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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam era globalisasi ekonomi saat ini, pelaku ekonomi swasta 

memiliki peranan cukup penting dalam menjalankan proses perkembangan 

perekonomian suatu  negara. Tidak mengherankan bila proses perkembangan 

perekonomian lebih banyak diserahkan kepada swasta untuk mengelola dan 

menjalankannya, sehingga peran aktif dan inisiatif para pelaku usaha swasta 

sangat dibutuhkan dalam era globalisasi ekonomi saat ini. Sejalan dengan 

meningkatnya era globalisasi ini, maka semakin terbuka pula kesempatan 

seluas-luasnya terhadap kemampuan produk dan sistem perdagangan, baik 

yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
1
 

Salah satu bentuk kerjasama yang berkembang pesat di Indonesia pada 

saat ini adalah bentuk kerjasama dalam bidang usaha waralaba. Hal ini 

disebabkan waralaba merupakan usaha yang paling menguntungkan untuk 

mengembangkan dunia usaha. Di samping itu, waralaba merupakan perbaikan 

dari sistem pengembangan usaha yang menggunakan cara penanaman modal 

secara langsung. Dengan sistem waralaba  ini, akan terjadi penghematan biaya 

investasi yang seharusnya diperlukan untuk mendirikan dan memelihara 

jaringan distribusi yang luas. Penghematan ini karena jaringan distribusi akan 

                                                 
1
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terjadi sendirinya dengan semakin banyaknya pembeli franchisee dan 

franchisor akan mendapat royalti dari penjualan lisensi.
2
 

Untuk mengatur waralaba, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan 

Pemerintah RI No. 16 tahun 1997 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, sebagai Peraturan Pelaksanaannya. 

Peraturan ini kemudian dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik 

Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dan Peraturan Menteri Perdagangan  

Republik Indonesia Nomor 31/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan 

Waralaba yang sekarang diganti dengan Peraturan Pemerintah No. 53/M-

Dag/Per/8/2012 tentang Penyelanggaraan Waralaba. 

Didalam ketentuan pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1997 

menegaskan bahwa waralaba diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis 

antara franchisor dan franchisee, dengan ketentuan bahwa perjanjian waralaba 

dibuat dalam bahasa Indonesia dan terhadapnya berlaku hukum Indonesia. 

Pasal 4 ayat 2 merupakan bimbingan dan pelatihan kepada franchisee.  

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 

2007 menyatakan bahwa: 

“Franchise (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”. 

                                                 
2
 Edi Wahjuningati, 2011, “Perlindungan Hukum terhadap Franchisee Sehubungan Dengan 

Tindakan Sepihak Franchisor”, Surabaya :Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara, Hal. 1. 
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Pasal 1 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 

42 Tahun 2007 menyatakan bahwa: 

“Pemberi waralaba (franchisor) adalah  orang perseorangan atau badan 

usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau 

menggunakan waralaba yang dimilikinya kepada penerima waralaba. 

Sedangkan penerima waralaba (franchisee) adalah orang perseorangan 

atau badan usaha yang diberikan hak oleh pemberi waralaba untuk 

memanfaatkan dan/atau menggunakan waralaba yang dimiliki pemberi 

waralaba”. 

 

Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.42 Tahun 

2007, usaha yang dapat digolongkan sebagai usaha Franchise harus memenuhi 

kriteria sebagai berikut:  

1. Memiliki ciri khas usaha;  

2. Terbukti sudah memberikan keuntungan;  

3. Memiliki standart atas pelayanan dan barang dan/atau jasa yang 

ditawarkan yang dibuat secara tertulis;  

4. Mudah diajarkan dan diaplikasikan;  

5. Adanya dukungan yang berkesinambungan dan;  

6. Hak kekayaan intelektual yang telah terdaftar. 

 

Waralaba sebagai bentuk usaha banyak mendapat perhatian para pelaku  

bisnis, dikarenakan dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan 

kegiatan perekonomian dan memberikan kesempatan kepada golongan 

ekonomi lemah untuk berusaha, ini berarti dapat memberikan kesempatan 

kerja, pemerataan dan juga menciptakan lapangan kerja masyarakat.  

 Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 16 tahun 1997  tentang Waralaba (yang secara legalitas yuridisnya 

baru dikenal pada tahun 1997) adalah: 

“Perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan 

dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau 
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ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan 

persyaratan dan atau penjual barang dan atau jasa”. 

