
 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Perlindungan Hukum 

Pemaknaan kata perlindungan hukum secara kebahasan mencakup unsur-unsur, 

yaitu:  

1. Unsur tindakan melindungi;  

2. Unsur pihak-pihak yang melindungi; dan  

3. Unsur cara-cara melindungi. 

Dengan demikian kata perlindungan mengandung makna, yaitu suatu tindakan 

perlindungan atau tindakan melindungi pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk 

pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu.
5
 

Berdasarkan unsur-unsur diatas, berarti kata perlindungan makna, yaitu suatu 

tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang 

ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu. Dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara perlindungan terhadap konsumen dapat 

dilakukan melalui berbagai bentuk diantaranya perlindungan ekonomi, sosial, 

politik dan perlindungan hukum. 

 

                                                           
5
Wahyu Sasongko, Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen,(Bandar 

Lampung:UNILA,2007), hlm 30. 
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Perlindungan hukum dapat diartikan perlindungan oleh hukum atau perlindungan 

dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Ada beberapa cara perlindungan 

secara hukum, antara lain sebagai berikut: 

1. Membuat peraturan (by giving regulation), yang bertujuan untuk : 

a. Memberinya hak dan kewajiban; 

b. Menjamin hak-hak para subyek hukum 

2. Menegakkan peraturan (by the law enforcement) melalui: 

a. Hukum administrasi Negara yang berfungsi untuk mencegah (preventif) 

terjadinya pelanggaran dengan perijinan dan pengawasan. 

b. Hukum pidana yang berfungsi untuk mengulangi (repressive) setiap 

pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara 

mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman. 

c. Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak (curative 

recovery), dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.
6
 

B. Rahasia Dagang  

1. Pengertian Rahasia Dagang  

Rahasia Dagang didefinisikan sebagai berikut : 

“A trade secret is any formula, pattern, device or compilation of information 

which used in one’s bussines, and which gives him oppurtinity to obtain and 

advantage over competitors who don’t know use it ”. Pengertian lain tentang 

Rahasia Dagang adalah padanan bahasa Indonesia untuk undiscloused information 

sebagaimana tertulis dalam TRIPs(Agreement Trade Related Aspect Of Intelectual 

Property). Istilah undiscloused information memberi jaminan bagi mereka yang 

                                                           
6
Ibid, hlm 31 
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memang tidak ingin membuka informasi usahanya yang berada dalam kontrolnya, 

dengan beberapa syarat antara lain:
7
 

a. Informasi tersebut memang rahasia dalam pengertian bahwa informasi itu 

bukan seperangkat konfigurasi atau perakitan (assembly) yang persis dari 

komponen-komponen yang umumnya dikenal oleh lingkungan orang yang 

biasa berurusan dengan informasi tersebut, dan 

b. Informasi itu dijaga kerahasiaannya. 

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan yang dimaksud dengan Rahasia 

Dagang yaitu Rahasia adalah sesuatu yang sengaja disembunyikan supaya tidak 

diketahui orang lain. Sedangkan Dagang artinya pekerjaan yang berhubungan 

dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan. Pada 

prinsipnya Rahasia Dagang merupakan segala informasi yang tidak diketahui 

umum dalam rangka kegiatan perdagangan, informasi yang sangat strategis 

sifatnya ini memiliki  potensi dan secara aktual mengandung nilai ekonomis yang 

tinggi karena dapat  digunakan untuk alat bersaing dengan para competitor.
8
 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang juga 

memberikan pengertian Rahasia Dagang yaitu informasi yang tidak diketahui oleh 

umum di bidang teknologi dan bisnis mempunyai nilai ekonomi karena berguna 

dalam kegiatan usaha,dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. 

 

                                                           
7
 Achmad Zen Umar Purba, Hak Kekayaan Intelektual Pasca Trips, (Bandung: PT 

Alumni, 2011), hlm 80 

 
8
ejournal.unsrat.ac.id/ diakses 21 oktober 2014 pkl 17.12 wib. 
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Kalau melihat pengertian yang diberikan oleh undang-undang rahasia dagang 

dapat ditarik beberapa unsur : 

a. Informasi rahasia yang tidak diketahui oleh umum 

b. Memiliki nilai ekonomis karena berguna bagi kegiatan usaha dijaga 

kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang 

Sehingga dapat disimpulkan dari berbagai pengertian rahasia dagang merupakan 

segala informasi yang tidak diketahui umum dalam rangka kegiatan perdagangan, 

informasi yang sangat strategis sifatnya ini memiliki potensi dan secara aktual 

mengandung nilai ekonomis yang tinggi karena dapat digunakan untuk alat 

bersaing dengan para kompetitor. 

2. Konsep dan Teori Perlindungan  Rahasia Dagang 

a. Konsep Rahasia Dagang  

Atas dasar persetujuan TRIPs (Trade Related Aspects Of Intelectual Property 

Rights), setiap negara anggota wajib memberikan perlindungan hukum terhadap 

rahasia dagang (trade secret) dalam bentuk undang-undang nasional masing-

masing negara. Indonesia sebagai negara anggota persetujuan TRIPs juga 

memiliki hak kekayaan intelektual di bidang rahasia dagang yang diatur dengan 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. 

Menurut ketentuan Pasal 1 butir 1 undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 bahwa: 

“Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum dibidang 

teknologi dan/atau bisnis,mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam 

kegiatan usaha,dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang”. 
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Bertolak dari ketentuan tersebut, informasi dapat digolongkan Rahasia Dagang 

apabila memenuhi kriteria pokok berikut : 

1) Temasuk bidang teknologi atau bisnis  

2) Tidak diketahui oleh umum 

3) Bernilai ekonomi dalam kegiatan usaha dan 

4) Dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang 

Apabila kriteria pokok tersebut dihubungkan dengan empat kriteria pokok Trade 

Secret dalam Law Confidence menurut sistem hukum Anglo Saxon, dapat dilihat 

kesamaannya sebagai berikut: 

1) Dalam law confindence digunakan kriteria economic value sedangkan dalam 

Undang-Undang Rahasia Dagang digunak kriteria “nilai ekonomi” 

2) Dalam law confindence digunakan kriteria secret value, sedangkan dalam 

Undang-Undang Rahasia Dagang digunakan “kriteria tidak diketahui umum”. 

