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TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN UNDANG – UNDANG  NOMOR 30 

TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG PADA PRODUK MINUMAN 

TEH SEPEDA BALAP 

(Studi Kasus di Desa Songgolangit Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo)  

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan 

Rahasia Dagang dan bentuk tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran rahasia 

dagang serta upaya penyelesainnya. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian 

yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat 

tertentu. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis sosiologis dimana 

pendekatan yang menerapkan ilmu sosial akan tetapi tidak melupakan suatu aturan 

hukum atau yuridis yang dipadukan dengan fakta – fakta sosial yang terkait dengan 

penelitian tersebut. 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 Perusahaan Teh Sepeda Balap. Hasil Penelitian 

ini Penulis berkesimpulan bahwa langkah – langkah yang telah diterapkan untuk 

melindungi informasi rahasia dagang khususnya yang berkaitan dengan metode 

Produksi dan Metode Penjualan  telah memenuhi kriteria Undang – Undang No. 30 

Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. Sedangkan dengan adanya tindakan yang 

merupakan pelanggaran rahasia dagang yaitu pencurian terhadap metode produksi 

dan metode penjualan oleh karyawan maka diberlakukan upaya pemecatan atau 

pemutusan hubungan kerja tanpa menuntut ganti kerugian ataupun melalui proses 

pengadilan maupun melalui arbitrase yang sebagaimana telah diatur dalam pasal 12 

dan pasal 17 Undang – Undang No. 30 Tahun 2000.  
 

Kata Kunci: perlindungan rahasia dagang, undang – undang no. 30 tahun 2000 

 

Abstract 

This study aims to determine how the implementation of trade secret protection and 

forms of action are considered as violations of trade secrets and efforts to resolve 

them. This research is descriptive, namely research that aims to describe something in 

a particular area and at a certain time. This research was conducted with a 

sociological juridical approach in which an approach that applies social science but 

does not forget a legal or juridical rule combined with social facts related to the 

research. The data in this study include Primary Data and Secondary Data. Where 

Primary Data is a number of information or facts that are directly and results of 

interviews with the owner of the Race Bike Tea Company. The results of this study 

The authors conclude that the steps that have been applied to protect trade secret 

information, especially those related to the Production method and the Sales Method 

have met the criteria of Law No. 30 of 2000 concerning Trade Secrets. Whereas with 

actions that constitute violations of trade secrets, namely theft of production methods 

and methods of sale by employees, efforts are made to dismiss or terminate 
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employment without demanding compensation or through court proceedings or 

arbitration as stipulated in Article 12 and Article 17 of the Act - Law No. 30 of 2000. 
 

Keywords: protection of trade secrets, law no. 30 of 2000 

 

1. PENDAHULUAN 

Dapat kita ketahui bahwa Persaingan Usaha Tidak Sehat berhubungan dengan 

kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa dilakukan dengan cara 

tidak jujur
,
, melawan hukum dan, menghambat persaingan usaha (Widjaja, 2001). 

Sehingga untuk menghindari timbulnya persaingan usaha tidak sehat, maka perlu 

adanya upaya perlindungan terhadap rahasia dagang pada suatu perusahaan dengan 

menerapkan cara – cara tertentu agar informasi rahasia tetap terjaga. Menurut Ahmad 

Ramli pengertian rahasia dagang adalah segala informasi yang tidak diketahui umum 

dalam rangka kegiatan perdagangan, informasi yang sangat strategis sifatnya ini 

memiliki potensi dan secara aktual mengandung nilai ekonomi yang tinggi karena 

dapat digunakan untuk alat bersaing dengan para kompetitor. Ada beberapa istilah 

yang digunakan untuk menyebut istilah rahasia dagang (trade secret), antara lain 

informasi yang dirahasiakan (undisclosed information), atau informasi yang tidak 

diketahui (Prabowo, 2015). 

