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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara berkembang, sehingga pemerintah 

Republik Indonesia sangat mendukung kebijakan pembangunan di berbagai 

bidang, salah satunya kebijakan pembangunan bidang ekonomi yang 

tertuang dalam Garis- Garis Besar Haluan Negara, serta berbagai kebijakan 

ekonomi lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pembangunan 

di bidang ekonomi merupakan hal yang paling utama. Hal ini dipercaya 

apabila keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi meningkat, maka 

akan mempengaruhi tingkat keberhasilan di bidang lainnya. Seperti 

kebanyakan negara berkembang yang lain, berusaha semaksimal mungkin 

untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Untuk itu pengembangan 

pada sektor ekonomi menjadi tumpuan utama agar taraf hidup rakyat 

menjadi lebih mapan.  

Salah satu cara mencapai taraf hidup rakyat yang lebih mapan dan 

mencapai kepuasan ekonomi adalah dengan cara  melakukan kegiatan 

berbisnis yang juga turut serta mendukung dan membantu pertumbuhan 

ekonomi Negara, karena pelaku usaha bisnis harus membayar pajak kepada 

Negara yang nantinya hasil pendapatan pajak dari masyarakat kepada 

negara akan dikembalikan lagi kepada masyarakat secara tidak langsung. 
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Agar dapat sukses dalam usaha bisnis, setiap pelaku usaha harus 

mempunyai sistem manajemen dan pengaturan yang baik dalam usahanya 

agar semua yang dilakukan di dalam perusahaannya dapat menjamin mutu, 

kualitas dan tingkat efisiensi pekerja serta efisiensi di bidang ekonominya. 

Ada beberapa cara untuk menjadi pelaku usaha yang berhasil, antara 

lain dengan mendirikan usaha sendiri atau membeli sistem kegiatan usaha 

yang sudah ada dan berjalan. Dari sistem yang telah disebutkan di atas 

masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Mendirikan bisnis 

sendiri memiliki keuntungan, salah satunya pelaku usaha dapat dengan 

leluasa melakukan atau membuat aturan untuk menjalankan bisnisnya yang 

mungkin dapat membantu mencapai kesuksesan dari kegiatan usaha yang 

didirikan, sedangkan kekurangannya adalah sistem bisnisnya belum teruji 

dan belum mendapat perhatian dari pasar sehingga besar peluang untuk 

gagal. Membeli sistem bisnis yang telah ada mempunyai keuntungan bahwa 

pembeli sistem tersebut tidak perlu lagi merintis bisnisnya dari awal, karena 

sistem yang di beli itu telah teruji di pasar dan telah siap dijalankan oleh  

pembeli sistem bisnis itu, namun dalam membeli sistem bisnis juga ada 

kelemahannya, antara lain bahwa pembeli sistem tersebut tidak memiliki 

keleluasaan dalam menjalankan bisnis yang mungkin saja dapat membantu 

perkembangan usaha, karena telah ada aturan-aturan yang sudah di buat 

oleh pemilik bisnis tersebut. 

Kegiatan bisnis yang popular dan terbukti menghasilkan keuntungan 

kepada pelaku bisnisnya adalah bisnis waralaba atau dikenal juga sebagai 
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franchise. Pengertian franchise berasal dari bahasa Perancis dari kata franc 

yang berarti bebas atau francher yang artinya membebaskan, yang secara 

umum diartikan sebagai pemberian hak istimewa.
1
 

Di Indonesia sejak satu dekade terakhir bisnis waralaba sangat marak 

di Indonesia. Banyak perusahaan dan industri, seperti makanan, salon, 

bengkel, apotik, pendidikan dan sebagainya dikembangkan melalui sistem 

yang disebut dengan istilah waralaba ini. Peluang bisnis ini sendiri sangat 

terbuka lebar mengingat kalangan pemilik waralaba selalu membantu 

pengembangan pemegang hak waralabanya dengan berbagai cara. 

Pewaralaba lokal pun bermunculan ikut serta meramaikan persaingan bisnis 

waralaba. Hal ini menunjukan waralaba diminati oleh para pelaku bisnis 

dalam pengembangan usahanya. 

