
34

Program Studi Manajemen FEB UNIKA Soegijapranata

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Waralaba Bisnis CHURRIOS

Bisnis CHURRIOS adalah bisnis makanan Churros. Churros atau donat

ala Spayol adalah makanan ringan/ kudapan/ snack asal Spayol sejenis pastry

yang digoreng, terbuat dari adonan dasar choux. Choux sendiri merupakan adonan

pastry ringan yang umum digunakan untuk membuat kue sus ala Indonesia,

profiteroles, eclairs, beignets, atau crullers. Ada dua macam tipe churros di

Spanyol, jenis yang pertama umumnya tipis (terkadang dengan bentuk simpul)

sedangkan yang lain berbentuk panjang, dan tebal. Churros biasanya disantap saat

sarapan pagi dengan dicelupkan pada minuman coklat panas yang kental.

Bisnis CHURRIOS dimulai pada tanggal 1 Mei 2013 di Pasar Semawis

Semarang. Seiring dengan permintaan pasar kemudian dibuka beberapa outlet di

daerah Sriwijaya, Tembalang, Imam Bonjol dan Citra Land), dimana dua outlet

merupakan milik sendiri dan dua lainnya adalah franchise (Hasil wawancara

dengan Bp. Ronald Adrian, selaku Franchisor Bisnis Churrios pada tanggal 29

Agustus 2017).

Target Bisnis CHURRIOS adalah semua umur, baik anak-anak, remaja,

maupun orang dewasa. Omzet franchisor dari dua outlet yang dimiliki sekitar 50

juta rupiah. Franchisor senantiasa melakukan inovasi produk, khususnya bentuk

produk supaya lebih menarik konsumen. Saat ini toping Churros sudah ada 12

jenis, yaitu coklat, green tea, oreo, caramel, strawberry, vanilla, pisang, durian,
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chocorock, nutella, cappuccino, dan chilli. Harga yang dijual kepada konsumen

sebesar 12 ribu rupiah se porsi (isi 6 biji) (Hasil wawancara dengan Bp. Ronald

Adrian, selaku Franchisor Bisnis Churrios pada tanggal 29 Agustus 2017).

Sistem manajemen yang diterapkan oleh franchisor masih sederhana.

Pemilik cenderung sebagai pengawas sementara manajemen operasional

dilakukan oleh karyawan outlet. Karyawan outlet juga melakukan tugas

administrasi sederhana berkaitan dengan pemakaian bahan, stok bahan, dan

keuangan yang berkaitan dengan jual beli dengan konsumen. Catatan administrasi

ini kemudian di laporkan kepada petugas administrasi (pemilik sendiri) setiap

minggunya yang kemudian akan dikelola untuk dipergunakan perencanaan dan

pertimbangan untuk perencanaan usaha mendatang (Hasil wawancara dengan Bp.

Ronald Adrian, selaku Franchisor Bisnis Churrios pada tanggal 29 Agustus

2017).

Sementara untuk strategi pemasaran dari bisnis CHURRIOS adalah

melakukan kerjasama dengan blogger, iklan di blog, ikut pameran dan

menyelenggarakan kompetisi foto di instragram. Dengan demikian, strategi bisnis

“CHURRIOS” cenderung menekankan pada optimalisasi peran media social

(Hasil wawancara dengan Bp. Ronald Adrian, selaku Franchisor Bisnis Churrios

pada tanggal 29 Agustus 2017).

Pendiri sekaligus pemilik merek bisnis CHURRIOS menggunakan sistem

franchise dengan tujuan mendapatkan keuntungan finansial (sumber pendapatan)

berupa pembelian bahan baku untuk usaha Churros, sehingga omzet meningkat.

Selain itu, memanfaatkan jaringan supaya eksis atau merek semakin dikenal
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publik sehingga keberlangsungan usaha semakin terjamin (Hasil wawancara

dengan Bp. Ronald Adrian, selaku Franchisor Bisnis Churrios pada tanggal 29

Agustus 2017).

Sistem bisnis CHURRIOS diharga sesuai dengan lokasi penjualan.

Penjualan di dalam ruangan (in-door) dihargai sekitar 30 juta rupiah, sementara

untuk penjualan di luar ruangan (out-door) dihargai sekitar 60 juta rupiah (Hasil

wawancara dengan Bp. Ronald Adrian, selaku Franchisor Bisnis Churrios pada

tanggal 29 Agustus 2017).

4.2 Pelaksanaan Perjanjian Waralaba pada Bisnis CHURRIOS Menurut

Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007

Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau

badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka

pemasaran barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat

dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba

(Pasal 1 PP Waralaba). Komponen perjanjian walaraba pada bisnis CHURRIOS

sebagai berikut:

1. Nama dan alamat para pihak

Komponen pertama dalam perjanjian waralaba menurut PP No. 42

Tahun 2007 adalah nama dan alamat para pihak. Selanjutnya menurut

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 259/MPP/Kep/7/1997,

isi yang terkandung dalam komponen perjanjian tersebut adalah:

a. Nama, alamat dan tempat kedudukan perusahaan masing-masing
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b. Nama dan jabatan masing-masing pihak yang berwenang dalam

menandatangani perjanjian.

Pada perjanjian waralaba bisnis CHURRIOS untuk komponen nama

dan alamat para pihak dicantumkan pada bagian awal perjanjian sebagai

berikut:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. (nama franchisor), pemilik waralaba bisnis “CHURRIOS”
beralamat di ______ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
“CHURRIOS” dalam perjanjian ini selanjutnya disebut
Franchisor.

2. (nama franchisee), pekerjaan, beralamat di ______, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama pribadi selaku penerima waralaba
yang selanjutnya disebut franchisee.

Pada hari ini ______, tanggal ______ (tanggal, bulan, tahun)
bertempat di kantor Gerai “CHURRIOS” di alamat tersebut di atas
franchisor dan franchisee sepakat untuk mengikatkan diri dalam
perjanjian kerjasama waralaba dengan menerangkan terlebih dahulu
hal-hal sebagai berikut: …

Dari kutipan perjanjian waralaba di atas, terlihat bahwa komponen

nama dan alamat para pihak dalam perjanjian waralaba bisnis “CHURRIOS”

berisi mengenai:

a. Franchisor: nama, alamat, dan kedudukan dalam perusahaan, serta posisi

dalam perjanjian. Nama franchisor adalah Ronald Adrian yang beralamat

Jl. Muara Mas V No. 285 Semarang, yang berkedudukan sebagai owner

Waralaba CHURRIOS. Pada perjanjian waralaba berkedudukan sebagai

franchisor.

b. Franchisee: nama, pekerjaan, dan alamat, serta posisi dalam perjanjian.