3) Dalam law confidence digunakan kriteria scope industry and trade,s 

sedangkan dalam undang-undang rahasia dagang digunakan kriteria “bidang 

teknologi atau bisnis”. Teknologi termasuk lingkup industri, sedangkan bisnis 

termasuk lingkup dagang. 

4) Dalam law confidence digunakan disclosure of secrecy, sedangkan dalam 

undang-undang rahasia dagang digunakan kriteria “ dijaga kerahasiaannya 

oleh pemilik rahasia dagang”. Baik itu disclosure of secrecy maupun dijaga 

kerahasiaannya jika diketahui umum akan mengakibatkan kerugian bagi trade 

secret maupun rahasia dagang. 

Berdasarkan analisis hubungan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam konsep 

trade secret dan konsep rahasia dagang sebenarnya terdapat kesamaan 
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makna.dengan demikian, konsep rahasia dagang dalam undang-undang rahasia 

dagang sudah sesuai dengan konsep trade secret dalam law confidence menurut 

sistem hukum Anglo Saxon yang sudah ada dan berlaku lebih dahulu. Konsep 

rahasia dagang dalam undang-undang rahasia dagang juga sudah menyesuaikan 

denganstandar yang ditetapkan dalam persetujuan TRIPs (Trade Related Aspects 

Of Intelectual Property Rights).
9
 

b. Teori Perlindungan Rahasia Dagang 

Teori Perlindungan Rahasia Dagang didasarkan beberapa teori yaitu sebagai 

berikut
10

 : 

1) Teori Hak Milik 

Teori hak milik merupakan salah satu teori mengenai perlindungan rahasia dagang 

karena rahasia dagang merupakan salah satu aset. Sebagai hak milik rahasia 

dagang bersifat eksklusif dan dapat dipertahankan terhadap siapapun yang 

berupaya menyalahgunakan atau memanfaatkan tanpa hak. Pemilik memiliki hak 

untuk memanfaatkan seluas-luasnya selama tidak melanggar undang-undang yang 

berlaku. Prinsip Hak milik ini juga dikenal dalam BW dalam Pasal 570 

menyatakan bahwa : “Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu 

kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu 

dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bertentangan dengan undang-undang 

atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak 

menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu 

                                                           
9
Abdulkadir Muhammad, Kajian Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, (Bandung: Citra 

Aditya Bakti, 2007, hlm 277-278. 

 
10

Ahmad Ramli,Loc Cit, hlm 49-53 
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dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi 

kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undang-undang dan dengan 

pembayaran ganti rugi”. 

Pengertian Pasal 570 BW ini menunjukkan bahwa hak milik adalah hal yang 

paling utama dimana pemilik dapat menguasai benda itu sebebas-bebasnya dalam 

arti dapat memperlakukan perbuatan hukum atas benda itu secara eksklusif 

disamping dapat pula melakukan perbuatan-perbuatan materil atas benda itu. 

Dalam Pasal 570 BW ini juga menunjukkan bahwa adanya pembatasan atas hak 

milik tersebut, yang berarti bahwa hak milik itu tidak boleh bertentangan dengan 

undang-undang dan ketertiban umum, tidak mengakibatkan gangguan dan adanya 

kemungkinan pencabutan hak. 

2) Teori Kontrak  

Teori kontrak merupakan dasar yang paling sering dikemukakan dalam proses 

pengadilan mengenai rahasia dagang. Dalam sistem hukum Indonesia yang 

mengadopsi prinsip Hukum Eropa Kontinental dianut bahwa kontrak atau 

perjanjian pada umumnya merupakan sumber perikatan (Pasal 1233 BW). Sesuai 

dengan Pasal 1338 BW bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai 

undang-undang. Dengan demikian perjanjian-perjanjian yang dibuat para pihak 

tidak dapat ditarik kembali secara sepihak dan pelanggaran atas hal tersebut 

merupakan wanprestasi. 

Prinsip-prinsip kontraktual ini pun dijadikan dasar perlindungan know-howdalam 

hukum Belanda yang mengklasifikasikan perlindungan sebelum kontrak ditutup, 

pada saat kontrak berjalan dan pada saat kontrak telah berakhir. Prinsip 



19 
 

perlindungan berdasarkan hukum kontrak ini sangat relevan dengan bentuk 

perlindungan berdasarkan sistem hukum perburuhan atau hukum ketenagakerjaan. 

Hubungan antara pengusaha dan karyawan merupakan salah satu masalah penting 

Berkenaan dengan rahasia dagang. Tingginya tingkat keluar masuk karyawan dari 

satu perusahaan keperusahaan lain menyebabkan perlunya pengaturan Rahasia 

Dagang ini diintegrasikan kedalam undang-undang ketenagakerjaan. Teori ini pun 

terkait dengan masalah “orang dalam” perusahaan (insider trading). Perlu 

ditegaskan di sini bahwa suatu perjanjian yang dibuat oleh perusahaan dengan 

karyawannya yang isinya melarang penggunaan teknologi atau informasi yang 

telah diketahui secara umum atau merupakan public domain adalah suatu tindakan 

yang dianggap sebagai cacat hukum. 

3) Teori Perbuatan Melawan Hukum 

Perlindungan rahasia dagang juga terkait dengan teori perbuatan melawan hukum. 