Secara normatif pengertian Waralaba menurut Peraturan Pemerintah 

RI No. 16 Tahun 1997 tanggal 18 Juni 1997 tentang Waralaba dikatakan 

bahwa :  Waralaba adalah 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 penjualan barang dan atau jasa 

(Pasal 1 angka 1).
2
  

Sedangkan Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2007 tentang 

Waralaba memberikan defenisi Waralaba adalah: Hak khusus yang dimiliki 

                                                      
1
 M.Udin Silalahi, Perjanjian Franchise Berdasarkan Hukum Persaingan Eropa, Jurnal Hukum 

Bisnis, Vol 6, (Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 1999), hal. 3 
2
 Peraturan Pemerintah RI No. 16 Tahun 1997 tanggal 18 Juni 1997 tentang Waralaba, Pasal 1. 
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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 waralaba.
3
 

Konsep waralaba atau franchise muncul sejak 200 tahun sebelum 

Masehi. Saat itu, seorang pengusaha Cina memperkenalkan konsep 

rangkaian toko untuk mendistribusikan produk makanan dengan merek 

tertentu. Kemudian di Perancis pada tahun 1200-an, penguasa negara dan 

penguasa gereja mendelegasikan kekuasaan mereka kepada para pedagang 

dan ahli pertukangan melalui apa yang dinamakan “diartes de franchise”, 

yaitu hak untuk menggunakan atau mengolah hutan yang berada di bawah 

kekuasaan negara atau gereja. Pengertian franchise berasal dari bahasa 

Perancis dari kata franc yang berarti bebas atau francher yang artinya 

membebaskan, yang secara umum diartikan sebagai pemberian hak 

istimewa.
4
 

Sebagai imbalannya, penguasa negara atau penguasa gereja menuntut 

jasa tertentu atau uang. Pemberian hak tersebut diberikan juga kepada para 

pedagang dan ahli pertukangan untuk penyelenggaraan pasar dan pameran, 

dengan imbalan sejumlah uang, namun, sebenarnya waralaba dengan 

pengertian yang kita kenal saat ini berasal dari Amerika Serikat.
5
 

                                                      
3
 Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. 

4
 M.Udin Silalahi, Perjanjian Franchise Berdasarkan Hukum Persaingan Eropa, Jurnal Hukum 

Bisnis, Vol 6, (Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 1999), hal. 3 

 
5
 Adrian Sutedi. Hukum Waralaba, cet. 1, (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2008), hal. 1.  
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Perlu diketahui bahwa dunia usaha selalu bergerak dinamis, yaitu para 

pelaku usaha selalu mencari terobosan-terobosan baru dalam 

mengembangkan usahanya. Hal ini semakin terasa di era global saat ini di 

mana ekspansi dunia bisnis telah menembus batas ruang, waktu dan 

teritorial suatu negara. Salah satu terobosan yang dilakukan oleh pelaku 

bisnis adalah pengembangan usaha melalui sistem franchise yang di 

Indonesia diistilahkan dengan waralaba. 

Franchise (waralaba) termasuk salah satu tekhnik pengembangan 

usaha, franchise sangat mengandalkan pada kemampuan peran nama 

dagang dalam pemberian waralaba dengan imbalan royalti. Waralaba sangat 

menekankan pada pemberian hak untuk menjual produk berupa barang atau 

jasa dengan memanfaatkan merek dagang pemberi waralaba dengan 

kewajiban pihak penerima waralaba untuk mengikuti metode dan tata cara 

atau prosedur yang telah ditetapkan oleh pemberi Waralaba. Dalam 

kaitannya dengan pemberian izin dan kewajiban pemenuhan standar dari 

Pemberi Waralaba, Pemberi waralaba akan memberikan bantuan 

pemasaran, promosi maupun bantuan teknis lainnya agar Penerima 

Waralaba dapat menjalankan usaha-nya dengan baik. Penerima waralaba 

menjalankan usahanya sendiri tetapi dengan mempergunakan merek dagang 

atau mereka jasa serta memanfaatkan tata cara dan prosedur yang telah 

ditetapkan Pemberi Waralaba, pemberian waralaba menuntut ekslusivitas, 

dan bahkan dalam banyak hal mewajibkan terjadinya non-competition 
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clause bagi penerima waralaba, bahkan setelah perjanjian pemberian 