 

Waralaba  merupakan salah  satu metode pengembangan usaha secara 

tanpa batas ke seluruh bagian dunia. Hal ini berarti bahwa seorang franchisor 

harus mengetahui secara pasti ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di 

negara di mana waralaba akan diberikan atau dikembangkan, agar nantinya 

franchisee  tidak beralih wujud dari mitra usaha menjadi kompetitor. Pada sisi 

lain, seorang atau suatu  pihak  franchisee  yang menjalankan kegiatan usaha 

sebagai mitra usaha franchisor menurut ketentuan dan tata cara yang 

diberikan, juga memerlukan kepastian bahwa kegiatan usaha yang sedang 

dijalankan olehnya tersebut memang sudah benar-benar teruji dan merupakan 

suatu produk yang disukai oleh masyarakat, serta akan dapat memberikan 

suatu manfaat (finansial) baginya. Ini berarti waralaba sesungguhnya juga 

hanya memiliki satu aspek yang diharapkan baik oleh pengusaha franchisor 

maupun mitra usaha franchisee, yaitu masalah kepastian dan perlindungan 

hukum.
3
 

Menurut Amir Karamoy,  

“Pihak yang memperoleh hak (lisensi) menggunakan merek dagang dan 

sistem bisnis yaitu perorangan dan atau pengusaha yang lain yang 

dipilih oleh franchisor untuk menjadi franchisee, dengan memberikan 

imbalan bagi hasil kepada Franchisor berupa fee (uang jaminan awal) 

dan royalty (uang bagi hasil terus menerus). Keduanya bersepakat 

melakukan kerjasama saling menguntungkan, dengan berbagai 

persyaratan yang telah disetujui dan dituangkan dalam perjanjian 

kontrak yang disebut perjanjian franchise.
4
 

 

                                                 
3
 Gunawan Widjaja, 2002, Lisensi atau Waralaba, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hal. 

5. 
4
 Darmawan Budi Suseno, 2007, Sukses Usaha Waralaba, Cetakan Pertama, Yogyakarta: 

Cakrawala, Hal. 20 – 21. 
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Sedangkan menurut pendapat Amir Karamoy  

“Pada dasarnya sistem bisnis franchise melibatkan 2 pihak yaitu 

franchisor dan franchisee. Pemilik merek dagang dan sistem bisnis 

yang terbukti sukses pemilik produk jasa atau sistem operasi yang khas 

dengan merek tertentu yang biasanya telah dipatenkan disebut 

franchisor, sedangkan pihak yang memperoleh hak (lisensi) 

menggunakan merek dagang dan sistem bisnis yaitu perorangan dan 

atau pengusaha disebut franchisee”.
5
 

 

Waralaba sebagai salah satu strategi bisnis sebagai salah satu metode 

pemasaran merupakan salah satu alternatif yang menarik bagi perusahaan 

sebagai upaya bertahan hidup secara berkelanjutan pada masa krisis ekonomi. 

Karena melalui sistem ini perusahaan mempunyai peluang untuk berhasil 

mengembangkan usahanya dengan resiko gagal sekecil mungkin.
6
 Dimana 

calon pengusaha yang ingin memiliki bisnis mereka sendiri tetapi bukan 

sepenuhnya milik mereka sendiri. Perjanjian dalam waralaba menghendaki 

adanya semacam perjanjian tertutup dalam klausulanya, ketika pihak 

franchisee dan franchisor tidak memberikan ruang kepada pesaing lain untuk 

masuk dalam kegiatan usaha mereka. Perjanjian tertutup diatur dalam Pasal 15 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli dan Persaingan 

Usaha Tidak Sehat: 

1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain 

yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang atau 

jasa hanya akan memasok kembali barang dan atau jasa tersebut 

kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu. 

2) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang 

memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa 

tertentu harus bersedia membeli barang atau jasa lain dari pelaku usaha 

pemasok. 

                                                 
5
 Ibid 

6
 Antonius Tanan, 2000, Bisnis Cara Duplikasi: Meraih Peluang Bisnis dengan Resiko Gagal 

Minimal, Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, Hal. 78. 
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3) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau 

potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa, yang memuat 

persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa 

dari pelaku usaha pemasok: 

a) Harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku 

usaha pemasok; atau 

b) Tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis 

dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha 

pemasok.
7
 

 

Alasan pembenaran dari pengecualian pada perjanjian waralaba adalah 

untuk pengontrolan kualitas mutu dari merek waralaba yang dimiliki oleh  . 