Nama franchisee adalah Rahayu Christina yang beralamat di Jl. Citarum
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Raya No. 210 semarang, yang berkedudukan sebagai franchisee Waralaba

CHURRIOS.

c. Waktu dan tempat dilaksanakannya perjanjian waralaba. Perjanjian antara

Ronald Adrian (franchisor Waralaba CHURRIOS) dan Rahayu Christina

(franchisee Waralaba CHURRIOS) dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus

2015 di rumah sekaligus kantor Waralaba CHURRIOS, yaitu Jl. Muara

Mas V No. 285 Semarang.

Isi komponen perjanjian waralaba bisnis CHURRIOS untuk nama dan

alamat para pihak diringkas dalam Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Komponen Perjanjian Waralaba Bisnis CHURRIOS

untuk Nama dan Alamat Para Pihak

Franchisor Franchisee
Nama dan

Alamat
Para Pihak

 Nama franchisor dan franchisee
 Pekerjaan franchisor dan

franchisee
 Alamat franchisor dan

franchisee
 Hari, tanggal dan tempat

dilakukannya perjanjian

 Nama franchisor dan franchisee
 Pekerjaan franchisor dan

franchisee
 Alamat franchisor dan franchisee
 Hari, tanggal dan tempat

dilakukannya perjanjian

Kesimpulan Sesuai dengan PP No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba
Sumber: Data primer (2017)

Berdasarkan penjabaran di atas, maka dapat disimpulkan bahwa

komponen nama dan alamat para pihak dalam perjanjian waralaba bisnis

CHURRIOS sudah sesuai dengan PP No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba,

karena dalam perjanjian tersebut sudah dijelaskan secara detail mengenai

nama dan alamat franchisor dan franchisee, serta tempat dilaksanakannya

perjanjian tersebut.
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2. Jenis hak dan kekayaan intelektual

Menurut PP No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, komponen

perjanjian waralaba mengenai jenis hak dan kekayaan intelektual meliputi

sistem manajemen, cara penjualan, cara penataan (display), cara distribusi dan

merek. Pada penelitian ini, perjanjian waralaba untuk komponen ini hanya

memuat mengenai merek, yaitu “Bahwa Franchisor memberikan hak kepada

Franchisee untuk membuka Gerai CHURRIOS yang menyediakan dan

menyajikan makanan churros di lokasi yang telah ditetapkan sesuai

kesepakatan bersama.” Sementara untuk sistem manajemen, cara penjualan,

cara penataan (display), dan cara distribusi tidak dijelaskan secara eksplisit

namun hanya menerangkan “Bahwa Franchisee wajib mentaati prosedur yang

tercantum dalam SOP, mengenakan seragam yang telah disediakan, banner

atau flyer harus melalui franchisor, serta promosi juga melalui franchisor”.

Training manajemen ini hanya diberikan kepada pemilik, sementara training

pembuatan Churros diberikan kepada pemilik dan pegawainya outletnya.

Selain itu, untuk display juga tidak dijelaskan secara eksplisit namun booth

yang diterima oleh franchisee sudah disertai dengan peralatan untuk membuat

Churros. Franchisee boleh mendisplay sesuai keinginan selama tidak

memberikan perbedaan yang mencolok (Hasil wawancara dengan Ibu Rahayu

Christina selaku franchisee bisnis CHURRIOS di Jl. Sriwijaya 14 Semarang

pada tanggal 31 Agustus 2017). Dengan demikian, komponen jenis hak dan

kekayaan intelektual dalam perjanjian waralaba bisnis CHURRIOS belum

sesuai dengan PP No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba.
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Isi komponen perjanjian waralaba bisnis CHURRIOS untuk jenis hak

dan kekayaan intelektual diringkas dalam Tabel 4.2.

Tabel 4.2
Komponen Perjanjian Waralaba Bisnis CHURRIOS

Untuk Jenis Hak dan Kekayaan Intelektual

Jenis Hak dan
Kekayaan
Intelektual

Franchisor Franchisee

Sistem
manajemen

 Pelatihan manajemen dan
produksi

(belum didaftarkan)

 Pelatihan manajemen dan
produksi

(belum didaftarkan)
Cara penjualan  Sesuai SOP

 Mengenakan seragam yang
telah disediakan

(belum didaftarkan)

 Sesuai SOP
 Mengenakan seragam yang

telah disediakan
(belum didaftarkan)

Cara penataan
(display)

 Sesuai SOP display (tidak
melenceng jauh/perbedaan
dari SOP) (belum didaftarkan)

 Sesuai SOP
(intinya tidak ada perbedaan
mencolok dengan outlet
franchisor)

(belum didaftarkan)
Cara distribusi  banner, flyer dan bentuk

promosi lain melalui
franchisor (belum
didaftarkan)

 banner, flyer dan bentuk
promosi lain melalui
franchisor

(belum didaftarkan)
Merek  membuka Gerai CHURRIOS

yang menyediakan dan
menyajikan makanan churros
(sudah didaftarkan)

 membuka Gerai CHURRIOS
yang menyediakan dan
menyajikan makanan churros

(sudah didaftarkan)
Kesimpulan Belum sesuai dengan PP No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, lima

indikator yang ada hanya merek yang terdaftar sebagai HAKI,
sementara empat indikator lainnya belum didaftarkan. Selain itu,
keempat indikator tersebut dalam perjanjian tidak dijelaskan secara
eksplisit

Sumber: Data primer (2017)

Berdasarkan penjabaran di atas, maka dapat disimpulkan bahwa

komponen jenis hak dan kekayaan intelektual dalam perjanjian waralaba

bisnis CHURRIOS belum udah sesuai dengan PP No. 42 Tahun 2007 tentang

Waralaba, karena dari lima indikator yang ada hanya merek yang terdaftar

sebagai HAKI, sementara empat indikator lainnya belum didaftarkan. Selain
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itu, keempat indikator tersebut dalam perjanjian tidak dijelaskan secara

eksplisit.

