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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Manusia adalah makhluk sosial dan juga makhluk ekonomi. Selama 

hidupnya manusia selalu dihadapkan pada kebutuhan-kebutuhan untuk memenuhi 

hidupnya, tetapi dalam memenuhi kebutuhan hidup tidak selamanya mudah, hal 

ini karena tidak semua manusia mempunyai kemampuan yang sama untuk 

memenuhi kebutuhannya. Sehingga dalam mencapai kebutuhan tersebut manusia 

dihadapkan pada beberapa masalah. Bahkan melihat kondisi ekonomi kita saat ini 

rasanya lebih susah untuk mencari pekerjaan atau mata pencaharian. Salah satu 

cara untuk bertahan hidup dan mencapai kebutuhan tersebut adalah dengan cara 

menjadi wirausaha. Wirausaha adalah orang yang terampil memanfaatkan peluang 

dalam mengembangkan usahanya, dengan tujuan untuk meningkatkan 

kehidupannya.
1
 Dengan wirausaha manusia akan melatih dirinya untuk menjadi 

lebih mandiri, dan dengan wirausaha akan membuka lapangan pekerjaan baru 

untuk orang yang ada disekitar usaha tersebut. Itulah alasan saat ini pemerintah 

mendorong masyarakatnya untuk berwirausaha. 

Ada berbagai cara untuk menjadi wirausahawan, antara lain dapat 

membuka bisnis sendiri atau membeli bisnis yang sudah ada. Masing-masing 

pilihan tersebut ada kelebihan dan kekurangannya. Jika membuka bisnis sendiri 

kelebihanya tentu pada keuntungan yang didapat pasti lebih banyak daripada 

membeli bisnis yang sudah jadi karena uang langsung masuk pada pemilik atau 

wirausahawan tersebut, akan tetapi kekurangan dari membuka bisnis sendiri tentu 
                                                           
1
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saja belum tau pasar yang akan dituju atau dicapai dan banyak resiko dan 

tantangan dalam menjalankan bisnis tersebut sehingga banyak juga bisnis baru 

yang akhirnya gagal. Lain halnya dengan membeli bisnis sudah jadi, kelebihannya 

adalah pembeli bisnis akan tinggal pakai saja sistem bisnis yang sudah berjalan, 

sudah ada pasar dalam bisnis tersebut dan pembeli bisnis tidak sulit untuk 

memasarkan produknya. Akan tetapi kekurangannya pembeli bisnis tidak bisa 

mengembangkan bisnisnya sesuai yang ia mau karena semua  harus  tergantung 

pada penjual bisnis. Membeli sistem bisnis yang sudah jadi biasa disebut dengan 

waralaba atau franchise. 

Kata franchise berasal dari Bahasa Prancis affranchir yang artinya to free 

(membebaskan). Dengan istilah franchise di dalamnya terkandung seseorang 

memberikan kebebasan dari ikatan yang menghalangi kepada orang lain untuk 

menggunakan atau membuat atau menjual sesuatu.
2
Saat ini istilah franchise 

dipahami sebagai suatu bentuk kegiatan pemasaran atau distribusi. Di dalamnya 

perusahaan besar memberikan hak atau privelege untuk menjalankan bisnis secara 

tertentu dalam waktu dan tempat tertentu kepada individu atau perusahaan yang 

relatif lebih kecil. Dari segi bisnis franchise merupakan salah satu metode 

produksi dan distribusi barang dan jasa kepada konsumen dengan suatu standar 

dan sistem eksploitasi tertentu.
3
 

Kiranya dapat dipahami bahwa perjanjian franchise adalah perjanjian yang 

berisi pemberian hak kepada seseorang atau perusahaan untuk menggunakan 

merek dagang, atas barang atau jasa, berikut sistem bisnisnya oleh pemilik merek 
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Citra Aditya Bakti, hal. 33 
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dagang tersebut. Sistem bisnis dalam kaitannya dengan perjanjian franchise dapat 

