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ABSTRAK

Tela Tela Fried Cassava merupakan salah satu franchise lokal yang
bergerak di bidang perdagangan dan jasa boga yang lahir di Yogyakarta. Tela Tela
Fried Cassava berada di bawah Corporate Brand CV. Effa Indoboga yang
didirikan oleh empat sekawan asal Yogyakarta. Seiring dengan berkembangnya
bisnis franchise ini, terdapat beberapa kendala atau masalah dalam
mengoperasikannya. Salah satu kendala yang terjadi adalah franchisee melakukan
wanprestasi dengan memanfaatkan rahasia dagang (know how) milik franchisor
dengan menjalankan usaha lain yang secara langsung bersaing dengan bisnis Tela
Tela Fried Cassava dalam masa jangka waktu perjanjian franchise tersebut. Hal
ini tentunya menjadi kerugian besar bagi pihak Tela Tela Fried Cassava.

Berangkat dari masalah di atas, maka penyusun tertarik untuk meneliti
bagaimana perlindungan hak franchisor dalam perjanjian franchise Tela Tela
Fried Cassava telah sesuai dengan hukum Islam atau belum.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan metode penelitian
field research atau penelitian lapangan yaitu penelitian dengan data yang
diperoleh dari kegiatan lapangan. Obyek penelitian lapangan ini yakni mengenai
gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok organisasi. Sifat
penelitiannya bersifat deskriptik-analitik yaitu penelitian yang bertujuan
memberikan gambaran tentang suatu gejala dan kemudian dilakukan analisis
terhadap gambaran tersebut. Metode pengumpulan datanya dengan menggunakan
metode wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada Manajemen
Tela Tela Fried Cassava, franchise, master franchisee dan konsultan hukum
dalam bentuk lisan. Dokumentasi dilakukan dengan cara mendokumentasikan
dokumen-dokumen dan literatur yang berhubungan dengan materi penelitian.

Setelah dilakukan penelitian, perlindungan hak franchisor yang berkenaan
dengan hak kekayaan intelektual atas rahasia dagang (know how) yang diterapkan
oleh pihak Tela Tela Fried Cassava menurut hukum Islam adalah sah, karena
perlindungan hak franchisor tersebut sudah diatur dalam perjanjian franchise dan
berdasarkan pada sifat-sifat yang dimilikinya. Hak atas kekayaan intelektual dapat
dikategorikan sebagai salah satu bentuk dari harta kekayaan (benda immaterial)
yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Namun dalam prakteknya tidak
adanya ketegasan dalam penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh
franchisee, sehingga hal ini menjadi kerugian tersendiri bagi pihak Tela Tela
Fried Cassava.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjalanan peradaban suatu bangsa akan selalu mengalami perkembangan

mengikuti arus perubahan era globalisasi. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan

dan perkembangan ekonomi masyarakat dunia yang semakin inovatif, dinamis

dan penuh dengan persaingan. Kekuatan politik dan kebutuhan ekonomi suatu

negara dalam kerangka global, menyebabkan negara di dunia menentukan strategi

pemberdayaan ekonomi dari negaranya masing-masing. Salah satu bentuk strategi

bisnis yang ada di dunia yaitu sistem bisnis franchise.

Salah satu perusahaan yang mengembangkan usahanya dengan sistem

bisnis franchise adalah Tela Tela Fried Cassava1. Tela Tela merupakan salah satu

franchise lokal yang bergerak di bidang kuliner, berbahan dasar singkong yang

diolah menjadi singkong goreng aneka rasa yang diproduksi oleh CV. Effa

Indoboga dan berkedudukan di Jalan Tambakbayan III No 12, Catur Tunggal,

DIY. Manajemen Tela Tela terbentuk pada tahun 2005.

Dari data yang diperoleh Tela Tela pada awal berdiri bukanlah suatu bisnis

yang berjalan dengan sistem franchise, para pendiri belum pernah berfikir untuk

menjalankan bisnisnya dengan sistem ini. Namun setelah melihat perkembangan

serta prospek usaha yang semakin baik, akhirnya para pendiri mulai

mengembangkan Tela Tela dengan sistem franchise.

1 Tela Tela Fried Cassava selanjutnya disebut Tela Tela.
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Franchise merupakan salah satu bisnis yang didasarkan pada perjanjian

antara dua belah pihak yaitu antara pemilik hak (franchisor) dan yang di beri hak

(franchisee) untuk menjalankan suatu bisnis dari franchisor menurut sistem dan

standar tertentu. Maksud dari standar dan sistem tertentu disini meliputi antara

lain kesamaan dalam penggunaan nama perniagaan atau merek, sistem

pembuatan, tata cara pengemasan, penyajian, pengedaran serta sistem prosedur

operasional. Tidak hanya itu saja, dalam sistem franchise tersembunyi suatu hal

yang abstrak yang mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi, yaitu citra

(image), nama baik serta rahasia dagang (know how2). Sebagai imbalannya,

franchisee membayar franchise fee dan royalty fee pada franchisor seperti yang

telah diatur dalam perjanjian yang telah disepakati.3

Pemberian hak franchise senantiasa terkait dengan pemberian hak untuk

menggunakan dan/atau memanfaatkan hak atas kekayaan intelektual tertentu. Hak

atas kekayaan intelektual atau yang disebut juga hak milik immaterial adalah hak

milik yang tercipta dari karya, kreasi, daya pikir atau intelektualitas seseorang.

Begitu juga dengan franchise, perjanjian franchise mengakibatkan adanya

pemberian hak untuk menggunakan sistem franchise yang bersangkutan.

Pemberian hak-hak tersebut antara lain hak merek, hak paten, hak cipta, serta

rahasia dagang (know  how).

Istilah franchise tidak dikenal dalam kepustakaan hukum Indonesia. Hal ini

dapat dimaklumi, oleh karena lembaga franchise ini sejak awal memang tidak

2 Know How adalah sekumpulan informasi praktis yang tidak dipatenkan, yang berasal dari
pengalaman dan pengujian oleh franchisor, yang bersifat rahasia, substansial dan tertentu.