waralabanya berakhir.
6
 

Oleh karena itu pada dasarnya suatu waralaba adalah bentuk 

perjanjian yang isinya memberikan hak dan kewajiban khusus kepada pihak 

penerima waralaba, yang dapat terwujud dalam bentuk:
7
 

1) Hak untuk melakukan penjualan atas produk berupa barang 

dan atau jasa dengan mempergunakan nama dagang atau 

merek dagang tertentu 

2) Hak untuk melaksanakan kegiatan usaha dengan atau 

berdasarkan pada suatu format bisnis yang telah ditentukan 

oleh pemberi waralaba 

Terdapat 4 hal yang menguntungkan / menonjol dalam mengadopsi 

konsep waralaba, antara lain:
8
 

1) Produk / Product  

 Menentukan produk / jasa yang akan ditawarkan ke pasar 

umumnya menjadi langkah paling awal dan menentukan langkah 

kesuksesan, karena produk merupakan hal yang paling penting dalam 

proses penjualan dan untuk menentukan produk yang bisa digemari oleh 

masyarakat tidaklah mudah. Diperlukan riset dan uji coba di masyarakat. 

                                                      
6
 Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Lisensi atau Waralaba, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2002), hal.14 
7
 Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Waralaba, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2001),hal.75 
8
 Richard Burton Simatupang, Aspek Hukum Dalam Bisnis, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), 

hal.73 
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Sisi positif dari waralaba ini bahwa produk yang ditawarkannya sudah 

terbukti banyak digemari oleh masyarakat. 

2) Harga / Price 

 Menentukan harga produk tidak semudah yang dibayangkan. Cara 

yang umum digunakan adalah dengan menggunakan patokan hitungan 

biaya pokok pembuatan produk tersebut dari awal disiapkan hingga siap 

jual. Setiap produk memiliki berbagai komponen dan biayanya sendiri. 

Menentukan harga berdasarkan biaya dilakukan dengan menambahkan 

presentase margin tertentu ke biaya produk, dan presentase tersebut 

dianggap sebagai keuntungan / laba. Persentase yang didapatkan sesuai 

dengan rata-rata margin di pasaran.  

 Menggunakan metode ini memiliki kelemahan sendiri. Produk 

akan mengalami krisis keunikan (uniqueness) dimana keunikan yang 

memiliki daya pembeda produk dari saingannya luput diperhitungkan. 

Keunikan justru mampu membantu produk agar memiliki harga premium 

di pasar. Maka dari itu usaha waralaba yang harganya sudah teruji di 

pasaran memiliki nilai positif akan respon masyarakat, berarti masyarakat 

bisa menerima harga yang ditawarkan dari suatu produk tertentu. 

3) Tempat / Place / distributio 

 Tidak kalah penting adalah mengenai dimana produk tersebut yang 

akan ditawarkan tersebut mudah ditemukan oleh target pasar yang dituju. 

Masalah penempatan sangatlah kritikal dalam pelaksanaan bisnis. Lokasi 

sebaiknya sangat diperhatikan oleh wirausaha, karena bisa jadi pemilihan 

lokasi tempat usaha yang buruk dapat berakibat langsung kepada 
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kegagalan dari usaha yang dijalankan. Dengan sistem waralaba franchisor 

akan terlebih dulu melakukan survei apakah lokasi yang dituju dapat 

menerima kehadiran produk tersebut dengan baik atau tidak. 

4) Promosi / Promotion 

 Aspek penting lainnya adalah mengenai promosi dari produk. 

Bagaimana suatu produk akan dikenalkan kepada pasar agar pelanggan 

tergerak untuk membelinya. Salah satu cara berpromosi efektif adalah 

dengan beriklan. Bagi wirausaha yang baru memulai bisnis, iklan 

dilakukan dengan mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi-nya. Untuk 

mendapatkan efektifitas beriklan sebaiknya dilakukan pemilihan media 

iklan yang benar-benar cocok dengan karakter target pasar dari produk. 

Mungkin tidak diperlukan untuk memasang iklan di segala media/tempat 

karena belum tentu berpengaruh kepada peningkatan penjualan.  

 Selain itu pemasangan iklan juga berhubungan dengan biaya yang 

dikeluarkan. Pada tahap-tahap awal memulai bisnis, sebaiknya masalah 

biaya mendapat perhatian khusus agar tidak menjadi ganjalan dalam 

operasional usaha. Tentukan juga tujuan dari promosi, apakah untuk 

menciptakan kesadaran merek atau dimaksudkan untuk meningkatkan 

penjualan. Dengan menggunakan nama yang sudah terkenal kita dibantu 

juga dalam bidang promosi iklan, orang akan lebih mengenal kita dengan 

promosi dari cabang induk. 
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Ada beberapa pertimbangan mengapa seorang pengusaha memilih 

pemberian waralaba dalam upaya pengembangan usahanya yaitu :
9
 

1) Waralaba memperluas pasar dari produk hingga menjangkau pasar 

yang semua berada di luar pangsa pasar pemberi waralaba. 

