
 

I.   PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Waralaba pada hakekatnya adalah sebuah konsep pemasaran dalam rangka 

memperluas jaringan usaha secara cepat, sistem ini dianggap memiliki banyak 

kelebihan terutama menyangkut pendanaan, sumber daya manusia (SDM) dan 

manajemen. Waralaba juga dikenal sebagai jalur distribusi yang sangat efektif 

untuk mendekatkan produk kepada konsumennya melalui tangan-tangan penerima 

waralaba.  

Konsep bisnis waralaba akhir-akhir ini telah menjadi salah satu pusat perhatian 

sebagai bentuk terobosan pengembangan usaha. Mengingat usaha yang 

diwaralabakan adalah usaha-usaha yang telah teruji dan sukses dibidangnya, 

sehingga dianggap dapat “menjamin” mendatangkan keuntungan, faktor ini yang 

kemudian menjadi “magnet” untuk menarik animo masyarakat secara luas, 

melalui konsep waralaba seseorang tidak perlu memulai usaha dari nol, karena 

telah ada sistem yang terpadu dalam waralaba, yang memungkinkan seorang 

penerima waralaba menjalankan usaha dengan baik.  

Di Indonesia sendiri waralaba bukanlah suatu industri yang baru, ini dibuktikan 

dengan adanya peraturan yang sudah ada pada tahun 1997 dengan dikeluarkannya 

Peraturan Pemerintah RI No. 16 Tahun 1997 tanggal 18 Juni 1997 tentang 

Waralaba, yang disusul dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan 
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Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 259/MPP/Kep/7/1997 tanggal 30 Juli 

1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba. 

Peraturan ini kemudian dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 

2007 tentang Waralaba dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia 

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

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dijelaskan 

bahwa 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.  

Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba 

juga menjelaskan bahwa salah satu kriteria waralaba adalah Hak Kekayaan 

Intelektual yang telah terdaftar, yang dimaksud dengan Hak Kekayaan Intelektual 

yang telah terdaftar tersebut adalah hak kekayaan intelektual yang terkait dengan 

usaha seperti merek, hak cipta, paten, dan rahasia dagang, sudah didaftarkan dan 

mempunyai sertifikat atau sedang dalam proses pendaftaran di instansi yang 

berwenang.
1
 

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 
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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 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.
2
 Pelanggaran terhadap rahasia dagang pada gilirannya secara ekonomis 

akan sangat merugikan para penemu dan pemilik hak tersebut. Rahasia dagang 

merupakan faktor yang esensial dalam upaya persaingan dagang yang jujur ( fair 

competition ), sekaligus merupakan komoditas yang sangat berharga dan memiliki 

nilai ekonomi tinggi. 

 Di Indonesia sendiri masalah perlindungan rahasia dagang sudah ada dalam 

berbagai peraturan terpisah, yang belum merupakan sistem aturan terpadu. Adanya  

peraturan yang mengatur tentang rahasia dagang  tidak terlepas dari  keikutsertaan 

Indonesia dalam berbagai perjanjian internasional khususnya TRIPs (Agreement 

Trade Related Aspect Of Intelectual Property) adanya pengaturan rahasia dagang 

dalam TRIPs menunjukkan bahwa telah ada kesepakatan, minimal bagi anggota 

peserta WTO (Agreement Establishing The World Trade Organization), sehingga 

Indonesia merantifikasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. 

                                                           
2
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Kemajuan perlindungan hukum di Indonesia dalam bidang hukum rahasia 

informasi adalah diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 

Tentang Rahasia Dagang. Menurut ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2000 bahwa : “Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak 

diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai 

ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh 

pemilik Rahasia Dagang”.
3
 Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Rahasia Dagang 

dijelaskan mengenai ruang lingkup rahasia dagang yang meliputi metode 

produksi, metode pengolahan, metode penjualan atau informasi lain di bidang 

teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh 

masyarakat umum. 