3. Kegiatan usaha

Waralaba bisnis CHURRIOS termasuk waralaba produk dan merek

dagang (product and trade franchise), dimana waralaba ini merupakan bentuk

waralaba yang paling sederhana. Franchisor memberikan hak kepada

franchisee untuk menjual produk yang dikembangkan oleh franchisor yang

disertai dengan pemberian ijin untuk menggunakan merek dagang milik

franchisor (Sutedi, 2008). Perjanjian waralaba bisnis CHURRIOS untuk

komponen kegiatan usaha ditunjukkan dengan adanya klausula yang

menyatakan “Bahwa Franchisor adalah penyedia layanan kuliner (makanan

kecil) berjenis churros dengan nama CHURRIOS.”

Isi komponen perjanjian waralaba bisnis CHURRIOS untuk kegiatan

usaha diringkas dalam Tabel 4.3.

Tabel 4.3
Komponen Perjanjian Waralaba Bisnis CHURRIOS

untuk Kegiatan Usaha

Franchisor Franchisee
Kegiatan
Usaha

 Franchisor adalah penyedia
layanan kuliner (makanan kecil)
berjenis churros dengan nama
CHURRIOS

 Franchisee mendapatkan hak
untuk membuka Gerai
CHURRIOS yang menyediakan
dan menyajikan makanan churros
di lokasi yang telah disepakati
bersama

 Franchisor adalah penyedia
layanan kuliner (makanan kecil)
berjenis churros dengan nama
CHURRIOS

 Franchisee mendapatkan hak
untuk membuka Gerai
CHURRIOS yang menyediakan
dan menyajikan makanan
churros di lokasi yang telah
disepakati bersama

Kesimpulan Sesuai dengan PP No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, karena dalam
perjanjian terdapat penjelasan mengenai kegiatan usaha yaitu penyedia
layanan kuliner

Sumber: Data primer (2017)
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Berdasarkan penjabaran di atas, maka dapat disimpulkan bahwa

komponen kegiatan usaha dalam perjanjian waralaba bisnis CHURRIOS

sudah sesuai dengan PP No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, karena dalam

perjanjian terdapat penjelasan mengenai kegiatan usaha yaitu penyedia

layanan kuliner berupa makanan Churros.

4. Hak dan kewajiban para pihak

Klausula ini berisi mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak,

baik franchisor maupun franchisee. Perjanjian waralaba bisnis CHURRIOS

mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak diatur dalam Pasal 4 sebagai

berikut:

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA
1. Pihak KEDUA wajib membayar FRANCHISE FEE sebesar total

Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan system
pembayaran dibagi menjadi 2 kali yaitu sebesar 80% dari nilai
total pada saat ditandatanganinya Surat Perjanjian ini yaitu
sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sisa
pembayaran sebesar 20% paling lambar 2 (dua) hari setelah
tanggal Opening Outlet yaitu sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta
rupiah).

2. PIHAK KEDUA wajib untuk mengikuti semua training yang
diberikan PIHAK PERTAMA.

3. PIHAK KEDUA wajib untuk menjaga nama baik brand
“CHURRIOS”.

4. PIHAK KEDUA wajib untuk mengikuti semua panduan yang
tercantum di SOP.

5. PIHAK KEDUA wajib untuk mentaati semua peraturan yang telah
disepakati Bersama yang tercantum dalam Pasal 5.

HAK PIHAK KEDUA
1. PIHAK KEDUA berhak untuk menerima semua hal-hal yang

dibutuhkan untuk pembukaan outlet baik booth maupun alat-alat
pendukung, alat-alat promosi dan juga bahan baku maksimal 1
(satu) bulan dari ditandatanganinya Surat Perjanjian ini.

2. PIHAK KEDUA berhak untuk mendapatkan training, baik untuk
PIHAK KEDUA sendiri maupun untuk karyawan/ti yang sudah
disiapkan.
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3. PIHAK KEDUA berhak untuk menerima supplay bahan baku
secara lancer dari PIHA PERTAMA.

4. PIHAK KEDUA berhak untuk menerima SOP produk.
5. PIHAK KEDUA berhak untuk mengikuti event-event di luar lokasi

dari yang telah disepakati dengan sepengetahuan PIHAK
PERTAMA.

6. PIHAK KEDUA berhak untuk mendapatkan promosi dari media
social yang dimiliki brand “CHURRIOS.

Hak dan kewajiban kedua pihak dalam bisnis CHURRIOS ini juga

terdapat dalam Pasal 5 mengenai peraturan-peraturan dalam menjalankan

bisnis tersebut. Isi dari Pasal 5 adalah:

1. PIHAK KEDUA dilarang untuk menggunakan bahan baku lain
selain yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA yaitu:
 Tepung Churros
 Topping sauce
 Packaging churros

2. PIHAK KEDUA wajib mentaati semua prosedur yang tercantum
dalam SOP.

3. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan untuk menjual produk lain di
booth “CHURRIOS”.

4. PIHAK KEDUA maupun karyawan yang bertugas wajib untuk
menjaga kebersihan alat-alat masak dan booth CHURRIOS.

5. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan untuk memindahkan lokasi
booth yang telah disepakati di awal tanpa pemberitahuan dan ijin
PIHAK PERTAMA.

6. PIHAK KEDUA maupun karyawan untuk mengenakan seragam
yang telah disediakan, tidak diperkenankan untuk memakai pakain
lain saat berjualan.

7. PIHAK KEDUA wajib untuk memberitahu PIHAK PERTAMA jika
ingin mengikuti event-event dan berjualan di luar lokasi yang
disepakati.

8. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan untuk membuat materi
promosi seperti banner atau flyer (brosur) harus melalui PIHAK
PERTAMA.

9. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan memberikan promosi-
promosi atau merubah harga jual tanpa ijin PIHAK PERTAMA.

