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ABSTRAKSI 

 

Untuk mendorong perindustrian di Indonesia agar bisa bersaing dalam 
perdagangan nasional dan internasional, pemerintah Indonesia mengeluarkan UU 
No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang sebagai jaminan untuk memberikan 
perlindungan hukum terhadap pemilikan, penguasaan dan penggunaan Rahasia 
Dagang sebagai bagian Hak Kekayaan Intelektual. Perlindungan Hukum tersebut 
bisa memacu masyarakat untuk menghasilkan kreasi dan inovasi dalam pelbagai 
bidang industri.  Industri keramik merupakan suatu jenis usaha yang rumit karena 
di dalamnya terdapat nilai-nilai seni yang mengandalkan kreativitas manusia 
sehingga perlu dijaga kerahasiaannya karena dipandang memiliki nilai ekonomi 
sehingga mampu mendatangkan keuntungan bagi pemiliknya. Perlindungan 
terhadap Rahasia Dagang dapat diberikan kepada pemilik yang mengupayakan 
untuk menjaga kerahasiaan atas informasi bisnis yang memiliki nilai ekonomi 
seperti yang tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) TRIPS dan Pasal 1 angka 1 UU 
No. 30 tahun 2000. Kerahasiaan informasi dalam industri keramik yang harus 
dijaga adalah Daftar Pelanggan, Biaya Produksi, Teknik Know-how dan Export 
Capability. Yang perlu dirahasiakan terkait dengan Daftar Pelanggan yaitu 
menyangkut omzet pelanggan, ukuran kebutuhan pasar, kemampuan membayar 
pelanggan dan tunggakan pembayaran. Dalam hal biaya produksi, yang perlu 
dirahasiakan yaitu sumber bahan baku, teknik pembakaran, tenaga manusia yang 
dibutuhkan, dan biaya listrik. Dalam teknik know-how diperlukan tenaga ahli yang 
mampu merahasiakan tentang flatness, precision, firing technical dan product 
design. Untuk penyelesaian sengketa rahasia dagang bisa ditempuh melalui 
Hukum Pidana dan Hukum Perdata. Pengaturan sanksi pidana pelanggaran 
Rahasia Dagang terdapat dalam Pasal 13 dan 14 UU No. 30 tahun 2000. Dalam 
KUHP pelanggaran Rahasia Dagang bisa dikaitkan dengan Pasal 322 dan Pasal 
323 KUHP. Pemilik Rahasia Dagang dapat menggugat siapapun yang  dengan 
sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran Rahasia Dagang baik berupa 
gugatan ganti rugi maupun penghentian semua perbuatan yang dianggap sebagai 
pelanggaran Rahasia Dagang (Pasal 11 UU No. 30 tahun 2000). Selain itu para 
pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif 
penyelesaian sengketa. 

 

Kata kunci        : Rahasia Dagang, Hak Kekayaan Intelektual, TRIPs, Industri   
Keramik, Penyelesaian Sengketa 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang Permasalahan 

Pada dasarnya semua negara yang ada di dunia saat ini tidak bisa hidup 

terlepas tanpa adanya saling ketergantungan antara negara yang satu dengan 

lainnya mengingat adanya perbedaan di segala bidang terutama dalam sumber 

daya alam yang dimiliki masing-masing negara serta tingkat ekonomi dari 

masing-masing negara. 

Salah satu upaya Indonesia dalam mencapai tujuan negara tersebut adalah 

dengan mengadakan hubungan perdagangan secara Internasional, yaitu membuka 

hubungan perdagangan dengan negara lain. Sebagai bagian dari masyarakat 

internasional, Indonesia di tahun 1994 telah ikut serta dalam keanggotaan World 

Trade Organization (WTO)1 dengan mengesahkan dan mengundangkan Undang-

Undang No.7 Tahun 1994 (selanjutnya disingkat UU No. 7/1994) tentang 

Persetujuan tentang Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement on 

Establishing the World Trade Organization yang selanjutnya disingkat  WTO)  

yang terbentuk melalui Persetujuan  Umum  tentang  Tarif  dan  Perdagangan  

(General Agreement on Tariffs and Trade selanjutnya disingkat GATT).2 

                                                            
1 Rahmi Jened,  Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif, Airlangga 

University Press, Surabaya, 2007 selanjutnya disebut Rahmi Jened I) .  
2  GATT yaitu persetujuan umum mengenai tarif dan perdagangan adalah perjanjian 

multilateral, artinya bukan antara 2 (dua) negara (bilateral), melainkan dengan banyak negara lain. 
Tujuan dari GATT ini ialah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi pembangunan dan 
kesejahteraan umat manusia. Perjanjian ini dimaksudkan sebagai upaya untuk menciptakan 
terciptanya perdagangan bebas adil dan stabil dalam rangka sistem perdagangan internasional. 
Juga, memperjuangkan penurunan tarif bea masuk serta meniadakan hambatan-hambatan 
perdagangan lainnya. GATT ini merupakan suatu persetujuan perdagangan multilateral yang 
memuat prinsip - prinsip perdagangan internasional. 
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Keikutsertaan tersebut didasari kesadaran adanya peluang dan tantangan 

yang timbul karena kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi yang 

telah mampu melintasi batas antar negara, berikut perangkat sosial, budaya, 

ekonomi dan hukumnya.3 Dalam mukadimah UU No. 7/1994 dinyatakan bahwa 

Indonesia menganggap perlu untuk ikut serta dalam persetujuan WTO ini, antara 

lain adalah untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yaitu menciptakan 

masyarakat yang adil dan makmur, yang merata materil dan spiritual, sesuai 

dengan apa yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945.  