Berdasarkan Pasal 1 Undang – Undang No. 30 Tahun 2000 pengertian 

Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang 

teknologi dan/bisnis mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha 

dan dijaga kerahasiannya oleh pemilik rahasia dagang. Sedangkan dalam pasal 3 

Undang – Undang No. 30 Tahun 2000, Rahasia Dagang mendapat perlindungan 

apabila (Sutedi, 2009); (a) informasi tersebut bersifat rahasia, yaitu hanya diketahui 

secara terbatas oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh 

masyarakat;(b) mempunyai nilai ekonomi/ komersial, yaitu informasi tersebut dapat 

digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang menghasilkan keuntungan;(c) 

adanya upaya menjaga kerahasiaan tersebut oleh pemilik rahasia dagang, yaitu 

apabila pemilik atau pihak – pihak yang menguasai informasi tersebut telah 
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melakukan upaya perlindungan melalui langkah – langkah yang layak untuk 

mempertahankannya.  

Dari pengertian yang diberikan oleh Undang – Undang Rahasia Dagang, maka 

tidak serta merta suatu informasi rahasia yang bernilai ekonomis dapat langsung 

diartikan sebagai rahasia dagang yang dilindungi Undang – Undang, namun juga 

diperlukan upaya dari pemilik rahasia dagang dengan menerapkan langkah – langkah 

yang layak dan patut untuk melindungi informasi yang bersifat rahasia dan memiliki 

nilai ekonomis. Bahaya dari tidak dilindunginya rahasia dagang adalah dapat 

menimbulkan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan seperti mencuri rahasia 

dagang untuk keuntungan pribadi atau membocorkan rahasia dagang kepada 

perusahaan lain. Sehingga karyawan yang melakukan pelanggaran atas rahasia 

dagang dapat dikenai sanksi baik sanksi pidana maupun sanksi perdata sesuai dengan 

yang telah diatur dalam pasal 12 dan pasal 17 Undang – Undang no 30 tahun 2000. 

Seperti pada Perusahaan Teh Sepeda Balap, dimana hanya pemilik yang 

berhak atas rahasia dagang dan menjaganya dengan hati – hati khususnya 

perlindungan dibidang metode Produksi dan Metode Penjualan  sehingga tidak boleh 

ada orang lain yang mengetahui rahasia tersebut termasuk karyawannya, seperti yang 

tercantum pada Pasal 1 Ayat 4 Rahasia Dagang Undang – Undang Nomor 30 Tahun 

2000 menyatakan  “ Rahasia Dagang merupakan 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” (Munandar dan Sitanggang, 2008).  

Walaupun Pemilik Perusahaan Teh Sepeda Balap sudah menerapkan langkah 

– langkah untuk melindungi Rahasia Dagang secara layak dan patut namun pernah 

ada suatu pelanggaran yang dilakukan oleh seorang karyawan  yang sudah bekerja 

selama bertahun – tahun dan sudah mendapat kepercayaan oleh pemilik Perusahaan 

Teh Sepeda Balap tiba – tiba saja memutuskan untuk resign atau keluar dari 

pekerjaannya, lalu membuka usaha sendiri yang ide nya sama persis dengan tempat ia 

bekerja di tempat sebelumnya. Ternyata ia telah mencuri rahasia dagang di 
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perusahaan Teh Sepeda Balap dengan menggunakan cara yang bertentangan dengan 

undang – undang yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi.  

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: (1) 

Bagaimana pelaksanaan perlindungan rahasia dagang pada perusahaan Teh Sepeda 

Balap ?; (2) Bagaimana bentuk tindakan yang dapat dianggap sebagai pelanggaran 

rahasia dagang pada Perusahaan Teh Sepeda Balap serta upaya penyelesainnya? 

2. METODE

Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis sosiologis. 