Prinsip ini banyak juga dianut oleh berbagai Negara untuk mengatasi persaingan 

curang yang dilakukan oleh competitor lain. Sebagaimana yurisprudensi Belanda 

sejak tahun 1919 yang diikuti oleh yurisprudensi di Indonesia telah memperluas 

pengertian “perbuatan melawan hukum” (onrechtmatige daad) sebagai berikut : 

“Suatu perbuatan atau kelalaian yang langgar hak orang lain atau bertentangan 

dengan kewajiban hukum sipelaku, atau bertentangan kesusilaan, atau 

bertentangan dengan sikap hati-hati yang perlu diperhatikan di dalam pergaulan 

masyarakat terhadap kepentingan lahiriah maupun milik orang lain.” 
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Sedangkan seseorang dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum 

dalam hal rahasia dagang yaitu ketika secara tanpa hak memanfaatkan informasi 

Rahasia Dagang dengan cara : 

a) Memperoleh dengan tata cara yang tidak lazim 

b) Mengungkapannya atau penggunaannya mengakibatkan dilanggarnya 

kerahasiaan yang diperoleh dari orang lain yang mengungkapkan rahasia itu 

kepadanya, atau 

c) Mempelajari Rahasia Dagang tersebut dari orang ketiga yang memperoleh 

informasi tersebut secara tidak patut atau pengungkapan pihak ketiga ini 

merupakan pelanggaran juga 

d) Mempelajari Rahasia Dagang tersebut dan kemudian mengungkapkannya 

dengan menyatakan bahwa hal tersebut merupakan pembukaan rahasia 

dagang  dengan sengaja. 

Di Barat ada beberapa teori yang melandasi adanya perkembangan kebijakan dan 

kepedulian mengenai perlindungan aset-aset intelektual atau HKI, termasuk 

Rahasia Dagang teori-teori tersebut dikenal sebagai teori “reward”, teori 

“recovery” dan teori “incentive”, yang dimaksud dengan teori-teori ini adalah :
11

 

1) Teori reward menyatakan, sebenarnya bahwa pencipta ataupenemu yang 

menghasilkan penemuan yang harus dilindungi harus diberi penghargaan atas 

jerih payahnya menghasilkan penemuan. Terkandung pengertian dari 

masyarakat mengenai penghargaan atas jerih payah seseorang, atau suatu 

pengakuan atas keberhasilan yang dicapai. Reward Theory mendalilkan 

                                                           
11

Wacanahukum.Blogspot.Com/2013/02/Perlindungan-Hukum-Rahasia-Dagang,diunduh 

pada tanggal 30 november 2014 pkl.07.00 wib. 

http://wacanahukum.blogspot.com/2013/02/perlindungan-hukum-rahasia-dagang_20.html
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bahwa apabila individu-individu yang kreatif diberi insentif berupa hak 

eksklusif, maka hal ini akan merangsang individu-individu lain untuk 

berkreasi. 

2) Teori “recovery” menyatakan bahwa penemu atau pencipta setelah 

mengeluarkan jerih payah dan waktu serta biaya, harus memperoleh 

kesempatan untuk memperoleh kembali sesuatu dari apa yang telah 

dikeluarkannya. 

3) Teori “incentive” menyatakan bahwa dalam rangka menarik upaya dan dana 

bagi pelaksanaan dan pengembangan kreativitas penemuan, serta 

menghasilkan sesuatu yang baru, diperlukan adanya suatu “intensif” yang 

dapat memacu agar kegiatan-kegiatan penelitian yang dapat dimaksudkan 

dapat terjadi. 

4) Teori “risk” yang mengakui bahwa kekayaan intelektual adalah hasil karya 

yang mengandung resiko. Kekayaan Intelektual yang merupakan hasil dari 

suatu penelitian mengandung resiko yang memungkinkan orang lain telah 

lebih dahulu menemukan cara tersebut ataupun memperbaikinya, dan dengan 

demikian wajar untuk memberikan perlindungan terhadap upaya atau kegiatan 

yang mengandung risiko tersebut. 

Terdapat teori lain mengenai peranan perlindungan milik intelektual di Negara-

negara berkembang, disebut dengan istilah teori “public benefit” atau “economic 

growth stimulus”, atau “social rate of return” atau bahkan teori “more things will 

happen”. Inti teori ini mengakui bahwa perlindungan atas hak kekayaan 

intelektual adalah suatu alat dari pembangunan ekonomi. Pembangunan 
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ekonomiadalah keseluruhan tujuan dibangunnya suatu sistem perlindungan atas 

sistem perlindungan atas hak kekayaan intelektual yang efektif. 

Teori-teori yang telah dikemukakan merupakan teori-teori dasar perlindungan 

rahasia dagang yang sangat berpihak kepada negara-negara maju, sedangkan 

untuk negara berkembang dengan budaya seperti Indonesia maka teori yang 

diusulkan adalah teori kepentingan dan perikatan yang intinya adalah sebagai 

berikut : 
12

 

1) Teori kepentingan  

Mengingat rahasia dagang saat ini sudah digolongkan HKI maka teori-teori 

perlindungan HKI harus berlaku bagi objek tersebut, kecuali teori-teori berkaitan 

dengan prinsip konstitutif. 

Teori ini mengandung pengertian bahwa perlindungan rahasia dagang adalah 

sebagai bagian dari penghargaan kepada hak-hak masyarakat atas segala jerih 

payahnya berupa kreativitas dalam melahirkan hal- hal baru yang dapat digunakan 

untuk meningkatkan usahanya dalam mencapai kesejahteraan umat manusia dan 

kepentingan umum yang lebih luas serta terhindar dari kemungkinan pencurian 

pihak lain. 

2) Teori perikatan  

Rahasia Dagang adalah objek dari perikatan dimana perikatan itu sendiri 

melahirkan hak dan kewajiban antara pihak, baik yang lahir karena perjanjian 

maupun karena Undang-Undang. Dasar hak dan kewajiban dari perikatan 

                                                           
12

Ahmad Ramli, Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang, hlm 74-76 
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merupakan hal yang lebih luas dibandingkan dengan teori dasar perindungan 

rahasia dagang berupa kontrak dan perbuatan melawan hukum semata-mata.  

