawancara 

dengan responden, pengetahuan hukum dari pelaku bisnis Franchise 

“Cokelat Klasik” terhadap prosedur pendaftaran prospektus penawaran 

dan perjanjian Waralaba yang sudah diatur dalam PERMENDAG RI 

No. 57/M-DAG/PER/9/2014 dan Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 42 tahun 2007, masih sangat minim. 

Salah satu hasil wawancara dengan responden yaitu dengan 

Hendra selaku Franchisee / Mitra Kerja “Cokelat Klasik” di Kecamatan 

Lowokwaru Kota Malang, responden tidak mengetahui terkait prosedur 

pendaftaran perjanjian Franchise bagi Franchisee / Mitra Kerja dan 

pendaftaran prospektus penawaran Waralaba bagi Franchisor / Owner, 

dan responden tidak mengetahui bahwa itu merupakan hal yang 

diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur 
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tentang Waralaba.125 Sofyan Delly selaku direktur kemitraan “Cokelat 

Klasik”, menjelaskan bahwa pihaknya mengetahui terkait kewajiban 

bagi seorang Franchisor untuk mendaftarkan prospektus penawaran 

Waralaba, hal itu tidak dilakukan karena masih ada syarat-syarat untuk 

menjadi bisnis Waralaba yang masih belum terpenuhi oleh Franchisor / 

Owner “Cokelat Klasik” dan selain itu proses pendaftaran untuk 

memperoleh STPW terlalu sulit bagi seorang Franchisor untuk 

mendaftarkan usahanya sebagai Waralaba.126 

Sofyan Delly kembali menjelaskan bahwa usahanya sampai saat 

ini masih menggunakan adopsi sistem Franchise. Responden 

sebenarnya ingin mendaftarkan usahanya untuk menjadi bisnis 

Waralaba yang sebenarnya. Tetapi untuk mendapatkan izin 

mewaralabakan usahanya bukan hal yang mudah dan ada syarat-syarat 

yang proses kepengurusannya sangat lama, seperti bentuk izin usaha 

untuk menjadi badan hukum menjadi kendala bagi Franchisor.127 

Peneliti juga menemukan fakta hukum lain dari hasil penelitian, 

yaitu terkait izin usaha “Cokelat Klasik” yang belum terdaftar di Kantor 

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota 

Malang. Karena salah satu syarat untuk menjadi usaha Franchise adalah 

harus adanya izin usaha. Hal ini sudah diatur dalam PERMENDAG RI 

No. 57/M-DAG/PER/9/2014 lampiran IV. 

                                                             
125 Hasil Wawancara dengan Hendra. Mitra Kerja / Franchisee “Cokelat Klasik”. Malang. 

11 Mei 2017. 
126 Hasil wawancara dengan Sofyan Delly.  Direktur Kemitraan “Cokelat Klasik”. 

Malang. 04 Mei 2017. 
127 Ibid. 
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b. Pemahaman Hukum dari Franchisor dan Franchisee “Cokelat 
Klasik” terhadap Peraturan Penyelenggaraan Waralaba di 
Indonesia 
 

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden yaitu Sofyan 

Delly selaku Direktur Kemitraan “Cokelat Klasik” dan Kukuh Jatmika, 

Avia Nur Aisyah, Hendra serta M.Rizky selaku Franchisee / Mitra 

Kerja “Cokelat Klasik”. Dapat diketahui bahwa, berawal dari faktor 

pengetahuan dan pemahaman hukum adalah sebab dari mereka 

melakukan praktik bisnis yang sebenarnya tidak dibenarkan oleh 

Undang-Undang. Dalam kontrak kerjasama Perjanjian Franchise / 

Waralaba terdapat kesepakatan antara Franchisor dan Franchisee 

mengenai metode pendistribusian barang dan jasa kepada konsumen. 

Franchisor dalam jangka waktu tertentu memberikan lisensi 

kepada Franchisee untuk melakukan usaha pendistribusian barang dan 

jasa dibawah nama dan identitas Franchisor dalam wilayah tertentu. 

Usaha yang harus dijalankan sesuai dengan prosedur dan cara yang 

ditetapkan Franchisor. Franchisor memberikan bantuan (Assistance) 

terhadap Franchisee. Sebagai imbalannya Franchisee membayar 

sejumlah uang berupa Innitial Fee dan Royalty Fee.128 

Hal ini tentunya sudah diatur dalam Pasal 1 Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2007 tentang 

Waralaba. Jika ditinjau dari Pasal 1 Undang-Undang tentang Waralaba, 

Perjanjian Franchise “Cokelat Klasik” Pasal 4 yang memuat perjanjian 

                                                             
128 Suharnoko. Loc.cit. 
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kerjasama, menurut peneliti sudah sesuai dengan metode Waralaba 

yaitu :  

1. Pihak II diberi hak dan atau kewajiban untuk menggunakan nama 

merek, dan menu yang disediakan Pihak I serta pelatihan tenaga 

kerja yang telah disiapkan oleh Pihak II. 