2) Waralaba mempercepat proses pengembangan usaha bagi industri -

industri padat modal dengan menyerahkan sebagian proses 

produksi melalui teknologi yang dilisensikan 

3) Melalui waralaba, penyebaran produk juga lebih mudah dan 

terfokus pada pasar 

4) Waralaba memberikan keuntungan dalam bentuk nama besar dan 

good will dari pemberi waralaba 

5) Pemberian waralaba memungkinkan pemberi waralaba untuk 

sampai pada batas tertentu melakukan control atas pengelolaan 

jalannya kegiatan usaha yang di waralabakan tanpa harus 

mengeluarkan biaya yang besar 

Munculnya bisnis waralaba tentu membawa suatu konsekuensi 

logis terhadap dunia hukum, diperlukan pranata hukum yang memadai 

untuk mengatur bisnis tersebut di suatu negara, demi terciptanya kepastian 

dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam bisnis ini. 

Dalam sistem perekonomian dan kegiatan bisnis yang sehat seringkali 

bergantung pada sistem perdagangan/bisnis/usaha yang sehat sehingga 

masyarakat membutuhkan seperangkat aturan yang dengan pasti dapat 

                                                      
9
 Gatot Supramono, Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010),hal 

48 
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diberlakukan untuk menjamin terjadinya sistem perdagangan/bisnis 

tersebut. 

Disinilah peran hukum bisnis tersebut. Istilah hukum bisnis sebagai 

terjemahan dari “business law”. Hukum bisnis yaitu hukum yang berkenaan 

dengan suatu bisnis. Dengan kata lain hukum bisnis adalah suatu perangkat 

kaidah hukum yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan urusan atau 

kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi 

atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari para 

entrepreneur dalam risiko tertentu dangan usaha tertentu dengan motif 

adalah untuk mendapatkan keuntungan. Pada pokoknya hukum itu ialah 

peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku 

manusia dalam lingkungan masyarakat, yakni peraturan-peraturan yang 

dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap 

peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan yaitu dengan 

hukuman tertentu.
10

 

Harus diakui, makin berkembangnya usaha waralaba di Indonesia 

dapat menyebabkan persaingan usaha. Persaingan usaha yang dimaksud ada 

dua macam, yaitu persaingan sempurna dan persaingan usaha tidak sehat. 

Persaingan sempurna adalah struktur pasar atau industri dimana terdapat 

banyak penjual dan pembeli, dan setiap penjual ataupun pembeli tidak dapat 

mempengaruhi keadaan di pasar.  

                                                      
10

 Prof. drs. C.S.T kansil, S.H., Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek HukumDalam ekonomi), PT. 

Pradnya Paramita : Jakarta, Hal 1.  
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Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha 

dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa 

yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau 

menghambat persaingan usaha. Sedangkan menurut Kamus Hukum 

Ekonomi Persaingan Usaha adalah persaingan antar pelaku usaha untuk 

mempengaruhi pembeli/konsumen untuk produk tertentu.
11

  

Dalam persaingan usaha terdapat para pelaku persaingan usaha 

tersebut yang dapat dikatakan sebagai subjek dan objek dalam persaingan 

usaha. Yang dikatakan subjek dalam persaingan adalah para penjual atau 

para produsen yang dalam hal ini memproduksi atau mengedarkan suatu 

barang. Sedangkan yang dimaksud objek dalam persaingan usaha adalah 

konsumen dalam hal ini orang menggunakan atau membeli suatu barang. 

Persaingan usaha akan tercipta apabila terdapat penjual dan pembeli yang 

jumlahnya hampir berimbang.  

Dalam praktek, persaingan usaha memiliki ciri-ciri yaitu ciri 

persaingan sempurna antara lain, jumlah pembeli banyak, jumlah penjual 

banyak, barang yang diperjualbelikan homogeny dalam anggapan 

konsumen, ada kebebasan untuk mendirikan dan membubarkan perusahaan, 

sumber produksi bebas bergerak kemanapun, pembeli dan penjual 

mengetahui satu sama lain dan mengetahui barang-barang  yang diperjual 

belikan.  