meliputi kiat-kiat bisnis berupa metode-metode dan prosedur pembuatan, 

penjualan, dan layanan yang dilakukan oleh franchisor dan di sini franchisor juga 

memberikan bantuan dalam periklanan dan promosi serta pelayanan konsultasi.
4
 

 Selama ini bisnis franchise di Indonesia memang belum menimbulkan 

masalah hukum. Namun, mengingat bisnis tersebut di Indonesia semakin 

berkembang sejalan dengan lajunya pertumbuhan ekonomi dan menjamurnya 

franchisor asing masuk ke Indonesia, perlu kiranya mendapat perhatian khusus 

terutama dari segi hukumnya.
5
 

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba 

menyebutkan bahwa  

“waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau 

badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka 

memasarkan brang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat 

dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian 

waralaba” 

Lebih mendalam Pasal 3 menekankan bahwa: 

“Salah satu kriteria waralaba adalah Hak Kekayaan Intelektual yang telah 

terdaftar, yang dimaksud Hak Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar 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”. 
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 Pemberian waralaba terkait pemberian hak untuk menggunakan dan 

memanfaatkan Hak Kekayaan Intelektual tertentu, dalam hal ini terpenuhi dalam 

bentuk rahasia dagang. Menurut pasal 1 angka 1 UU Nomor 30 Tahun 2000 

Tentang Rahasia Dagang, rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui 

oleh umum dibidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena 

berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiannya oleh pemilik rahasia 

dagang. Ruang lingkup perlindungan rahasia dagang (trade secrets) meliputi 

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

dibidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak 

diketahui oleh masyarakat umum. Rahasia dagang mendapat perlindungan apabila 

informasi itu bersifat rahasia, hanya diketahui oleh pihak tertentu dan bukan 

secara umum oleh masyarakat, memiliki nilai ekonomi apabila dapat digunakan 

untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat 

meningkatkan ekonomi, dijaga kerahasiaanya apabila pemilik atau para pihak 

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

Pemilik rahasia dagang dapat memberikan lisensi kepada pihak lain. Yang 

dimaksud lisensi adalah izin yang diberikan kepada pihak lain melalui suatu 

perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk 

menikmati manfaat ekonomi dari suatu rahasia dagang yang diberikan 

perlindungan pada jangka waktu tertentu dan syarat tertentu.
6
 

 Rahasia dagang mendapatkan perlindungan apabila informasi tersebut 

bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi dan dijaga kerahasiannya melalui 

upaya sebagaimana mestinya. Yang dimaksud “upaya sebagaimana mestinya” 
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yaitu semua langkah yang memuat ukuran kewajaran, kelayakan dan kepatutan 

yang harus dilakukan. Misalnya, di dalam suatu perusahaan harus ada prosedur 

baku sesuai praktik umum yang berlaku di tempat lain dan/atau yang dituangkan 

di dalam ketentuan internal perusahaan. Dalam ketentuan internal perusahaan 

dapat ditetapkan bagaimana rahasia dagang itu dijaga dan siapa yang bertanggung 

jawab atas kerahasiaan itu.
7
 

 Sifat kerahasiaan dari rahasia dagang adalah permanen dan tidak dapat 

diakhiri dengan cara apapun.
8
 Jangka waktu perlindungan terhadap rahasia dagang 

tidak diberikan secara pasti, sebab tergantung pada seberapa lama pemilik rahasia 

dagang berhasil menjaga aspek kerahasian dari hasil temuannya tersebut. Karena 

rahasia dagang justru bernilai ekonomis jika tetap dirahasiakan maka pemilik 

rahasia dagang tentu akan berusaha keras untuk tetap menjaga rahasia 

temuannya.
9
 

 Pemerintah dalam hal ini senantiasa turut aktif dalam pengaturan untuk 

memberikan kesempatan yang lebih luas kepada para pelaku ekonomi agar 

mampu mengembangkan bisnisnya lebih luas. Bagi pemerintah penegakan hukum 

merupakan kewajiban yang harus direalisasikan untuk memberikan layanan dan 

keadilan hukum bagi warga negara demi terciptanya ketertiban dan keserasian 

dalam kehidupan. Perlindungan hukum merupakan hak untuk setiap warga negara 

dan merupakan tanggung jawab Pemerintah untuk menegakkan hukum demi 

terselenggaranya perlindungan hukum bagi seluruh warganya tanpa diskriminasi. 