3 Adrian Sutedi, Hukum Waralaba (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), hlm. v.
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terdapat dalam budaya atau tradisi bisnis Indonesia. Jika saat ini franchise ini

kemudian masuk ke dalam tatanan budaya (termasuk dalam tatanan hukum)

masyarakat Indonesia, itu dikarenakan pengaruh globalisasi dalam berbagai

bidang.4 Di Indonesia franchise lebih dikenal oleh masyarakat luas dengan

sebutan waralaba, namun sebenarnya kedua istilah tersebut mempunyai makna

yang sama.

Legalitas yuridis waralaba sudah dikenal di Indonesia sejak tahun 1997

dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah RI No.16 Tahun 1997 tanggal 18

Juni 1997 tentang Waralaba, yang disusul dengan Keputusan Menteri

Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 259/MPP/Kep/7/1997

tanggal 30 Juli 1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran

Usaha Waralaba. Peraturan ini kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah

Republik Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dan Peraturan Menteri

Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12/M-Dag/Per/3/2006 tentang Ketentuan

dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pada bulan November 2007 para pendiri

Tela Tela mendirikan CV. Effa Indoboga dengan Akta Pendirian Nomor: 23

tertanggal 27 November 2007 yang dibuat oleh Theresia Pusvita, SH., Notaris di

Kulon Progo, DIY, yang secara khusus menjalankan usaha dibidang perdagangan

dan jasa boga. Sampai saat ini sudah berdiri kurang lebih 1500 outlet Tela Tela di

berbagai kota di Indonesia baik di Jawa maupun di luar Jawa.

4 OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right) (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2010), hlm. 513.
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Meskipun jumlah outlet Tela Tela cukup banyak yang tersebar di berbagai

daerah di Indonesia, namun tentunya juga diikuti oleh beberapa kendala atau

masalah dalam mengoperasikannya. Kendala yang sering terjadi biasanya

bersumber dari ketidakmampuan franchisor untuk memenuhi suplai barang baik

yang di Jawa maupun di luar Jawa sehingga distribusi barang sempat terhambat,

kurangnya pengawasan franchisor terhadap kualitas kontrol dan manajemen mutu

franchisee sehingga produk yang dibeli konsumen tidak sama antara satu tempat

dengan tempat lain, serta menjadi masalah ketika franchisee memanfaatkan

rahasia dagang (know how) milik franchisor dengan menjalankan usaha lain yang

secara langsung bersaing dengan bisnis Tela Tela dalam masa jangka waktu

perjanjian franchise tersebut.5

Pada prinsipnya, Islam memberikan jaminan perlindungan hak bagi setiap

orang. Setiap pemilik hak boleh menuntut pemenuhan haknya. Apabila terjadi

pelanggaran atau pengrusakan hak, maka pemilik hak dapat menuntut ganti rugi

atau kompensasi yang sepadan dengan haknya.6 Islam memberikan kebebasan

bagi setiap pemilik untuk menggunakan haknya sesuai dengan kehendaknya,

sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam.7

Kebebasan menggunakan hak, selain dibatasi dengan tidak bertentangan

dengan syariat Islam juga dibatasi dengan tidak melanggar hak atau merugikan

kepentingan orang lain. Prinsip perlindungan hak dalam Islam berlaku pada dan

5 Wawancara dengan Eko Yulianto, selaku Operasional Manager Tela Tela Fried Cassava, tanggal
18 November 2012.

6 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqih Muamalah, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2008), hlm. 12.

7 Ibid., hlm. 13.
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untuk semua orang. Sehingga perlindungan kebebasan dalam penggunaan hak

pribadi harus seimbang dengan perlindungan hak orang lain, terutama

perlindungan hak masyarakat umum.8

Pencegahan terhadap tindakan yang dilakukan oleh franchisee yang

memanfaatkan rahasia dagang (know how) milik franchisor, maka harus diatur

dalam perjanjian franchise bahwa master franchise dan franchisee dilarang

menjalankan usaha lain yang secara langsung bersaing dengan franchisor dalam

jangka waktu perjanjian dan setelah berakhirnya perjanjian franchise. Sebab bisa

saja hak kekayaan intelektual franchisee sebenarnya ialah hak kekayaan

intelektual milik franchisor sebelumnya, hanya mereknya saja yang berbeda.

Dari berbagai permasalahan yang muncul dari bisnis franchise tersebut,

penyusun tertarik pada salah satu kendala franchisor terkait franchisee yang

memanfaatkan rahasia dagang (know how) milik franchisor dengan menjalankan

usaha lain yang secara langsung bersaing dengan bisnis Tela Tela, hal ini erat

kaitannya dengan bagaimana perlindungan hak bagi franchisor dalam perjanjian

franchise. Dimana franchisee menggunakan rahasia dagang (know how) yang

diperolehnya dari franchisor untuk diterapkan pada usahanya. Hal ini menjadi

salah satu kerugian yang besar bagi franchisor dalam hal ini Tela Tela atas

tindakan yang dilakukan oleh franchisee.

Hal-hal yang diatur oleh hukum dan perundang-undangan merupakan das

sollen yang harus ditaati oleh para pihak dalam perjanjian franchise. Jika para

pihak mematuhi peraturan dan tidak melanggar dari aturan main yang ada, maka

8 Az-Zuḥailī, Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh. cet. ke-3 (Damaskus: Dār al-Fīkr, 1989), IV:25-29.
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tidak akan timbul permasalahan dalam perjanjian franchise ini. Dalam kenyataan

kehidupan masyarakat seringkali terjadi pelanggaran dari aturan yang sudah ada,

seperti halnya dalam perjanjian bisnis franchise dimana pelanggaran ini

menimbulkan wanprestasi sebagai akibat tidak ditaatinya perjanjian oleh para

pihak. Berlakunya hukum dilihat dari pola harapan dan pelaksanaannya

(expectation and performance) ini memberikan bobot yang lebih realistis serta

dinamis terhadap berlakunya hukum.9

Dengan sebuah sikap kritis, penyusun memandang bahwa franchisee yang

memanfaatkan rahasia dagang (know how) milik franchisor ini merupakan salah

satu permasalahan hukum yang menarik untuk diteliti, maka untuk meneliti lebih

jauh mengenai permasalahan di atas penyusun mencoba untuk mengangkat

persoalan ini menjadi sebuah skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam

terhadap Perlindungan Hak Franchisor dalam Perjanjian Franchise di Tela Tela

Fried Cassava Yogyakarta”.

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, pokok

permasalahan yang menarik dan penting untuk penyusun kaji yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hak franchisor terhadap franchisee yang

memanfaatkan rahasia dagang (know how) milik franchisor dalam

perjanjian franchise di Tela Tela Fried Cassava Yogyakarta?

