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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring berkembangnya perekonomian di Indonesia, bisnis Waralaba

di Indonesia pun semakin meningkat. Hal ini didasarkan pada data

perkembangan jumlah bisnis Waralaba di Indonesia. Pada tahun 2006, usaha

bisnis yang menjalankan Waralaba berjumlah 450 (empat ratus lima puluh),

dimana sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) Waralaba dari luar negeri dan 230

(dua ratus tiga puluh) Waralaba lokal. Dalam kurun 2006-2008 perkembangan

Franchise semain berkembang pesat, tercatat pertumbuhan Waralaba pada

tahun 2008 mencapai 57,6% (lima puluh tujuh koma enam persen), yang

meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai 35,4% (tiga puluh lima

koma empat persen). Perkembangan Waralaba pada tahun 2008 meliputi 250

(dua ratus lima puluh) Waralaba asing dan 450 (empat ratus lima puluh)

Waralaba lokal yang tersebar di 31.827 (tiga puluh satu ribu delapan ratus dua

puluh tujuh) gerai dan memiliki nilai omset penjualan sebesar Rp81,03

(delapan puluh satu koma nol tiga) triliun. Dari seluruh Waralaba yang ada di

Indonesia, jenis usaha yang paling banyak adalah usaha makanan dan

minuman dengan persentase sebesar 42,9% (empat puluh dua koma sembilan
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persen) dan jasa pendidikan sebesar 17,8% (tujuh belas koma delapan

persen).1

Pada tahun 2009 pertumbuhan Waralaba Indonesia kembali meningkat

sekitar 15% (lima belas persen), yaitu menjadi Rp 93,15 (sembilan puluh tiga

koma lima belas) triliun dibandingkan tahun 2008 yaitu senilai Rp 81 (delapan

puluh satu) triliun,2 kemudian Ketua Umum WALI (Perhimpunan Waralaba

dan Lisensi Indonesia) Lepita Supit mengatakan pertumbuhan Waralaba di

Indonesia, asing maupun lokal terus berkembang. Hingga 2010, WALI

mencatat setidaknya terdapat 1.198 (seribu seratus sembilan puluh delapan)

Waralaba di Indonesia. Keseluruhan nilai omset penjualan dari bisnis

Waralaba pada tahun 2010 mencapai Rp 114 (seratus empat belas) triliun, 3

dan pada tahun 2011 tercatat nilai omset dari bisnis Waralaba mencapai

kisaran Rp 220 (dua ratus dua puluh) triliun.4.

Waralaba atau Franchise adalah salah satu bentuk pengembangan

usaha dalam bidang ekonomi, yang dalam penyelenggaraannya terdapat 2

(dua) pihak yang terkait dalam hubungan kerjasama, yaitu pemberi Waralaba

$ “Usaha Franchise”,
<http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/A46C1D01.../BukuUsahaFranchise.pdf>, diakses 11 Maret
2012
2 Sudarmiatin, “Praktik Bisnis Waralaba (Franchise) Di Indonesia, Peluang Usaha dan Investasi”,
<http://library.um.ac.id/images/stories/pidatogurubesar/2011/Praktik%20Bisnis%20Waralaba%20
Franchise%20Di%20Indonesia%20Peluang%20Usaha%20Dan%20Investasi.pdf>, diakses 12
Maret 2012
3 Fredy Wansyah, “Franchisor Amerika Meneropong Indonesia”,
<http://id.shvoong.com/business-management/international-business/2267620-franchisor-amerika-
meneropong-indonesia/#ixzz1oxa7qc67>, diakses 12 Maret 2012
4 Eny Prihtiyani, “Mengatur Waralaba”,
<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/02/14/02545017/Mengatur.Waralaba>, diakses 12
Maret 2012
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(Franchisor) dan penerima Waralaba (Franchisee).5 Pada pasal 1 ayat 1

Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba menjabarkan

Waralaba adalah :

Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan

atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam

rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil

dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain

berdasarkan perjanjian Waralaba.