Metode Analisis data peneltian ini adalah kualitatif. Menggunakan jenis penelitian 

deskriptif.Teknik pengumpulan data melalui Metode Studi Kepustakaan dan 

wawancara (Interview). 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perlindungan Rahasia Dagang pada Perusahaan Teh Sepeda Balap dalam 

Metode Produksi dan Metode Penjualan  

Perusahaan Teh Sepeda Balap mempunyai informasi bisnis yang bersifat rahasia 

khusus nya pada metode produksi dan metode pennjualanm maka agar tetap terjaga 

Perusahaan Teh Sepeda Balap menerapkan mekanisme cara melindungi rahasia 

dagang yaitu dengan sebagai berikut :  

3.1.1 Perlindungan Rahasia Dagang pada Perusahaan Teh Sepeda Balap dalam 

metode produksi : (a) Memasang Tulisan Larangan Masuk Bagi yang Tidak 

Berkepentingan di Pintu menuju ruang Produksi The (b)Membatasi 

pengetahuan rahasia dagang karyawan dengan membagi kekhususan 

pekerjaan karyawan produksi atas ramuan teh Sepeda Balap 

3.1.2 Perlindungan Rahasia Dagang pada Perusahaan Teh Sepeda Balap dalam 

metode penjualan : (a) Memberikan Password pada Komputer Perusahaan Teh 

Sepeda Balap mengenai data tentang metode penjualan, (b) Memberikan 



5 

Bonus dan Hadiah kepada karyawan yang berhasil mencapai target penjualan 

di Perusahaan Teh Sepeda Balap 

Menurut pasal 2 Undang – Undang No. 30 Tahun 2000 ruang lingkup 

perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, 

metode penjualan atau informasi lain dibidang teknologi dan/atau bisnis yang 

memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh umum. Sedangkan jenis 

informasi yang dilindungi hukum yakni daftar pelanggan, penelitian pasar, 

penelitian teknis, resep masakan atau ramuan yang digunakan untuk 

menghasilkan sebuah produk tertentu, sistem kerja tertentu yang cukup 

menguntungkan dan idea tau konsep yang mendasari kampanye pengiklanan atau 

pemasaran (Sudjana dan Gultom, 2016). Sehingga, ruang lingkup dan obyek yang 

dilindungi oleh Perusahaan Teh Sepeda Balap yakni Perlindungan pada Metode 

Produksi dan Metode Penjualan memenuhi kriteria pada pasal 2 Undang – 

Undang No. 30 Tahun 2000. 

Seperti halnya melindungi kerahasiaan Perusahaan Teh Sepeda Balap 

memiliki cara tertentu dalam menjaganya. Seperti yang tertuang dalam undang – 

undang No. 30  Tahun 2000 pasal 3 yaitu : (a)Rahasia dagang mendapat 

perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai 

ekonomis, dan dijaga kerahasiaannya melalui berbagai upaya sebagaimana 

mestinya, (b) Informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya 

diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh 

masyarakat.(c) Informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat 

kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan  atau 

usaha yang bersifat komersial atau meningkatkan keuntungan secara ekonomi. 

(d)Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak 

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

Dikatakan dalam pasal 3 ayat (1) bahwa dalam melindungi rahasia dagang 

dilakukan dengan melakukan cara yang sebagaimana mestinya adalah semua 

langkah yang memuat ukuran kewajaran, kelayakan dan kepatutan yang harus 
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dilakukan. Dengan langkah tersebut Perusahaan Teh Sepeda Balap melindungi 

rahasia dagang terutama di bidang produksi dan penjualan, maka berdasarkan 

Peraturan Perundang – Undangan yang telah dijelaskan diatas maka dapat 

dikatakan bahwasanya Perusahaan Teh Sepeda Balap telah memenuhi kriteria 

yang memenuhi dalam pasal 3 ayat (1) Undang – Undang no 30 Tahun 2000. 

Dalam pasal 3 ayat (2) yang berbunyi : “informasi dianggap bersifat 

rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak 

diketahui secara umum oleh masyarakat”. Maka seperti yang telah dikatakan pada 

hasil penelitian diatas bahwasanya informasi yang dianggap sebagai rahasia 

dagang tersebut hanya diketahui oleh Pemilik Perusahaan Teh Sepeda Balap dan 

karyawan yang masih memiliki ikatan keluarga dengan Pemilik Perusahaan Teh 

Sepeda Balap. Dimana peran karyawan tersebut mengawasi pekerjaan para 

karyawan perusahaan Teh Sepeda Balap dalam menjalankan pekerjaannya 

terutama dibidang metode produksi dan metode penjualan. 