9 Satjipto Rahardjo, Permasalahan Hukum di Indonesia (Bandung: Alumni, 1978), hlm. 14.
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2. Bagaimanakah upaya hukum yang ditempuh pihak franchisor terhadap

franchisee yang memanfaatkan rahasia dagang (know how) milik

franchisor di Tela Tela Fried Cassava Yogyakarta?

3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perlindungan hak franchisor

dalam perjanjian franchise di Tela Tela Fried Cassava Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian:

Tujuan penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini mengenai perlindungan

hak franchisor dalam perjanjian franchise adalah sebagai berikut :

a. Untuk mengetahui perlindungan hak franchisor dalam perjanjian

franchise.

b. Untuk mengetahui upaya hukum yang ditempuh oleh franchisor jika

franchisee memanfaatkan rahasia dagang (know how) milik franchisor.

c. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap perlindungan hak

franchisor dalam perjanjian franchise di Tela Tela Fried Cassava

Yogyakarta.

2. Kegunaan Penelitian:

Penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan

yang signifikan diantaranya :

a. Penelitian ini secara akademik berguna bagi pengembangan keilmuan

khususnya dibidang hukum Islam bagi mereka yang ingin mengkaji lebih

lanjut mengenai praktek pelaksanaan perjanjian franchise serta

perlindungan hak bagi franchisor.
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b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan

lebih dalam, khususnya bagi penyusun dan umumnya bagi masyarakat

luas dalam upaya memberikan kejelasan tentang upaya hukum yang

ditempuh franchisor jika franchisee memanfaatkan rahasia dagang (know

how) milik franchisor yang kaitannya dengan perlindungan hak

franchisor dalam perspektif hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka yang penyusun lakukan terhadap literatur-literatur yang

ada, menurut pengetahuan penyusun tema dalam skripsi ini berkaitan dengan

franchise Tela Tela khususnya membahas mengenai franchisee yang

memanfaatkan rahasia dagang (know how) milik franchisor, yang sebelumnya

belum pernah ada yang membahas. Adapun literatur dan karya ilmiah yang

membahas mengenai franchise, antara lain:

Adrian Sutedi dalam bukunya yang berjudul Hukum Waralaba, beliau

menjelaskan pembahasannya yang luas yaitu mengenai tinjauan umum bisnis

waralaba, aspek hukum perjanjian waralaba, keuntungan dan kerugian

menjalankan bisnis waralaba dan waralaba dalam hukum persaingan usaha.10

Darmawan Budi Suseno, berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem

Waralaba (Kasus Es Teller 77 Surakarta). Skripsi ini membahas mengenai

permasalahan sistem bisnis waralaba yang tergolong baru di Indonesia dalam

hukum Islam. Pembahasan ini lebih difokuskan pada sistem waralaba Es Teller 77

sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1997 Tentang Waralaba

10 Adrian Sutedi, Hukum Waralaba (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008)
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yang kaitannya dengan kelebihan dan kekurangan dari bisnis franchise, dengan

obyek materi yaitu Es Teller 77 Surakarta, sedangkan obyek formalnya adalah

melalui pendekatan hak cipta dan kerjasama kemitraan.11

Abdul Aziz, yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan

Perjanjian Franchise di Lembaga Pendidikan Primagama. Permasalahan yang

diangkat dalam skripsi ini mengenai pelaksanaan perjanjian franchise dalam

hukum Islam. Pembahasan franchise dalam skripsi ini masih sangatlah umum.

Obyek materi adalah Lembaga Pendidikan Primagama Yogyakarta melalui

pendekatan aspek kontrak kerjasama.12

Akbar Muhammad, berjudul Pelaksanaan Perjanjian Waralaba

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2007 tentang Waralaba di

Surakarta (Studi Kasus di Restoran Cepat Saji Mc Donald’s dan Steak Mas

Mbong). Pembahasan skripsi ini lebih memfokuskan pada bagaimana Peraturan

Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Waralaba mengatur Perjanjian waralaba

antara pemberi waralaba dan penerima waralaba, serta masalah masalah apa saja

yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian waralaba di Surakarta.13

Heri Susanto, yang berjudul Franchise LP3I Cabang Kaliurang dalam

Perspektif Hukum Islam (Analisis terhadap Perjanjian Pengenaan Franchise Fee

dan Royalty Fee). Dalam skripsi ini pembahasannya lebih memfokuskan pada

11 Darmawan Budi Suseno, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Bisnis Waralaba (Kasus di Es
Teller 77 Surakarta)”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1998).

12 Abdul Aziz, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Perjanjian Franchise di Lembaga
Pendidikan Primagama,” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006)

13 Akbar Muhammad, “Pelaksanaan Perjanjian Waralaba Berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 42 Tahun 2007 tentang waralaba di Surakarta (Studi Kasus di Restoran Cepat Saji Mc Donald’s dan
Steak Mas Mbong),” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (2009)
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pelaksanaan perjanjian franchise terkait pengenaan franchise fee dan royalty fee,

dimana franchisee harus membayar franchise fee pada saat MoU ditandatangani

dan membayar royalty fee setiap bulan selama perjanjian franchise berlaku.14

Setya Rini, berjudul Strategi Integrated Marketing Communication

Restoran Franchise Mc Donald’s dalam upaya meningkatkan Daya Saing

(Tinjuan Positioning Differentiation dan Brand). Pembahasan dalam skripsi ini

mengenai bagaimana Mc Donald’s sebagai pemimpin pasar dalam makanan siap

saji mengaplikasikan strategi pemasarannya dalam menghadapi persaingan

dengan menggunakan konsep segitiga Positioning, Differentiation dan Brand).15

Dalam penyusunan skripsi ini, pembahasan yang belum terkaji secara

mendalam oleh literatur-literatur di atas adalah mengenai praktek pelaksanaan

perjanjian franchise terkait dengan franchisee yang memanfaatkan rahasia dagang

(know how) milik franchisor dengan menjalankan usaha lain yang secara langsung

bersaing dengan franchisor, yang mana pembahasan ini sebenarnya sangatlah

penting dalam perjanjian franchise. Dikarenakan ada sebagian orang yang

berfikiran bahwasannya perjanjian franchise itu lebih menguntungkan franchisor

tetapi dalam prakteknya belum tentu juga demikian halnya. Hal ini juga untuk

mengetahui apakah franchisor dalam perjanjian franchise mempunyai

perlindungan atas hak-haknya baik dalam hukum positif maupun dalam hukum

Islam.