Hak Rahasia Dagang, seperti halnya dengan Hak Kekayaan Intelektual lainnya, 

juga dapat beralih atau dialihkan. Pasal 1 angka 2 UU Rahasia Dagang 

menyatakan bahwa hak rahasia dagang adalah hak atas rahasia dagang yang 

timbul berdasarkan undang-undang rahasia dagang ini (UU No. 30 Tahun 2000 

Tentang Rahasia Dagang), hak rahasia dagang ini diklasifikasikan sebagai hak 

milik, sehingga sebagai hak milik, rahasia dagang dapat beralih dan dialihkan 

kepada pihak lain.  

Dalam UU Rahasia Dagang Pasal 5 ayat (1) menyebutkan peristiwa-peristiwa 

hukum yang dapat mengakibatkan beralihnya hak rahasia dagang. Pengalihan 

rahasia dagang dapat dilakukan melalui proses pewarisan, hibah, wasiat, 
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perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan 

perundang-undangan.  

Pengalihan hak atas dasar perjanjian tertulis, diperlukan adanya suatu pengalihan 

hak yang didasarkan pada pembuatan suatu akta. Dijelaskan dalam Pasal 5 ayat 

(2) bahwa Pengalihan hak rahasia dagang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

disertai dengan dokumen tentang pengalihan hak. Hal ini penting mengingat 

aspek yang dijangkau begitu luas dan pelik, selain untuk menjaga kepentingan 

masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian pengalihan hak atas rahasia 

dagang tersebut, sedangkan pengalihan hak rahasia dagang yang disebabkan oleh 

“sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan” dapat 

dijelaskan di sini misalnya putusan pengadilan yang menyangkut kepailitan.  

Selain pengalihan hak rahasia dagang berdasarkan perjanjian tertulis, pemilik 

rahasia dagang atau pemegang hak rahasia dagang juga dapat melakukan 

pemberian hak rahasia dagang melalui perjanjian lisensi. Pemilik rahasia dagang 

atau pemegang hak rahasia dagang dapat memberikan lisensi kepada pihak lain 

berdasarkan perjanjian lisensi untuk melaksanakan atau menggunakan hak rahasia 

dagang dalam kegiatan yang bersifat komersial, lisensi adalah izin yang diberikan 

oleh pemegang hak rahasia dagang kepada pihak lain melalui suatu perjanjian 

berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati 

manfaat ekonomi dari suatu rahasia dagang yang diberi perlindungan dalam 

jangka waktu tertentu dan syarat tertentu. Berdasarkan pertimbangan bahwa sifat 

rahasia dagang yang tertutup bagi pihak lain, pelaksanaan lisensi dilakukan 

dengan mengirimkan secara langsung tenaga ahli yang dapat menjaga rahasia 
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dagang itu. Hal ini berbeda, misalnya, dari pemberian bantuan teknis yang 

biasanya dilakukan dalam rangka pelaksanaan proyek, pengoperasian mesin baru 

atau kegiatan lain yang khusus dirancang dalam rangka bantuan teknik.
4
  

Dalam perjanjian lisensi dapat dibedakan ada perjanjian lisensi yang bersifat 

eksklusif dan non eksklusif. Perjanjian lisensi yang bersifat eksklusif, artinya hak 

rahasia dagang tidak dapat diberikan lagi kepada pihak ketiga lainnya maka hal 

tersebut harus dinyatakan secara tegas dalam perjanjian lisensi tersebut sedangkan  

perjanjian lisensi bersifat non-eksklusif, artinya pemilik rahasia dagang  

menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya atau memberikan lisensi 

kepada pihak lain.  

Dalam perjanjian lisensi dijelaskan dalam Pasal 8 ayat (1) bahwa  perjanjian 

lisensi wajib dicatatkan pada direktorat jenderal dengan dikenai biaya 

sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, apabila perjanjian lisensi rahasia 

dagang yang tidak dicatatkan pada direktorat jenderal tidak mempunyai akibat 

hukum terhadap pihak ketiga seperti yang dijelaskan dalam Pasal 8 ayat (2). 

Sebagai catatan, pada prinsipnya perjanjian lisensi seharusnya tidak boleh memuat 

ketentuan yang langsung maupun tidak langsung merugikan perekonomian 

Indonesia, atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak 

sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

Peraturan perundang-undangan dimaksud dalam ketentuan ini adalah Undang-

Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan 

Usaha Tidak Sehat. 