10. PIHAK KEDUA tidak diijinkan untuk memindahtangankan bisnis
ini kepada pihak-pihak lain.

11. PIHAK KEDUA tidak berhak untuk melakukan inovasi atau
modifikasi atas produk CHURROS.
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Dari penjabaran di atas, maka hak dan kewajiban dari kedua belah

pihak diringkas dalam Tabel 4.4

Tabel 4.4
Komponen Perjanjian Waralaba Bisnis CHURRIOS

untuk Hak dan Kewajiban Franchisor dan Franchisee

Franchisor Franchisee
Hak Hak Franchisor

 Franchisor menerima
franchisee fee

Hak Franchisee
 Menerima training untuk

franchisee maupun karyawan/ti
 Menerima kebutuhan

pembukaan outlet (booth dan
alat-alat pendukung, alat
promosi, dan bahan baku)

 Supplay bahan baku
 SOP produk

Hak Franchisor
 Franchisor menerima franchisee

fee
Hak Franchisee
 Menerima training untuk

franchisee maupun karyawan/ti
 Menerima kebutuhan pembukaan

outlet (booth dan alat-alat
pendukung, alat promosi, dan
bahan baku)

 Supplay bahan baku
 SOP produk

Kewajiban Kewajiban Franchisor
 Memberikan training
 Menyediakan SOP
 Menyediakan kebutuhan

pembukaan outlet (booth dan
alat-alat pendukung, alat
promosi, dan bahan baku)

 Memberikan jaminan
kelancaran supplay bahan baku

 Memberikan promosi outlet
churros dari franchisee pada
media social yang dimiliki
brand CHURRIOS

Kewajiban Franchisee
 Membayar franchisee fee
 Menjaga nama brand

CHURRIOS
 Mengikuti SOP
 Tidak menggunakan bahan

baku (tepung churros, topping
sauce dan packaging churros)
selain yang disediakan
franchisor

 Tidak menjual produk lain di
booth CHURRIOS

 Menjaga kebersihan alat-alat
masak dan booth

 Tidak diperkenankan untuk
memindahkan lokasi booth
yang telah disepakati di awal
tanpa pemberitahuan dan ijin
franchisor

Kewajiban Franchisor
 Memberikan training
 Menyediakan SOP
 Menyediakan kebutuhan

pembukaan outlet (booth dan alat-
alat pendukung, alat promosi, dan
bahan baku)

 Memberikan jaminan kelancaran
supplay bahan baku

 Memberikan promosi outlet
churros dari franchisee pada
media social yang dimiliki brand
CHURRIOS

Kewajiban Franchisee
 Membayar franchisee fee
 Menjaga nama brand CHURRIOS
 Mengikuti SOP
 Tidak menggunakan bahan baku

(tepung churros, topping sauce
dan packaging churros) selain
yang disediakan franchisor

 Tidak menjual produk lain di
booth CHURRIOS

 Menjaga kebersihan alat-alat
masak dan booth

 Tidak diperkenankan untuk
memindahkan lokasi booth yang
telah disepakati di awal tanpa
pemberitahuan dan ijin franchisor

 mengenakan seragam yang telah
disediakan saat berjualan
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 mengenakan seragam yang
telah disediakan saat berjualan

 memberitahu franchisor jika
ingin mengikuti event-event dan
berjualan di luar lokasi yang
disepakati

 tidak diperkenankan untuk
membuat materi promosi tanpa
ijin franchisor

 tidak diperkenankan
memberikan promosi-promosi
atau merubah harga jual tanpa
ijin franchisor

 tidak diijinkan untuk
memindahtangankan bisnis ini
kepada pihak-pihak lain

 tidak berhak untuk melakukan
inovasi atau modifikasi atas
produk

 memberitahu franchisor jika ingin
mengikuti event-event dan
berjualan di luar lokasi yang
disepakati

 tidak diperkenankan untuk
membuat materi promosi tanpa
ijin franchisor

 tidak diperkenankan memberikan
promosi-promosi atau merubah
harga jual tanpa ijin franchisor

 tidak diijinkan untuk
memindahtangankan bisnis ini
kepada pihak-pihak lain

 tidak berhak untuk melakukan
inovasi atau modifikasi atas
produk

Kesimpulan Komponen sudah sesuai PP No. 42 Tahun 2007, namun isi klausula belum
mencerminkan keadilan karena cenderung menguntungkan franchisor. Hak
dan kewajiban franchisor tidak dijabarkan secara detail seperti franchisee
sehingga isi perjanjian ini cenderung menguntungkan franchisor

Sumber: Data primer (2017)

Dari Tabel 4.4 tampak bahwa perjanjian waralaba bisnis CHURRIOS

untuk komponen hak dan kewajiban masing-masing pihak dijabarkan dengan

baik, dimana untuk hak dan kewajiban franchisor lebih detail dibandingkan

franchisor. Hal ini tampak lebih menguntungkan franchisor karena hak dan

kewajiban kurang dijabarkan dengan detail. Dengan demikian, mengacu pada

PP No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba maka keberadaan klausula hak dan

kewajiban kedua belah pihak sudah sesuai PP No. 42 Tahun 2007 tentang

Waralaba, namun isinya belum sesuai dengan unsur keadilan. Dengan

demikian, isi komponen ini belum sesuai PP No. 42 Tahun 2007.

6. Bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan dan pemasaran

Menurut PP No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba terdapat klausula

yang menerangkan mengenai bantuan, fasilitas, bimbingan operasional,

pelatihan dan pemasaran. Dalam perjanjian waralaba bisnis CHURRIOS,
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klausula ini tidak dijabarkan secara eksplisit dan jelas, kecuali pernyataan

“Memberikan pandungan operasional pengelolaan outlet CHURRIOS kepada

franchisee dan menyediakan secara cuma-cuma pengetahuan tentang

manajemen pengelolaan dan teknik penyajian menu churros.”

Franchisor memberikan fasilitas kepada franchisee sesuai dengan hak

yang ada dalam perjanjian. Sementara pelatihan juga sesuai yang ada di

pelatihan dan itu pun bukan pelatihan yang berkesinambungan. Dengan kata

lain, pengetahuan pengelolaan outlet dan usaha, dan setelah itu franchisee bisa

mengembangkan sendiri (Hasil wawancara dengan Ibu Rahayu Christina

selaku franchisee bisnis CHURRIOS di Jl. Sriwijaya 14 Semarang pada

tanggal 31 Agustus 2017).