Perkembangan yang semakin pesat dalam bisnis Waralaba tentu tidak

terlepas dari payung hukum yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia

mengenai Waralaba. Perlindungan hukum ini dapat dilihat dari Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pasal 33

ayat (4) yang menyatakan bahwa :

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi

ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan,

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan

menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi

nasional.****)

Berangkat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, khususnya pasal 33 ayat (4) ini, kemudian dikeluarkanlah

5 Gunawan Widjaja, Waralaba, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 16
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Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil. Pada Pasal 27

huruf (d) disebutkan kemitraan dilaksanakan dengan pola Waralaba. Lebih

lanjut lagi, Pasal 29 menyebutkan :

Hubungan kemitraan dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang

sekurang-kurangnya mengatur bentuk dan lingkup kegiatan usaha

kemitraan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk

pembinaan dan pengembangan, serta jangka waktu dan penyelesaian

perselisihan.

Dikeluarkannya Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 Tentang Usaha

Kecil, kemudian disusul terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun

2007 Tentang Waralaba dan diperkuat dengan Peraturan Menteri

Perdagangan Nomor : 31/M-DAG/PER/8/2008 Tentang Penyelenggaraan

Waralaba. Melihat pada peraturan yang diterapkan pemerintah Indonesia saat

ini mengenai usaha Waralaba, kita ketahui bahwa dalam menjalankan suatu

bisnis Waralaba, pengusaha diwajibkan memiliki Surat Tanda Pendaftaran

Waralaba (STPW). Merujuk pada peraturan penyelenggaraan Waralaba tahun

2008, kewajiban ini tertera dalam Pasal 7 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri

Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 31/M-DAG/PER/8/2008 Tentang

Penyelenggaraan Waralaba. Pengertian Surat Tanda Pendaftaran Waralaba

(STPW) sendiri jika berdasarkan Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri

Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 31/M-DAG/PER/8/2008 Tentang

Penyelenggaraan Waralaba adalah bukti pendaftaran prospektus atau
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pendaftaran perjanjian yang diberikan kepada pemberi Waralaba (Franchisor)

dan/atau penerima Waralaba (Franchisee) setelah memenuhi persyaratan

pendaftaran yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Perdagangan ini.

Dilihat pada hierarki hukum di Indonesia, keberadaan Surat Tanda

Pendaftaran Waralaba (STPW) terdapat pada Peraturan Menteri Perdagangan

Nomor : 31/M-DAG/PER/8/2008 Tentang Penyelenggaraan Waralaba.

Disebutkan dalam Peraturan Menteri ini, yaitu :

1. Pasal 1 angka 10 :

Surat Tanda Pendaftaran Waralaba selanjutnya disebut STPW

adalah bukti pendaftaran prospektus atau pendaftaran perjanjian

yang diberikan kepada pemberi Waralaba (Franchisor) dan/atau

penerima Waralaba (Franchisee) setelah memenuhi persyaratan

pendaftaran yang ditentukan dalam Peraturan Menteri ini.

2. Pasal 7 ayat (1) dan (2) :

(1) Pemberi Waralaba (Franchisor) sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (2) wajib memiliki STPW dengan mendaftarkan

prospektus penawaran Waralaba.

(2) Penerima Waralaba (Franchisee) sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (3) wajib memiliki STPW dengan mendaftarkan

perjanjian Waralaba.

3. Penerbitan STPW diatur pada Pasal 12 ayat (1) dan (2) :

(1) Menteri melimpahkan wewenang kepada Direktur Jenderal

Perdagangan Dalam Negeri untuk menerbitkan:
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a. STPW pemberi Waralaba (Franchisor) berasal dari luar negeri;

b. STPW penerima Waralaba (Franchisee) berasal dari Waralaba

luar negeri; dan

c. STPW pemberi Waralaba (Franchisor) lanjutan berasal dari

luar negeri.

(2) Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri melimpahkan

wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur

Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan.

4. Pasal 13 ayat (1), (2) dan (3) :

(1) Menteri menyerahkan wewenang kepada Gubernur DKI

Jakarta dan Bupati/Walikota di seluruh wilayah Republik

Indonesia untuk menerbitkan:

a. STPW pemberi Waralaba (Franchisor) berasal dari dalam

negeri;

b. STPW pemberi Waralaba (Franchisor) lanjutan berasal

dari dalam negeri;

c. STPW penerima Waralaba (Franchisee) berasal dari

Waralaba dalam negeri;

d. STPW penerima Waralaba (Franchisee) lanjutan berasal

dari Waralaba luar negeri; dan

e. STPW penerima Waralaba (Franchisee) lanjutan berasal

dari Waralaba dalam negeri.
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(2) Gubernur DKI Jakarta melimpahkan wewenang penerbitan

STPW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala

Dinas yang bertanggungjawab di bidang perdagangan.