14 Heri Susanto, “Franchise LP3I Cabang Kaliurang dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis
Terhadap Perjanjian Pengenaan Franchise Fee dan Royalty Fee),” Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010)

15 Setya Rini, “Strategi Integrated Marketing Communication Restoran Franchise Mc Donald’s
dalam upaya meningkatkan Daya Saing (Tinjuan Positioning Differentiation dan Brand),” Skripsi tidak
diterbitkan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPN Veteran Yogyakarta (2006)
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E. Kerangka Teoretik

Islam sebagai agama Rahmatallil’alamin, memberikan warna dalam setiap

dimensi kehidupan manusia, tidak terkecuali dalam dunia ekonomi. Sistem Islam

ini berusaha mendialektikkan nilai-nilai ekonomi dengan nilai akidah ataupun

etika. Artinya kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia dibangun dengan

dialektika nilai materialisme dan spiritualisme. Kegiatan ekonomi yang dilakukan

tidak hanya berbasis nilai materi, akan tetapi terdapat sandaran transedental di

dalamnya, sehingga akan bernilai ibadah. Selain itu, konsep dasar Islam dalam

kegiatan muamalat (ekonomi) juga sangat konsen terhadap nilai-nilai humanisme.

Ulama fiqih sepakat bahwa hukum asal dari transaksi muamalah adalah

diperbolehkan (mubah), kecuali terdapat nash yang melarangnya. Dengan

demikian, kita tidak dapat mengatakan bahwa sebuah transaksi itu dilarang

sepanjang belum/tidak ditemukan nash yang secara sharih melarangnya.16

Kenyataan ini menunjukkan bahwa betapa kehidupan ini tidak lepas dari

apa yang namanya perjanjian (akad), yang memfasilitasi di dalam memenuhi

berbagai kepentingan.17 Demikian halnya dengan perjanjian dalam bisnis

franchise, yang sebenarnya merupakan pengembangan dari bentuk kerjasama

(syarikat).

Pengertian Waralaba menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun

1997 yang disempurnakan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 Pasal 1 tentang Waralaba, Waralaba yaitu hak

16 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah.., hlm. xviii.

17 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalat
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. xiii-xiv.
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khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem

bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa

yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh

pihak lain berdasarkan perjanjian franchise.

Dari segi hukum, franchise melibatkan bidang-bidang hukum perjanjian,

khususnya perjanjian tentang pemberian lisensi, hukum tentang nama perniagaan,

merek, paten, model dan desain. Bidang-bidang hukum tersebut dapat

dikelompokkan dalam bidang hukum perjanjian dan bidang hukum tentang hak

milik intelektual (intellectualproperty right).18

Menurut Rutten dalam buku Purwahid Patrik, asas-asas hukum perjanjian

yang terdapat dalam Pasal 1338 KUHPerdata, ada 3 asas yaitu:

1. Azas konsensualisme, bahwa perjanjian yang dibuat pada umumnya

bukan secara formil tetapi konsensual, artinya perjanjian itu dibuat

karena persesuaian kehendak atau konsensual.

2. Azas kekuatan mengikat dari perjanjian, bahwa para pihak harus

memenuhi apa yang telah diperjanjikan, sebagaimana disebutkan dalam

Pasal 1338 KUHPerdata bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-

undang bagi para pihak.

3. Azas kebebasan berkontrak, bahwa orang bebas membuat atau tidak

membuat perjanjian, bebas menentukan isi, berlakunya dan syarat-syarat

18 Juajir Sumardi, Aspek-aspek Hukum Franchise dan Perusahaan Trans Nasional (Bandung: Citra
Aditya Bhakti, 1995), hlm. 21-22.
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perjanjian, dengan bentuk tertentu atau tidak dan bebas memilih undang-

undang mana yang akan digunakan dalam perjanjian itu.19

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, untuk sahnya suatu perjanjian para

pihak harus memenuhi syarat-syarat tersebut dibawah ini :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri.

2. Kecakapan para pihak dalam membuat suatu perjanjian.

3. Suatu hal tertentu.

4. Suatu sebab yang halal.

Menurut Prof. R.Subekti, SH., mengatakan wanprestasi adalah apabila

debitur tidak melakukan apa yang diperjanjikan karena kealpaan ataupun

kelalaian. Seorang debitur dikatakan melakukan wanprestasi apabila melakukan

empat macam, yaitu :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan.

2. Melaksanakan apa yang diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana

dijanjikan.

3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.

4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.20

Selanjutnya ketentuan-ketentuan lain yang mendukung kepastian hukum

dalam format bisnis franchise adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang

Waralaba.

19 Purwahid Patrik, Dasar-dasar Hukum Perikatan (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 46.

20 R.Subekti, Hukum Perjanjian (Jakarta: Intermasa, 1987), hlm. 45.
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2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12/M-

Dag/Per/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda

Pendaftaran Usaha Waralaba

3. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 31/M-

DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba

4. Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten.

5. Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

6. Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

Hukum perjanjian bersifat terbuka atau mengandung asas kebebasan

berkontrak yang berarti bahwa setiap orang diperbolehkan untuk mengadakan

perjanjian macam apapun dan bebas memasukkan klausula apapun ke dalamnya

sesuai dengan kepentingannya, baik perjanjian yang dikenal dalam undang-

undang maupun perjanjian yang timbul, tumbuh dan berkembang di masyarakat

secara praktik. Kaidah fiqih mengatakan:

21لتزماه بالتعاقدإمتعا قدین ونتیجتھ ماصل فى العقدرضى الألا

Kebebasan berkontrak suatu perjanjian harus benar-benar didasarkan atas

kehendak yang bebas (tanpa ada paksaan) yang timbul dari masing-masing pihak

yang mengadakan perjanjian.22 Dalam perjanjian franchise ini harus dilakukan

atas dasar mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat. Ayat al Qur’an

mengatakan:

21 Asjmuni A. Rahman, Qaidah-Qaidah Fiqih (Qawai’idul Fiqhiyah) (Jakarta: Bulan Bintang,
1976), hlm. 4٤.

22 Ibid.
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٢٣ض مفسد ینتبخسوا الناس اشیاء ھم والتعثوا فى االروال

Ayat di atas secara tegas mengatakan bahwa melarang seorang muslim

berbuat mudharat atau merugikan orang lain. Perlakuan yang sama bagi setiap

individu di hadapan hukum harus diimbangi oleh keadilan. Tanpa pengimbangan

tersebut keadilan kehilangan maknanya. Dengan keadilan setiap individu akan

mendapatkan haknya sesuai dengan kontribusi masing-masing. Setiap individu

pun harus terbebaskan dari eksploitasi individu lain, sehingga hak-haknya

terlindungi dengan baik.24

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak memberikan akibat hukum yang

harus dipenuhi dan dilaksanakan berupa semua hal yang telah disepakati bersama.