Salah satu agenda WTO adalah Trade Related Aspects of Intellectual 

Property Rights including Trade in Counterfeit Goods (selanjutnya disingkat 

TRIPs). Kerangka aturan hukum HKI yang diatur dalam TRIPs pada dasarnya 

bertujuan untuk meningkatkan standar perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 

(HKI) dengan tujuan substantif dan objektif (objective and subjective purpose) 

sepanjang hal tersebut akan memberikan kontribusi bagi peningkatan perdagangan 

yang sehat dan lebih terbuka.4 TRIPs didasarkan pada pertimbangan bahwa 

perdagangan barang-barang palsu merupakan hambatan perdagangan dan 

bertentangan dengan persaingan sehat, namun didasari pula bahwa pelaksanaan 

dan penegakan HKI yang tidak benar dapat pula menjadi hambatan perdagangan.5 

Hal ini tercermin dalam pertimbangan TRIPs yang menyatakan bahwa :6 

“Member, desiring to reduce distortions and impediment to 
international trade and taking into account the need to promote 
effective and adequate protection of intellectual property rights and 

                                                            
3 Rahmi Jened, “ HKI sebagai Income Generating di Perguruan Tinggi”, Orasi Dalam 

Rangka Dies Natalis Universitas Airlangga yang ke-49, Auditorium Fakultas Kedokteran 
Universitas Airlangga, Surabaya, 10 November 2003 (selanjutnya disebut Rahmi Jened II), h. 6. 

4 Rahmi Jened I, op.cit, h . 2 
5 Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Rahasia Dagang, Raja Grafindo Persada, 

Jakarta 2001, h . 16. Selanjutnya disebut Gunawan Widjaja I.. 
6 Ibid . 
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to ensure that measure and procedures to enforce intellectual 
property rights do not themselves become barriers to legitimate 
trade.” 
(Artinya : negara anggota bertekad untuk mengurangi gangguan dan 
hambatan perdagangan internasional dengan memperhitungkan 
kebutuhan untuk meningkatkan perlindungan HKI secara efektif dan 
memadai serta menjamin bahwa langkah-langkah dalam prosedur 
penegakan HKI itu sendiri tidak menjadi hambatan keabsahan 
perdagangan). 

 Konsekuensi penerimaan dan keikutsertaan Indonesia dalam persetujuan 

TRIPs membawa pengaruh bagi Indonesia untuk mengakomodasi semua 

peraturan HKI7 yang diatur dalam TRIPs, termasuk Undisclosed Information yang 

terdapat dalam Section 7 Article 39 (2) TRIPs. Adanya pengaturan HKI dalam 

TRIPs menyebabkan perlindungan HKI tidak lagi semata-mata merujuk pada 

peraturan lokal negara tertentu, tetapi sudah merupakan komitmen dunia 

(internasional) untuk menciptakan iklim perlindungan yang lebih adil, terjamin 

dan mempunyai kepastian hukum, sehingga membawa manfaat bagi masyarakat 

di seluruh dunia terhadap perlindungan karya intelektual mereka. Tidak dapat 

dipungkiri pula bahwa berpangkal pada desakan negara-negara maju yang kuat 

secara ekonomi dan politik, sehingga menghasilkan kesepakatan TRIPs yang 

isinya masih menunjuk berlakunya berbagai konvensi internasional yang 

berkaitan dengan perlindungan HKI seperti yang tercantum dalam Point 3  Part 1 

Article 1 TRIPs yaitu : 8 

a. Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1967, yang 
mengatur tentang perlindungan atas Hak Milik Perindustrian yang meliputi 
perlindungan terhadap penemuan-penemuan baru, merek dagang dan 

                                                            
7 Berdasarkan point 2 part 1 Article 1 TRIPs maka istilah HKI meliputi Hak Cipta dan 

Hak - Hak yang Terkait, Merek, Indikasi Geografis, Desain Industri, Paten, Desain Tata Letak 
Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang. 

