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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia adalah negara hukum (Rechtstaat), ini berarti negara beserta 

alat negara lainnya harus bertindak dan terkait pada aturan yang telah 

ditetapkan terlebih dahulu oleh pejabat yang berwenang. Dengan demikian 

supremasi hukum mempunyai kekuasaan tertinggi di negara kita dan 

perwujudan keadilan dapat diterapkan di berbagai aspek kehidupan. 

Hukum berfungsi sebagai pelindung manusia agar kepentingan 

manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat 

berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena 

pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus 

ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.
1
 

Perlindungan hukum berlaku bagi hak-hak setiap warga negara, baik 

terhadap hak-hak yang didapat karena pengalihan ataupun hak-hak yang 

timbul karena hasil karya cipta sendiri. Bagi hak-hak yang berbentuk hasil 

karya cipta, dalam dunia hukum masuk dalam kategori Hak Kekayaan 

Intelektual (HAKI). Jadi dapat dikatakan bahwa HAKI merupakan hak yang 

bersifat abstrak dan termasuk pada lingkup benda tidak berwujud. Hasil dari 

olah pikir yang perlu mendapat perlindungan hukum dari perspektif ekonomi 

misalnya Hak Cipta, Hak Paten dan Merek termasuk mengenai Rahasia 

Dagang. 
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Rahasia dagang sebagai salah satu bagian dari HAKI, merupakan hak 

yang cukup tinggi dalam perkembangan aktivitas bisnis di Indonesia. Hal ini 

ditandai dengan keseriusan pemerintah dalam menangani permasalahan 

tersebut sehingga diundangkannya UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia 

Dagang yang mulai berlaku sejak 20 September 2000 dengan dilatar belakangi 

oleh ratifikasi perjanjian WTO/TRIP’s melalui UU No. 7 Tahun 1994 serta 

diundangkannya UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli 

dan Persaingan Tidak Sehat yang menunjukkan bahwa pokok pikiran dari UU 

Rahasia Dagang di Indonesia telah sejalan dengan pemikiran TRIP’s sebagai 

bagian dari perjanjian dalam WTO.
2
 

Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 

Pasal 1 angka (1) menyatakan 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.  

Berdasarkan pengertian di atas, maka bisa kita simpulkan bahwa 

Rahasia Dagang adalah sebuah informasi yang sangat berharga untuk 

perusahaan, karenanya harus dijaga kerahasiaannya. Sedangkan yang 

dimaksud dengan pelanggaran Rahasia Dagang, apabila seseorang 

memperoleh atau menguasai Rahasia dagang tersebut dengan cara yang 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diatur 

dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, 
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selain itu ada yang tidak dianggap pelanggaran Rahasia Dagang diatur dalam 

Pasal 15 Undang-Undang No. 30 tahun 2000, yakni apabila: 

1. Tindakan pengungkapan rahasia dagang atau penggunaan rahasia dagang 

tersebut didasarkan pada kepentingan pertahanan dan keamanan, 

kesehatan atau keselamatan masyarakat. 

2. Tindakan rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dari penggunaan 

Rahasia Dagang milik orang lain semata-mata untuk kepentingan 

pengembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan. 

Melalui undang-undang ini, yang memberikan perlindungan hukum 

terhadap Rahasia Dagang sebagai bagian dari sistem Hak Atas Kekayaan 

Intelektual, diharapkan dapat menciptakan iklim yang akan mendorong kreasi 

dan inovasi masyarakat. Berkenaan dengan hal ini, maka para investor dan 

pelaku bisnis merasa sangat berkepentingan penemuan teknologi dan rahasia 

dagangnya melalui sistem perlindungan HAKI sesuai dengan standar 

Internasional, dimana diperlukannya jaminan perlindungan terhadap Rahasia 

Dagang, terutama dari tindakan persaingan curang.
3
 

Dalam putusan PN Nomor 280/Pdt.G/2008 PT. Basuki Pratama 

Engineering menggugat PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia di 

Pengadilan Negeri Bekasi. Dalam gugatan yang dilayangkan lantaran PT. 