(3) Bupati/Walikota melimpahkan wewenang penerbitan STPW

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas

yang bertanggungjawab di bidang perdagangan.

Meninjau peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, kepemilikan

Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) selain merupakan kewajiban

hukum, juga memiliki hal yang menguntungkan bagi pelaku usaha Waralaba

di Indonesia. Hal ini dikarenakan dengan adanya Surat Tanda Pendaftaran

Waralaba (STPW) menunjukkan bahwa suatu usaha Waralaba telah lulus

kelayakan menjadi usaha Waralaba dan akan menjadi nilai jual bagi

Franchisor, yang kemudian pada akhirnya akan memberikan rasa aman bagi

Franchisee untuk membeli suatu Franchise. Kelayakan suatu usaha menjadi

usaha Waralaba ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007

Tentang Waralaba, dimana pada Pasal 3 disebutkan Waralaba harus

memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. memiliki ciri khas usaha;

b. terbukti sudah memberikan keuntungan;

c. memiliki standar atas pelayanan dan barang dan/atau jasa yang ditawarkan

yang dibuat secara tertulis;

d. mudah diajarkan dan diaplikasikan;
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e. adanya dukungan yang berkesinambungan; dan

f. Hak Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar.

Lebih jauh, jika mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Semarang

Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Waralaba, pada Pasal 2

dijelaskan maksud dari pemberian Surat Tanda Pendaftaran Waralaba

(STPW), yaitu untuk memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara

Waralaba dalam melaksanakan usahanya dan sekaligus sebagai alat dalam

melakukan pengawasan, pengendalian dan pembinaan oleh pemerintah.

Kejelasan bahwa wajibnya pelaku usaha Waralaba memiliki Surat Tanda

Pendaftaran Waralaba (STPW), pada kenyataannya justru berbanding terbalik

di lapangan. Terdapat hampir 70% (tujuh puluh persen) dari total Waralaba di

Indonesia belum memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW). Hal ini

disampaikan oleh Anggota Asosiasi Perhimpunan Waralaba Indonesia

Departemen Legal, Emir Pohan. Beliau mengungkapkan, hingga tahun 2010

masih banyak para pengusaha yang melebarkan bisnis usahanya melalui

Waralaba namun belum memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW).

Menurut beliau, "Sejujurnya banyak yang belum punya Surat Tanda

Pendaftaran Waralaba (STPW). Sekitar 70% belum punya Surat Tanda

Pendaftaran Waralaba (STPW)".6

Hal senada diungkapkan oleh Kepala Seksi Kelembagaan Direktorat

Bina Usaha Kementrian Perdagangan, Iqbal Sofwan mengenai kepemilikan

) Ramdhania El Hida, “70% Waralaba Tidak Punya STPW”,
<http://finance.detik.com/read/2010/06/19/154604/1381901/4/70-waralaba-tak-punya-stpw>,
diakses 3 April 2012
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Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW). Menurut beliau, banyaknya

Waralaba asing yang memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)

dikarenakan kemudahan pengajuan izin yang dipusatkan di Jakarta. Sementara

untuk pebisnis lokal, Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) dikeluarkan

oleh pemerintah kabupaten/kota. Beliau menyebutkan, pertumbuhan bisnis

Waralaba lokal dan asing tidak seimbang. Di Indonesia, setidaknya baru ada 5

(lima) brand yang memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW).