8  Achmad Zen Umar Purba, Hak Kekayaan Intelektual Pascca TRIPs, Alumni, 
Bandung,     h . 30. 
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desain produk industri serta pencegahan-pencegahan terhadap persaingan 
curang yang berkaitan langsung dengan praktek persaingan curang dalam 
industri dan perdagangan  bukan dalam hak-hak eksklusif, Konvensi ini 
merupakan Akta Stockholm tertanggal 14 Juli 1967 yang telah direvisi 
beberapa kali dan terakhir pada tahun 1979. 

b. The Bern Convention for The Protection of The Literary and Artistic 1986 
, yang mengatur tentang perlindungan terhadap Karya tulis dan Seni dan 
merupakan Akta Paris tertanggal 24 Juli 1971. 

c. Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms 
and Broadcasting Organization, yang mengatur tentang perlindungan 
terhadap Pelaku Pertunjukan, Produser Phonogram, Produser Rekaman 
Musik dan Organisasi Siaran yang disepakati di Roma pada tanggal 26 
Oktober 1961. 

d. Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits adalah 
traktat tentang HKI atas Integrated Circuits (IPIC Treaty) yang disepakati 
di Washington pada tanggal 26 Mei 1989 dan mengatur perlindungan 
produk sirkuit terpadu.  

Perkembangan di bidang teknologi telah mencapai puncaknya ketika 

masyarakat internasional memasuki abad ke-21. Invensi di berbagai bidang terus 

dihasilkan oleh banyak peneliti dan inventor di berbagai belahan dunia. 

Perkembangan ini menimbulkan konsekuensi tersendiri bagi organisasi 

internasional yang menangani masalah perlindungan HKI (WIPO dan WTO). 

Setelah perjanjian TRIPs diluncurkan pada tahun 1994, semua aspek kreativitas 

intelektual manusia diupayakan dilindungi secara optimal, termasuk di dalamnya 

aspek Rahasia Dagang.9  

 Sebagai suatu perjanjian internasional, TRIPs juga bertujuan untuk 

memberikan akibat hukum tertentu. TRIPs sendiri merupakan sebuah realitas yang 

menunjukkan keberhasilan negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan 

Jepang yang sebelumnya merasa tidak puas akan World Intellectual Property 

                                                            
9 Tony Suryo Utomo, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global : Sebuah Kajian 

Kontemporer, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010. h. 49 
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Organization (WIPO) yang dinilai terlalu banyak memihak kepada negara-negara 

berkembang saja. 

 Munculnya ketentuan-ketentuan HKI dalam TRIPs bagi negara-negara 

berkembang seringkali merupakan suatu dilemma bagi negara-negara berkembnag 

tersebut. Di salah satu pihak negara berkembang sangat berkepentingan dengan 

penerapan dan penegakkan hukum di bidang HKI, yang itu semua dimaksudkan 

untuk meningkatkan dan mendorong kreativitas dan kemandirian pelaku ekonomi 

di negaranya dan untuk menghindari kemungkinan sanksi yang berat dari negara 

maju atas pelanggaran di bidang ini. Di pihak lain, pihak-pihak negara 

berkembang tersebut juga menghadapi situasi yang cukup pelik yaitu karena harus 

membayar cukup mahal atas penggunaan HKI yang mereka peroleh dari negara-

negara yang sudah maju teknologi maupun budayanya.10 

 Salah satu ciri era globalisasi adalah kompetisi yang semakin lama 

semakin ketat antara negara-negara di seluruh dunia baik itu negara maju maupun 

negara yang sedang berkembang. Ditegakkannya aturan-aturan standar dalam 

TRIPs yang antara lain berupa kewajiban aturan penegakkan dalam hukum 

nasionalnya masing-masing. Sebagai suatu kesepakatan perjanjian nasional TRIPs 

memiliki 3 ciri pokok yaitu : pertama, Persetujuan TRIPs lebih menekankan pada 

norma dan standar. Kedua, persetujuan TRIPs menetapkan kesesuaian penuh 

terhadap beberapa perjanjian internasional di bidang HKI sebagai persyaratan 

minimal dan ketiga. Persetujuan TRIPs memuat ketentuan-ketentuan penegakkan 

hukum  yang ketat beserta mekanisme penyelesaian sengketa.11 

                                                            
10 Gunawan Widaja I, op.cit, h. 42 
11 Ibid, h.87 
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 Dari segi tujuannya, perlindungan hukum rahasia dagang dimaksudkan 

untuk memacu investasi dan pemanfaatan informasi yang menjamin keuntungan 

dalam waktu yang lama sebaik keuntungan jangka pendek. Perlindungan terhadap 

rahasia dagang dalam persetujuan TRIPs dipangkalkan pada upaya untuk 

menjamin perlindungan yang efektif dalam mengatasi persaingan curang 

sebagaimana yang dimaksudkan pada pasal 10bis Konvensi Paris (1967). 12 

Sebagai anggota WTO, maka Indonesia harus menyesuaikan semua 

ketentuan HKI yang ada dalam ketentuan TRIPs, dengan catatan bahwa dalam hal 

ini harus sejauh mungkin diupayakan agar penerapan dan implementasi ketentuan 

TRIPs tersebut tidak merugikan kepentingan Indonesia. Khusus untuk Rahasia 

Dagang maka Pemerintah telah membuat peraturan implementasi dalam bentuk 

Undang - Undang yang mengatur dan mengelompokkan Rahasia Dagang secara 

spesifik sebagai bagian dari HKI sesuai dengan klasifikasi TRIPs. 13 

Pengakuan Rahasia Dagang sebagai bagian dari HKI di Indonesia terealisir 

pada penghujung tahun 2000 tepatnya pada tanggal 20 Desember 2000. 