                                                           
4
 Legal logical forum.html, Perlindungan Rahasia Dagang, diakses tgl 03 maret 2015 

pkl.10.00 wib. 



7 
 

Dalam mekanisme administrasi atau pencatatan, baik berbagai bentuk pengalihan 

hak rahasia dagang maupun perjanjian lisensi rahasia dagang wajib dicatatkan 

kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI), ketentuan tentang 

wajib catat ini tidak akan membuka akses terpublikasinya rahasia dagang, karena 

yang dicatatkan bukanlah substansi dari rahasia dagang melainkan hanya data 

yang bersifat administratif dari dokumen pengalihan hak maupun dokumen 

perjanjian lisensi. Ketentuan wajib catat ini tercantum dalam Pasal 5 ayat (3) jo 

Pasal 8 ayat (1) UU Rahasia Dagang.  

Demikian pula halnya dengan pengumuman yang dilakukan terhadap pengalihan 

hak rahasia dagang dan perjanjian lisensi dalam berita resmi rahasia dagang, juga 

tidak mencantumkan hal-hal yang bersifat substansial melainkan hanya data yang 

bersifat administratif saja, baik dokumen pengalihan hak rahasia dagang maupun 

dokumen perjanjian lisensi yang tidak dicatatkan kepada Direktorat Jenderal HKI 

akan mempunyai konsenkuensi bahwa tanpa pencatatan maka dokumen dimaksud 

tidak akan memiliki akibat hukum terhadap pihak ketiga dan Sebagai tambahan 

dapat dikemukakan bahwa pemerintah sendiri sampai saat ini belum memiliki 

peraturan pelaksanaan tentang pencatatan perjanjian lisensi. Hal ini merupakan 

kelemahan yang sangat mendasar karena UU Paten, Merek dan Hak Cipta yang 

ada telah memerintahkan pengaturan hal ini. 

Salah satu usaha waralaba yang ada di Bandar Lampung adalah J.CO Donuts & 

Coffee, di Bandar Lampung gerai J.CO Donuts & Coffee ada di dua tempat yaitu 

di Chandra Superstore dan Mall Boemi Kedaton. J.CO Donuts & Coffee 

merupakan restoran dan waralaba yang mengkhususkan dalam donat, yogurt 

beku, dan kopi. J.Co Donut & Coffee didirikan oleh salah seorang pengusaha 
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salon asli Indonesia bernama Johnny Andrean. Ide untuk mendirikan J.Co Donut 

& Coffee berawal dari kebiasaan Johnny yang sering melakukan perjalanan bisnis 

ke Amerika Serikat, kala itu Johnny gemar mencicipi berbagai donat khas 

Amerika, dari kegemarannya tersebut, Johnny mulai terinspirasi untuk memulai 

bisnis donat khas Amerika. Dari ide bisnis  tersebut, awalnya Johnny berniat 

untuk menjalin kerjasama dengan waralaba donat asli Amerika, namun ternyata 

harapan tersebut tak jadi diwujudkan karena adanya keterbatasan seputar varian 

produk dan proses pemantauan kualitas, akhirnya Johnny Andrean memutuskan 

untuk memulai bisnis donatnya secara independen. 

Gerai J.Co Donut & Coffee yang pertama resmi di buka di kawasan Supermal 

Karawaci, pada tahun 2005. J.CO Donuts & Coffee merupakan salah satu 

waralaba yang bergerak dibidang kuliner, J.CO Donuts & Coffee membuka usaha 

waralabanya di luar negeri dan di dalam negeri J.CO Donuts & Coffee hanya 

membuka cabang saja. Dalam usaha waralabanya pihak J.CO Donuts & Coffee  

selaku Franchisor harus memastikan bahwa mitranya selaku Franchisee yang 

berada di luar negeri  bisa menjaga Rahasia Dagangnya yaitu informasi penting 

dan bernilai ekonomis baik dalam bidang teknologi maupun resep cita rasa J.CO 

Donuts & Coffee itu sendiri  yang  tidak boleh diketahui oleh umum, dengan 

mengadakan perjanjian tertulis dimana ada ketentuan bahwa pihak franchisee 

harus menjaga kerahasiaan dagang dari J.CO Donuts & Coffee. 