                                                      
11

 Sri Rejeki Hartono, Kamus Hukum Ekonomi (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hal. 141.  
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Sedangkan persaingan tidak sehat memiliki ciri antara lain, jumlah 

pembeli sedikit, jumlah penjual sedikit, barang yang diperjualbelikan 

heterogen dalam anggapan konsumen, tidak ada kebebasan untuk 

mendirikan dan membubarkan perusahaan, sumber produksi tidak bebas 

bergerak kemanapun, pembeli dan penjual tidak mengetahui satu sama lin 

dan tidak mengetahui barang-barang yang diperjual belikan.  

Di Indonesia sendiri terlihat jelas persaingan usaha yang terjadi 

pada bisni waralalaba, yang dapat dikatagorikan sebgai persaingan usaha 

yang tidak sehat terutama pada bidang hukum Ritel dan Makanan yaitu 

seperti Indomart Vs Alfamart, Courts Vs Ace Hardware, dll. Perekonomian 

Indonesia yang berkembang khususnya di bidang format bisnis waralaba 

yang semakin marak dewasa ini berbanding lurus dengan permasalahan-

permasalahan yang mengikutinya. Seperti mengenai persaingan usaha yang 

tidak sehat antara pelaku-pelaku usaha waralaba. 

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan ketentuan mengenai waralaba 

yaitu Peraturan Pemerintah Indonesia No. 16 Tahun 1997 tentang Waralaba yang 

diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba 

dan 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, yang diperbaharui dengan 

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 31/M-Dag/Per/8/2008 jo 

No. 53/M.DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba serta peraturan 

menteri perdagangan lain yang terkait dengan waralaba. 
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Namun ketentuan ini berkesan seadanya dan baru mengatur pokok-

pokok tertentu saja, serta belum memberi perlindungan yang sempurna bagi 

posisi penerima waralaba.  Melihat kondisi yang seperti ini, sudah saatnya 

seluruh sektor yang terlibat dalam bisnis waralaba untuk berbenah diri, 

termasuk juga di bidang hukum. Sesungguhnya waralaba hanya memiliki 

satu aspek yang didambakan baik oleh pengusaha pemberi waralaba 

maupun mitra usaha penerima waralaba, yaitu masalah kepastian dan 

perlindungan hukum. 
12

  

Pengertian perlindungan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia 

adalah tempat berlindung, hal atau perbuatan yang melindungi, misalnya 

member perlindungan pada orang yang lemah.
13

 Bahwa dengan terjaminnya 

kepastian dan perlindungan hukum tersebut, dapat memberikan efek positif 

dalam perkembangan format bisnis waralaba terutama perkembangan 

waralaba lokal yang diharapkan bisa menjadi pengembangan pola kemitraan 

antara usaha kecil dan menengah. 

Karena hukum pada dasarnya adalah untuk perlindungan 

kepentingan manusia. Dalam setiap hubungan hukum, termasuk perjanjian 

harus ada keseimbangan antara para pihak supaya tidak terjadi konflik 

kepentingan. Namun dalam realitasnya tidak selalu demikian. Selalu 

terdapat kemungkinan salah satu pihak mempunyai posisi yang lebih kuat 

baik dari sisi ekonomis maupun dari penguasaan teknologi atau suatu 

                                                      
12

 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2004, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, PT. Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, hal. 14  
13

 W.J.S Purwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Cetakan IX, Balai Pustaka, Jakarta 

1986, hal.600 
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penemuan yang spesifik. Mengenai pengertian hukum itu sendiri adalah 

kumpulan peraturan atau kaedah yang mempunyai isi bersifat umum dan 

normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang, normatif karena 

menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh 

dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya 

melaksankan kepatuhan kaedah-kaedah.
14

 

Dalam hal demikian salah satu pihak hanya punya pilihan untuk 

menerima atau menolak perjanjian tersebut. Kerja sama bisnis yang saling 

menguntungkan dalam sistem waralaba merupakan suatu kebutuhan karena 

baik pemberi maupun penerima waralaba mempunyai kepentingan yang 

sama untuk mengembangkan usahanya dalam suatu kerangka sistem yang 

terpadu dan terkait satu sama lain. Dalam merealisasikan hal tersebut 

penyusunan dan pembuatan perjanjian waralaba secara seimbang antara 

para pihak sebagai dasar pelaksanaan kerja sama menjadi hal yang menarik 

untuk dikaji lebih lanjut. 