Campur tangan yang dilakukan Pemerintah diwujudkan melalui sarana hukum, 

                                                           
7
 Cita Yustisia Serfiyani & Iswi Hariyani, 2017, Buku Pintar Haki dan Warisan Budaya, 

Yogyakarta: UGM Press, hal. 332 
8
 Ibid, hal. 333 

9
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sedangkan yang dimaksudkan dengan hukum dalam penelitian ini yaitu dengan 

berbagai peraturan perundangan khususnya dalam bidang rahasia dagang dalam 

bisnis waralaba atau franchise. 

 Usaha berbasis franchise tidak bisa dipungkiri keberadannya sudah 

dimana-mana, konsep franchise banyak digunakan pada bisnis kuliner, industri 

Pendidikan, jasa, ritel, kecantikan dan kesehatan dan sebagainya. Konsep 

franchise pada bidang kuliner cukup tinggi keberadannya, maka dapat dikatakan 

bisnis dalam bidang kuliner cukup menjanjikan karena dapat meraup keuntungan 

yang cukup tinggi, karena makan merupakan kebutuhan utama seorang manusia 

dan akhir-akhir ini kuliner juga dijadikan sebagai objek wisata. 

 Pada saat ini, usaha kuliner yang sedang berkembang pesat adalah 

Martabak Kotta Barat atau yang sering disebut MARKOBAR. Saat ini 

MARKOBAR mulai dikenal masyarakat sejak tahun 1996 telah berkembang 

mencapai 33 cabang dengan berprinsip franchise dalam memperluas cakupan 

usahanya tersebut. Cabang cabang tersebut diantaranya sebagai berikut: 

1. Markobar Cikini 

2. Markobar Kedoya 

3. Markobar Sunter 

4. Markobar Ampera 

5. Markobar Pondok Indah 

6. Markobar Bekasi 

7. Markobar Jalan Riau Bandung 

8. Markobar Buah Batu 

9. Markobar Cibabat 
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10. Markobar Sultan Agung 

11. Markobar SGM – Solo Grand Mall 

12. Markobar HTC – Solo Baru 

13. Markobar Transmart Solo 

14. Markobar Pramuka 

15. Markobar Colombo 

16. Markobar Pucang 

17. Markobar G-walk 

18. Markobar Gunawangsa 

19. Markobar Malang 

20. Markobar Bali – Teuku Umar 

21. Markobar Dewi Sri 

22. Markobar Batam 

23. Markobar Palembang Sudirman 

24. Markobar Kironggo 

25. Markobar Medan Dr Mansyur 

26. Markobar Medan Iskandar Muda 

27. Markobar Jambi 

28. Markobar Banjarmasin 

29. Markobar Balikpapan 

30. Markobar Banjarbaru 

31. Markobar Samarinda 

32. Markobar Makassar Jl Lombok 

33. Markobar Hertasning 
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Tentu dalam melakukan bisnis franchise terdapat suatu perjanjian yang 

mengikat antara franchisor dan franchisee yang menjadi dasar terjadinya 

perjanjian franchise “MARKOBAR” tersebut. Perjanjian franchise harus dibuat 

secara teliti agar tidak merugikan satu sama lain. Maka dari itu franchisor dan 

franchisee “MARKOBAR” harus mencerminkan perlindungan agar antara kedua 

belah pihak mendapat keadilan dalam usaha franchise. Dalam sistem hukum 

Perdata di Indonesia, HAKI sebagai hak kebendaan merupakan hak atas suatu 

benda, yang bersumber dari hasil karya otak atau hasil kerja rasio otak manusia 

yang menalar dan hasil kerjanya merupakan benda immaterial (benda tidak 

berwujud).
10

 Karena merupakan hasil kerja pikiran manusia, maka dapat 

disimpulakan bahwa hasil kerja dari otak manusia sebagai hak atas kekayaan 

intelektual yang bersifat eksklusif atau mempunyai nilai ekonomi dan perlu 

mendapatkan suatu pengakuan dan sekaligus perlindungan hukum.
11

 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil penelitian 

dengan judul “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang Pada Perjanjian Franchise 