Hal ini berdasarkan ayat al Qur’an:

25لعقودباایایھا الذین امنوا اوفو

Kata “al-‘uqud ( لعقودا )” menunjukkan kata jamak yang berarti mengandung

kata umum yaitu setiap perjanjian wajib dipenuhi. Pemenuhan hak dan kewajiban

para pihak harus berdasarkan pada syarat-syarat yang telah disepakati.

Dalam membicarakan tentang perjanjian franchise tidak terlepas dari

adanya prinsip atau asas-asas perjanjian yang akan menentukan sah atau tidaknya

suatu perjanjian. Mengenai asas-asas perjanjian, Syamsul Anwar26 dalam bukunya

23 Asy-Syu’arā’ (26) : 183

24 Imam Muslim, Ṣhaḥīḥ Muslim (ttp.: al-Qanā’ah, t,t.), I: 658, hadist nomor 1513, “Kitāb al-Buyū’,
“Bāb Baṭlāni bai’ al-Haṣāti wa al-Bai’ allażī fīhi garar.” hadist diriwayatkan dari Abu Hurairah.

25 Al-Māidah (5) : 1.

26 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah., hlm. 83-92.
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Hukum Perjanjian Syari’ah: Studi tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat

terdapat beberapa asas yang harus dipakai dalam akad (perjanjian) franchise,

diantaranya:

1. Asas Ibahah (Mabda’ al-Ibāḥah, باحھإلمبدع ا )

2. Asas Kebebasab Berakad (Mabda’ Hurriyah at-Ta’āqud,

قدااتعةمبدع ھری )

3. Asas Konsensualisme (Mabda’ ar-Raḍā’iyyah ,یةاعمبدع ارض )

4. Asas Janji itu Mengikat

5. Asas Keseimbangan (Mabda’ at-Tawāzun fī al-Mu’āwaḍah,

(مبدع اتوازن في المعاوضة

6. Asas  Kemaslahatan (Tidak memberatkan)

7. Asas Amanah

8. Asas Keadilan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Untuk memperoleh data yang lengkap dalam penelitian ini, jenis penelitian

yang penyusun gunakan adalah penelitian lapangan (field research), yaitu

penelitian terhadap peristiwa yang terjadi di lapangan, konkretnya

mengenai perlindungan hak franchisor terhadap franchisee yang

memanfaatkan rahasia dagang (know how) milik franchisor di Tela Tela

Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian
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Penelitian mengenai perlindungan hak franchisor ini merupakan penelitian

yang bersifat yuridis empiris. Secara yuridis, penelitian hukum yang

dilakukan dengan cara meneliti literatur-literatur hukum, sistematika

hukum dan sinkronisasi hukum. Secara empiris, penelitian ini menitik

beratkan pada penelitian lapangan secara menyeluruh, sistematis, faktual

dan akurat mengenai fakta-fakta yang berhubungan dengan perlindungan

hak franchisor.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang penyusun gunakan adalah pendekatan normatif yaitu

dianalisis berdasarkan hukum Islam melalui teks-teks al Qur’an, hadist dan

kaidah-kaidah fiqhiyah dan usuliyah.

4. Pengumpulan data

Dalam pengumpulan data penyusun menggunakan metode kualitatif

dengan teknik pengumpulan data:

a. Dokumentasi

Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan,

transkip, buku, majalah, dokumen dan internet. Dalam hal ini penyusun

menelusuri dokumen perjanjian yang berkaitan dengan perlindungan

hak franchisor dalam perjanjian franchise.

b. Pengamatan (Observasi)

Yaitu pengumpulan data dengan pengamatan dan pencatatan secara

sistematik fenomena-fenomena yang diteliti. Secara langsung penyusun

melakukan pengamatan di Tela Tela Yogyakarta.
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c. Wawancara (Interview)

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan

pihak-pihak yang berkepentingan dengan masalah yang diteliti. Dalam

hal ini penyusun melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak

yang dapat memberikan keterangan seperti Manajemen Tela Tela

selaku franchisor, franchisee, master franchise serta konsultan hukum

dari Tela Tela Yogyakarta.

5. Analisis data

Setelah data yang diperoleh sudah terkumpul maka langkah selanjutnya

adalah menganalisis data tersebut sehingga diperoleh suatu kesimpulan

akhir,27 dengan cara berfikir deduktif yaitu cara berfikir untuk menarik

kesimpulan dari suatu kaidah atau pendapat yang umum menuju ke suatu

pendapat yang bersifat khusus.

Dalam hal ini penyusun berusaha untuk mengumpulkan data sebagaimana

tersebut di atas lalu menganalisisnya dari ketentuan-ketentuan umum yang

ada dalam al Qur’an dan Hadist serta kaidah-kaidah fiqhiyah maupun

usuliyah, kemudian dijadikan pedoman dalam menganalisis perjanjian

franchise, untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus, yaitu

sah atau tidak perjanjian tersebut.

27 Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), hlm. 36-37.
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G. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan menyeluruh,

maka penyusunan hasil penelitian perlu dilakukan secara sistematis sebagai

berikut:

BAB I : Pendahuluan, mengenai latar belakang masalah, pokok masalah,

tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode

penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Teori Franchise, Rahasia Dagang (know how), dan Konsep Harta

dan Hak Milik dalam Islam, serta Hukum Perjanjian Islam yang

berisikan teori tentang franchise yang terdiri dari: Tinjauan yang

penyusun gunakan adalah tinjauan hukum Islam maka perjanjian

franchise dalam fikih muamalat dikaitkan dengan konsep harta dan

hak milik dalam Islam.