Dalam kenyataannya pelaksanaan dari Rahasia Dagang ini terkadang para 

pihak melakukan perbuatan atau tindakan diluar yang diperjanjikan sehingga 

menimbulkan akibat hukum, dan apabila hal ini terjadi tentunya menyebabkan 

sengketa atau perkara. Upaya hukum yang dapat dilakukan apabila terjadi 

perbuatan pelanggaran (perbuatan hukum yang merugikan pemilik Rahasia 

Dagang) yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja mengungkap Rahasia 

Dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau 

tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan, maka 

pemegang hak Rahasia Dagang atau Penerima Lisensi dapat menggugat 

siapapun dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan pelanggaran 

tersebut. Selain penyelesaian melalui jalur Pengadilan (litigasi), para pihak 

dapat juga menyelesaikan perselisihan tersebut melalui jalur diluar Pengadilan 

(non litigasi) yaitu dengan cara Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian 

Sengketa (seperti Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi). 

                                                 
7
 Pasal 15 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli dan Persaingan 

Usaha Tidak Sehat. 
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Pasal (1) angka (1) Undang-undang Rahasia Dagang yang memberikan 

rumusan sebagai berikut: 

“Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di 

bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomis karena 

berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik 

Rahasia Dagang”.
8
 

 

Elemen pertama suatu rahasia dagang harus merupakan suatu 

“informasi”, baik informasi dibidang teknologi maupun informasi bisnis 

seperti daftar pelanggan, resep makanan dan minuman, komposisi obat, dan 

serta proses-proses internal untuk menghasilkan produk atau jasa. Elemen 

keduadari suatu rahasia dagang adalah bahwa informasi tersebut harus 

mempumyai nilai ekonomis yang berguna dalam kegiatan usaha. Karena 

secara umum, informasi tersebut tidak diketahui oleh pihak lain (kompetitor) 

dan tidak dapat dengan mudah diperoleh pihak lain sehingga rekayasa ulang 

susah dilakukan. Elemen ketiga dari suatu Rahasia Dagang adalah bahwa 

informasi tersebut harus dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang, 

dengan upaya sebagaimana  mestinya. Yang dimaksud dengan “upaya yang 

sebagaimana mestinya” adalah semua langkah yang menurut ukuran 

kewajaran, kelayakan, dan kepatutan, yang harus dilakukan.
9
 

Salah satu sektor industri yang berkembang pesat di Indonesia saat ini 

adalah pada sektor industri salon kecantikan. Berbagai tempat salon 

kecantikan di daerah perkotaan terus bertambah, mulai dari salon kecantikan 

yang khusus hanya dinikmati oleh golongan-golongan tertentu, hingga salon 

kecantikan yang dapat dinikmati semua golongan. Setiap salon kecantikan 

                                                 
8
 Pasal (1) angka (1) Undang-undang Rahasia Dagang 

9
 Sudarmanto, 2012, KI & HKI Serta Implementasinya Bagi Indonesia, Jakarta: PT. Elex 

Media Komputindo, Hal. 59. 
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memiliki daya tarik tersendiri dan memiliki pelanggan masing-masing. 

Kemajuan teknologi merupakan salah satu faktor pendukung berkembangnya 

salon-salon di daerah perkotaan dan salah satu salon kecantikan yang cukup 

terkenal di daerah Surabaya adalah Salon Kecantikan De Grace. Seiring 

dengan perkembangan bisnis salon kecantikan, maka dalam suatu waktu 

Salon Kecantikan De Grace melakukan kerjasama dengan Salon Kecantikan 

dan Pelangsingan “Yemember” dengan sistem waralaba sebagai upaya 

peningkatakan pelayanan dalam segi kecantikan dan pelangsingan. Namun 

dengan perkembangan yang ada pihak Salon Kecantikan dan Pelangsingan 

“Yemember” tidak dapat memenuhi perjanjian yang sudah disepakati 

bersama (wanprestasi), sehingga timbulah permasalahan hukum.  