2. Untuk melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam 

Perjanjian ini, Pihak II berkewajiban untuk membayar investasi 

sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) untuk setiap satu 

gerai. Setiap pembayaran tidak dapat ditarik kembali dengan alasan 

apapun. 

Kedua ayat dari Pasal 4 Perjanjian Franchise “Cokelat Klasik” 

menjelaskan bahwa Pihak II yaitu Franchisee / Mitra Kerja “Cokelat 

Klasik” setelah melakukan penandatanganan perjanjian maka Pihak II 

berhak menggunakan nama, merek dan metode pendistribusian yang 

disediakan oleh Pihak I selaku Franchisor / Owner “Cokelat Klasik”. 

Tetapi yang menjadi permasalahan adalah terkait Operating Business 

mereka, karena berdasarkan fakta hukum dilapangan jika ditinjau dari 

perspektif Undang-Undang Penyelenggaraan Waralaba yaitu  

PERMENDAG RI No. 57/M-DAG/PER/9/2014, pelaku bisnis 

Franchise “Cokelat Klasik” dalam penyelenggaraan Waralaba 

bisnisnya masih tidak sesuai ketentuan Undang-Undang tentang 

Penyelenggaraan Waralaba. 
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Ketidaksesuaian tersebut menurut ketentuan PERMENDAG RI 

No. 57/M-DAG/PER/9/2014 tentang Penyelenggaraan Waralaba, 

seperti mereka tidak mendaftarakan prospektus penawaran Waralaba 

bagi Franchisor / Owner “Cokelat Klasik” dan perjanjian Waralaba 

bagi Franchisee / Mitra Kerja “Cokelat Klasik”.  Menurut ketentuan 

Pasal 9 dan Pasal 10 : 

1. Pemberi Waralaba wajib memiliki STPW dengan mendaftarkan 

prospektus penawaran Waralaba ke Direktorat Bina Usaha 

Perdagangan up. Kantor Unit Pelayanan Perdagangan Kementerian 

Perdagangan. 

2. Penerima Waralaba wajib memiliki STPW dengan mendaftarkan 

perjanjian Waralaba ke Direktorat Bina Usaha Perdagangan up. 

Kantor Unit Pelayanan Perdagangan Kementerian Perdagangan. 

Peraturan tersebut menekankan pentingnya mendaftarkan 

prospektus penawaran dan perjanjian Waralaba bertujuan untuk adanya 

campur tangan pemerintah dan Negara melindungi praktik bisnis 

Waralaba mereka. Tetapi dari hasil wawancara dengan responden, 

pelaku bisnis “Cokelat Klasik” seperti kurangnya pengetahuan dan 

pemahaman hukum tentang Waralaba. 

 Kurangnya pengetahuan dan pemahaman hukum tentang 

Waralaba dari pelaku bisnis “Cokelat Klasik”, tentu akan berpengaruh 

terhadap terlaksananya harapan praktik Waralaba yang sebenarnya, 

karena Waralaba sendiri bertujuan untuk  meningkatkan kegiatan 



111 
 

perekonomian serta memberikan kesempatan kepada golongan ekonomi 

lemah melakukan usaha. 

Pemerintah membuat Undang-Undang tentang Waralaba sendiri 

bukan tanpa alasan, karena bentuk campur tangan Negara akan 

melindungi hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan Waralaba para 

pihak. Perlindungan hukum seperti mencegah seorang Franchisor 

menggunakan Franchisee sebagai alat untuk menguji pasar dan 

memutuskan hubungan kerjasama tanpa alasan yang jelas. 

Tetapi jika pelaku bisnis “Cokelat Klasik” mengetahui ketentuan 

peraturan perundang-undangan tentang Waralaba dan tidak 

melaksanakan seperti ketentuan perundang-undangan maka mereka 

selaku pelaku bisnis “Cokelat Klasik” seperti tidak patuh terhadap 

hukum. Karena  mereka melakukan binis Franchise / Waralaba tidak 

terpraktik pada pola Waralaba yang sesuai dengan ketentuan 

PERMENDAG RI No. 57/M-DAG/PER/9/2014 tentang 

penyelenggaraan Waralaba dan Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 42 tahun 2007 tentang Waralaba. 