Hal ini karena seseorang melalui dasar teori perikatan dapat saja dituntut untuk 

memilik kewajiban bertanggung jawab sesuai dasar perikatan berupa pemenuhan 

kebutuhan perundang-undangan, baik yang terjadi karena perbuatan manusia 

maupun semata-mata karena Undang-Undang. Prinsip perikatan ini dapat 

dijadikan dasar kewajiban perlindungan rahasia dagang meskipun diantara orang 

tersebut dengan pemilik Rahasia Dagang tidak terlibat perjanjian atau perbuatan 

melawan hukum.   

3. Pengaturan Perlindungan  Rahasia Dagang  

Pengaturan tentang rahasia dagang di Indonesia masih baru, dasar dari pengaturan 

ini adalah diratifikasinyaAgreement Establishing the World Trade Organization 

(Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagang Dunia atau WTO) yang 

mencakup juga Agreementon Trade Related Aspects of Intellectual Property 

Rights (Persetujuan TRIPs) dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 sehingga 

perlu diatur tentang rahasia dagang. 

Di Indonesia rahasia dagang diatur pertama kali melalui Undang-Undang No. 30 

Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, pada awalnya perlindungan hukum 

menyangkut segala bentuk praktek-praktek persaingan tidak sehat telah diatur 

oleh rambu-rambu dan norma-norma pada Pasal 1365 KUHPerdata dan Pasal 382 

bis KUHP, namun kemudian menjadi masalah setelah tentang hal itu dikemas 

sebagai produk kekayaan intelektual, ini berarti konsepunfair competition sebagai 
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hukum yang bersifat umum lebih dipersempit atau difokuskan kepada hukum 

yang melindungi adanya praktek curang bermotif komersial.  

Kebutuhan itu diformulasikan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 

Tentang Rahasia Dagang. Secara umum dapat dikatakan bahwa undang-undang 

rahasia dagang ini juga melengkapi Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang 

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sah 

Rahasia Dagang merupakan masalah HKI yang pelik, konsep perlindungan hak 

rahasia dagang sebagaimana hak kekayaan intelektual lainnya adalah melindungi 

hak milik dari tindakan orang lain yang mempergunakannya tanpa hak. 

Sebagaimana kita ketahui bahwa rahasia dagang adalah informasi  yang tidak 

diketahui secara umum atau diketahui secara terbatas oleh pihak-pihak tertentu 

tentang hal-hal yang menyangkut dagang. Informasi dagang ini perlu diproteksi 

kerahasiaannya karena: 

a. Secara moral memberikan penghargaan kepada pihak  yang menemukan; 

b. Secara materi memberikan insentif.
13

 

Perlindungan rahasia dagang diberikan apabila suatu informasi dianggap bersifat 

rahasia. Rahasia artinya suatu informasi yang tidak diketahui secara 

umum. Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak 

yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut. 

Layak dan patut  adalah semua langkah  yang memuat ukuran kewajaran, 

kelayakan dan kepatutan yang harus dilakukan, misalnya dalam suatu perusahaan 

                                                           
13

http://atmajaya.ac.id/web/KontenUnit.aspx diakses 24 maret 2015 pkl.10.00 wib. 
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ada prosedur baku cara penyimpanan arsip-arsip yang dirahasiakan. Adanya 

perjanjian kerahasiaan yang ditandatangani oleh karyawan ketika awal 

penerimaan pegawai atau pekerja yang berkerja di lingkungan rahasia itu 

dioperasionalkan sehingga rahasia itu benar-benar terlindungi. 

Ada 3 perbedaan pokok antara rahasia dagang dengan bentuk HKI lain seperti hak 

cipta, paten, dan merek. Ketiga perbedaan itu dapat diuraikan sebagai berikut : 

1) Bentuk HKI lain tidak bersifat rahasia. Bentuk HKI lain mendapat 

perlindungan karena merupakan sejenis kekayaan yang dimiliki orang lain. 

Kalau informasi mengenai suatu penemuan tidak diungkapkan, perlindungan 

paten tidak dapat diproleh dari Negara. Kalau karya hak cipta atau sebuah 

merek tidak digunakan secara umum, maka tidak ada nilai komersialnya. 

Rahasia dagang mendapat perlindungan karena sifat rahasianya menyebabkan 

informasi itu bernilai. Rahasia dagang terdiri dari informasi yang hanya 

bernilai komersial kalau kerahasiaannya hilang. 

2) Rahasia dagang mendapat perlindungan meskipun tidak memiliki kreativitas 

atau pemikiran baru. Yang penting adalah rahasia dagang tidak diketahui 

secara umum. 

3) Bentuk HKI lain selalu berbentuk tertentu yang dapat ditulis, digambar atau 

dicatat secara persis sesuai dengan syarat pendaftran yang ditetapkan oleh 

instansi pemerintah. Rahasia dagang tidak semestinya ditulis, yang penting 

bukan bentuk tulisan atau pencatatan informasi yang persis, tetapi 

penggunaan konsep, ide, atau informasinya sendiri yang dapat diberikan 
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kepada pihak lain secara lisan. Hal ini berbeda dengan hak paten atau 

merek
14

.  

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa untuk mendapatkan 

perlindungan rahasia dagang dalam prosedurnya berbeda dengan HKI bidang 

lain. Dalam HKI bidang lain yang memerlukan prosedur pendaftaran untuk 

mendapatkan perlindungan, sedangkan rahasia dagang tidak perlu melalui 

prosedur pendaftaran. 

Pasal 3 Undang-undang rahasia dagang, menjelaskan bahwa rahasia dagang 

mendapat perlindungan apabila:  

1. Bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu 

atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat. 

2. Memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat 

digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial 

atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi. 

3. Dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya 

telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut 

Sehingga rahasia dagang untuk mendapatkan perlindungan tidak perlu melalui 

prosedur pendaftaran kecuali dalam hal pengalihan hak rahasia dagangnya yang 

harus dicatatkan  pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, seperti 

yang dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (1) undang-undang 

rahasia dagang 
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C. Waralaba 

Waralaba atau Frachising dari bahasa Perancis untuk kejujuran atau kebebasan 

adalah hak-hak untuk menjual suatu produk atau jasa maupun layanan, sedangkan 

menurut versi pemerintah Indonesia yang dimaksud dengan waralaba adalah 

perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak memanfaatkan dan atau 

menggunakan  hak dari  kekayaan intelektual (HKI) atau pertemuan dari ciri khas 

usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang 

ditentukan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan 

barang dan jasa. 

Sedangkan menurut asosiasi franchise Indonesia, yang dimaksud dengan waralaba 

ialah suatu sistem pendistribusian barang atau jasa kepada pelanggan akhir, 

dimana pemilik merek (Franchisor) memberikan hak kepada individu atau 

perusahaan untuk melaksanakan bisnis dengan merek, nama, sistem, prosedur dan 

cara-cara yang telah ditetapkan sebelumnya dalam jangka waktu tertentu.
15

 

Istilah Franchise dipakai sebagai padanan istilah bahasa indonesia “waralaba”. 

Waralaba terdiri dari kata wara artinya lebih atau istimewa, sedangkan laba 

artinya untung. Jadi arti kata waralaba dapat diartikan sebagai usaha yang 

memberikan untung lebih atau laba istimewa. Istilah waralaba pertama kali 

diperkenalkan oleh Lembaga Pendidikkan Dan Pembinaan Manajemen di Jakarta. 

Dalam dunia bisnis para pelaku bisnis Indonesia lebih mengenal dan senang 

menggunakan istilah aslinya Franchise daripada Waralaba.  
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Kedua istilah tersebut muncul dalam hukum bisnis di Indonesia. Menurut 

ketentuan Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 :  

“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”. 

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, dapat dirinci unsur-unsur definisi franchise 

sebagai berikut :
16

 

1. Perikatan  

Franchise adalah perikatan yang bersumber dari perjanjian antara pihak 

franchisor dan pihak franchisee. Perjanjian tersebut bersifat pemberian izin 

kepada franchisee dengan persyaratan tertentu untuk menjalankan bisnis franchise 

yang dimiliki franchisor. 

2. Franchisor dan franchisee  

Franchisor adalah badan usaha atau perseorangan  yang memberikan hak kepada 

pihak lain untuk memanfaatkan atau menggunakan hak kekayaan intelektual atau 

penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki. Franchisee adalah badan usaha atau 

perseorangan yang diberi hak untuk memanfaatkan atau menggunakan hak 

kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimilikinya. 

3. Hak pemanfaatan atau penggunaan  

Hak pemanfaatan atau penggunaan merupakan hak untuk ikut memetik dan 

menikmati keuntungan materil atas hak ekonomi yang melekat pada kekayaan 
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intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha, yang diberikan pihak franchisor 

kepada pihak franchisee berdasarkan perjanjian. 

4. Kekayaan intelektual/penemuan/ciri khas usaha 

Kekayaan intelektual meliputi antara lain nama, merek, nama dagang, logo, hak 

cipta, rahasia dagang, dan paten. Penemuan atau ciri khas usaha, misalnya 

,sistem manajemen, cara penjualan, atau penataan dan pendistribusian yang 

merupakan karakteristik dari pembelinya. Pada kekayaan intelektual atau 

penemuan atau ciri khas usaha melekat hak ekonomi yaitu hak untuk memetik 

dan menikmati keuntungan materil. 

5. Imbalan royalti 

Hak pemanfaatan atau kegunaan kekayaan intelektual atau penemuan atau cirri 

khas usaha itu diproleh dengan memberikan Imbalan kepada franchisor yang 

biasa disebut royalti. Jumlah dan cara pembayaran royalti ditentukan dalam 

perjanjian. 

6. Persyaratan  

Persyaratan adalah ketentuan-ketentuan yang ditentukan oleh pihak franchisor 

yang wajib dipatuhi dan dipenuhi oleh pihak franchisee dalam melakukan bisnis 

franchise.Ketentuan-ketentuan tersebut umumnya tercantum didalam perjanjian. 

Penyediaan, penjualan barang, atau jasa 

7. Penyediaan, penjualan barang, atau jasa  

Hak pemanfaatan atau penggunaan kekayaan intelektual atau penemuan atau 

ciri khas usaha itu diproleh dalam rangka penyediaan, penjualan barang atau 

jasa yang diizinkan oleh franchisor. Penyediaan barang atau jasa itu, misalnya 
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pengadaan barang atau jasa yang sama seperti yang disediakan oleh franchisor. 

Penjualan barang atau jasa itu sama seperti yang dipasarkan oleh franchisor.  

Menurut Charles L. Vauhn istilah franchise dipahami sebagai bentuk 

kegiatanpemasaran dan distribusi yang didalamnya sebuah perusahaan 

memberikan hak atau priviledge untuk menjalankan bisnis secara tertentu dalam 

waktu dan tempat tertentu kepada individu atau perusahaan yang relatif lebih 

kecil. Sedangkan Douglas J. Queen memberikan pengertian franchise sebagai 

suatu metode perluasan pemasaran, dan bisnis. Pemegangfranchiseyang membeli 

suatu bisnis menarik manfaat dari kesadaran pelanggan akan nama dagang, 

sistem teruji dan pelayanan lain yang disediakan pemilikfranchise. 

D. Perjanjian Waralaba  

Sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 1997 tentang waralaba 

yang sekarang diganti dengan PP 42 Tahun 2007 tentang waralaba, masalah 

waralaba menjadi persoalan besar, karena pewaralaba (Franchisor) harus 

menggantung pada kesepakatan yang tertulis didalam kontrak kerjasama. 

Perjanjian waralaba merupakan perjanjian yang lahir diluar ketentuan 

KUHPerdata tetapi tetap tunduk pada KUHPerdata. 