Dalam putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 

31/ARB/BANI-SBY/1/2012 tersebut dengan jelas bahwa Termohon sebagai 

franchisee melakukan perbuatan ingkar jani/wanprestasi, yaitu dengan 

mengganti pamflet yang berdiri di rukonya dengan nama “De Grace” dengan 

tambahan “WITH YEMEMBER” yang kombinasi susunan, gambar, dan/atau 

warna terdapat persamaan pada keseluruhan atau pada pokoknya dengan 

milik Pemohon dan Termohon menyediakan/menggunakan alat-alat atau 

obat-obatan sendiri tanpa persetujuan atau ijin dari franchisor (Pemohon). 

Termohon juga belum membayar royalty fee yang  masih belum terbayarkan 

sebesar 3% (tiga persen) dari omset royalty bersih Rp. 400.000.000 (empat 

ratus juta rupiah) atau Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) , termohon juga 

belum membayar tunggakan pembelian obat sebesar Rp. 47.100.000 (empat 

puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) kepada Pemohon dan lain-lain, yang 

sangat merugikan Pemohon sebagai franchisor dan atas perbuatan 
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wanprestasi dari Termohon tersebut telah menimbulkan kerugian materiil dan 

immateriil bagi Pemohon dan oleh karenanya Pemohon  menuntut ganti 

kerugian kepada Termohon dan pengakhiran perjanjian. Dalam putusan 

Badan Arbitrase Nasional Indonesia mengabulkan permohonan Pemohon 

untuk sebagian; Menghukum Termohon untuk membayar sisa pembayaran 

kewajiban dari Pemberian Hak Waralaba sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh 

juta rupiah) kepada Pemohon secara tunai dan seketika; Menghukum 

Termohon untuk membayar Royalti Fee yang  masih  belum terbayarkan 

sebesar 3% (tiga proses) dari omset royalt bersih Rp. 400.000.000 (empat 

ratus juta rupiah) atau Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) setiap bulan 

kepada Pemohon, terhitung sejak 28 September 2010 sampai dengan putusan 

ini diucapkan dibayarkan kepada Pemohon secara tunai dan seketika; 

Menghukum Termohon untuk melakukan pembayaran dari tunggakan 

pembelian obat yang dilakukan pada tanggal 27 September 2010 sampai 

dengan tanggal 16 Oktober 2010 kepada Pemohon sebesar Rp. 47.100.000 

(empat puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) secara tunai dan seketika; 

Menghukum Termohon untuk membayar denda atas keterlambatan sisa 

pembayaran kewajiban dari Pemberian Hak Waralaba sebesar Rp. 1.000.000 

(satu juta rupiah) setiap hari terhitung selak 31  Januari 2011 sampai 

putusan ini diucapkan secara tunai dan seketika; 

Berdasarkan putusan di atas jelas sekali terdapat kesenjangan antara 

tuntutan perlindungan hukum bagi franchisee  sebagai Termohon dengan 

putusan BANI No. 31/ARB/BANI-SBY/1/2012 dimana franchisee dalam 

putusan a quo bahwa franchisee telah melakukan wanprestasi sehingga 
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franchisee tidak berhak untuk memohon perlindungan hukum. Kerja sama 

bisnis yang saling menguntungkan dalam sistem waralaba merupakan suatu 

kebutuhan karena baik franchisee dan franchisor  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 antara.  secara seimbang 

antara para pihak sebagai dasar pelaksanaan kerja sama menjadi hal yang 

menarik untuk dikaji. Oleh sebab itu penulis tertarik mengkaji tentang 

“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI FRANCHISEE DALAM HAL 

PEMUTUSAN PERJANJIAN WARALABA (Studi kasus Salon De 

Grace dan Salon Yemember Surabaya). 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas dapat 

dirumuskan permasalahan yang merupakan fokus pengkajian, yaitu : 

1. Bagaimanakah pertimbangan hukum dalam hal pemutusan perjanjian 

waralaba antara antara Salon Kecantikan De Grace dengan Salon 

Kecantikan dan Pelangsingan “Yemember” ? 

2. Bagaimanakah putusan  hakim dalam  hal  pemutusan  perjanjian  

waralaba antara antara Salon Kecantikan De Grace dengan Salon 

Kecantikan dan Pelangsingan “Yemember” ? 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan pertimbangan hukum dalam hal pemutusan 

perjanjian waralaba antara antara Salon Kecantikan De Grace dengan 

Salon Kecantikan dan Pelangsingan “Yemember”. 

2. Untuk mendeskripsikan putusan hakim dalam hal pemutusan perjanjian 

waralaba antara antara Salon Kecantikan De Grace dengan Salon 

Kecantikan dan Pelangsingan “Yemember. 