Dalam Pasal 3 butir 1 Undang-Undang Rahasia Dagang menjelaskan bahwa 

Rahasia Dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat 

rahasia, mempunyai nilai ekonomi dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya 

sebagaimana mestinya. Maka untuk melindungi hak rahasia dagang tersebut perlu 
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diadakan perjanjian atau kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu pemberi dan 

penerima waralaba dalam hal ini Kesepakatan para pihak merupakan unsur mutlak 

untuk terjadinya suatu kontrak. Kesepakatan ini dapat terjadi dengan berbagai 

cara, namun yang paling penting adalah adanya penawaran dan penerimaan atas 

penawaran tersebut, namun secara garis besar terjadinya kesepakatan dapat terjadi 

secara tertulis dan tidak tertulis, yang mana kesepakatan yang terjadi secara tidak 

tertulis tersebut dapat berupa kesepakatan lisan, simbol-simbol tertentu, atau 

diam-diam.  

Namun pada kenyataannya dari pelaksanaan  rahasia dagang  para pihak masih 

melakukan perbuatan atau tindakan diluar yang diperjanjikan sehingga 

menimbulkan akibat hukum yang dapat merugikan pemilik hak rahasia dagang 

dan apabila hal ini terjadi akan menimbulkan suatu sengketa atau perkara. 

Sehingga perlu ada upaya hukum yang dilakukan oleh pemilik hak rahasia dagang  

apabila terjadi perbuatan pelanggaran (perbuatan hukum yang merugikan pemilik 

rahasia dagang) yang dilakukan oleh seseorang yang sengaja mengungkap rahasia 

dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis maupun 

tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan maka pemegang 

rahasia dagang atau penerima lisensi dapat menggugat siapapun dengan sengaja 

dan tanpa hak melakukan perbuatan pelanggaran tersebut. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka menjadi hal yang menarik bagi penulis 

untuk mengangkat judul penelitian dengan aspek hukum keperdataan yang 

berjudul: “Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Dalam Perjanjian Kerja  

Sama Waralaba (Studi J.Co Donuts & Coffee Mall Boemi Kedaton Bandar 

Lampung ) ”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka dalam penelitian ini ada 

beberapa masalah yang dirumuskan dan dicari penyelesainnya secara ilmiah.  

Beberapa masalah tersebut sebagai berikut : 

1. Apa saja bentuk-bentuk Rahasia Dagang di J.CO Donuts & Coffee ? 

2. Apa saja bentuk-bentuk pelanggaran Rahasia Dagang yang terjadi di J.CO 

donuts & Coffee? 

3. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan J.CO donuts & Coffee jika terjadi 

pelanggaran rahasia dagang yang merugikan pihak J.CO donuts & Coffee ? 

C. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dalam penelitian  ini akan difokuskan pada hal-hal yang berkaitan 

dengan ilmu hukum keperdataan, khusus Hukum Hak Kekayaan intelektual dan 

Rahasia Dagang. 
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D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk menganalisis dan memahami apa saja bentuk-bentuk Rahasia Dagang 

di J.CO Donuts & Coffee  

2. Untuk menganalisis dan memahami apa saja bentuk-bentuk pelanggaran 

Rahasia Dagang  yang terjadi di J.CO Donuts & Coffee 

3. Untuk menganalisis dan memahami upaya hukum yang dapat dilakukan J.CO 

donuts & Coffee jika terjadi pelanggaran rahasia dagang yang merugikan 

pihak J.CO donuts & Coffee 

E. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dan perkembangan 

pengetahuan ilmu hukum ekonomi mengenai Rahasia Dagang. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Sebagai sumber bacaan dan informasi bagi masyarakat luas mengenai 

Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Dalam Perjanjian Kerjasama 

Waralaba  

b. Sebagai salah satu syarat penulis untuk memperoleh gelar Sarjana pada 

Fakultas Hukum di Universitas Lampung. 