BAB III : Gambaran Umum Tela Tela Fried Cassava dan Pemanfaatan Rahasia

Dagang (Know How) serta Cara Penyelesaiannya, membahas

mengenai hasil penelitian yang berupa data-data yang diperoleh.

Adapun pembahasan yang akan diteliti mengenai kondisi umum

objek penelitian yang meliputi: profil dari Tela Tela Yogyakarta,

pihak-pihak dalam perjanjian franchise, perjanjian franchise,

perlindungan hak franchisor atas merek Tela Tela dalam perjanjian

franchise dan hak kekayaan intelektual, pemanfaatan rahasia dagang

(know how) milik franchisor.
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BAB IV : Analisis Hukum Islam terhadap Perlindungan Hak Franchisor,

analisis terhadap perlindungan hak franchisor di Tela Tela ditinjau

secara normatif, sesuai dengan apa yang dituntut dalam al Qur’an

dan Hadist serta kaidah fiqhiyah maupun usuliyah, dari segi konsep

hak milik dan harta dalam Islam serta analisis atas penyelesaiannya.

BAB V : Penutup, berisikan kesimpulan yang diperoleh dari permasalahan

yang akan diteliti berdasarkan fakta di lapangan serta saran-saran

dari penyusun. Kesimpulan yang dipaparkan yaitu menjawab pokok

permasalahan, sedangkan saran-saran bisa dijadikan bahan

pertimbangan pembahasan lebih lanjut di masa yang akan datang

mengenai perlindungan hak franchisor.
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BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penyusun kemukakan dalam

bab-bab sebelumnya, tentang perlindungan hak franchisor dalam perjanjian

franchise di Tela Tela, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hak franchisor akan dapat lebih terlindungi apabila dalam

perjanjian franchise telah mengatur tentang perlindungan hak secara spesifik,

yakni dengan memperjanjikan batasan-batasan tertentu yang harus dipatuhi

oleh franchisee, yang secara langsung maupun tidak langsung ditujukan

untuk melindungi hak franchisor. Dimana semua ketentuannya berpedoman

kepada perundang-undangan yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Republik

Indonesia Nomor 12/M-Dag/Per/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara

Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba dan Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 yang mengatur

tentang waralaba serta tunduk kepada Buku III KUHPerdata tentang

Perjanjian yaitu Pasal 1313 KUHPerdata tentang perjanjian, Pasal 1320

KUHPerdata tentang syarat sahnya perjanjian dan Pasal 1338 ayat (1)

KUHPerdata tentang asas kebebasan berkontrak. Perjanjian franchise juga

harus memberikan perlindungan bagi kedua belah pihak, diatur pula tentang

ketentuan franchisee wajib melindungi rahasia dagang (know how) yang

diberikan oleh franchisor selama jangka waktu yang telah ditentukan.

Franchisee wajib menjaga hak-hak dan kepentingan franchisor sebagai
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pemegang hak atas merek. Franchisee dilarang untuk menjalankan bisnis lain

yang secara langsung bersaing dengan bisnis franchisor selama jangka waktu

franchise dan untuk jangka waktu seperti yang telah disepakati dalam

perjanjian. Selain hal tersebut secara yuridis bisnis franchise juga sangat

dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak

atas kekayaan intelektual, yaitu: Undang-Undang Hak Paten No 14 Tahun

2001, Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002, Undang-Undang Hak

Merek No. 15 Tahun 2001, dan Undang-Undang tentang Rahasia Dagang

No.30 Tahun 2000.

2. Dalam praktek di lapangan terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh

franchisee. Pelanggaran ini menimbulkan wanprestasi yang berakibat

kerugian pada franchisor. Upaya hukum yang di tempuh pihak franchisor

terhadap franchisee yang memanfaatkan rahasia dagang (know how) milik

franchisor adalah dengan memberikan teguran secara langsung maupun tidak

langsung. Setelah melalui jalan musyawarah dan dalam musyawarah tersebut

tidak mencapai mufakat, maka pihak Tela Tela sebagai franchisor

memberikan somasi melalui konsultan hukumnya kemudian memutuskan

kontrak kerja sama. Namun dalam prakteknya upaya hukum yang sedemikian

rupa tersebut tidak dijalankan dengan baik dan tidak adanya ketegasan dalam

menyelesaikan masalah tersebut. Hal ini dikarenakan selain membutuhkan

biaya yang cukup besar dan bertele-tele, pihak Tela Tela lebih

mempertimbangkan prospek usaha Tela Tela agar berjalan dengan baik dan

semakin berkembang.
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3. Menurut hukum Islam perlindungan hak franchisor berkenaan dengan hak

kekayaan intelektual atas rahasia dagang (know how) yang diterapkan oleh

pihak Tela Tela adalah sah, karena berdasarkan pada sifat-sifat yang

dimilikinya, hak atas kekayaan intelektual dapat dikategorikan sebagai salah

satu bentuk dari harta kekayaan (benda immaterial) yang tidak bertentangan

dengan hukum Islam. Hukum Islam dengan tegas menyatakan bahwa setiap

pemilik harta mempunyai hak atas kekayaannya dan hak tersebut tidak boleh

didzalimi oleh pihak lain. Hal tersebut juga berlaku terhadap kekayaan

intelektual atas rahasia dagang (know how), maka hak-hak yang dimiliki oleh

franchisor harus dihormati dan dilindungi selayaknya pemilik hak atas harta

kekayaan yang lainnya. Oleh karena itu apabila terjadi pelanggaran terhadap

hak tersebut maka pihak yang berwenang boleh mengambil tindakan hukum

atau sanksi hukum untuk mengatasinya.

B. Saran

1. Untuk lebih memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi franchisor

dalam perjanjian franchise sebaiknya selalu dicantumkan klausul yang

mengatur tentang perlindungan hak atas kekayaan intelektual yang memuat

batasan-batasan yang harus dipatuhi franchisee.

2. Franchisor merupakan perusahaan/perorangan yang memberikan hak kepada

pihak lain untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan hak kekayaan intelektual

atau penemuan atau ciri khas yang dimiliki franchisor, hendaknya menambahkan

klausula di dalam perjanjian franchise Tela Tela mengenai sanksi yang tegas

agar franchisee dapat lebih aktif dalam menjalankan usahanya. Serta di dalam
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pembuatan perjanjian franchise hendaknya dibuat di hadapan Notaris agar

mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat.