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian terhadap 

perkembangan hukum khususnya yang berkaitan dengan perkembangan 

usaha waralaba. Selain itu diharapkan akan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran yuridis terhadap perkembangan hukum agar nantinya lebih 

dapat mengikuti atau bahkan mengimbangi perkembangan teknologi 

informasi yang semakin cepat. Dan selain itu juga diharapkan agar dapat 

memberikan pemahaman dan wawasan ilmiah baik secara khusus maupun 

secara umum berkenaan dengan masalah tanggung jawab para pihak atas 

permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan usaha waralaba. 
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2. Manfaat Praktis 

Dapat memberikan manfaat bagi dunia usaha di dalam pengembangannya 

di kemudian hari dan juga bagi masyarakat dapat menjadi salah satu bahan 

masukan yang berguna di dalam memasuki dunia usaha khususnya dalam 

bidang waralaba. 

 

D. Kerangka Pemikiran 

1. Pertimbangan Hukum dari Hakim 

Hukum perdata juga berlaku karena ditetapkan oleh hakim melalui 

putusannya. Hal ini terjadi karena ada perbedaan pendapat atau 

perselisihan mengenai pelaksanaan kewajiban dan hak yang ditetapkan 

oleh hukum perdata. Untuk menyelesaikan dan menetapkan siapa 

sebenarnya yang berkewajiban dan berhak menurut hukum perdata, lalu 

hakim karena jabatannya memutuskan sengketa itu atas permohonan  

pihak yang berkepentingan. Keputusan hakim inilah yang menetapkan 

diterimanya kewajiban dan hak oleh mereka yang bersengketa itu. 

Setelah hakim mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, maka 

pemeriksaan pada perkara dinyatakan selesai kemudian dijatuhkan 

putusan.
10

 Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam 

bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk 

umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius).
11

 Di 

                                                 
10

 Sudikno Mertokusumo, 1998,  Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, Hal 

209. 
11

 NM. Wahyu Kuncoro, 2010, Mengenal Macam dan Putusan Pengadilan, 

http://advokatku.blogspot.com/2010, diakses tanggal 2 Oktober 2014. 

http://advokatku.blogspot.com/2010
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mana sebuah konsep putusan (tertulis) tidak memunyai kekuatan sebagai 

putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim di persidangan. 

Putusan yang diucapkan di persidangan (uitspraak) tidak boleh berbeda 

dengan yang tertulis (vonnis).
12

 

Menurut Ahmad Ali, semua putusan hakim yang telah memunyai 

kekuatan yang pasti (inkracht van gewijsde) dan yang merupakan hasil 

produk penemuan hukum hakim, maka dapat dibedakan sebagai berikut.
13

 

1. Penemuan hukum oleh hakim yang hanya sekedar menjadi jalan bagi 

hakim untuk menerapkan hukum dalam kasus konkret, tetapi sama 

sekali tidak mempunyai efek terhadap penyesuaian hukum pada 

perubahan masyarakat maupun efek melakukan perekayasaan 

masyarakat.  

2. Penemuan hukum oleh hakim yang merupakan karya hakim untuk 

menyesuaikan hukum yang dianggap sudah using atau ketinggalan 

terhadap perubahan masyarakat atau masyarakat yang telah 

mengalami perubahan. 

3. Penemuan hukum oleh hakim yang merupakan karya hakim untuk 

memerankan hukum sebagai a tool of social engineering.  

 

Dalam pemeriksaan suatu perkara, terdapat tahapan pemeriksaan 

yang dilakukan oleh hakim. Menurut Hermansyah
14

 pertimbangan hukum 

dari hakim adalah sebagai berikut: 

1. Pertimbangan eksepsi 

a. Pertimbangan dalil mana yang harus dibuktikan 

b. Pertimbangan alat bukti eksepsi 

c. Pertimbangan alat bukti penggugat untuk melumpuhkan alat 

bukti eksepsi tergugat  

d. Pertimbangan dalil eksepsi tergugat yang dapat dibuktikan/tidak 

dapat dibuktikan 

e. Pertimbangan penerapan hukum  

f. Pertimbangan pengabulan eksepsi 
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  Sudikno Mertokusumo, op.cit., Hal  210. 
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 Ahmad Ali, 2008,  Menguak Tabir Hukum, Ciawi-Bogor: Ghalia Indonesia, Hal 160. 
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 Hermansyah, Portal Informasi Rakernas 2012 Mahkamah Agung RI, 