Hitachi Contruction Marchinery Indonesia telah menggunakan metode 

produksi dan penjualan mesin boiler tanpa izin dari PT. Basuki selaku 

pemegang hak rahasia dagang. Padahal kedua metode tersebut bersifat rahasia. 
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Merujuk pada pasal 2 Undang-Undang Rahasia Dagang bahwa lingkup 

perlindungan rahasia dagang 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.  

PT. Basuki telah mendapat ijin resmi dari pemerintah Indonesia 

sebagai produsen yang memproduksi mesin boiler dan hal tersebut ternyata 

tidak disangkal oleh PT. Hitachi, Sehingga dapat dikatakan bahwa PT. Hitachi 

telah melanggar peraturan rahasia dagang. Seharusnya PT. Hitachi 

menghentikan produksi, promosi, peredaran dan/atau perdagangan produksi 

mesin boiler karena hal tersebut sangat merugikan PT. Basuki, sehingga 

berdasarkan Pasal 11 ayat 4 Undang-Undang Rahasia Dagang PT. Basuki 

berhak untuk meminta/ menuntut ganti rugi kepada PT. Hitachi. 

Berkaitan dengan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka penulis 

tertarik untuk memilih judul “Tinjauan Yuridis terhadap Sengketa Rahasia 

Dagang (Analisis Putusan PN Nomor 280/Pdt.G/2008)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk mempermudah pemahaman 

dalam pembahasan permasalahan akan diteliti, maka dapat dirumuskan 

permasalahan yaitu bagaimana pertimbangan hukum dari hakim dalam 

menyelesaikan sengketa rahasia dagang dalam perkara Nomor 

280/Pdt.G/2008/PN.Bks. 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam 

permasalahan yang akan diteliti untuk mengetahui bagaimana pertimbangan 

hukum dari hakim dalam menyelesaikan sengketa rahasia dagang dalam 

perkara Nomor 280/Pdt.G/2008/PN.Bks. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan berguna baik secara 

teoritis maupun praktis sebagai berikut: 

1. Manfaat secara teoritis 

Penulisan secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pemahaman mengenai ilmu pengetahuan dalam hukum kekayaan 

intelektual, khususnya mengenai segala aspek yang menyangkut 

perlindungan hukum terhadap pemegang atau pemilik hak rahasia dagang. 

2. Manfaat Secara Praktis 

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat membantu jika suatu saat 

dihadapkan pada kasus serupa yang berkaitan dengan perlindungan 

hukum terhadap pemegang atau pemilik rahasia dagang, sehingga dapat 

dimengerti mengenai pengaturan-pengaturan yang terdapat didalamnya 

dan menjadi jalan keluar untuk menyelesaikan masalah tersebut. 

 

E. Kerangka Pemikiran  

Rahasia dagang diatur dalam UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia 

Dagang yang diundangkan pada tanggal 20 Desember 2002. Adapun yang 
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dimaksudkan dengan rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui 

oleh umum di bidang ekonomi, karena berguna dalam kegiatan usaha, dan 

dijaga kerahasiaannya oleh pemilik hak. Informasi dianggap bersifat rahasia 

apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak 

diketahui secara umum oleh masyarakat. Informasi dianggap memiliki nilai 

ekonomi apabila sifat kerahasiaan tersebut dapat digunakan untuk 

menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat 

meningkatkan keuntungan secara ekonomis. Informasi dianggap dijaga 

kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya yang telah 

melakukan langkah-langkah yang layak dan patut (Pasal 1). 

Pemilik rahasia memiliki hak untuk (a) menggukan sendiri rahasia 

dagang yang dimiliki dan (b) memberikan lisensi kepada atau melarang pihak 

lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang 

itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan komersial (Pasal 4). Adapun yang 

dimaksudkan dengan lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak 

rahasia dagang kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada 

pemberian hak (buku pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari 

suatu rahasia dagang yang di beri perlindungan dalam jangka waktu tertentu 

dan syarat tertentu. 

