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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Belum kokohnya fundamental perekonomian Indonesia saat ini,

mendorong pemerintah untuk terus memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan

Menengah (UMKM). Sektor ini mampu menyerap tenaga kerja cukup besar dan

memberi peluang bagi UMKM untuk berkembang dan bersaing dengan

perusahaan yang lebih cenderung menggunakan modal besar (capital intensive).

Selain itu, eksistensi UMKM memang tidak dapat diragukan lagi karena terbukti

mampu bertahan dan menjadi roda penggerak ekonomi, terutama pasca krisis

ekonomi (Sudaryanto, dkk., 2014).

Disisi lain, UMKM juga menghadapi banyak sekali permasalahan, yaitu

terbatasnya modal kerja, sumber daya manusia (SDM) yang rendah, serta

minimnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (Sudaryanto, dkk., 2014).

Kendala lain yang dihadapi UMKM adalah keterkaitan dengan prospek usaha

yang kurang jelas serta perencanaan, visi dan misi yang belum mantap. Hal ini

terjadi karena UMKM bersifat income gathering yaitu menaikkan pendapatan,

yang ditandai dengan usaha milik keluarga, menggunakan teknologi yang masih

sederhana, kurang memiliki akses permodalan (bankable), dan tidak ada

pemisahan modal usaha dengan kebutuhan pribadi (Sudaryanto, dkk., 2014).

Berkaitan dengan peran strategis UMKM dalam perekonomian di

Indonesia dan berbagai kendala yang dihadapi oleh UMKM, maka pemerintah
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berupaya untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan UMKM melalui

pengembangan pola kemitraan. Salah satu bentuk pola kemitraan yang dipandang

potensial untuk meningkatkan kemajuan UMKM adalah waralaba (Pasal 27 UU

No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil jo Pasal 26 UU No. 20 Tahun 2008

tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Pola kemitraan ini juga diatur dalam

PP No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan.

Bisnis waralaba adalah tren bisnis masa depan dengan risiko kegagalan

yang kecil dimana pertumbuhannya sangat pesat dan memberi warna tersendiri

dalam perekonomian Indonesia. Popularitas bisnis waralaba sebagai suatu cara

pemasaran dan distribusi barang dan jasa memang semakin meningkat. Sebagai

salah satu sistem pemasaran yang efektif, maka keberadaan waralaba dianggap

mampu menjangkau pangsa pasar suatu jenis produk ke seluruh Indonesia.

Besarnya peluang bisnis waralaba di Indonesia menjadikan waralaba baik asing

maupun lokal bermunculan dan mengalami peningkatan yang sangat luar biasa.

Untuk seorang pemula dalam dunia bisnis, bentuk waralaba ini merupakan

alternatif untuk memulai sebuah bisnis (Arifiah, 2008). Bisnis waralaba ini

dipakai sebagai alternatif berwirausaha tanpa batas ke seluruh bagian dunia, yang

berarti pula seorang pemberi waralaba (franchisor) harus mengetahui secara pasti

ketentuan-ketentuam hukum yang berlaku di negara dimana waralaba akan

dikembangkan agar nantinya penerima waralaba (franchisee) tidak beralih dari

mitra usaha menjadi kompetitor.

Pada sisi lain, franchisee yang menjalankan kegiatan usaha sebagai mitra

franchisor menurut ketentuan dan tata cara yang diberikan, juga memerlukan
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kepastian bahwa kegiatan usaha yang sedang dijalankan olehnya memang benar-

benar teruji dan memang merupakan suatu produk yang disukai masyarakat serta

akan dapat memberikan suatu manfaat (finansial) baginya (Arifiah, 2008). Ini

berarti waralaba sesungguhnya juga memiliki aspek penting bagi franchisor dan

franchisee.

Bisnis waralaba ini didasarkan atas suatu perjanjian kerjasama antara

franchisee dengan franchisor. Perjanjian ini merupakan salah satu aspek

perlindungan hukum kepada para pihak dari perbuatan yang merugikan pihak lain.

Jika salah satu melanggar isi perjanjian, maka pihak yang lain dapat menuntut

pihak yang melanggar sesuai dengan hukum yang berlaku (Arifiah, 2008). Meski

demikian, walaupun terdapat perjanjian namun seringkali masih terjadi konflik

antara franchisee dengan franchisor, karena hal-hal yang sudah diperjanjikan

secara bersama ternyata tidak dipenuhi oleh salah satu pihak. Misalnya, franchisor

tidak memberikan training seperti yang dijanjikan, franchisor menolak untuk

memperbarui perjanjian dan kemudian mendistribusikan sendiri produknya di

wilayah franchisee, franchisee tidak memenuhi kewajiban membayar royalti tepat

waktu dan tidak memenuhi SOP yang dapat mengakibatkan rusaknya standar

yang telah ditetapkan oleh franchisor (Ruauw, 2013).

Waralaba pada prinsipnya adalah kerjasama investasi dalam menjalankan

bisnis, sehingga keberhasilannya sangat tergantung pada kerjasama yang baik

antara franchisee dan franchisor dengan saling memperhatikan hubungan antara

keduanya yang menyangkut hak dan kewajiban. Hal-hal yang diatur oleh hukum

dan perundang-undangan merupakan das sollen yang harus ditaati oleh para pihak
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dalam perjanjian waralaba. Jika para pihak mematuhi peraturan dan tidak

melanggar dari aturan main yang ada, maka tidak akan timbul permasalahan

dalam perjanjian waralaba ini. Dalam kenyataan kehidupan masyarakat seringkali

terjadi pelanggaran dari aturan yang sudah ada. Berlakunya hukum dari pola

harapan dan pelaksanaannya (expectation and performance) ini memberikan

bobot yang lebih realistis serta dinamis terhadap berlakunya hukum (Rahardjo

dalam Harnoko & Ratnawati, 2015).