3. Untuk menghindari masalah dalam pelaksanaan perjanjian bisnis franchise,

franchisor harus melakukan seleksi ketat terhadap para calon franchisee yang

benar-benar telah terkualifikasi dengan baik (tidak hanya sekedar modal),

melakukan langkah-langkah preventif seperti pembuatan kontrak yang mudah

dipahami, meminimalkan celah-celah hukum dari kontrak perjanjian yang

bisa digunakan secara sepihak.

4. Adanya mekanisme pengawasan dan kontrol yang baik serta berkala dari

franchisor untuk menghindari franchisee bekerja dengan seenaknya sendiri.

5. Hendaknya dalam bisnis franchise, diikuti dengan adanya perjanjian antara

franchisor dan karyawan. Apabila dalam perjanjian franchise tidak diikuti

dengan perjanjian antara karyawan dengan franchisor untuk melindungi

rahasia dagang maka hal ini akan menjadi permasalahan tersendiri. Dalam

keadaan ini franchisee mungkin saja tidak melakukan pelanggaran hak atas

kekayaan intelektual akan tetapi karyawan adalah pihak ketiga yang akan

berpotensi untuk melakukan peniruan terhadap ciri khas dari franchisor,

mengingat karyawan juga mengetahui secara persis rahasia dagang dari

perusahaan tersebut.
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I

TERJEMAHAN AL QUR’AN

DAN ISTILAH BAHASA ARAB

No Halaman No. Cat
kaki

Terjemahan

BAB I

1 15 23 Dan janganlah kamu merugikan manusia pada
hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di
muka bumi dengan membuat kerusakan;

2 16 25 Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-
aqad itu.

BAB II

3 35 32 Sesuatu yang cenderung tabi’at manusia
kepadanya dan mungkin disimpan untuk
keperluan

4 44 53 Sekumpulan qaidah dan nash yang mengatur atas
dasar harus dita’ati hubungan manusia sesama
manusia, baik mengenai orang, maupun
mengenai harta

5 44 54 Shulthah atau kekuasaan menguasai sesuatu atau
sesuatu yang wajib atas seseorang bagi selainnya

6 44 55 Sesuatu ketentuan yang dengan dia syara’
menetapkan suatu kekuasaan atau sesuatu
bebanan (hukum)

7 48 66 Sesuatu yang berpautan dengan harta, seperti
kepemilikan benda-benda atau hutang-hutang

8 50 72 Simpanan manusia atas benda dengan kebebasan
untuk berbuat apa saja terhadapnya

9 51 74 Wewenang khusus atas sesuatu benda yang
menghalangi pihak lain bertindak atasnya dan
memungkinkan pemiliknya berbuat apa saja
terhadapnnya sejak sesuatu itu dikhususkan



II

baginya selama tidak ada halangan syara’

BAB IV

10 80 3 Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi
baik dari apa yang terdapat di bumi,

11 83 12 Dan hanya kepunyaan Allah-lah apa yang ada di
langit dan apa yang ada di bumi

12 85 14 Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang
mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai)
pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan
sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha
Perkasa lagi Maha Bijaksana.

13 85 15 Tidak ada Balasan kebaikan kecuali kebaikan
(pula).

14 86 17 niscaya Allah akan meninggikan orang-orang
yang beriman di antaramu dan orang-orang yang
diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan
Allah Maha mengetahui apa yang kamu
kerjakan.

15 87 20 Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-
aqad itu.

16 93 28 Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang
beriman itu berperang hendaklah kamu
damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu
melanggar Perjanjian terhadap yang lain,
hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu
perangi sampai surut kembali pada perintah
Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara
keduanya menurut keadilan, dan hendaklah
kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah
mencintai orang-orang yang Berlaku adil.

17 94 29 Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah
ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah
dengan mereka dalam urusan itu.
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Hijaz belajar kepada Sa’id bin Mansur dan Abu Mas’Abuzar, di Mesir berguru
kepada ‘Amr bin Sawad dan Harmalah bin Yahya, dan ulama ahli hadist yang
lain.

2. IMAM AL-GHAZALI
Nama lengkapnya adalah Abu Hamid Ibn Muhammad Ibn Muhammad Ibn
Muhammad al–Ghazali. Beliau diberi gelar Hujjatul Islam dan wafat pada
tahun 505 H. Beliau dikenal sebagai seorang sufi besar yang karya tulisnya
menjadi sangat fenomenal dalam dunia tasawuf, yaitu kitab Ihya ‘Ulum ad-
Din. Beliau juga seorang ahli ushul Fiqh mazhab Syafi’I dengan kitab ushulnya
yang dikenal al-Mustasfa min ‘ilm al-Usul.

3. AHMAD AZHAR BASYIR
Beliau lahir pada tanggal 25 November 1928. Beliau adalah alumnus
perguruan tinggi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1956. Beliau
memperdalam bahasa arab di Universitas Baghdad pada tahun 1957-1958.
Beliau memperoleh gelar Magister pada tahun 1965 di Universitas Kairo dalam
bidang Dirosah Islamiyah. Beliau juga mengikuti pendidikan purna sarjana
Filsafat di Universitas Gajah Mada pada tahun1971-1972. Beliau menjadi
dosen luar biasa di UGM, UMY, UII, dan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
dan juga pernah menjabat sebagai anggota tim pengkaji hukum Islam dan
pembinaan hukum nasional Departemen Kehakiman. Hasil karyanya antara
lain adalah: Falsafah Ibadah dalam Islam, Hukum waris Islam, Hukum
perkawinan Islam, Garis besar system ekonomi Islam, Asas-asas mu’amalah
dan lain sebagainya.
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4. WAHBAH AZ-ZUHAILI
Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, adalah ulama dari Syiria yang pakar dalam
bidang fikih, usul fikih, dan tafsir. Lahir pada tahun  1932 di Daer Athiyyah,
sebuah kota kecil yang berjarak sekitar 60 km utara Damaskus, ibu kota Syiria.
Pendidikan dasar dan menengah diselesaikan di Syida, sementara pendidikan
tinggi di Kairo. Terakhir lulus dari pendidikan doktor di Fakultas Syari’ah
Universitas Al-Azhar tahun 1963. Saat ini beliau aktif dengan berbagai
kegiatan akademik di dalam dan luar Syiria.