Pemerintah Indonesia telah mengundangkan Undang - Undang No. 30 Tahun 

2000 tentang Rahasia Dagang (selanjutnya disingkat UU No. 30/2000). Undang-

undang Rahasia Dagang ini dibuat dengan tujuan memajukan industri nasional 

yang nantinya akan mampu bersaing dalam lingkup perdagangan internasional. 

Berdasarkan Undang-Undang ini, yang memberikan perlindungan hukum 

                                                            
12 Rahmi Jened, Perlindungan Trade Secret (Rahasia Dagang) dalam rangka 

persetujan Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights (TRIPs), dalam Yuridika, Vol. 
14, No.1, Jan-Feb, 1999 (selanjutnya disebut Rahmi Jened III), h.17 

13 Ahmad M. Ramli, Perlindungan Rahasia Dagang dalam UU No. 30/2000 dan 
Perbandingannya Dengan Beberapa Negara, 2001, Mandar Maju, (selanjutnya disebut Ahmad 
Ramli I) h. 77. 
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terhadap Rahasia Dagang sebagai bagian dari sistem HKI, diharapkan akan 

tercipta iklim yang akan mendorong kreasi dan inovasi masyarakat. 

 Dalam Pasal 1 Angka 1 UU No. 30/2000 dijelaskan bahwa yang dimaksud 

dengan rahasia dagang adalah “informasi yang tidak diketahui umum di bidang 

teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam 

kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh Pemilik Rahasia Dagang”. 

Selanjutnya dalam Pasal 2 UU ini juga ditentukan 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.” 

 Berpindah-pindahnya sumber daya manusia dari perusahaan yang satu 

dengan yang lainnya, bahkan antar perusahaan yang berbeda negara dengan yang 

lainnya akan sangat berpengaruh terhadap perlindungan Rahasia Dagang. 

Kenyataan ini akan menjadikan salah satu penyebab mudahnya penyalahgunaan 

Rahasia Dagang oleh kompetitornya. Hal ini bisa terjadi karena dengan 

berpindahnya sumberdaya manusia tersebut dari perusahaan satu ke perusahaan 

lainnya secara tidak langsung akan membawa Rahasia Dagang yang tidak 

diketahuinya di perusahaan yang lama ke perusahaan yang baru. Oleh karena itu 

pembuatan kontrak kerja yang digunakan untuk melindungi rahasia dagang baik 

itu bersifat formula, proses produksi, daftar pelanggan, metode-metode dan 

sebagainya yang hal tersebut dirasa perusahaan sangat wajib untuk dilakukan.14 

 Kenyataan yang ada mengenai perpindahan sumberdaya manusia dari 

perusahaan yang satu dengan yang lainnya, bahkan antar perusahaan yang berbeda 

                                                            
14 Abdulkadir Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, Citra 

Aditya Bakti, Bandung, 2001, h . 4. 
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negara satu dengan yang lainnya akan sangat berpengaruh terhadap perlindungan 

rahasia dagang. Fenomena ini akan menjadikan salah satu penyebab mudahnya 

penyalahgunaan rahasia dagang oleh kompetitornya. Dengan berpindahnya 

sumber daya manusia antar perusahaan secara tidak langsung akan membawa 

rahasia dagang yang diketahuinya di perusahaan lama ke perusahaan yang baru. 

 Pengungkapan informasi dan penerimaan informasi secara tidak sah atau 

penggunaan informasi secara melawan hukum baik langsung maupun tidak 

langsung dapat mengakibatkan kerugian dalam dunia perdagangan. Oleh karena 

itu pengaturan rahasia dagang sebagai salah satu bagian dari HKI bertujuan untuk 

mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Di era globalisasi tingkat 

kompetisi antar perusahaan semakin tinggi yang tidak menutup kemungkinan 

untuk menambah maju dan keuntungan perusahaan dilakukan segala upaya yang 

terkadang melakukan perbuatan yang curang dan persaingan tidak jujur.  

Dalam globalisasi perdagangan, rahasia dagang memiliki sisi yang amat 

penting bagi negara berkembang dalam rangka akses mereka untuk investasi dan 

perdagangan internasional. Kerberhasilan perlindungan rahasia dagang oleh suatu 

negara dijadikan tolak ukur kelayakan untuk masuknya investasi asing ke negara 

tersebut, dengan kata lain tanpa perlindungan yang memadai maka investor akan 

enggan untuk melakukan investasi. 

 Pada zaman reformasi sekarang ini, Indonesia telah menjadi perhatian 

dunia internasional, baik di bidang politik maupun ekonomi. Perkembangan 

industri semakin luas, canggih dan semakin kompleks. Untuk itu dibutuhkan 

pengetahuan-pengetahuan yang mendalam di bidang teknologi untuk 

meningkatkan dan mengembangkan industri di Indonesia sebagai negara 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Tesis PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG DI BIDANG INDUSTRI KERAMIK SILVANA LINDRY SUWU 



9 
 

 
 

berkembang. Namun dengan majunya teknologi yang demikian pesat 

mengakibatkan terjadinya persaingan dalam perdagangan. 