Berdasarkan penjabaran di atas tampak bahwa isi klausula perjanjian

waralaba bisnis CHURRIOS mengenai bantuan, fasilitas, bimbingan

operasional, pelatihan dan pemasaran, belum sesuai PP No. 42 Tahun 2007

karena dalam perjanjiannya bentuk bantuan, fasilitas, bimbingan operasional,

pelatihan dan pemasaran kurang detail dan kurang jelas sehingga bisa

menimbulkan perbedaan tafsir antar pihak. Isi komponen perjanjian waralaba

bisnis CHURRIOS untuk bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan

dan pemasaran diringkas dalam Tabel 4.5.

Tabel 4.5
Komponen Perjanjian Waralaba Bisnis CHURRIOS

untuk Bantuan, Fasilitas, Bimbingan Operasional, Pelatihan dan Pemasaran

Franchisor Franchisee
Bantuan  Tidak eksplisit, cuma terdapat

SOP
 Tidak eksplisit, cuma terdapat

SOP
Fasilitas  SOP

 Menyediakan kebutuhan
 SOP
 Mendapatkan booth dan alat-
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pembukaan outlet (booth dan
alat-alat pendukung, alat
promosi, dan bahan baku)

 Memberikan jaminan kelancaran
supplay bahan baku

alat pendukung, alat promosi,
dan bahan baku

 Mendapatkan supplay bahan
baku

Bimbingan
operasional

 SOP  SOP

Pelatihan  training untuk franchisee
maupun karyawan/ti

 training untuk franchisee
maupun karyawan/ti

Pemasaran  Memberikan promosi outlet
churros dari franchisee pada
media social yang dimiliki brand
CHURRIOS

 Memberikan ijin sesuai
kebijakan jika franchisee ingin
mengikuti even, promosi, atau
jualan di luar kesepakatan

 Mendapatkan promosi outlet
churros dari franchisee pada
media social yang dimiliki
brand CHURRIOS

 Dapat mengikuti even, promosi,
atau jualan di luar kesepakatan
dengan ijin franchisor

Kesimpulan Isi klausula untuk bantuan, bimbingan operasional dan pelatihan kurang
detail dan jelas sehingga dapat menimbulkan banyak tafsir dari masing-
masing pihak. Dengan demikian, isi klausula ini belum sesuai dengan PP
No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba

Sumber: Data primer (2017)

7. Wilayah usaha

Berkaitan dengan wilayah usaha, perjanjian waralaba bisnis

CHURRIOS tidak mengungkapkan secara jelas. Perjanjian tersebut hanya

menuliskan “Memiliki tempat usaha yang memenuhi syarat secara hukum dan

estetika, serta strategis.” Berkaitan dengan hal tersebut, franchisor

memberikan kebebasan penuh kepada franchisee dan hanya memberikan

masukan (Hasil wawancara dengan Ibu Rahayu Christina selaku franchisee

bisnis CHURRIOS di Jl. Sriwijaya 14 Semarang pada tanggal 31 Agustus

2017).

Isi klausula mengenai wilayah usaha juga tidak menjelaskan mengenai

batas geografis dan area protected territory. Menurut Franchisor, hal tersebut

karena jumlah franchisee masih sangat terbatas, namun jika nanti dalam

perkembangannya jumlah franchisee semakin banyak maka franchisor ada
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pemikiran untuk mengatur batas geografis dan area protected territory dalam

upaya melindungi persaingan tidak sehat antar franchisee (Hasil wawancara

dengan Bp. Ronald Adrian, selaku Franchisor Bisnis Churrios pada tanggal

29 Agustus 2017).

Berdasarkan penjabaran di atas, maka perjanjian waralaba bisnis

CHURRIOS mengenai wilayah usaha belum sesuai peraturan yang berlaku,

karena hanya menjelaskan bahwa tempat usaha ditetapkan sesuai kesepakatan,

khususnya strategis. Sementara dalam penetapan wilayah usaha tidak diatur

secara hukum, estetika, geografis, dan area protected territory. Isi komponen

perjanjian waralaba bisnis CHURRIOS untuk wilayah usaha diringkas dalam

Tabel 4.6.

Tabel 4.6
Komponen Perjanjian Waralaba Bisnis CHURRIOS

untuk Wilayah Usaha

Franchisor Franchisee
tempat usaha yang memenuhi
syarat secara hukum dan
estetika, serta strategis

 Kesepakatan Bersama
 Strategis

 Kesepakatan Bersama
 Strategis

batas geografis  -  -
area protected territory  - -
Kesimpulan Isi klausula hanya menjelaskan unsur strategis, sementara

unsur lainnya tidak dijabarkan. Dengan demikian isi
klausula ini belum sesuai dengan PP No. 42 Tahun 2007

Sumber: Data primer (2017)

8. Jangka waktu perjanjian

Isi klausula mengenai jangka waktu perjanjian sebagai berikut:

“Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak perjanjian ini

ditandatangani yakni tanggal xxx dan berakhir pada tanggal xxx dan atas

kesepakatan kedua belah pihak dapat diperpanjang dengan syarat dan jangka
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waktu yang akan ditetapkan kemudian.” Isi komponen perjanjian waralaba

bisnis CHURRIOS untuk jangka waktu perjanjian diringkas dalam Tabel 4.7.

Tabel 4.7
Komponen Perjanjian Waralaba Bisnis CHURRIOS

Untuk Jangka Waktu Perjanjian

Franchisor Franchisee
Jangka
Waktu
Perjanjian

 Perjanjian berlaku selama 2
(dua) tahun

 Perjanjian dapat diperpanjang

 Perjanjian berlaku selama 2
(dua) tahun

 Perjanjian dapat diperpanjang
Kesimpulan Isi klausula jelas mengantur jangka waktu perjanjian, yaitu tanggal

berakhirnya perjanjian dan syarat dilakukan kembali perpanjangan
perjanjian. Dengan demikian isi klausula ini sesuai dengan PP No. 42 Tahun
2007

Sumber: Data primer (2017)

Isi klausula ini mengungkapkan secara jelas jangka waktu perjanjian

antara franchisor dengan franchisee, yaitu lama berlakunya perjanjian, kapan

perjanjian berakhir, dan bagaimana memperpanjang perjanjian, sehingga isi

komponen ini dalam perjanjian waralaba bisnis CHURRIOS sudah sesuai

dengan PP No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba.