Saat ini perlindungan hukum bagi masyarakat pelaku usaha, khususnya

investor perlu mendapatkan pemerataan hasil-hasil pendapatan dapat dinikmati

dengan aman, sah, dan tidak perlu menimbulkan masalah hukum dikemudian hari.

Ini berarti bahwa format bisnis waralaba sesungguhnya memiliki satu aspek yang

didambakan oleh franchisor maupun mitra usahanya, yaitu masalah kepastian dan

perlindungan hukum. Berdasarkan masalah-masalah ini, tampak bahwa format

bisnis waralaba menyimpan potensi konflik (Rahardjo dalam Harnoko &

Ratnawati, 2015). Dalam waralaba bisnis Churrios terdapat potensi konflik,

seperti perjanjian waralaba yang telah disepakati tidak berjalan sesuai dengan

perjanjian, pembayaran royalti tidak sesuai, dan franchisor meminta tambahan fee

atau royalti kepada franchisee.

Sistem bisnis waralaba melibatkan dua belah pihak yang saling sepakat

untuk melakukan kerjasama saling menguntungkan dengan berbagai persyaratan

yang disetujui dan dituangkan dalam perjanjian kontrak yang disebut perjanjian

waralaba (franchise agreement). Perjanjian ini harus memiliki dasar hukum yang

merupakan bagian dari perjanjian atau kontrak, seperti yang diatur dalam
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KUHPerdata pasal 1338 ayat (1), serta Pasal 1233-1456; PP No. 42 Tahun 2007

tentang Franchise; Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.

259/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran

Usaha Franchise; Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 31/M-

DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba. Meskipun terdapat

perangkat hukum yang memadai dalam mengatur perjanjian waralaba, namun

praktek perjanjian waralaba yang belum sesuai dengan peraturan yang berlaku

masih relatif banyak, dan hal ini diindikasikan dengan masih banyaknya konflik

antara franchisee dan franchisor meskipun mereka terikat dalam perjanjian

waralaba.

Bisnis CHURROS adalah bisnis makanan Churros. Churros atau donat ala

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

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

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

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

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

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

sarapan pagi dengan dicelupkan pada minuman coklat panas yang kental.

Bisnis CHURRIOS berdiri tahun 2013 dan hingga saat ini sudah memiliki

dua cabang dan tiga cabang waralaba. Upaya untuk melindungi Franchisor dan

Franchisee dengan melakukan perjanjian waralaba.Meski demikian, masih

terdapat keluhan-keluhan dari Franchisee terhadap dukungan Franchisor dalam

pengelolaan bisnis dan satufranchisee tidak melakukan perpanjangan dari
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perjanjian waralaba (terdapat indikasi pelaksanaan perjanjian waralaba belum

sesuai harapan).

Berkaitan dengan latar belakang ini, maka judul skripsi ini adalah

“Pelaksanaan Perjanjian Waralaba pada Bisnis CHURRIOS Menurut Peraturan

Pemerintah No. 42 Tahun 2007”.

1.2 Perumusan Masalah dan Pembatasan Masalah

1.2.1 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka perumusan

masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah perjanjian waralaba pada bisnis CHURRIOS memenuhi PP No. 42

Tahun 2007?

2. Apa faktor-faktor yang menghambat waralaba pada bisnis CHURRIOS

dalammemenuhiPP No. 42 Tahun 2007?

1.2.2 Pembatasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada kajian pelaksanaan perjanjian waralaba pada

bisnis CHURRIOS di Kota Semarang. Kajian di dasarkan pada PP No. 42 Tahun

2007 Pasal 5.
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan pembatasan masalah yang ada di

atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis apakah perjanjian waralaba pada bisnis

CHURRIOS memenuhi PP No. 42 Tahun 2007.

2. Mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat waralaba

pada bisnis CHURRIOS dalammemenuhi PP No. 42 Tahun 2007.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoretis dan manfaat

praktis. Kedua harapan tersebut adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan memberikan tambahan

bukti empiris mengenai pelaksanaan perjanjian waralaba menurut PP No. 42

Tahun 2007. Dengan demikian Ilmu Enterpreneur, khususnya sistem waralaba

semakin berkembang pesat.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini memberikan informasi dan referensi

khususnya  bagi franchisor dan franchisee bisnis CHURRIOS mengenai

pelaksanaan perjanjian waralaba menurut PP No. 42 Tahun 2007. Dengan

demikian kedua belah pihak dapat memperbaiki isi perjanjian yang sudah ada

dengan tujuan perjanjian yang ada memiliki kekuatan hukum yang kuat, serta
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mampu melindungi kedua belah pihak dengan baik. Adanya jaminan

keamanan hukum ini, sekiranya mendorong perkembangan bisnis CHURRIOS

ke depan khususnya dalam penerapan sistem waralabanya. Selain itu, hasil

penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan dan pengalaman kepada

penulis mengenai implikasi teori, khususnya pelaksanaan PP No. 42 Tahun

2007 pada perjanjian waralaba bisnis CHURRIOS.
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