Menurut  pendapat Soerjono Soekanto terdapat empat indikator 

kesadaran hukum yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi 

tahapan berikutnya129, yaitu:  

1. Pengetahuan hukum adalah artinya seseorang mengetahui bahwa 

perilaku-perilaku hukum tersebut diatur oleh hukum. Maksudnya 

                                                             
129 Soerjono Soekanto. Loc.cit 
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bahwa hukum disini adalah hukum tertulis atau hukum tidak tertulis. 

Pengetahuan hukum menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum 

atau perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.130 

2. Pemahaman hukum artinya seorang warga masyarakat mempunyai 

pengetahuan mengenai aturan-aturan tertentu, terutama dalam segi 

isinya, pemahaman hukum berkaitan dengan apakah seseorang 

mengerti tentang isi hukum yang berlaku.131 

3. Sikap hukum artinya seseorang mempunyai kecendrungan untuk 

mengadakan penilaian terhadap hukum. 

4. Pola perilaku hukum artinya dimana seseorang berperilaku sesuai 

dengan hukum.132 

Pendapat tersebut diatas dapat diketahui bahwa pelaku bisnis 

“Cokelat Klasik” di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang yang 

dijadikan objek penelitian, memiliki pengetahuan dan pemahaman 

hukum yang rendah tentang aturan Waralaba.  Pihak Pemberi Waralaba 

/ Franchisor / Owner dan Penerima Waralaba / Franchisee / Mitra 

Kerja “Cokelat Klasik” hanya memikirkan keuntungan saja melakukan 

bisnis seperti ini, mereka seakan-akan tidak memikirkan tentang akibat 

yang timbul dikemudian hari. Dengan hal ini Pemerintah dan Negara 

juga tidak dapat memberikan perlindungan sepenuhnya kepada para 

pihak jika terjadi sengketa dalam praktik bisnis mereka. Dalam hal lain, 

Operating Business “Cokelat Klasik” yang masih tergolong B.O 
                                                             

130 Mariyah. Loc.cit. 
131 Ibid. Hal.29. 
132 Ibid. 
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(Business Opportunity) mengatasnamakan bisnis mereka Franchise 

adalah suatu bentuk pelanggaran hukum yang sudah jelas diatur dalam 

Undang-Undang Waralaba. Jadi tingkat pengetahuan dan  pemahaman 

hukum mereka yang masih rendah, mempengaruhi kesadaran hukum 

yang berakibat ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. 

c. Pelaksanaan dan Pengamalan Hukum oleh Franchisor dan 
Franchisee “Cokelat Klasik” terkait Peraturan Penyelenggaraan 
Waralaba 
 

Tabel. 7 
Pelaksanaan dan Pengamalan Hukum oleh Franchisor dan 

Franchisee “Cokelat Klasik” terkait Peraturan Penylenggaraan 
Waralaba 

No 
 

Syarat dan Kriteria 
Penyelenggaraan Waralaba 

 
Franchisor 
“Cokelat 
Klasik” 

 
Franchisee 
“Cokelat 
Klasik” 

1. Memiliki ciri khas usaha V - 

2. Hak Kekayaan Intelektual 

telah terdaftar 

 
V 

 
- 

3. Pendaftaran prospektus dan 

perjanjian Waralaba 

 
- 

 
- 

4. Memilik standar atas 

pelayanan  dan barang dan / 

atau jasa yang ditawarkan 

yang dibuat secara tertulis 

 

V 

 
 

- 

5. Mudah diajarkan dan 

diaplikasikan 

 
V 

 
- 

6. Adanya dukungan yang 

berkesinambungan 

 
- 

 
- 

 
Sumber Tabel : Hasil Wawancara dengan Franchisor dan Franchisee “Cokelat 

Klasik”. Malang, 04 - 11 Mei 2017. 
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Pada dasarnya syarat kriteria Waralaba diatas merupakan 

sebagian besar bentuk prospektus penawaran Waralaba dari Pemberi 

Waralaba ke calon Penerima Waralaba. Dapat dikatakan sebuah 

Waralaba jika prospektus Waralaba didaftarkan oleh Pemberi Waralaba 

seperti ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 

tahun 2007, Pasal 10 yang menyatakan “Pemberi Waralaba wajib 

mendaftarkan prospektus penawaran Waralaba sebelum membuat 

perjanjian Waralaba dengan Penerima Waralaba”. Berdasarkan 

pengamatan peneliti dilapangan, Franchise “Cokelat Klasik” belum 

dapat dikatakan itu bisnis Waralaba jika ditinjau dari peraturan 

penyelenggaraan Waralaba, karena kriteria untuk menjadi usaha 

Waralaba belum dilaksanakan oleh pihak “Cokelat Klasik” seperti 

halnya belum mendaftarkan prospektus dan perjanjian Waralaba serta 

dukungan yang berkesinambungan.  