1. Pengertian Perjanjian  

Perjanjian dalam KUHPerdata diatur dalam Buku III tentang perikatan, Bab 

Kedua, Bagian Kesatu sampai dengan Bagian Keempat. Pasal 1313 KUHPerdata 

memberikan rumusan tentang “perjanjian”. Perjanjian adalah suatu perbuatan 

dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain 

atau lebih.  



31 
 

Perjanjian juga bisa didefinisikan sebagai suatu perbuatan/tindakan hukum yang 

terbentuk dengan tercapainya kata sepakat yang merupakan pernyataan kehendak 

bebas dari dua orang (pihak) atau lebih, dimana tercapainya sepakat tersebut 

tergantung dari para pihak yang menimbulkan akibat hukum untuk kepentingan 

pihak yang satu dan atas beban pihak lain atau timbal balik dengan mengindahkan 

ketentuan perundang-undangan.
17

 

Singkatnya perjanjian adalah perbuatan hukum yang menimbulkan, berubahnya, 

hapusnya hak atau menimbulkan suatu hubungan hukum dan dengan cara 

demikian, perjanjian menimbulkan akibat hukum yang merupakan tujuan para 

pihak. Jika suatu perbuatan hukum adalah orang-orang yang melakukan tindakan 

hukum disebut pihak-pihak. 

Didalam perjanjian ada beberapa asas yang dikenal, asas-asas ini merupakan 

dasar/pokok fundamental dan yang dikenal dalam hukum perjanjian. Asas-asas 

tersebut adalah : 

a. Asas konsensualisme 

Perjanjian terbentuk karena adanya perjumpaan kehendak(consensus) dari pihak-

pihak. Perjanjian pada pokoknya dibuat bebas tidak terikat bentuk dan tercapai 

tidak secara formil, tetapi cukup melalui consensus belaka. 

b. Asas kekuatan mengikat  

Para pihak harus memenuhi apa yang telah mereka sepakati dalam perjanjian 

yang mereka buat. Dengan kata lain, asas ini melandasi pernyataan bahwa suatu 

perjanjian akan mengakibatkan suatu kewajiban hukum dank arena itu para 

pihak terikat untuk melaksanakan kesepakatan kontraktual. 
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c. Asas kebebasan berkontrak  

Para pihak menurut kehendak bebasnya masing-masing dapat membuat 

perjanjian dan setiap orang bebas mengikatkan diri dengan siapapun yang ia 

kehendaki. Pihak-pihak juga bebas menetukan cakupan isi persyaratan dari suatu 

perjanjian dengan ketentuan bahwa perjanjian itu tidak boleh bertentangan, baik 

dengan peraturan perundang-undang yang bersifat memaksa, ketertiban umum, 

maupun kesusilaan.
18

 

2. Syarat sah perjanjian  

Dalam hukum perjanjian harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh 

peraturan yang berlaku yang dijumpai dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata. Agar perjanjian yang dibuat oleh para pihak menjadi sah harus 

dipenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-

undang Hukum Perdata yaitu: 

a. Adanya kesepakatan dari para pihak yang membuat perjanjian Artinya untuk 

membuat perjanjian tidak boleh ada paksaan, tidak boleh ada penipuan, dan 

tidak boleh ada kekhilafan. Kalau ada perjanjian dibuat dengan tidak sepakat 

maka perjanjian itu dapat dimintakan pembatalannya. 

b. Para pihak harus cakap (berwenang) bertindak dalam hukum. Artinya pihak-

pihak yang membuat perjanjian tersebut harus cakap (berwenang) untuk 

membuat perjanjian. Maksudnya orang yang cakap (berwenang) adalah orang 
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yang sudah dewasa, orang yang tidak berada dibawah pengampuan (curatele) 

seperti orang yang sakit otak, mata gelap, pemabok, penjudi, dan sebagainya. 

c. Sesuatu hal tertentu. Artinya yang menjadi objek perjanjian sudah jelas, yaitu 

perjanjian waralaba jenis retail atau makanan. Kalau hal ini tidak dapat 

ditentukan maka perjanjian tersebut batal demi hukum, artinya perjanjian itu 

tidak sah. Sebab yang halal, artinya perjanjian itu dibuat tidak bertentangan 

dengan Undang-Undang, agama, ketertiban umum, dan kesusilaan. Kalau  ini 

tidak halal, artinya bertentangan dengan Undang-Undang, agama, ketertiban 

umum dan kesusilaan, maka perjanjian yang dibuat itu tidak sah. 

d. Sebab yang halal, artinya perjanjian itu dibuat tidak bertentangan dengan 

undang-undang, agama, ketertiban umum, dan kesusilaan. Kalau ini tak halal 

artinya beretentangan dengan undang-undang, agama, ketertiban umum, dan 

kesusilaan.
19

 

3. Perjanjian waralaba  

Dalam hukum perjanjian, perjanjian waralaba merupakan perjanjian khusus 

karena tidak dijumpai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian 

ini dapat diterima dalam hukum karena didalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata ditemui satu pasal yang mengatakan adanya kebebasan berkontrak. Pasal 

itu mengatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai 

Undang-Undang bagi merekayang membuatnya (Pasal 1338). 

Perjanjian waralaba dapat dikatakan suatu perjanjian yang tidak bertentangan 

dengan undang-undang, agama, ketertiban umum, dan kesusilaan, karena itu 

                                                           
19

Sonny Sumarsono, ManajemenBisnisWaralaba,  (Yogyakarta, GrahaIlmu, 2009, hlm 

98-101 



34 
 

perjanjian waralaba itu sah, dan oleh karena itu perjanjian itu menjadi undang-

undang bagi mereka yang membuatnya, dan mengikat kedua belah pihak. 

Dalam perjanjian waralaba memuat kumpulan persyaratan, ketentuan, dan 

komitmen yang dibuat dan dikehendaki oleh franchisor bagi para franchiseenya. 