9. Tata cara pembayaran imbalan

Menurut PP No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, klausula ini

membahas mengenai tata cara pembayaran imbalan yang meliputibesarnya

nilai fee kepada franchisor, tata cara pembayaran fee kepada franchisor,

besarnya nilai royalti kepada franchisor, serta tata cara pembayaran royalti

kepada franchisor. Klausula perjanjian waralaba bisnis CHURRIOS mengenai

komponen ini sebagai berikut:
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“Pihak KEDUA wajib membayar FRANCHISE FEE sebesar total
Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan system
pembayaran dibagi menjadi 2 kali yaitu sebesar 80% dari nilai
total pada saat ditandatanganinya Surat Perjanjian ini yaitu
sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sisa
pembayaran sebesar 20% paling lambar 2 (dua) hari setelah
tanggal Opening Outlet yaitu sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta
rupiah)”.

Isi klausula di atas mengungkapkan mengenai besarnya nilai fee

kepada franchisor, tata cara pembayaran fee kepada franchisor, tidak adanya

nilai royalti kepada franchisor. Dengan demikian, isi komponen ini dalam

perjanjian waralaba bisnis CHURRIOS kurang sesuai dengan PP No. 42

Tahun 2007 tentang Waralaba, karena dari dua indikator mengenai tata cara

pembayaran imbalan, diperjanjian hanya mengatur free franchise.

Tabel 4.8
Komponen Perjanjian Waralaba Bisnis CHURRIOS

untuk Tata Cara Pembayaran Imbalan

Franchisor Franchisee
Fee franchisee  Nilai fee jelas

 Teknis pembayaran jelas
 Nilai fee jelas
 Teknis pembayaran jelas

Fee royalty  - 
Kesimpulan Isi klausula jelas mengantur mengenai nilai fee franchisee dan tata

pembayarannya, namun tidak mengatur fee royalty. Dengan demikian
isi klausula ini belum sesuai dengan PP No. 42 Tahun 2007

Sumber: Data primer (2017)

10. Kepemilikan, perubahan kepemilikan, dan hak ahli waris

Menurut PP No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, klausula ini

membahas mengenai kepemilikan, perubahan kepemilikan, dan hak ahli waris.

Dalam perjanjian waralaba bisnis CHURRIOS klausula mengenai hal ini tidak

ada, karena bisnis ini pun masih tergolong baru dimana sedang dalam tahap

pengenalan sehingga prospek ke depan juga belum pasti (Hasil wawancara
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dengan Bp. Ronald Adrian, selaku Franchisor Bisnis Churrios pada tanggal

29 Agustus 2017). Meski demikian, terdapat isi klausula yang menyatakan

bahwa “PIHAK KEDUA tidak diijinkan untuk memindahtangankan bisnis ini

kepada pihak-pihak lain”. Dengan demikian, isi klausula ini menjelaskan

larangan untuk melakukan perubahan kepemilikan tanpa ijin franchisor.

Berdasarkan penjabaran di atas, tampak bahwa komponen perjanjian

waralaba bisnis CHURRIOS mengenai kepemilikan, perubahan kepemilikan

dan hak ahli waris belum sesuai peraturan yang berlaku karena dari tiga

indikator hanya dua indikator yang tercantum. Indikator yang belum dicantum

adalah pengaturan mengenai hak ahli waris.

Tabel 4.9
Komponen Perjanjian Waralaba Bisnis CHURRIOS

untuk Kepemilikan, Perubahan Kepemilikan, dan Hak Ahli Waris

Franchisor Franchisee
Kepemilikan  Brand tetap milik franchisor

(dalam perjanjian tidak jelas)
 Brand tetap milik franchisor

(dalam perjanjian tidak jelas)
Perubahan
Kepemilikan

 larangan untuk melakukan
perubahan kepemilikan tanpa
ijin franchisor

 larangan untuk melakukan
perubahan kepemilikan tanpa
ijin franchisor

Hak Ahli
Waris

 -  -

Kesimpulan Isi klausula tidak mengatur kepemilikan dan hak ahli waris, cuma
larangan buat franchisee untuk melakukan perubahan kepemilikan tanpa
ijin franchisor. Dengan demikian isi klausula ini belum sesuai dengan PP
No. 42 Tahun 2007

Sumber: Data primer (2017)

11. Penyelesaian sengketa

Menurut PP No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, klausula ini

membahas mengenai cara-cara menyelesaikan sengketa yang kemungkinan

muncul antara franchisor dengan franchisee. Dalam perjanjian waralaba bisnis

“CHURRIOS” klausula mengenai hal ini diungkapkan sebagai berikut: “Jika
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franchise diketahui menggunakan bahan di luar standar CHURRIOS maka

akan memperoleh Surat Peringatan (SP) tahap ke satu sampai ke tiga. Jika

sampai tahap ke tiga tetap diabaikan oleh franchisee, maka franchisor akan

mencabut brand CHURRIOS dan kerjasama berakhir.” Dalam klausula

tersebut tampak bahwa penyelesaian sengketa hanya mengacu pada kesalahan

franchisee dan tidak mempertimbangkan jika kesalahan dilakukan oleh

franchisor, sehingga aspek perlindungan hukum bagi franchisee lemah. Oleh

karena itu, meskipun terdapat klausula mengenai penyelesaian sengketa

namun isi klausula hanya menguntungkan satu pihak saja (franchisor)

sehingga klausula ini belum sesuai dengan PP No. 42 Tahun 2007 tentang

Waralaba.

Tabel 4.10
Komponen Perjanjian Waralaba Bisnis CHURRIOS

untuk Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian
sengketa

Franchisor Franchisee

Pihak
franchisee

 SP 3 kali jika franchisee
melanggar peraturan, setelah
itu franchisor akan mencabut
brand CHURRIOS dan
kerjasama berakhir

 SP 3 kali jika franchisee
melanggar peraturan, setelah itu
franchisor akan mencabut
brandCHURRIOS dan
kerjasama berakhir

Pihak
franchisor

 -- 

Kesimpulan Isi klausula hanya mengatur sanksi bagi kesalahan pihak franchisee,
sementara jika kesalahan terjadi pada pihak franchisor tidak dijelaskan.
Dengan demikian isi klausula ini belum sesuai dengan PP No. 42 Tahun
2007

Sumber: Data primer (2017)

12. Tata cara perpanjangan, pengakhiran, dan pemutusan perjanjian

Menurut PP No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, klausula ini

membahas mengenai tata cara perpanjangan, pengakhiran, dan pemutusan

perjanjian. Dalam perjanjian waralaba bisnis CHURRIOS klausula mengenai
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hal ini diungkapkan sebagai berikut: “Bahwa perpanjangan kontrak bisnis

CHURRIOS sudah disetujui sejak awal pembelian. Selanjutnya untuk

pemutusan atau pengakhiran perjanjian tergantung kepada franchisee, dan

franchisor hanya akan mencabut brand CHURRIOS jika franchisee ingin

mengakhiri kontrak”. Dalam klausula ini, nampak meski mengatur mengenai

tata cara perpanjangan, pengakhiran dan pemutusan perjanjian, namun isinya

kurang jelas dan detail, sehingga dapat menimbulkan salah tafsir yang

berakibat “wanprestasi” karena kesalahan dalam menafsiran. Oleh karena itu,

klausula ini belum sesuai dengan PP No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba.