 Adanya persaingan yang semakin ketat dalam perdagangan ini, membuka 

kesempatan kepada para pesaing untuk tidak melakukan tindakan persaingan yang 

tidak jujur (unfair competition practices) yaitu dengan mencuri dan 

mengembangkan rahasia dagang milik pesaingnya. Dalam perdagangan saat ini 

sarat dengan informasi yang bermacam-macam, baik mulai dari daftar langganan, 

pemasok barang, pemasaran, proses dan sebagainya, yang semua ini termasuk 

HKI khusunya rahasia dagang dan merupakan aset yang harus dilindungi. 

Mudahnya komunikasi akibat kemajuan teknologi yang semakin canggih, seperti 

mesin faks, telepon genggam, computer, mesin fotokopi, yang serba otomatis 

tersebut memberikan banyak peluang untuk mempermudah membocorkan rahasia 

dagang yang dimiliki oleh satu perusahaan kepada para pesaingnya dimana saja 

berada. 

 Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi mampu 

menerobos batas-batas negara. Manusia dihadapkan pada situasi dimana informasi 

dapat diakses sangat mudah. Di sisi lain ada suatu kebutuhan untuk melindungi 

informasi, utamanya informasi yang menyangkut kegiatan industri dan komersial. 

Hal ini mengingat informasi menjadi sumber komoditi yang sangat berharga dan 

menjadi tumpuan kegiatan industri dan komersial. 

 Salah satu bidang yang paling banyak ditekuni oleh masyarakat Indonesia 

adalah industri keramik, hal ini disebabkan bahan baku pembuatan keramik 

sangatlah mudah didapatkan. Di sini teknisi-teknisi pembuatan keramik haruslah 

mempunyai pengetahuan dasar pengetahuan tentang jenis tanah liat yang sesuai 
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untuk ukuran keramik, sehingga dapat memililh dan mengerjakan, menyusun 

komposisi antara bahan-bahan yang dipakai untuk memperoleh hasil yang lebih 

baik sesuai dengan yang diinginkan. Oleh karena dalam pembuatan keramik 

memerlukan proses yang rumit, maka banyak hal-hal yang perlu dirahasiakan 

dalam industri keramik ini. 

 Keterkaitan antara perdagangan industri keramik di Indonesia dengan 

perlindungan Rahasia Dagang ini sangat erat, oleh karena itu para pelaku bisnis 

berhak memperoleh perlindungan dalam kegiatan perdagangan termasuk di 

dalamnya rahasia dagang. Implementasi UU No. 30/2000 tentang Rahasia Dagang 

ini diharapkan mampu melindungi pelaku bisnis, khususnya pemilik rahasia 

dagang dan bisa mencegah terjadinya persaingan curang dalam hal ini 

pelanggaran Rahasia Dagang. 

2. Rumusan Masalah 

 Beranjak dari latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat 

dirumuskan isu hukum dan permasalahan antara lain sebagai berikut : 

1. Apakah prinsip perlindungan rahasia dagang di Indonesia telah mengacu 

pada TRIPs ? 

2. Apa kriteria perlindungan rahasia dagang di bidang industri keramik ? 

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

  Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip perlindungan Rahasia 

Dagang yang ada di Indonesia dalam kaitannya dengan TRIPs dan untuk mengkaji 

dasar normatif mengenai kriteria perlindungan rahasia dagang di bidang industri 

khususnya industri keramik. Penelitian ini diharapkan dapat member manfaat dari 
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segi pengembangan Ilmu Hukum dan secara khusus dalam bidang HKI mengenai 

prinsip perlindungan rahasia dagang. 

4. Metode Penelitian 

 Mengingat ini merupakan penelitian hukum, maka metode yang digunakan 

adalah metode penelitian hukum yang bertujan untuk mencari pemecahan atas isu 

hukum serta permasalahan yang timbul di dalamnya. Hasil yang akan dicapai 

kemudian adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu 

yang diajukan.15 Peter Mahmud Marzuki 16 dalam bukunya Penelitian Hukum, 

menyatakan bahwa penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan 

hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum 

yang dihadapi. 

a. Pendekatan Masalah   

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-

undangan (Statute  Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual 

Approach). Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) mutlak 

diperlukan guna mengkaji lebih lanjut mengenai ratio legis dari UU No. 30/2000. 

Di samping itu juga mengkaji peraturan-peraturan lainnya yang ada hubungannya 

dengan perlindungan rahasia dagang. Di samping Statute Approach digunakan 

pendekatan konseptual (conceptual approach) digunakan untuk mengkaji dan 

menganalisis pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin perlindungan Rahasia 

Dagang yang ada. 