Didalam perjanjian waralaba tercantum ketentuan yang berkaitan dengan hak 

dan kewajiban franchisee,persyaratan lokasi, ketentuan pelatihan, biaya-biaya 

yang harus dibayarkan oleh franchisee kepada franchisor, ketentuan yang 

berkaitan dengan perjanjian waralaba dan perpanjangannya serta ketentuan lain 

yang mengatur hubungan antara franchisor dan franchisee. 

Perjanjian waralaba harus mempunyai syarat-syarat sebagai berikut : 

a. Kesepakatan kerja sama waralaba tertuang dalam perjanjian waralaba yang 

disahkan secara hukum. 

b. Kesepakatan kerja sama ini menjelaskan secara rinci semua hak, kewajiban, 

dan tugas dari franchisor  dan  franchisee. 

c. Masing-masing pihak bersepakat sangat dianjurkan, bahkan untuk beberapa 

negara dijadikan syarat, mendapatkan nasihat dari ahli hukum yang kompeten 

untuk memahami isi dari perjanjian tersebut dan dengan waktu yang dianggap 

cukup untuk memahaminya. 

Pasal 5Peraturan Pemerintah Nomor42 Tahun 2007 TentangWaralabamemuat 

ketentuan bahwa dalam perjanjian waralabapaling sedikitharus memuat klausula 

sebagai berikut : 

a. Nama dan alamat para pihak yaitu nama dan alamat jelas perusahaan dan 

nama dan alamat jelas pemilik/penanggung jawab perusahaan yang 

mengadakan perjanjian yaitu pemberi waralaba dan penerima waralaba. 
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b. Jenis Hak Kekayaan Intelektual yaitu jenis hak kekayaan intelektual pemberi 

waralaba seperti merek dan logo perusahaan, desain outlet/gerai, sistem 

manajemen/pemasaran atau racikan bumbu masakan yang diwaralabakan. 

c. Kegiatan Usaha, yaitu kegiatan usaha yang diperjanjikan seperti 

perdagangan eceran/ritel, pendidikan, restoran, apotek atau bengkel. 

d. Hak dan Kewajiban Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba, yaitu hak 

yang dimiliki baik oleh Pemberi Waralaba maupun Penerima Waralaba, 

seperti : Pemberi waralaba berhak menerima fee atau royalty dari penerima 

waralaba dan selanjutnya pemberi waralaba berkewajiban memberikan 

pembinaan secara berkesinambungan kepada penerima waralaba, Penerima 

waralaba berhak menggunakan hak kekayaan intelektual atau ciri khas 

usaha yang dimiliki pemberi waralaba dan selanjutnya penerima waralaba 

berkewajiban menjaga kode etik kerahasiaan hak kekayaan intelektual atau 

ciri khas usaha yang diberikan pemberi waralaba. 

e. Bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan dan pemasaran yang 

diberikan Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba seperti bantuan 

fasilitas berupa penyediaan dan pemeliharaan komputer dan program IT 

pengelolan kegiatan usaha. 

f. Wilayah usaha yaitu batasan wilayah yang diberikan pemberi waralaba 

kepada penerima waralaba untuk mengembangkan bisnis waralaba seperti 

wilayah sumatera, jawa dan bali atau di seluruh Indonesia. 

g. Jangka waktu perjanjian, yaitu batasan waktu mulai dan berakhir perjanjian 

seperti, perjanjian kerjasama ditetapkan berlaku selama 10 tahun terhitung 

sejak surat perjanjian ditandatangani oleh keduabelah pihak. 
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h. Tata cara pembayaran imbalan, yaitu tata cara cara/ketentuan termasuk 

waktu dan cara perhitungan besarnya imbalan seperti apabila disepakati 

dalam perjanjian yang menjadi tanggung  fee atau royalty jawab penerima 

waralaba. 

i. Kepemilikan, perubahan kepemilikan dan hak ahli waris  yaitu, nama dan 

alamat jelas pemilik usaha apabila perseorangan  serta nama dan alamat 

pemegang saham, komisaris dan direksi apabila berupa badan usaha. 

j. Penyelesaian sengketa yaitu penetapan tempat/lokasi penyelesaian 

sengketa, seperti melalui pengadilan negeri tempat/domisili perusahaan 

atau melalui pengadilan, arbitrase dengan memperhatikan hukum 

Indonesia. 

k. Tata cara perpanjangan, pengakhiran dan pemutusan perjanjian seperti 

pemutusan perjanjian tidak dapat dilakukan secara sepihak, perjanjian 

berakhir dengan sendirinya apabila jangka waktu yang ditetapkan dalam 

perjanjian telah berakhir. Perjanjian dapat diperpanjang kembali apabila 

dikehendaki oleh kedua belah pihak dengan ketentuan yang ditetapkan 

bersama.  

Dengan demikian, ketentuan minimum yang diatur dalam Pasal 5 Peraturan 

Pemerintah Nomor 42 tahun 2007 tersebut harus terpenuhi, agar perjanjian 

waralaba dinyatakan sebagai perjanjian yang sah dan mengikat Para Pihak yang 

membuatnya. 

4) Konsep perjanjian baku  

Dalam praktek implementasi perjanjian waralaba di Indonesia, pada umumnya 

dibuat berdasarkan suatu perjanjian yang standar atau baku. Hal tersebut 



37 
 

disebabkan oleh posisi tawar dari pihak penerima waralaba (franchisee) biasanya 

lebih lemah dibandingkan dengan posisi tawar dari pemberi waralaba 

(franchisor). Perjanjian baku itu sendiri secara hukum selama disepakati para 

pihak dan tidak melanggar ketentuan hukum dan kesusilaan tetap sah sebagai 

sebuah perjanjian yang mengikat para pihak.Istilah perjanjian baku berasal dari 

terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu standard contract.  