“MARKOBAR”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Untuk mempermudah pemahaman terhadap permasalahan, maka penulis dapat 

merumuskan sebagai berikut: 
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 H. OK. Saidin, 2004, Aspek Hukum Kekayaan Intelektual,  Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

hal. 9 
11

 Sujud Margono & Amir Angkasa, 2002, Komerialisasi Aset Intelektual, Aspek Hukum Bisnis, 

Jakarta: PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, hal. 4 
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1. Bagaimana pelaksanaan rahasia dagang dalam perjanjian franchise 

MARKOBAR? 

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap franchisor dan franchisee 

MARKOBAR? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan rahasia dagang dalam perjanjian franchise 

MARKOBAR.  

2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap franchisor 

dan franchisee. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dapat memberikan 

sumbangan pemikiran terhadap ilmu hukum perdata khususnya 

tentang Rahasia Dagang. 

b. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian 

yang dilakukan di masa yang akan mendatang. 

2. Manfaat Praktis 

a. Menambah wawasan bagi penulis 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberi masukan 

serta memberi pengetahuan bagi para pihak yang terkait dengan 

masalah yang diteliti. 
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E. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerangka Pemikiran merupakan alur yang akan digunakan penulis dalam 

memaparkan mengenai Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang Pada Perjanjian Franchise “MARKOBAR”. 

Rahasia dagang merupakan salah satu objek Hukum Kekayaan Intelektual yang 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. 

Pengertian Rahasia dagang menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 

Tentang Rahasia Dagang yaitu merupakan informasi yang tidak diketahui oleh 

umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena 

berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiannya oleh pemilik Rahasia 

Dagang. 

Bentuk 

Perlindungan 

Perjanjian 

Franchise 

Perlindungan Terhadap 

Franchisor 

Perlindungan Terhadap 

Franchisee 

 

UU No 30 Tahun 2000 

Tentang Rahasia Dagang 

Rahasia Dagang 

Pelaksanaan Rahasia 

Dagang Perjanjian 

Franchise Markobar 
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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 maslah tersebut sehingga 

diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia 

Dagang yang berlaku sejak 20 September 2000.
12

 

Perjanjian Franchise merupakan salah satu perjanjian yang terdapat unsur 

rahasia dagang di dalamnya tentang bagaimana pelaksanaan rahasia dagang 

perjanjian Franchise yaitu pada MARKOBAR dan mengenai perlindungan 

hukum terhadap para pihak didalam perjanjian Franchise. Para pihak dalam 

perjanjian franchise Markobar terdiri dari franchisor dan franchisee. Dalam 

perjanjian franchise dibuat secara teliti agar tidak merugikan kedua belah pihak. 

Maka dari itu franchisor dan franchisee Markobar harus mencerminkan 

perlindungan hukum agar antara kedua belah pihak mendapat keadilan dalam 

usaha franchise. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan dalam penelitian ini bersifat yuridis empiris, 

yaitu metode pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah 

dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu selanjutnya adalah meneliti 

data primer di lapangan.
13
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 Gunawan Widjaja, 2001, Rahasia Dagang, Seri Hukum Bisnis, Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, hal 100 
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 Suratman & Philips Dillah, 2013, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Alfabeta, hal. 53 
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2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian hukum yang digunakan penulis adalah penelitian 

deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu 

hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Biasanya dalam penelitian ini, 

peneliti sudah mendapatkan/ mempunyai gambaran yang berupa data awal 

tentang permasalahan yang diteliti.
14

  

Berdasarkan dengan jenis penelitian yang di uraikan di atas, maka 

penulis akan memberikan gambaran dan menguraikan segala sesuatu yang 

nyata yang berhubungan dengan Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Undang- 

Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang Pada Perjanjian 

Franchise Markobar. 