Hasil wawancara dengan Luh Putu Eka selaku Kepala Bidang 

Bina Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Malang, mengatakan 

bahwa semua Business Opportunity sebenarnya sudah diberikan 

program pembinaan dari pemerintah untuk menjadi Waralaba yang 

sesungguhnya. Banyak Business Opportunity mengaku sangat terbantu 

dengan program-program pembinaan dari Kemendag ini. Pasalnya, 

mereka sebelum menjadi Waralaba seperti sekarang, perusahaan 

mereka dulunya masih berbentuk Business Opportunity. Waralaba ini 

usaha masa depan dan memang diawalnya sulit untuk melakukan 
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pengurusan untuk menjadi usaha Waralaba, tetapi kedepannya akan 

mudah.133 

Tetapi tidak semua mengindahkan program pembinaan 

pemerintah, karena dengan alasan biaya untuk pengurusan mahal dan 

terlalu rumit untuk mendaftarkan bentuk usahanya.134 Lain hal dari 

pendaftaran prospektus penawaran dan perjanjian Waralaba atau 

pendaftaran izin usaha untuk memperoleh STPW, yang menjadi 

perhatian peneliti adalah “Cokelat Klasik” menggunakan nama atau 

istilah Franchise, tentu saja hal ini merupakan bentuk kesadaran, 

pengetahuan dan pemahaman hukum yang masih kurang dari pelaku 

bisnis “Cokelat Klasik” untuk melaksanakan pola Waralaba yang sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Larangan atas penggunaan nama Franchise / Waralaba didalam 

peraturan perundang-undangan tentang Franchise / Waralaba sudah 

jelas diatur. Bentuk usaha yang masih belum bisa digolongkan bisnis 

Franchise / Waralaba tetapi dengan sistem yang hampir sama adalah 

Bussiness Opportunity. Banyak masyarakat yang terkecoh atas bentuk 

usaha Business Opportunity dengan Franchise. Dalam aturan teknis, 

larangan penggunaan nama atau istilah Franchise terdapat pada Pasal 2 

ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 57/M-

DAG/PER/9/2014, menyatakan bahwa “orang perseorangan atau badan 

                                                             
133 Hasil Wawancara dengan Luh Putu Eka. Kepala Bidang Bina Perdagangan Dinas 

Perdagangan Kota Malang. Malang. 02 Juni 2017. 
134 Ibid. 
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usaha dilarang menggunakan istilah atau nama Waralaba untuk kegiatan 

usahanya, apabila tidak memenuhi kriteria Waralaba”.  

Kriteria Waralaba yang dimaksud terdapat pada Pasal 2 ayat (1) 

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 57/M-

DAG/PER/9/2014, yaitu sebagai berikut : 

1. Memiliki ciri khas usaha 

2. Terbukti sudah memberikan keuntungan 

3. Memilik standar atas pelayanan  dan barang dan / atau jasa yang 

ditawarkan yang dibuat secara tertulis 

4. Mudah diajarkan dan diaplikasikan 

5. Adanya dukungan yang berkesinambungan 

6. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang telah terdaftar 

Berikut merupakan salah satu potret dalam objek penelitian 

peneliti yaitu terkait pelaksanaan dan pengamalan hukum peraturan 

penyelenggaraan Waralaba yang belum dilakukan oleh pelaku bisnis 

Franchise “Cokelat Klasik”  : 

1. Objek penelitian merupakan pelaku bisnis yang menjalankan sistem 

Business Opportunity di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. 

2. Tidak adanya dukungan berkesinambungan di beberapa gerai 

Franchisee yang tidak terjagkau oleh Franchisor. 

3. Tidak dilakukannya pendaftaran prospektus penawaran dan 

perjanjian Waralaba. 
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4. Termasuk kriteria usaha Business Opportunity mengatasnamakan 

Franchise. 

Gambar. 3 
Penggunaan Nama Franchise dalam Bisnis “Cokelat Klasik” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Sumber Gambar : Salah Satu Potret dari Hasil Penelitian dalam Praktik Bisnis 
“Cokelat Klasik” di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang 

 
Diatas merupakan salah satu contoh gambar penggunaan nama 

Franchise dalam usaha yang masih dikategorikan Business 

Opportunity. Jadi dapat dikatakan tingkat kesadaran hukum untuk 

melaksanakan dan mengamalkan ketentuan Undang-Undang Waralaba 

dari pelaku bisnis “Cokelat Klasik” masih terbilang rendah, karena hal 

yang mempengaruhi adalah pengetahuan dan pemahaman hukum dari 

pelaku bisnis “Cokelat Klasik” itu sendiri. 