Hak rahasia dagang dapat beralih atau dialihkan dengan cara 

pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain yang 

diberikan oleh Undang-Undang. Segala bentuk peralihan hak rahasia dagang 
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wajib dicatatkan pada Direktur Jendral dan diumumkan dalam Berita Resmi 

Rahasia Dagang (Pasal 5).
4
 

Menurut Robert Patrick Merges definisi rahasia dagang yaitu “A trade 

secret is any formula, pattern, device or compilation of information which is 

used in one’s business, and which gives him opportunity to obtain and 

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

Pengertian lain tentang rahasia dagang juga dapat ditemukan dalam 

Section 757 American Law Institute Restatement of Torts Comment (b) # 757 

yang menyatakan: 

“Trade secret may consist of any formula, pattern, device or 

compilation of information which is use in one’s business, and which 

give him an opportunity to obtain and advantage over competitors who 

do not know or use it. It may be a formula for a chemical compound, a 

process of manufacturing, treating or preserving materials, a pattern 

for machine or other device, or a list of custumer”.
5
 

 

 

F. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian hukum dengan pendekatan doktrinal yang bersifat normatif. 

Karena dalam penelitian ini hukum dipandang atau dikonsepkan sebagai 

hukum negara.
6
 Pendekatan ini dilakukan melalui upaya pengkajian atau 

penelitian hukum kepustakaan. 
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2. Jenis Penelitian 

Menurut Nazir (1988: 63) dalam buku Contoh Metode Penenlitian, 

metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status 

sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem 

pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari 

penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau 

likisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-

sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.
7
 

3. Sumber Data 

Data yang disajikan dari sumber-sumber data yang meliputi bahan 

hukum sekunder yaitu berupa Putusan Nomor 280/Pdt.G/PN.Bks. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Studi kepustakaan merupakan langkah yang penting dimana 

setelah seorang peneliti menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya 

adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori yang berkaitan 

dengan topik penelitian. Peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-

banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan dengan topik penelitian. 

Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari buku, jurnal, dan 

sumber-sumber lainnya. 

5. Metode Analisis Data 

Metode deduktif adalah adalah cara analisis dari kesimpulan  

umum atau generalisasi yang diuraikan menjadi contoh-contoh  
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kongkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan atau generalisasi 

tersebut.  

Adapun langkah-langkah yang dilakukan yaitu: 

a. Premis Mayor 

Premis mayor berasal dari hukum in-abstracto (dalam wujud 

sebagai peraturan perundang-undangan), ditambah yurisprudensi dan 

doktrin.
8
 Kemudian norma dan doktrin sebagai bahan rujukan atau 

pertimbangan penulis dalam mengkaji permasalahan yang ada, norma 

meliputi peraturan perundang-undangan, sedangkan doktrin berupa 

pendapat-pendapat para ahli terkait dengan permasalahan yang akan 

diteliti. 

b. Premis Minor 

Premis minor berasal dari fakta-fakta yang ada dalam 

masyarakat. Diantaranya fakta empiris (terwujud dalam perilaku, pola-

pola perilaku ataupun situasi hukum tertentu), maupun berupa fakta-

fakta normatif yang terwujud didalam dokumen-dokumen tertulis 

(yang terwujud bagaimana penafsiran masyarakat terhadap norma 

tersebut).
9
 Kemudian dibuktikan dengan adanya dokumen 

pertimbangan hakim. Pada tahap ini yang dilakukan penulis adalah 

menginventaris, mengkaji kemudian menemukan fakta-fakta terhadap 

masalah yang dikaji. 
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G. Sistematika Penulisan 

Hasil penelitian akan disusun dalam format empat bab untuk 

mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai apa yang akan penulis 

uraikan dalam penelitian ini. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai 

berikut: 

BAB   I  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

B. Rumusan Masalah 

C. Tujuan Penelitian 

D. Manfaat Penelitian 

E. Kerangka Pemikiran 

F. Metode Penelitian 

G. Sistematika Penulisan  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum tentang Putusan dan Pertimbangan Hakim  

B. Tinjauan Umum tentang Rahasia Dagang. 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian mengenai Pertimbangan hukum dari hakim 

dalam menyelesaikan sengketa Rahasia Dagang. 

B. Pembahasan mengenai Pertimbangan hukum dari hakim dalam 

menyelesaikan sengketa Rahasia Dagang. 

BAB IV PENUTUP 

A. Kesimpulan  

B. Saran  