Sementara Waralaba asing yang telah memiliki Surat Tanda Pendaftaran

Waralaba (STPW) dan beroperasi di Indonesia mencapai 161 (seratus enam

puluh satu) buah.7 Mengutip pada sebuah artikel yang diterbitkan oleh

Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, disebutkan bahwa sampai

bulan Januari 2012 hanya 0,7% dari 520 kab/kota seluruh Indonesia yang telah

menerbitkan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW). Akibatnya, target

untuk mencapai pertumbuhan Waralaba nasional sebesar 10% per tahun pun

mengalami hambatan.8

Permasalahan ini kemudian menjadi salah satu alasan pemerintah

untuk merevisi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor :

31/M-DAG/PER/8/2008 Tentang Penyelenggaraan Waralaba. Peraturan ini

diganti dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor :

53/M-DAG/PER/8/2012 Tentang Penyelenggaraan Waralaba. Salah satu hal

* Andina Meryani, “Kepmen Waralaba Segera Direvisi”,
<http://www.sindonews.com/read/2012/02/20/451/578776/kepmen-waralaba-segera-direvisi>,
diakses 3 April 2012
8 Deo Berita, “Optimalisasi Legalitas Waralaba : Upaya Menghindari Monopoli Usaha”,
<http://ditjenpdn.kemendag.go.id/index.php/public/information/articles-detail/kolom-anda/63>
diakses 17 Oktober 2012
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yang direvisi dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia

Nomor : 31/M-DAG/PER/8/2008 Tentang Penyelenggaraan Waralaba adalah

mengenai kewenangan penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba

(STPW). Pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor :

31/M-DAG/PER/8/2008 Tentang Penyelenggaraan Waralaba, dinyatakan pada

Pasal 12 dan 13.

1. Pasal 12 :

(1) Menteri melimpahkan wewenang kepada Direktur Jenderal Perdagangan

Dalam Negeri untuk menerbitkan :

a. STPW pemberi Waralaba (Franchisor) berasal dari luar negeri;

b. STPW penerima Waralaba (Franchisee) berasal dari Waralaba luar

negeri; dan

c. STPW pemberi Waralaba (Franchisor) lanjutan berasal dari luar

negeri.

(2) Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri melimpahkan wewenang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Bina Usaha dan

Pendaftaran Perusahaan.

2. Pasal 13 :

(1) Menteri menyerahkan wewenang kepada Gubernur DKI Jakarta dan

Bupati/Walikota di seluruh wilayah Republik Indonesia untuk

menerbitkan:

a. STPW pemberi Waralaba (Franchisor) berasal dari dalam negeri;
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b. STPW pemberi Waralaba (Franchisor) lanjutan berasal dari dalam

negeri;

c. STPW penerima Waralaba (Franchisee) berasal dari waralaba dalam

negeri;

d. STPW penerima Waralaba (Franchisee) lanjutan berasal dari Waralaba

luar negeri; dan

e. STPW penerima Waralaba (Franchisee) lanjutan berasal dari Waralaba

dalam negeri.

Beberapa poin diubah yang kemudian tertuang dalam Peraturan

Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 53/M-DAG/PER/8/2012

Tentang Penyelenggaraan Waralaba, yaitu:

1. Pasal 25 :

(1) STPW yang didelegasikan penerbitannya oleh Menteri kepada

Koordinator dan Pelaksana Unit Pelayanan Perdagangan Kementrian

Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, terdiri atas :

a. STPW Pemberi Waralaba (Franchisor) berasal dari luar negeri;

b. STPW Pemberi Waralaba (Franchisor) berasal dari dalam negeri;

c. STPW Pemberi Waralaba (Franchisor) Lanjutan dari Waralaba

luar negeri;

d. STPW Pemberi Waralaba (Franchisor) Lanjutan dari Waralaba

dalam negeri.
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(2) STPW yang diserahkan penerbitannya oleh Menteri kepada Gubernur

DKI Jakarta dan Bupati/Walikota di seluruh wilayah Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, terdiri atas ;

a. STPW Penerima Waralaba (Franchisee) dari Waralaba dalam

negeri;

b. STPW Penerima Waralaba (Franchisee) Lanjutan dari Waralaba

Luar Negeri; dan

c. STPW Penerima Waralaba (Franchisee) Lanjutan dari Waralaba

Dalam Negeri.

Melihat tindakan pemerintah yang merevisi beberapa poin mengenai

kewenangan penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) di

Indonesia, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut keterkaitan

permasalahan kepemilikan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW). Judul

skripsi penulis adalah “Aspek Hukum Kepemilikan Surat Tanda

Pendaftaran Waralaba (STPW) Berdasarkan Peraturan di Indonesia”.