5. AL-BUKHARI
Nama lengkapnya adalah Abu’Abdillah Muhammad Ibn Muhammad al-
Bukhari. Lahir di kota Bukhara pada tanggal 15 Syawal 194 H. Pada tahun 210
H beliau beserta ibu beserta saudaranya menunaikan ibadah haji. Selanjutnya ia
tinggal di Hijaz untuk menuntut ilmu melalui para fuqaha dan muhaddisin. Ia
bermukim di Madinah dan menyusun kitab “at-Tarikh Al-Kaibir”. Pada masa
muda ia berhasil menghafalkan 70.000 hadis dengan seluruh sanadnya. Usaha
mencapai para muhaddisin adalah dengan cara melewat ke Bagdad, Basrah,
Kufah, Makkah, Syam, Hunas, Asyqala, dan Mesir.

6. HASBI AS-SHIDIEQY
Lahir pada tanggal 10 maret 1904 M di Lhokseumawe, Aceh. Beliau seorang
ulama besar dan seorang perintis pembaharuan di Indonesia. Pengetahuan
agamanya di dapat dari ulama Aceh. Beliau mulai meningkat pemikirannya
ketika beliau mulai bersentuhan dengan karya tulis pembaharuan terutama
setelah beliau bergaul dan menjadi anak didik Syeikh al-Kalali. Pada tahun
1926 atas saran al-Kalali beliau kuliah di perguruan tinggi al-Irsyad Surabaya,
karirnya sebagai penulis yang produktif mulai sejak tahun 19300-an. Karya
Tulisnya meliputi bidang tafsir, hadist, fiqh, dan tauhid. Beliau meninggal di
Yogyakarta tahun 1975.

7. YUSUF AL-QARADHAWI
Nama lengkapnya adalah Muhammad Yusuf al-Qaradhawi Lahir pada tanggal
19 September 1926. Menyelesaikan studi di Fakultas Ushuluddin Universitas
al-Azhar Mesir dengan predikat terbaik pada tahun 1952/1953, kemudian
melanjutkan pendidikan ke jurusan bahasa Arab selama dua tahun. Al
Qaradhawi merupakan yang tidak saja menggeluti ilmu pengetahuan Islam saja
tetapi juga ilmu pengetahuan umum,, hal ini dilakukan agar dapat
mengkorelasikan antara ilmu Islam dan Ilmu hukum. Dalam kapasitasnya
sebagai ulama kontemporer, beliau telah banyak menulis buku dalam berbagai
masalah pengetahuan Islam diantaranya, yang popular adalah al-halal wa al-
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haram fi al—islam, Asas al Fikr al-hukum al-Islam, dan Huda al-Islam,
Fatawa al-Mu’asirah.

8. SYAMSUL ANWAR
Prof. Dr.  Syamsul  Anwar, M. A. Lahir tahun 1956 di Midai, Natuna,
Kepulauan Riau. Pendidikan terakhir adalah S3 IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta tahun 2001. Tahun 1989-1990 Kuliah di Universitas Leiden dan
tahun 1997 di Hartford Seminari, Hartford, USA. Dosen fakultas Syariah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1983-sekarang). Selain itu beliau
juga member kuliah pada sejumlah perguruan Tinggi, seperti UMY, UMP,
Program S3 Ilmu Hukum UII, PPS IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, disamping
PPS UIN Sunan Kalijaga sendiri.
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PEDOMAN WAWANCARA

1. Terbagi dalam beberapa paket franchise di Tela Tela Fried Cassava?Apa

saja dan apa perbedaannya?

2. Bagaimakah kriteria orang yang ditunjuk sebagai master franchise di suatu

wilayah tertentu?

3. Bagaimana kriteria orang yang layak untuk menjadi franchisee?Misal

berdasarkan kecakapan umur dll?

4. Bagaimana proses perjanjian franchise dilakukan?tahapan dan bentuknya?

5. Kendala-kendala apa saja yang sering terjadi dalam pelaksanaan perjanjian

franchise?

6. Kapan perjanjian franchise berakhir?

7. Bagaimana cara memperbarui perjanjian franchise?

8. Apa saja hak dan kewajiban franchisor dan franchisee?

9. Bagaimanakah bentuk pengawasan yang dilakukan franchisor terhadap

franchisee baik yang di Jawa maupun di luar Jawa?

10. Legalitas usaha apa saja yang telah dimiliki Tela Tela Fried Cassava?

11. Apakah kendala terbesar yang dihadapi oleh franchisor?

12. Wanprestasi apa saja yang sering dilakukan oleh master franchise dan

franchisee?

13. Bagaimana anda memaknai pasal 13 yang mengatur tentang Perlindungan

Hak Kekayaan Intelektual dan Larangan Persaingan dalam perjanjian

franchise Tela Tela Fried Cassava?



VII

14. Bagaimanakah menurut anda, jika master franchise dan franchisee

melakukan wanprestasi dengan melanggar pasal 13? Dan Apakah berarti ia

telah menggunakan/memanfaatkan rahasia dagang (know how) yang telah

diberikan franchisor kepada master franchise dan franchisee?

15. Apakah tindakan pemanfaatan rahasia dagang (know how) milik franchisor

ini sering terjadi?

16. Apakah franchisor merasa dirugikan dengan tindakan yang dilakukan oleh

franchisee yang menggunakan rahasia dagang (know how) milik

franchisor?

17. Bagaimana penyelesaian/upaya hukum yang dilakukan jika terjadi sengketa

seperti yang disebutkan diatas? Atau sengketa lainnya seperti pemutusan

sepihak,, wanprestasi, dan lain-lain?dan bagaimana tahapannya?

18. Apakah konsultan hukum Tela Tela dilibatkan jika terjadi

sengketa/wanprestasi?

19. Menurut Franchisor, apakah yang melatarbelakangi franchisee melakukan

tindakan tersebut?

20. Bagaimana pendapat manajemen Tela tela mengenai tindakan tersebut?

21. Apa saja evaluasi yang dilakukan setelah terjadi tindakan tersebut?
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DOKUMENTASI

Gambar 2. Para Pendiri Tela Tela Fried Cassava

Gambar 3. Logo Tela Tela Fried Cassava

Gambar 4. Outlet Tela Tela Fried Cassava

Gambar 5. Produk-Produk Tela Tela Fried Cassava
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