http://www.badilag.net/component/content/article/315-berita-kegiatan/13072-format-putusan-pa-

akan-dibahas-di-rakernas-2010.html, diakses 3 Oktober 2014 
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2. Pertimbangan pokok perkara 

a. Pertimbnangan dalil yang diakui tergugat  

b. Pertimbangan dalil yang dibantah 

c. Pertimbangan dalil-dalil yang harus dibuktikan  

d. Pertimbangan alat bukti penggugat 

e. Pertimbangan alat bukti tergugat untuk melumpuhkan alat bukti 

penggugat  

f. Pertimbangan dalil penggugat yang dapat dibuktikan  

g. Pertimbangan penerapan hukum 

h. Pertimbangan pengabulan atau penolakan gugatan konvensi 

i. Pertimbangan sita jaminan sah dan berharga 

3. Pertimbangan rekonvensi 

a. Pertimbangan dalil yang diakui tergugat rekonvensi  

b. Pertimbangan dalil rekonvensi yang dibantah 

c. Pertimbangan dalil rekonvensi yang harus dibuktikan 

d. Pertimbangan bukti penggugat rekonvensi 

e. Pertimbangan bukti tergugat rekonvensi untuk melumpuhkan 

bukti penggugat rekonvensi 

f. Pertimbangan dalil penggugat rekonvensi yang dapay dibuktikan 

atau tidak dapat dibuktikan  

g. Pertimbangan penerapan hukum 

h. Pertimbangan pengabulan rekonvensi atau penolakan rekonvensi 

i. Pertimbangan sita jaminan sah dan berharga dalam rekonvensi 

4. Pertimbangan intervensi 

a. Pertimbangan dalil intervensi yang diakui tergugat intervensi 

b. Pertimbangan dalil intervensi yang dibantah oleh tergugat  

c. Pertimbangan dalil intervensi yang harus dibuktikan  

d. Pertimbangan alat bukti penggugat intervensi 

e. Pertimbangan alat bukti penggugat intervensi untuk 

melumpuhkan bukti penggugat intervensi 

f. Pertimbangan dalil penggugat intervensi yang dapat dibuktikan 

atau yang tidak dapat dibuktikan  

g. Pertimbangan penerapan hukum  

h. Pertimbangan pengabulan gugatan intervensi atau penolakan 

intervensi  

i. Pertimbangan sita jaminan sah dan berharga dalam intervensi 

 

Putusan hakim selalu bersifat memaksa (dwigend), artinya jika ada 

pihak yang tidak mematuhinya, hakim dapat memerintahkan pihak yang 

bersangkutan supaya mematuhinya dengan kesadaran sendiri. Jika masih 
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tidak dipatuhi hakim dapat melaksakan putusannya dengan kekerasan 

(paksa), bila perlu dengan bantuan alat Negara, misalnya polisi.
15

 

2. Putusan Hakim 

Putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan 

merupakan sesuatu putusan dalam suatu perkara yang dapat 

menyelesaikan sengketa diantara pihak yang berperkara dengan sebaik-

baiknya. Adanya putusan hakim dapat menjadikan pihak-pihak yang 

bersengketa mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dalam perkara 

yang dihadapi. Untuk dapat memberikan putusan yang benar-benar 

menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai 

aparatur negara yang melaksanakan peradilan harus benar-benar 

mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, serta peraturan hukum yang 

mengaturnya yang akan diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis 

dalam peratudan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis 

seperti hukum kebiasaan. Karenanya dalam Undang-Undang tentang 

Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa hakim wajib menggali, 

mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup 

dalam masyarakat.
16

 

Putusan hakim merupakan suatu pernyataan yang dibuat dalam 

bentuk tertulis oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang 

untuk itu dan diucapkan di depan persidangan perkara yang terbuka untuk 

                                                 
15

 Abdulkadir Muhammad, 2000, Hukum Perdata Indonesia, Bandung : PT. Citra Aditya 

Bakti, Hal 22. 
16
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umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pada umumnya 

dengan tujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara 

perdaga guna terciptanya kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak 

yang bersengketa.  

Putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat (Bindende 

Kracht) Kekuatan mengikat ini adalah suatu kemestian yang praktis 

berhubung dengan tujuan acara perdata, yaitu untuk menentukan 

bagaimana pada akhirnya hubungan hukum antara kedua belah pihak 

untuk menentukan hukum menguasai soal yang menjadi perkara itu. Untuk 

dapat melaksanakan atau merealisir suatu hak secara paksa diperlukan 

suatu putusan pengadilan atau akta otentik yang menetapkan hak itu. Suatu 

putusan pengadilan dimaksud untuk menyelesaikan suatu persoalan atau 

sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya. Kalau pihak yang 

bersangkutan menyerahkan dan mempercayakan sengketanya pada 

pengadilan atau hakim untuk diperiksa atau di adili, hal ini mengandung 

pihak-pihak yang bersangkutan akan tunduk dan patuh pada putusan yang 

dijatuhkan. Putusan yang telah dijatuhkan itu haruslah dihormati kedua 

belah pihak. 

3. Waralaba 

Waralaba merupakan salah satu bentuk kerjasama yang berkembang 

pesat di Indonesia pada saat ini. Hal ini disebabkan waralaba merupakan 

usaha yang paling menguntungkan untuk mengembangkan dunia usaha. Di 

samping itu, waralaba merupakan perbaikan dari sistem pengembangan 
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usaha yang menggunakan cara penanaman modal secara langsung. Dengan 

sistem waralaba ini, akan terjadi penghematan biaya investasi yang 

seharusnya diperlukan untuk mendirikan dan memelihara jaringan 

distribusi yang luas. Penghematan ini karena jaringan distribusi akan 

terjadi sendirinya dengan semakin banyaknya pembeli franchisee dan 

franchisor akan mendapat loyalti dari penjualan lisensi.
17

 

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 

Tahun 2007 menyatakan bahwa: 

“Franchise (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”. 

  

Pasal 1 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

No. 42 Tahun 2007 menyatakan bahwa: 

“Pemberi waralaba (franchisor) adalah orang perseorangan atau 

badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau 

menggunakan waralaba yang dimilikinya kepada penerima waralaba. 

Sedangkan penerima waralaba (franchisee) adalah orang 

perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh pemberi 

waralaba untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan waralaba yang 

dimiliki pemberi waralaba”. 

 

Waralaba merupakan salah satu  metode pengembangan usaha secara 

tanpa batas ke seluruh bagian dunia. Hal ini berarti bahwa seorang 

franchisor  harus mengetahui secara pasti ketentuan-ketentuan hukum 

yang berlaku di negara di mana waralaba akan diberikan atau 

dikembangkan, agar nantinya franchisee tidak beralih wujud dari mitra 
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usaha menjadi kompetitor. Pada sisi lain, seorang atau suatu pihak 

franchisee yang menjalankan kegiatan usaha sebagai mitra usaha 

franchisor menurut ketentuan dan tata cara yang diberikan, juga 

memerlukan kepastian bahwa kegiatan usaha yang sedang dijalankan 

olehnya tersebut memang sudah benar-benar teruji dan merupakan suatu 

produk yang disukai oleh masyarakat, serta akan dapat memberikan suatu 

manfaat (finansial) baginya. Ini berarti waralaba sesungguhnya juga hanya 

memiliki satu aspek yang diharapkan baik oleh pengusaha pemberi 

waralaba maupun mitra usaha penerima waralaba, yaitu masalah kepastian 

dan perlindungan hukum.
18

 

 

E. Metode Penelitian 

Adapun metode-metode yang digunakan yang digunakan dalam skripsi 

ini, meliputi hal-hal sebagai berikut: 

1. Metode Pendekatan 

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan 

dengan pendekatan doktrinal, karena dalam penelitian ini hukum 

dikonsepkan, sebagai norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan 

oleh lembaga atau oleh pejabat negara yang berwenang. Hukum dipandang 

sebagai suatu lembaga yang otonom, terlepas dari lembaga-lembaga 

lainnya yang ada di masyarakat. Oleh karena itu pengkajian yang 
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dilakukan, hanyalah ”terbatas” pada peraturan perundang-undangan 