                                                            
15 Peter Mahmud Marzuki, Perlunya Undang-Undang Tentang Macam dan Harga 

Matau Uang (Penelitian) Kerjasama Dengan Bank Indonesia, H. 2. Lihat juga Peter Mahmud 
Marzuki, “Penelitian Hukum”, Yuridika, Volume 16, No.2, Maret 2001, h.103 

16 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 
2005,h.35 
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b. Sumber Bahan Hukum 

 Sumber-sumber data pada penelitian ini dibedakan menjadi dua bagian 

yaitu bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan-bahan 

hukum primer dalam penelitian ini berupa peraturan-peraturan internasional yang 

mencakup GATT dan TRIPs. Selain peraturan internasional terdapat pula 

peraturan nasional yaitu UU No. 30/2000 dan peraturan perundang-undangan 

terkait lainnya yaitu  BW (Burgerlijk Wetbook) dan KUHP. 

 Bahan hukum sekunder meliputi bahan-bahan yang mendukung bahan 

hukum primer seperti buku-buku teks, artikel dalam berbagai majalah dan jurnal 

ilmiah bidang hukum. 

c. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum 

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara melakukan studi 

pustaka, yaitu dengan membaca dan mencermati buku-buku yang berkaitan 

dengan permasalahan terkait rahasia dagang dan mempelajari literatur-literatur 

lainnya. Kemudian berdasarkan studi pustaka tersebut selanjutnya diolah, 

diklasifikasikan, dan dirumuskan secara sistematis sesuai dengan masing-masing 

pokok dan materi bahasannya dalam tiap-tiap bab pada tesis ini. 

d. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum 

 Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan 

(inventarisasi) kemudian dikelompokkan dan dikaji dengan pendekatan 

perundang-undangan guna memperoleh gambaran sinkronisasi dari semua bahan 

hukum sesuai dengan rumusan masalah, tujuan penelitian dan sistematika 
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penyusunan hasil penelitian. Setelah semua bahan hukum diorganisir dan 

diklasifikasi kemudian dilakukan analisis. 

5. Pertanggungjawaban Sistematika 

 Penulisan tesis sebagai hasil penelitian secara keseluruhan disusun 

menjadi beberapa bab. Dalam Bab I yang merupakan Pendahuluan menjelaskan 

latar belakang masalah dan rumusan pokok masalah yang menjadi titik tolak 

penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian berupa : tipe 

penelitian, pendekatan masalah, bahan hukum dan analisis bahan hukum. 

Dilanjutkan dengan bagian terakhir yaitu sistematika penulisan. 

 Bab II mengetengahkan pembahasan mengenai Prinsip Perlindungan 

Rahasia Dagang. Tidak semua informasi mendapat perlindungan dalam Rahasia 

Dagang, hanya informasi-informasi yang terdapat dalam ketentuan peraturan 

Rahasia Daganglah yang mendapat perlindungan, salah satunya adalah informasi 

di bidang teknologi. Ada beberapa teori yang menjadi dasar perlindungan rahasia 

dagang yaitu Teori Hak Milik, Teori Kontrak dan Teori Perbuatan Melawan 

Hukum. Pada bagian selanjutnya dibahas pula mengenai prinsip-prinsip TRIPs 

yang diterapkan dalam UU No. 30/2000. 

 Selanjutnya dalam Bab III menyajikan pembahasan dan kajian mengenai 

informasi-informasi apa saja di dalam industri keramik yang tergolong dalam 

informasi yang mendapat perlindungan rahasia dagang. Bentuk pelanggaran dan 

upaya pemulihan tentang rahasia dagang juga akan dibahas di bab ini.  

 Bab IV merupakan pembahasan terakhir dari penulisan tesis ini, yaitu bab 

Penutup dari rangkaian penulisan yang berisi kesimpulan dan saran yang 

berfungsi untuk memberikan kajian akademik, memberikan masukan kepada 
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pemerintah mengenai regulasi rahasia dagang dan implementasi masalah Rahasia 

Dagang di Indonesia.  
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BAB II 

KESESUAIAN PRINSIP PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG DALAM 

UU NO. 30/2000 DENGAN TRIPs 

 

1. Teori Perlindungan Rahasia Dagang di Indonesia 

Landasan filosofis lahirnya perlindungan HKI dimulai sejak 

dikemukakannya ide penghargaan bagi pencipta atau penemu atas kreasi 

intelektual mereka yang berguna bagi masyarakat dalam politik Aristoteles (384-

322 SM).17 Aristoteles berpendapat bahwa kepemilikan harta pribadi dalam suatu 

negara menunjukkan adanya kebebasan yang diberikan dan dijamin oleh negara 

itu bagi setiap warganya. Hal ini diartikan sebagai kebebasan warga negara 

menikmati kesenangan dan kebahagiaan atas kepemilikan pribadi itu. 