Sedangkan dalam pasal 3 ayat (4) Undang – Undang No. 30 Tahun 2000 

menentukan bahwa “Informasi dianggap dijaga kerjahasiaannya apabila pemilik 

atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah – langkah yang 

layak dan patut”.Dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan langkah yang 

layak dan patut menurut Pasal 3 ayat (4) adalah langkah  - langkah, baik eksternal 

maupun internal perusahaan yang dilakukan agar informasi yang dianggap rahasia 

tersebut tidak dapat dengan mudah diakses, atau diketahui oleh orang tidak 

berhak, baik karyawan baru atau lama maupun bukan karyawan 

3.2 Bentuk tindakan yang dapat dianggap sebagai pelanggaran rahasia dagang 

pada Perusahaan Teh Sepeda Balap serta upaya penyelesainnya 

Bentuk tindakan yang dianggap pelanggaran rahasia dagang yakni adalah pencurian 

data – data yang berkaitan dengan strategi penjualan teh sepeda balap dan membuka 

usaha dengan menggunakan ide yang sama persis dengan tempat ia bekerja dulu. 

Maka dengan terjadinya peristiwa itu, Pemilik Perusahaan Teh Sepeda Balap akan 

memberikan sanksi kepada karyawan yang bekerja di Perusahaan Teh Sepeda Balap 
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yang ketahuan dan telah terbukti melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan 

rahasia dagang, dengan ini dilakukannya pemberhentian kerja atau pemecatan.  

Sesuai yang tertuang dalam pasal 13 dan pasal 14 Undang  - Undang No. 30 

Tahun 2000 bahwa tindakan yang dapat dianggap sebagai Pelanggaran rahasia 

dagang adalah sebagai berikut : 

Pasal 13 

Pelanggaran rahasia dagang  juga terjadi apabila seseorang dengan sengaja 

mengungkapkan rahasia dagang meningkari kesepaktan atau mengingkari kewajiban 

tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan. 

Pasal 14 

Seseorang dianggap melanggar rahasia dagang pihaklain apabila ia 

memperoleh atau menguasai rahasia dagang tersebut dengan cara bertentangan 

dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. 

Maka bentuk tindakan yang melanggar rahasia dagang seperti yang terjadi 

dalam Perusahaan Teh Sepeda Balap  yakni karyawan yang mencuri data – data 

mengenai informasi rahasia dagang merupakan bentuk tindakan yang tercantum 

dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang – Undang No. 30 Tahun 2000.Kemudian yang 

terdapat dalam ketentuan pasal 158 ayat (1) huruf i Undang – Undang No. 13 tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa : 

“pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja / buruh 

dengan alasan pekerjaan / buruh yang telah melakukan kesalahan berat 

seperti: 

“membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya 

dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara”. 

Dengan pernyataan tersebut, Pemilik Perusahaan Teh Sepeda Balap yang juga 

selaku Pemilik Rahasia Dagang berhak untuk melakukan pemecatan terhadap 

karyawan yang terbukti melakukan pelanggaran mengenai informasi yang berkaitan 

dengan rahasia dagang. Namun, upaya pemecatan hanya bisa dilakukan apabila 

karyawan masih bekerja di Perusahaan Teh Sepeda Balap, padahal ada pula karyawan 

yang memutuskan untuk keluar dari Perusahaan Teh Sepeda Balap dan mendirikan 
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usaha sendiri dengan menggunakan ide – ide serta strategi bisnis yang merupakan 

rahasia dagang dengan memperoleh tanpa hak dari Pemilik Perusahaan Teh Sepeda 

Balap.  

Padahal Pemilik Perusahaan Teh Sepeda Balap bisa menuntut mantan 

karyawan tersebut namun Pemilik Perusahaan mempunyai alasan mengapa Pemilik 

Perusahaan tidak mengambil  langkah – langkah apa yang harus dilakukan untuk 

menuntut karyawan melalui jalur hukum yaitu Pemilik beranggapan proses 

penyelesaian melalui jalur hukum akan memakan waktu lama dan membutuhkan 

biaya yang tidak sedikit dan Belum dikenalnya proses penyelesaian melalui Arbitrase 

dan penyelesaian sengketa alternatif. 