Penelitian dan penulisan skripsi yang dilakukan oleh penulis ini diharapkan

dapat memberikan solusi atas permasalahan hukum yang ada.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada halaman sebelumnya,

dalam bagian latar belakang. Maka dapat dirumuskan permasalahan hukum

yang terdapat dalam Waralaba di Indonesia, yaitu sebagai berikut :
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1. Bagaimanakah perbandingan pengaturan prosedur kepemilikan Surat

Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) menurut peraturan lama

penyelenggaraan Waralaba, yaitu Peraturan Menteri Perdagangan

Republik Indonesia Nomor : 31/M-DAG/PER/8/2008 Tentang

Penyelenggaraan Waralaba dengan peraturan baru penyelenggaraan

Waralaba, yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia

Nomor : 53/M-DAG/PER/8/2012 Tentang Penyelenggaraan Waralaba?

2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi Franchisor dan Franchisee

dalam melakukan usaha Waralaba di Indonesia menurut peraturan

mengenai Waralaba di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka

dapat dirumuskan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menelusuri dan menemukan serta menganilisis perbandingan pengaturan

prosedur kepemilikan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)

menurut peraturan lama penyelenggaraan Waralaba, yaitu Peraturan

Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 31/M-

DAG/PER/8/2008 Tentang Penyelenggaraan Waralaba dengan peraturan

baru penyelenggaraan Waralaba, yaitu Peraturan Menteri Perdagangan

Republik Indonesia Nomor : 53/M-DAG/PER/8/2012 Tentang

Penyelenggaraan Waralaba.
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2. Menelusuri dan menemukan serta menganilisis mengenai perlindungan

hukum bagi Franchisor dan Franchisee dalam melakukan usaha Waralaba

di Indonesia menurut peraturan mengenai Waralaba di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan penulis dalam pembuatan skripsi

ini memiliki 2 (dua) manfaat, yaitu sebagai berikut :

1.4.1 Segi Akademik

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi ilmu

pengetahuan pada umumnya dan khususnya bagi ilmu hukum bisnis di

Indonesia mengenai peraturan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia

dalam penyelenggaraan Waralaba di Indonesia;

1.4.2 Segi Praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para

pelaku usaha Waralaba di Indonesia dalam hal menyelenggarakan

Waralaba dan untuk mengetahui hak-hak serta kewajiban para pelaku

usaha Waralaba yang dijamin oleh pemerintah Indonesia

1.5 Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah penguraian dan pemahaman terhadap materi

yang dibahas, penulis menyusun sistematika sebagai berikut :
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BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan

permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika

penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan dibagi menjadi 2 (dua) sub-bab atau 2 (dua) bagian,

yaitu yang pertama adalah landasan teoritis dan yang kedua adalah

landasan konseptual. Pada sub-bab landasan teoritis penulis akan

menguraikan mengenai sejarah Waralaba, perjanjian Waralaba, hak

serta kewajiban pengusaha Waralaba dan kepemilikan Surat Tanda

Pendaftaran Waralaba (STPW). Kemudian pada sub-bab landasan

konseptual, penulis akan menguraikan mengenai definisi dari

Waralaba, penerima Waralaba (Franchisee), pemberi Waralaba

(Franchisor) dan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW).

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai metode penelitian yang

digunakan penulis. Yang memuat jenis penelitian yang digunakan,

prosedur pengumpulan bahan untuk penelitian, sifat analisis dan

hambatan yang hadapi oleh penulis serta bentuk penanggulangan

atas hambatan yang dihadapai oleh penulis dalam penelitian.
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BAB IV HASIL DAN ANALISIS

Pada bab ini penulis akan menguraikan hasil penelitian dan analisis

yang diperoleh dari bahan-bahan yang berkaitan dengan

permasalahan hukum yang diangkat oleh penulis.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini merupakan bagian terakhir dari penulisan skripsi

penulis, dimana pada bagian ini terdiri dari kesimpulan dan saran

yang berkaitan dengan masalah hukum yang diteliti oleh penulis.

 