Tabel 4.11
Komponen Perjanjian Waralaba Bisnis CHURRIOS

untuk Tata Cara Perpanjangan, Pengakhiran, dan Pemutusan Perjanjian

Franchisor Franchisee
Tata Cara Perpanjangan  Ada, namun kurang detail  Ada, namun kurang detail
Pengakhiran  Ada, namun kurang detail  Ada, namun kurang detail
Pemutusan Perjanjian  Ada, namun kurang detail  Ada, namun kurang detail
Kesimpulan Terdapat isi klausula mengenai tata cara perpanjangan,

pengakhiran, dan pemutusan perjanjian jelas, namun kurang
diuraikan secara detail dan dapat menimbulkan banyak tafsir.
Dengan demikian isi klausula ini belum sesuai dengan PP No.
42 Tahun 2007

Sumber: Data primer (2017)

Berdasarkan penjabaran di atas, maka komponen analisis dari pelaksanaan

perjanjian waralaba pada bisnis CHURRIOS menurut PP No. 42 Tahun 2007

dapat diringkas sebagai berikut:
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Tabel 4.12
Komponen Analisis dari Pelaksanaan Perjanjian Waralaba pada Bisnis

CHURRIOS Menurut PP No. 42 Tahun 2007

Komponen Perjanjian Waralaba
Menurut PP No. 42 Tahun 2007

Pelaksanaan Perjanjian Waralaba pada
Bisnis CHURRIOS

KeteranganResponden
Franchisor

Responden
Franchisee

Responden
Karyawan

1. Nama dan alamat para pihak
a. Nama dan alamat

franchisor
b. Nama dan alamat

franchisee









-

-

Nama dan
alamat masing-
masing pihak,

posisi dan
tempat

pelaksanaan
perjanjian

dicantumkan
2. Jenis hak dan kekayaan

intelektual
a. Sistem manajemen
b. Cara penjualan
c. Cara penataan (display)
d. Cara distribusi
e. Merek

-
-
-
-


-
-
-
-


-
-
-
-


Hanya merek
Churrios yang

sudah
didaftarkan

sebagai HAKI,
sementara

sistem
manajemen,

cara penjualan,
display, dan

distribusi hanya
dijelaskan

secara umum
dan belum
didaftarkan

sebagai HAKI
3. Kegiatan usaha

a. Kegiatan usaha waralaba   
Mencantumkan
jenis kegiatan
waralaba yaitu

layananan
kuliner berupa

makanan
churros

4. Hak dan kewajiban para
pihak
a. Hak franchissor
b. Kewajiban franchisor
c. Hak franchisee
d. Kewajiban franchisee
















Perjanjian
menjelaskan hak
dan kewajiban
dari masing-
masing pihak

5. Bantuan, fasilitas, bimbingan
operasional, pelatihan dan
pemasaran
a. Jenis dan bantuan

franchisor kepada
franchisee

b. Fasilitas yang diberikan
franchisor kepada
franchisee

-



-



-



Bantuan,
bimbingan

operasional dan
pelatihan kurang
detail dan jelas
sehingga bisa
menimbulkan
banyak tafsir
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c. Bimbingan operasional
yang diberikan franchisor
kepada franchisee

d. Pelatihan yang diberikan
franchisor kepada
franchisee

e. Teknik pemasaran yang
diajarkan franchisor
kepada franchisee

-



-

-



-

-



-

6. Wilayah usaha
a. Tata cara penentuan lokasi

gerai franchisee
b. Batas geografis
c. Area protected territory

-

-
-

-

-
-

-

-
-

Perjanjian hanya
menjelaskan tata
cara penentuan

lokasi
berdasarkan
kesepakatan,
khususnya

lokasi strategis.
Sementara

unsur-unsur lain
dari tata cara

penentuan
lokasi, batas
geografis dan
area protected
territory tidak

dijelaskan
7. Jangka waktu perjanjian

a. Minimal jangka waktu
perjanjian waralaba antara
franchisor dengan
franchisee

b. Minimal jangka waktu
perjanjian waralaba antara
franchisor dengan
franchisee lanjutan









-

-

Perjanjian
menjelaskan
jangka waktu
perjanjian dan
perpanjangan

perjanjian

8. Tata cara pembayaran
imbalan
a. Besarnya nilai fee kepada

franchisor
b. Tata cara pembayaran fee

kepada franchisor
c. Besarnya nilai royalti

kepada franchisor
d. Tata cara pembayaran

royalti kepada franchisor





-

-





-

-

-

-

-

-

Hanya
menjelaskan

mengenai nilai
fee franchise

dan cara
pembayarannya,
sementara nilai

royalti tidak
dijelaskan

9. Kepemilikan, perubahan
kepemilikan, dan hak ahli
waris
a. Kepemilikan waralaba

franchisee
b. Perubahan kepemilikan

waralaba yang dimiliki
franchisee

c. Hak ahli waris franchisee
mengenai usaha waralaba

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Hanya mengatur
larangan buat

franchisee untuk
tidak melakukan

perubahan
kepemilikan

tanpa ijin
franchisor,
sementara

unsur-unsur
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yang dimilikinya lainnya tidak
dijelaskan