Standar kontrak merupakan perjanjian yang telah ditentukan dan dituangkan 

dalam bentuk formulir. Kontrak ini telah ditentukan secara pihak oleh salah satu 

pihak, terutama pihak ekonomi kuat terhadap pihak ekonomi lemah. Inti dari 

perjanjian baku adalah bahwa isi perjanjian itu tanpa dibicarakan dengan pihak 

lainnya, sedangkan pihak lainnya hanya diminta untuk menerima atau menolak 

isinya. ciri-ciri perjanjian baku yaitu: 

a. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisi ekonominya kuat. 

b. Masyarakat (debitur) sama sekali tidak ikut bersama-sama menentukan isi 

perjanjian. 

c. Terdorong oleh kebutuhannya debitur, terpaksa menerima perjanjian itu. 

d. Bentuk tertentu (tertulis) 

e. Dipersiapkan secara massal dan kolektif. Hakikat perjanjian baku 

merupakan perjanjian yang telah distandarisasi isinya oleh pihak ekonomi 

kuat, sedangkan pihak lainnya hanya dapat memilih untuk menerima atau 

menolak isinya perjanjian tersebut. 

Didalam perjanjian baku ada 3 unsur yang harus dipenuhi  yaitu : 

1) Diatur oleh kreditur atau ekonomi kuat 

2) Dalam bentuk sebuah formulir 
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3) Adanya klausul-klausul eksonerasia yaitu klausula yang berisi untuk 

membebaskan atauuntuk membatasi tanggung jawab seorang dalam 

melaksanakan perjanjian.
20

 

E. Tinjauan Umum Usaha J.Co Donuts& Coffee 

J.CODonuts & Coffeedimiliki oleh Johnny Andrean, seorang pemilik jaringan 

BreadTalk di Indonesia. J.CODonuts & Coffeediilhami dari donat USA, johnny 

yang sering melakukan perjalanan bisnis ke USA, mendapatkan kesempatan 

menikmati berbagai jenis donat dengan rasa dan keunikan yang berbeda. Pada 

mulanya, ia ingin membeli waralaba suatu jaringan pemasaran donat USA, tetapi 

ia mendapatkan beberapa keterbatasan pada produknya. Keterbatasan itu ada pada 

bahan baku dan kelemahan dalam pengendalian kualitas, sehingga Johnny 

memutuskan untuk mengembangkan produksi donatnya sendiri tanpa harus 

membeli franchise donat dari USA. Ia memilih untuk menghasilkan bentuk dan 

rasa donat yang sempurna sebagaimana yang pernah ia coba di USA, dengan 

memfokuskan secara khusus pada mutu bahan baku dan proses produksi. 

Sekembali ke Indonesia,ia kemudian mengembangkan sebuah gerai toko donat 

dengan konsep, bentuk dan rasa yang mirip dengan gerai donat USA.  

Johnny sejauh ini telah mengamati bahwa tidak ada satu pun gerai donat di 

Indonesia yang mempunyai konsep dapur terbuka, karenanya ia memulainya di 

J.CO Donuts & Coffee. Maka, selain mempunyai rasa yang berbeda, konsep toko 

juga dibuat sebagai dapur terbuka sehingga konsumen-konsumen dapat melihat 

berbagai atraksi dalam pembuatan donat, dari mencampurkan bahan-bahan sampai 
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menjadi donat siap dijual. Donat J.CoDonuts & Coffeedibuat menggunakan 

mesin-mesin, baik saat mencampurkan bahan-bahan, memasak dan 

membuat topping donat, satu-satunya tenaga manusia yang dilibatkan hanya pada 

saat pencetakan donat, yang juga menggunakan alat bantu cetakan. Semua mesin 

yang digunakan sepenuhnya diimpor dari USA, begitu juga dengan bahan-bahan 

dasar, lebih dari 50% diimpor dari luar negeri, seperti cokelat yang diimpor dari 

Belgia dan susu dari Selandia Baru, juga untuk minuman, bahan-bahannya 

kebanyakan  diimpor pula, kopi bubuk diimpor dari Italia dan Costa Rica. 

Berdasarkan semua inilah, J.CO Donuts & Coffeediposisikan sebagai produk 

bermutu premium di pasaran donat Indonesia. 

F. Kerangka pikir  

Berdasarkan kerangka konsep dan teori di atas, maka dapat dijelaskan  kerangka 

pikir dalam suatu skema sebagai berikut: 
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Keterangan : 

 

Pemberian waralaba senantiasa terkait pemberian hak untuk menggunakan dan 

atau memanfaatkan Hak Kekayaan Intelektual tertentu, yang misalnya dalam 

pemberian waralaba tersebut memanfaatkan bentuk Hak Kekayaan Intelektual 

yang dalam hal ini terwujud dalam bentuk rahasia dagang, yang merupakan aset 

perusahaan yang sangat berharga dan dijaga kerahasiaannya sampai kapanpun 

tanpa batas waktu apabila rahasia tersebut sampai terungkap kepada pihak lain 

terutama pada perusahaan yang melakukan perdagangan sejenis maupun tidak 

sejenis yang akan tetap membawa kerugian bagi pemilik rahasia dagang maka dari 

itu harus  dijaga sifat kerahasiaannya dan perlu mendapatkan perlindungan. 

Berkenaan dengan hal ini, maka para investor dan pelaku bisnis merasa sangat 

berkepentingan terhadap adanya perlindungan penemuan rahasia dagang melalui 

sistem perlindungan HKI sesuai dengan standar internasional, bagi mereka 

perlindungan yang memadai terhadap rahasia dagang dan HKI pada umumnya 

merupakan salah satu dasar pertimbangan untuk melakukan perdagangan dan 

investasi di suatu negara. Sehingga untuk menjaga kerahasiaan dagangnya maka 

perlu adanya kesepakatan antara pemberi dan penerima waralaba dalam menjaga 

kerahasiaan dagangnya. 

Untuk itu, penelitian ini akan mendeskripsikan tentang bentuk-bentuk rahasia 

dagang di J.CO Donuts & Coffee, bentuk-bentuk pelanggaran rahasia dagang, dan 

upaya hukum yang dilakukan J.CO Donuts & Coffee jika terjadi pelanggaran 

rahasia dagang. 