Grotius yang merupakan peletak dasar hukum alam yang rasional 

mengemukakan bahwa milik pribadi itu diperoleh melalui pekerjaan atau 

occupation. Di awali melalui bekerja, mengurus dan menjaga barang-barang fisik 

tertentu, seseorang kemudian bisa mengklaim secara sah atas barang-barang 

tersebut sebagai milik pribadinya. 18 Menurut Saidin, rahasia dagang sebagai salah 

satu bagian HKI adalah hak yang bersumber dari hasil kerja otak atau hasil kerja 

rasio yang dengan jerih payah diperoleh dari keahlian khusus pemiliknya. 19 Hasil 

dari pekerjaan rasio manusia yang menalar jika dihubungkan dengan pendapat 

                                                            
17  Rahmi Jened I, op.cit, h.15 
18  Ibid 
19 H. OK Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property 

Rights), Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 9 
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Grotius tentang Hak Milik pribadi maka rahasia dagang merupakan hak milik 

pribadi yang muncul bersamaan dengan kerja manusia.20 

 Pengelompokkan Rahasia Dagang ke dalam HKI sebagai instrument 

hukum nasional sudah muncul pada tahun 1997, ketika Pemerintah RI 

mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 16/1997 tentang Waralaba.21 Dalam 

penjelasan Pasal 1 angka 1 tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan hak 

atas kekayaan intelektual meliputi antara lain merek, nama dagang, logo, desain, 

hak cipta, rahasia dagang dan paten. 22 

Penjelasan Pasal 1 PP No.16/1997 lebih lanjut menyatakan bahwa yang 

dimaksud dengan penemuan atau ciri khas usaha adalah misalnya sistem 

manajemen, cara penjualan atau penataan atau cara distribusi yang merupakan 

karakterikstik khusus dari pemiliknya. PP No.16/1997 membedakan antara 

Rahasia Dagang dengan “ciri khas usaha”, padahal dari definisi pasal 1 tersebut 

sebenarnya apa yang dimaksud dengan “ciri khas usaha” itu adalah identik dengan 

salah satu bentuk dari rahasia dagang itu sendiri, karena yang dinamakan dengan 

sistem manajemen, baik cara penjualan atau penataan maupun cara distribusi, 

dapat digolongkan ke dalam metode bisnis yang merupakan bagian dari bentuk 

informasi yang dilindungi rahasia dagang.23 

 Ketentuan lain yang secara lebih eksplisit memasukkan rahasia dagang 

sebagai HKI adalah Pasal 50 b UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pasal tersebut selengkapnya 

berbunyi sebagai berikut : 

                                                            
20 Ibid 
21 Ahmad Ramli I, op.cit, h. 42 
22 Ibid 
23 Ibid. Sebagaimana disadur dari Barret Margareth, Intellectual Property, h. 3, yang 

memasukkan metode bisnis tersebut ke dalam rahasia dagang.  
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 Yang dikecualikan dari ketentuan undang-undang ini adalah : 
b. Perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual 

seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk 
industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta 
perjanjian yang berkaitan dengan waralaba. 

Ketentuan tersebut telah makin mengukuhkan kedudukan rahasia dagang sebagai 

suatu bentuk hak eksklusif, bahkan merupakan hak yang dikecualikan dari bentuk 

obyek yang termasuk larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak 

sehat. Dengan demikian hak-hak yang bersifat monopolistik sepanjang 

menyangkut rahasia dagang dan HKI pada umumnya bukan merupakan hal yang 

dilarang dalam UU tersebut. 

 Ketentuan PP No.16/1997 dan UU No.5/1999 yang menggolongkan 

rahasia dagang ke dalam HKI, meskipun belum menjawab substansi pengaturan 

perlindungan rahasia dagang secara rinci, telah dapat dijadikan dasar hukum yang 

menggolongkan rahasia dagang sebagai HKI pada saat belum lahirnya UU No. 

30/2000. PP No.16/1997 dan UU No.5/1999 memiliki nilai historis tersendiri 

karena sebelumnya rahasia dagang tidak dikelompokkan sebagai HKI dalam 

hukum Indonesia seperti apa yang diutarakan oleh Roeslan Saleh yang 

menyatakan :24 

 Dalam hal know-how tidak ada lisensi. Sebabnya adalah oleh karena 
tidak ada perlindungan terhadap know-how seperti perlindungan 
terhadap oktroi dan merk. Dengan demikian maka apabila seseorang 
berkerja sendirri mengembangkan reseptur-reseptur atau 
perlindungan-perlindungannya, orang lain yang sebelumnya terlebih 
dahulu telah melakukan hal yang sama tidak dapat bertindak 
terhadap dia seperti halnya seorang pemegang oktroi, yang dalam 
daerah dimana oktroinya itu mempunyai kekuatan dapat melarang 
setiap orang menggunakan atau menerapkan penemuan-
penemuannya yang telah dilindungi oleh undang-undang, bahkan 

                                                            
24  Roeslan Saleh, Seluk Beluk Praktis Lisensi, Sinar Grafika, Jakarta, 1991. h. 11-12. 
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walaupun orang lain itu telah menerapkan penemuan yang sama itu 
atas itikad baik atau memang merupakan juga penemuannya sendiri. 
Tegasnya kita tidak dapat menyatakan adanya lisensi terhadap 
know-how. 
Terrence F. Maclaren25 berpendapat bahwa sebenarnya dalam hukum 