10. Penyelesaian sengketa
a. Cara menyelesaikan

sengketa yang
kemungkinan muncul
antara franchisor dengan
franchisee

  -
Menjelaskan

cara-cara
menyelesaikan

sengketa

11. Tata cara perpanjangan,
pengakhiran, dan pemutusan
perjanjian
a. Tata cara perpanjangan

perjanjian waralaba
b. Tata cara pengakhiran

perjanjian waralaba
c. Tata cara pemutusan

perjanjian waralaba













-

-

-

Menjelaskan
tata cara

perpanjangan,
pengakhiran dan

pemutusan
perjanjian

Sumber: Data primer (2017)

4.3 Faktor yang Menghambat Pelaksanaan Perjanjian Waralaba Bisnis

CHURRIOS Menurut PP No. 42 Tahun 2007

Beberapa faktor yang menghambat dalam sistem waralaba bisnis

“CHURRIOS” menurut PP No. 42 Tahun 2007 adalah:

1. Franchisor kurang memahami aspek hukum

Franchisor kurang memahami aspek hukum dalam perjanjian waralaba,

dimana penyusunan klausula-klausula dalam perjanjian berdasarkan

pengetahuan autodidak dari contoh-contoh perjanjian waralaba yang ada di

internet. Franchisor dalam penyusunan klausula ini tidak melibatkan ahli

hukum (notaris). Selain itu, franchisor juga tidak mengetahui jika perjanjian

waralaba didaftarkan ke instansi terkait (Hasil wawancara dengan Bp. Ronald

Adrian, selaku Franchisor Bisnis Churrios pada tanggal 29 Agustus 2017).

2. Franchisee kurang memahami aspek hukum dalam perjanjian waralaba,

sehingga kurang cermat dalam meneliti klausul perjanjian. Oleh karena itu,
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jika dikemudian hari ada klausul perjanjian yang merugikan franchisee, maka

posisi franchiseeakan lemah secara hokum (Annisa, 2016).

3. Terdapat hubungan kekerabatan antara franchisor dengan franchisee, sehingga

masing-masing pihak memiliki “kepercayaan” tinggi bahwa masing-masing

pihak tidak melakukan wanprestasi. Akibatnya, masing-masing pihak tidak

melakukan koreksi bahwa terdapat klausula-klausula yang bisa

memungkinkan terjadinya sengketa karena cenderung memberikan banyak

keuntungan untuk pihak tertentu (dalam hal ini khususnya franchisor).

4. Belum adanya pengawasan yang jelas oleh lembaga yudikatif sehingga

meningkatkan risiko terjadinya wanprestasi oleh salah satu pihak (Ruauw,

2013).

4.4 Implikasi Manajerial

Implikasi manajerial dari hasil penelitian ini adalah penting bagi

franchisor dan franchisee Waralaba Bisnis CHURRIOS untuk menyusun isi

perjanjiannya dengan mengacu pada PP No. 42 Tahun 2007 supaya dapat

memberikan rasa aman dan keadilan bagi kedua belah pihak. Komponen-

komponen yang perlu diperhatikan dengan sungguh-sungguh dalam penyusunan

isi perjanjian waralaba CHURRIOS adalah:

1. Nama dan alamat para pihak: dalam perjanjian tersebut dijelaskan nama dan

alamat masing-masing pihak, posisi dari masing-masing pihak, dan tempat

dilaksanakannya perjanjian.
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2. Jenis hak dan kekayaan intelektual: menjelaskan Hak dan Kekayaan Intelektual

(HAKI) yang dimiliki oleh  Waralaba Bisnis CHURRIOS, dengan

melampirkan fotocopi bukti HAKI yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum

dan HAM.

3. Kegiatan usaha: mencantumkan jenis kegiatan Waralaba Bisnis CHURRIOS,

yaitu layanan kuliner berupa makanan churros.

4. Hak dan kewajiban para pihak: menjelaskan hak dan kewajiban dari masing-

masing pihak secara adil. Pada perjanjian Waralaba Bisnis CHURRIOS,

komponen hak franchisor dan kewajiban franchisee dijelaskan detail,

sementara kewajiban franchisor dan hak franchisee singkat (kurang detail), hal

tersebut dapat menyebabkan turunnya keadilan yang terkandung dalam isi

perjanjian.

5. Bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan dan pemasaran: Hal

tersebut mesti dijelaskan secara detail dan jelas supaya tidak bisa menimbulkan

kesalahpahaman antar pihak akibat masing-masing pihak memiliki persepsi

yang berbeda. Pada perjanjian Waralaba Bisnis CHURRIOS, komponen

bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan dan pemasaran perlu

diuraian secara detail dan jelas untuk menghindari kesalahan para pihak akibat

kesalahan tafsir.

6. Wilayah usaha: Perjanjian Waralaba Bisnis CHURRIOS perlu menguraikan

secara jelas dan detail mengenai wilayah usaha, yang meliputi tata cara

penentuan lokasi gerai waralaba, batas geografis antara gerai waralaba yang

ada, dan area protected territory, supaya franchisee mengetahui secara jelas
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wilayah-wilayah operasionalnya dan menghindari persaingan yang tidak sehat

antar walaraba sejenis. Pada Waralaba Bisnis CHURRIOS, untuk komponen

wilayah usaha hanya menguraikan tata cara penentuan lokasi yang didasakan

pada kesepakatan antara franchisor dengan franchisee, sehingga untuk

kedepannya unsur-unsur lainnya seperti penentuan lokasi juga

mempertimbangkan aspek hukum dan sosial, tidak hanya ekonomi, serta

mempertimbangkan batas geografis dan area protected territory.

7. Jangka waktu perjanjian: Komponen ini sudah diuraikan dengan jelas dalam

perjanjian Waralaba Bisnis CHURRIOS

8. Tata cara pembayaran imbalan: Komponen ini perlu dijelaskan, yang meliputi

besarnya fee franchisor dan cara pembayaran fee franchisor.

9. Kepemilikan, perubahan kepemilikan, dan hak ahli waris: Komponen ini yang

perlu dijelaskan adalah mengatur larangan buat franchisor untuk melakukan

perubahan kepemilikan tanpa ijin franchisor.

10. Penyelesaian sengketa: Komponen ini perlu dijelaskan, yaitu cara-cara

menyelesaikan sengketa antara franchisor dengan franchisee.

11. Tata cara perpanjangan, pengakhiran, dan pemutusan perjanjian: Komponen

ini perlu dijelaskan tata cara perpanjangan perjanjian waralaba, pengakhiran

perjanjian kerja sama waralaba, dan pemutusan perjanjian waralaba.
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