(tertulis) yang terkait dengan objek yang diteliti 

Dari berbagai jenis metode pendekatan yuridis normatif yang 

dikenal, penulis memilih bentuk pendekatan normatif yang berupa, 

inventarisasi peraturan perundang-undangan dan pengkajian terhadap taraf 

sinkronisasi baik yang  vertikan maupun yang horizontal    

2. Spesifikasi Penelitian 

Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif, karena 

bermaksud menggambarkan secara jelas, tentang berbagai hal yang terkait 

dengan objek yang diteliti, yaitu pertimbangan hukum dalam hal 

pemutusan perjanjian waralaba antara antara Salon Kecantikan De Grace 

dengan Salon Kecantikan dan Pelangsingan “Yemember” berdasarkan 

Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia No. 31/ARB/BANI-

SBY/1/2012 beserta putusan hakim dalam hal pemutusan perjanjian 

waralaba antara antara Salon Kecantikan De Grace dengan Salon 

Kecantikan dan Pelangsingan “Yemember” berdasarkan Putusan Badan 

Arbitrase Nasional Indonesia No. 31/ARB/BANI-SBY/1/2012. 

3. Sumber dan Jenis Data  

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder yaitu data yang berasal dari bahan-bahan pustaka. Pada 

penelitian ini data sekunder meliputi Putusan Badan Arbitrase Nasional 

Indonesia No. 31/ARB/BANI-SBY/1/2012. 
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4. Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan studi 

kepustakaan. Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data 

sekunder, yang dilakukan dengan cara, mencari, mengiventarisasi dan 

mempelajari peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, dan data-

data sekunder yang lain, yang terkait dengan objek yang dikaji.  Adapun 

instrumen pengumpulan yang digunakan berupa form dokumentasi, yaitu 

suatu alat pengumpulan data sekunder, yang berbentuk format-format 

khusus, yang dibuat untuk menampung segala macam data, yang diperoleh 

selama kajian dilakukan. 

5. Metode Analisis Data 

Data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan 

menggunakan metode normatif kualitatif, yakni suatu  pembahasan yang 

dilakukan dengan cara menafsirkan dan mendiskusikan data-data yang 

telah diperoleh dan diolah, berdasarkan (dengan) norma-norma hukum, 

doktrin-doktrin hukum dan teori ilmu hukum yang ada 

Pembahasan pada tahap awal dilakukan dengan cara melakukan 

inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan 

persoalan yang menjadi objek kajian. Data yang terkumpul akan 

diidentifikasikan secara analitis doktrinal, dengan menggunakan teori 

Hukum Murini dari Hans Kelsen.   

Sedangkan untuk tahap kedua akan dilakukan pembahasan yang 

berupa pengujian terhadap taraf sionkronisasi, antara berbagai data 
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sekunder (peraturan perundang-undangan) yang telah diiventarisir, yang 

menjadi objek penelitian  

Pada pembahasan tahap kedua ini, penarikan kesimpulan akan 

dilakukan secara deduktif, dimana:  

a. Peraturan perundang-undangan lain yang ada (disamping juga doktrin 

dan teori hukum), dijadikan sebagai premis mayornya,  

b. Data sekunder yang lain serta data primer yang terkait, sebagai premis 

minornya,   

c. Konklusi akan diambil dengan melihat ada tidaknya kesinkronan dan 

kesesuaian diantara data sekunder yang lain serta data primer yang 

terkait dengan berbagai peraturan perundang-undangan, doktrin dan 

teori hukum yang ada. 

 

F. Sistematika Penulisan Skripsi 

Untuk lebih memperjelas pemahaman dalam penelitian ini, penulis 

menjabarkan dalam 4 (empat) bab yang terdiri dari: 

BAB I berisi pendahuluan, yaitu terdiri dari: latar belakang masalah, 

pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka 

pemikiran, metode penelitian dan sistematika skripsi. 

BAB II berisi tinjauan pustaka, yaitu terdiri dari: ruang lingkup 

perjanjian yang mencakup tinjauan umum tentang perjanjian secara umum, 

tinjauan umum tentang waralaba, perlindungan hukum bagi para pihak, 

pertimbangan hakim, dan putusan hakim.  
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BAB III berisi hasil penelitian dan pembahasan, yang terdiri dari : 

pertimbangan hukum dalam hal pemutusan perjanjian waralaba antara Salon 

Kecantikan De Grace dengan Salon Kecantikan dan Pelangsingan 

“Yemember” dan  putusan hakim dalam hal pemutusan perjanjian waralaba 

antara Salon Kecantikan De Grace dengan Salon Kecantikan dan 

Pelangsingan “Yemember”. 

BAB IV penutup, berisi kesimpulan dan kesimpulan. 

 

 

 

 

 


