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MOTTO 

(451ِلَمْن يُ ْقَتُل ِف َسِبْيِل اهلِل اَْمَواَت بَْل َأْحَياُء َو َلِكْن ََل َتْسُعُرْوَن )البقرة :  تَ ُقْوُلْواَوََل   

Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh dijalan Allah 

(mereka) telah mati.Sebenarnya (mereka) hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya 

(Q.S. Al-Baqoroh : 154) 
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ABSTRACT 

Septian Dwi Saputra, 2012. Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan UU No. 30 

Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Studi Kasus Warung Makan “Bebek 

Goreng” H. Slamet di Kartosuro Sukoharjo). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Rahasia 

Dagang pada Warung Bebek Goreng H. Slamet. Data pada penelitian ini meliputi 

Data Primer dan Data Sekunder. Dimana Data Primer merupakan sejumlah 

keterangan atau fakta yang secara langsung dan hasil wawancara dengan pemilik 

warung bebek goreng H. Slamet yang asli. Hasil penelitian ini Penulis 

berkesimpulan bahwa pertimbangan yang diambil oleh H. Slamet sendiri dalam 

membuka cabang warung bebek gorengnya bertujuan pada perluasan dagang dan 

penambahan pemasukan. Mempertimbangkan pula sistem tentang pemberian ijin 

pembukaan cabang barunya yang dimana bukan kepada semua orang yang 

meminta untuk membuka cabang warung bebek gorengnya, akan tetapi hanya 

orang-orang tertentu saja yang dapat ijin untuk mendirikan warung tersebut 

karena memang H. Slamet memberikan syarat-syarat tertentu. Namun dalam 

sistem Rahasia Dagang ini tidak bersifat “Frincise” ataupun pemberian lisensi 

dimana H. Slamet hanya memberikan label dimana penerima ijin hanya menerima 

ijin usaha pemakaian nama Bebek Goreng H. Slamet saja akan tetapi tidak 

memiliki hak untuk mengetahui apa resep dari bumbu bebek goreng tersebut. 

Penerima resep tersebut hanya bersifat sebagai pengelola saja, karena penerima 

ijin untuk membuka cabang bebek goreng H.slamet tersebut hanya diberikan hak 

memakai nama brand atau nama warung bebek goreng tersebut dengan 

bagamanakah cara untuk mengolah bebek goreng tersebut. 

Kata kunci: pelaksanaan undang-undang No. 30 tahun 2000, Bebek goreng H. 

Slamet Kartosuro Sukoharjo  