Pada prakteknya setiap orang atau pihak dalam perusahaan ( karyawan ) 

melakukan penggunaan atau membocorkan informasi yang bersifat rahasia milik 

perusahaan khususnya di Perusahaan Teh Sepeda Balap, tidak dimintai 

pertanggungjawaban hukum baik perdata maupun pidana, padahal tindakan 

memanfaatkan dengan tanpa hak atas rahasia dagang tersebut akan merugikan 

perusahaan pemilik rahasia dagang, akan tetapi karyawan atau mantan karyawan yang 

telah melanggar rahasia dagang tersebut tidak dimintai pertanggungjawaban melalui 

jalur hukum. 

Seperti yang telah ditentukan dalam Undang – Undang No. 30 Tahun 2000 

tentang Rahasia Dagang, adanya ketentuan perdata dan ketentuan pidana yaitu : 

Pasal 12 

Selain penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, para pihak dapat 

menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian 

sengketa. 

Pasal 17 

(1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan rahasia dagang 

pihak lain atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 

pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 ( dua ) tahun dan/atau denda 

paling banyak Rp. 300.000.000,00 ( tiga ratus juta rupiah ) 
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(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) merupakan delik 

aduan. 

Penggunaan informasi yang bersifat rahasia milik perusahaan dibocorkan oleh 

karyawan yang berdampak pada perusahaan pemilik informasi tersebut, dampaknya 

adalah perusahaan akan mengalami kerugian yang signifikan karena informasi yang 

bersifat rahasia dan memiliki nilai ekonomi dibocorkan lebih dahulu oleh karyawan 

untuk kepentingan pribadinya. Keuntungan yang senyatanya akan didapat oleh 

perusahaan secara otomatis akan hilang karena informasi yang bernilai ekonomis 

telah dicuri oleh karyawannya sendiri. Oleh karena itu, karyawan sebagai pihak yang 

mencuri informasi rahasia untuk keuntungan pribadi dengan tanpa hak, wajib 

dibebani tanggung jawab hukum karena melanggar ketentuan sebagaimana yang telah 

dicantumkan dalam Undang – Undang No. 30 Tahun 2000. 

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis 

terhadap “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Undang-UndangNomor 30 Tahun 2000 

Tentang Rahasia Dagang pada Produk Minuman Teh Sepeda Balap”, maka penulis 

dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :  

a. Pelaksanaan Perlindungan Rahasia Dagang Pada Perusahaan Teh Sepeda Balap

Langkah – langkah yang telah dilaksanakan oleh Pemilik Perusahaan Teh Sepeda 

Balap untuk melindungi informasi yang bersifar rahasia khususnya dibidang 

Metode Produksi yakni dengan cara memasang tulisan larangan masuk bagi yang 

tidak berkepentingan di Pintu menuju ruang Produksi teh dan membatasi 

pengetahuan rahasia dagang dengan membagi kekhususan pekerjaan karyawan 

produksi atas ramuan teh sepeda balap serta dibidang Metode Penjualan yakni 

memberikan password pada komputer perusahaan Teh Sepeda Balap mengenai data 

yang berkaitan dengan metode penjualan dan memberikan bonus dan hadiah kepada 

karyawan yang berhasil mencapai target penjualan di Perusahaan Teh Sepeda 
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Balap. Langkah – langkah tersebut telah memenuhi kriteria yang sesuai dengan 

unsur – unsur rahasia dagang yang telah tercantum dalam pasal 3 Undang – Undang 

No. 30 Tahun 2000. 