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan 

kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat 

preventif (pencegahan) maupun yang bersifat represif (pemaksaan), baik 

yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan 

peraturan hukum, Dalam perlindungan hukum oleh negara yang 

berdasarkan Pancasila, maka asas yang penting ialah asas kerukunan 

                                                      
14

 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Yogyakarta, Liberty, 1991, hal.38 
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berdasarkan kekeluargaan.
15

 Terhadap penegakan hukum ekonomi, yang 

berkaitan dengan kejahatan ekonomi, sebenarnya tidak dapat dilepaksan 

dengan Aspek-Aspek hukum lainnya seperti Aspek Hukum Perdata dan 

Aspek Hukum Administrasi yang kadang muncul dari kejahatan ekonomi, 

sehingga penegakan hukumnya harus dilaksakan secara seimbang.
16

 

Berdasarkan uraian di atas maka dalam penulisan tesis ini penulis 

akan mencoba membahas mengenai perlindungan penerima waralaba dalam 

perjanjian waralaba yang dituangkan dalam judul “TINJAUAN YURIDIS 

TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PELAKU 

USAHA DALAM PERSAINGAN USAHA WARALABA 

BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 

TAHUN 2007 TENTANG WARALABA.” 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka penulis 

mengajukan rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum bagi pelaku usaha 

waralaba yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 

2007 tentang Waralaba? 

2. Bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak yang terikat 

dengan perjanjian waralaba jika terjadi persaingan usaha tidak 

sehat dalam usaha waralaba di Indonesia ?  

                                                      
15

 Philipus M Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia,  Bina Ilmu, Surabaya, 

1987, hal. 84  
16

 Romli Artasasmita, Globalisas Kejahatan Bisnis, (Jakarta : Kencana Prenada Group, 2010), hal 

40. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah:  

1)  Untuk mengetahui dan mengungkap bagaimana pengaturan aspek 

hukum yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 

2007  tentang Waralaba dalam memberikan perlindungan hukum 

bagi pelaku usaha waralaba.  

2)  Untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan waralaba yang 

ada  terkait perlindungan hukum terhadap para pihak dalam 

perjanjian franchise terkait dengan terjadinya persaingan usaha 

waralaba.    

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian yang dituangkan dalam tesis ini diharapkan memiliki 

manfaat yang dapat ditinjau dari segi teoritis dan segi praktis:  

1)   Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah 

kepustakaan dan memberikan wawasan yang lebih luas dalam 

mempelajari hukum, khususnya tentang waralaba dan hukum 

perjanjian yang berkaitan dengan waralaba.   

2)   Manfaat praktis penelitian ini diharapkan memberi masukan bagi 

pihak-pihak yang terkait seperti pemberi waralaba dan penerima 

waralaba yang melakukan perjanjian waralaba.  
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1.5 Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan tesis ini dibagi dalam lima bab dan dalam masing-

masing bab tersebut saling terkait, sehingga dapat mengandung arti dan 

dapat disimpulkan. Adapun sistematika penulisan tesis ini disusun sebagai 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN. 

Bab I berisi pendahuluan yang berisi latar belakang 

masalah yang terjadi serta detail mengenai alasan mengapa 

topik ini diangkat dalam penelitian, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian serta membahas 

mengenai ruang lingkup dan pembatasan masalah 

penelitian. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab II berisi teori, konsep, definisi dan pengetahuan dari 

berbagai sumber buku, jurnal, artikel maupun peraturan 

terkait yang dapat digunakan sebagai dasar dalam 

pemikiran untuk meneliti, mengolah, dan menyimpulkan 

data yang telah didapat. 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab III menjelaskan mengenai cara atau prosedur yang 

dipakai, pendekatan yang digunakan Penulis dalam 

penulisan ini, serta menjelaskan langkah-langkah yang 
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dilakukan dalam penelitian, pengolahan, dan pembuatan 

kesimpulan dalam penelitian ini, serta kesulitan-sulitan, 

hambatan-hambatan dan cara penanggulangan dalam 

penulisan ini.  

 

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Bab IV memberikan pemaparan dan penjelasan terhadap 

hasil data yang diperoleh dan menganalisis data yang 

diperoleh dengan teori yang dipaparkan untuk dikaitkan 

dalam analisa pembahasan serta melakukan pembahasan 

atas analisis data yang telah dilakukan berdasarkan metode 

penelitian yang dipilih oleh Penulis dalam penulisan ini.  

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Di dalam bab yang terakhir ini Penulis memberikan 

kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah 

serta saran-saran yang dapat membantu untuk memecahkan 

permasalahan yang dihadapi. 

 

 

 

 

 

 