3. Lokasi Penelitian 

Penulis memilih lokasi penelitian di Jl. Sutawijaya 47 Penumping 

Laweyan Surakarta Jawa Tengah yang merupakan kantor pusat dari 

Markobar. Mengenai pemilihan lokasi ini karena ketertarikan penulis 

karena di tempat ini merupakan tempat pertama kalinya Markobar 

mendirikan tempat dengan konsep kafe, selain itu tertarik karena cara 

menjaga suatu resep rahasia suatu martabak dan penerapan metode 

penjualan pada Markobar. 

4. Sumber Data 

a. Sumber Data Primer 

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari hasil 

wawancara. Adapaun yang termasuk data primer dalam penelitian ini 
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 Soerjono Soekamto, 2007, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Ui Press, hal. 67 
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diperoleh dari pihak-pihak yang berkaitan dan berhubungan langsung 

dengan Perjanjian Franchise Markobar. 

b. Sumber Data Sekunder 

Merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku, 

majalah, dan hasil penelitian lainnya. 

5. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis alat pengumpulan 

data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi 

dan wawancara atau interview.
15

 Adapun teknik pengamatan yang 

digunakan penulis diuraikan sebagai berikut: 

a. Studi Kepustakaan yaitu dengan cara mempelajari bahan pustaka untuk 

memperoleh data dengan cara mencatat, menginventerisasi, 

menganalisis, mempelajari dari buku-buku dan perundang-undangan 

yang berkaitan dengan penelitian ini. 

b. Studi Lapangan 

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara terjun langsung ke 

lokasi penelitian bertujuan untuk mendapat gambaran secara nyata 

yang berhubungan dengan penelitian ini. Studi lapangan dapat 

dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu: 

 

 

 

 
                                                           
15

 Amiruddin & Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT 
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1) Wawancara atau interview 

Wawancara atau interview yaitu merupakan cara yang 

digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna 

mencapai tujuan tertentu
16

 yang berkaitan dengan penelitian ini. 

2) Daftar pertanyaan atau questionnaire 

Yang dimaksud daftar pertanyaan atau questionnaire adalah 

suatu yang berisikan rangkaian pertanyaan tentang sesuatu hal 

yang bidang.
17

 Kuesioner merupakan cara pengumpulan data 

dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang disampaikan 

secara tertulis.
18

 

6. Metode Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

data kualitatif dengan model interaktif (interactive Model of Analysis), 

yaitu data yang diperoleh akan dianalisis melalui tiga tahap, yaitu 

mereduksi data, menyajikan data dan kemudian menarik kesimpulan. 

Selain itu dilakukan pula pada suatu  proses siklus antara tahap-tahap 

tersebut, sehingga data yang terkumpul akan berhubungan satu dengan 

yang lainnya secara sistematis.
19

 

Ada tiga komponen utama yang menjadi dasar dari tahap analisis 

data, yaitu: 
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 Burhan Ashshofa, 2010, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 95 
17

 Amiruddin & Zainal Asikin, Op. Cit, hal. 89 
18

  Ibid, hal. 90 
19

 HB Sutopo, 1993, Metode Penelitian Kualitatif, Surakarta: UNS Press, hal 15 
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a. Reduksi Data 

Yaitu bentuk analisis yang mempertegas, memperpendek, 

membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting yang muncul 

dari catatan tertulis di lapangan.  

b. Sajian Data 

Yaitu sekumpulan informasi yang memungkinkan kesimpulan riset 

dapat dilaksanakan yang meliputi berbagai jenis matrik, gambar, atau 

skema jaringan kerja juga tabel. 

c. Penarikan Kesimpulan 

Setelah melakukan pemahaman arti dari berbagai hal yang ditemui 

dengan melakukan pencatatan peraturan-peraturan, pernyataan-

pernyatan, alur sebab akibat sampai pada akhirnya penulis sampai 

pada penarikan kesimpulan. 