b. Bentuk Tindakan Yang Dapat Dianggap Sebagai Pelanggaran Rahasia Dagang

Pada Perusahaan Teh Sepeda Balap Serta Upaya Penyelesainnya

Bentuk tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran rahasia dagang apabila seorang 

karyawan yang masih bekerja di Perusahaan Teh Sepeda Balap dengan tanpa hak 

memanfaatkan atau mencuri informasi yang merupakan rahasia dagang pada 

Perusahaan Teh Sepeda Balap. Sepanjangdberdirinya Perusahaan Teh Sepeda Balap 

telah terjadi peristiwa dimana karyawan yang telah bekerja cukup lama di 

Perusahaan dan relah mendapat kepercayaan penuh dari pemilik perusahaan tiba – 

tiba saja memutuskan untuk keluar dan mendirikan sendiri Perusahaan Teh dengan 

menggunakan ide – ide dan strategi bisnis yang sama persis dengan yang ada di 

perusahaan Teh Sepeda Balap. Sehingga Karyawan ataupun mantan karyawan telah 

melanggar ketentuan pasal 13 dan 14 Undang – Undang Rahasia Dagang. Jadi, 

Pencurian tanpa hak terhadap rahasia dagang bisa dilakukan oleh siapa saja entah 

itu karyawan yang mendapat kepercayaan penuh ataupun mantan karyawan yang 

bisa saja membocorkan rahasia dagang kepada Perusahaan lain, selain itu informasi 

yang bisa dicuri tidak hanya strategi bisnis atau teknik pemasaran namun bisa saja 

ramuan teh yang telah dijaga selama bertahun – tahun dapat dibocorkan karyawan 

tanpa sepengetahuan Pemilik Perusahaan Teh Sepeda Balap. Maka dari itu, Pemilik 

Perusahaan melaksanakan upaya terhadap karyawan yang telah melakukan 

pelanggaran terhadap rahasia dagang dengan memberikan sanksi berupa pemecatan 

atau pemutusan hubungan kerja, namun Pemilik tidak menuntut ganti kerugian 

ataupun menyelesaikan perkara melalui pengadilan maupun melalui arbitrase 

dikarenakan Pemilik belum mengenal proses penyelesaian melalui Arbitrase dan 

penyelesaian sengketa alternatif serta Pemilik beranggapan proses penyelesaian 

melalui jalur hukum akan memakan waktu lama dan membutuhkan biaya yang tidak 
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sedikit. Padahal upaya penyelesaian terhadap pelanggaran rahasia dagang telah 

diatur pada pasal 12 dan 17 Undang – Undang No. 30 Tahun 2000 

4.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis dapat memberikan saran kepada beberapa 

pihak yang berhubungan dengan penelitian ini sebagai berikut: 

a. Disarankan kepada pemilik Perusahaan Teh Sepeda Balap agar melakukan

penyelesaian perkara baik melalui pengadilan maupun arbitrase atau

penyelesaian Sengketa Alternatif agar dapat dilakukan ganti rugi oleh mantan

karyawan yang tanpa hak memanfaatkan rahasia dagang Perusahaan Teh Sepeda

Balap untung keuntungan pribadi.

b. Disarankan kepada pemilik Perusahaan Teh Sepeda Balap agar membuat

perjanjian secara tertulis antara Pemilik Perusahaan Teh Sepeda Balap dengan

karyawan yang berkaitan dengan ketentutan – kententuan mengenai rahasia

dagang yang berisi kewajiban menjaga rahasia dagang tersebut tidak hanya

berlaku untuk karyawan yang masih bekerja di perusahaan Teh Sepeda Balap

namun juga kepada mantan karyawan. Sehingga dengan adanya perjanjian kerja

membuat semakin jelas ketentuan mengenai batasan rahasia dagang yang tidak

boleh diungkap atau dimanfaatkan tanpa hak. Maka apabila perjanjian kerja

telah berakhir karena karyawan tidak lagi bekerja di Perusahaan Teh Sepeda

Balap tetapi klausul kerahasiaan tetap berlaku dan mengikat

c. Disarankan kepada pemilik Perusahaan Teh Sepeda Balap agar lebih

mempelajari mengenai rahasia dagang sehingga dapat melakukan upaya

pencegahan maupun perlindungan secara maksimal berkaitan dengan rahasia

dagang.
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