Indonesia telah ada pengaturan tentang rahasia dagang, baik perdata ataupun 

pidana yang tersebar dalam beberapa perundang-undangan dan tidak bersifat 

khusus. Pendapat Maclaren ini sebenarnya kurang lengkap karena ketentuan yang 

menyangkut rahasia dagang dalam KUHP tidak terbatas hanya pada Pasal 323 

Ayat (1) saja tetapi mencakup pula Pasal 322 Ayat (1) KUHP tentang kejahatan 

membuka rahasia dan Pasal 382 bis KUHP tentang perbuatan curang. Dari segi 

perdata juga terdapat pengaturan lain yang lebih luas dari sekedar Pasal 1365 BW 

yang mencakup rahasia dagang, yaitu Pasal 1234, 1242, 1338, 1347, dan Pasal 

1603b dan 1603d BW.26 

Perlindungan terhadap rahasia dagang didasarkan atas beberapa teori yang 

yaitu : 

a. Teori Hak Milik 

b. Teori Kontrak 

c. Teori Perbuatan Melawan Hukum 

d. Teori yang berkaitan dengan sanksi pidana 

Teori tentang Hak Milik merupakan salah satu dasar perlindungan Rahasia 

Dagang.27 Beberapa putusan pengadilan di Amerika Serikat28 menunjukkan 

                                                            
25 Ahmad Ramli I, op.cit, h. 45. Sebagaimana disadur dari Terrence Maclaren,  Licensing 

Law Handbook : Licensing in Pacific Rim, Clark Boardman Company Ltd, N.Y., 1990, h. 140. 
26 Ibid, h.46  
27 Ahmad M. Ramli, H.A.K.I. Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang, Mandar 

Maju, Bandung, 2000, selanjutnya disebut Ahmad Ramli II ,h. 48, sebagaimana mengutip dari 
Cabanellas Guilarmo & Massaguer Jose, Know-How Agreements and EEC Competition Law, IIC 
Studies, Vol.12, h. 50. 

28 Ibid 
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bahwa terdapat keterkaitan antara rahasia dagang dengan konsep hak milik. 

Dengan demikian perlindungan rahasia dagang berdasarkan hak milik ini pun 

identik dengan perlindungan atas know-how, yang merupakan salah satu bentuk 

dari rahasia dagang. Dalam kedudukan ini maka rahasia dagang saat ini dapat 

disejajarkan sebagai aset atau investasi bagi perorangan atau perusahaan. 

Sebagai hak milik rahasia dagang dapat bersifat ekslusif dan dapat 

dipertahankan terhadap siapapun yang berupaya menyalahgunakannya atau 

membajaknya. Pemilik dengan itu mempunyai hak yang seluas-luasnya untuk 

mempergunakan hak miliknya itu untuk kepentingan perusahaannya. 

 Prinsip tentang Hak Milik ini juga dikenal dalam hukum Indonesia. Pasal 

570 BW menyatakan : 

 “ Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu 
kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap 
kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan 
dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkannya 
oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak 
menganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan tak 
mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi 
kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan 
dengan pembayaran ganti rugi” 

 Pengertian Pasal 570 BW ini menunjukkan bahwa hak milik adalah hak 

yang paling utama dimana pemilik dapat menguasai benda itu sebebas-bebasnya 

dalam arti dapat menguasai benda itu secara ekslusif disamping dapat pula 

melakukan perbuatan-perbuatan materiil atas benda itu. 

 Pasal 570 BW ini menunjukkan bahwa adanya pembatasan hak milik 

tersebut, yang berarti bahwa hak milik itu tidak boleh bertentangan dengan 
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undang-undang dan ketertiban umum, tidak mengakibtakan gangguan dan adanya 

kemungkinan pencabutan hak (onteigening).29 

 Berkenaan dengan hal ini, rahasia dagang sebagai bagian dari HKI 

diklasifikasikan sebagai benda bergerak, hal ini sama dengan HKI sebagai Hak 

Cipta yang juga dianggap sebagai benda bergerak30. Konsep hak milik dalam 

Hukum Eropa Kontinental juga ditunjukkan dengan ciri-ciri yang sangat spesifik 

yang memberikan hak sangat luas bagi pemiliknya31 

 Teori perlindungan yang kedua adalah Teori Kontrak. Teori Kontrak 

merupakan dasar yang paling sering dikemukakan dalam proses pengadilan 

mengenai rahasia dagang. Prinsip perlindungan berdasarkan hukum kontrak ini 

sangat relevan dengan bentuk perlindungan berdasarkan sistem perburuhan atau 

hukum ketenagakerjaan. Perlindungan rahasia dagang berdasarkan kontrak dipilah 

menjadi 3 bagian, yaitu : 

a. Perlindungan berdasarkan perjanjian merahasiakan (Secrecy Agreement) 

b. Perlindungan berdasarkan kontrak kerja 

c. Perlindungan berdasarkan kontrak konsultansi 

 Salah satu bentuk perjanjian untuk melindungi rahasia dagang adalah 

dalam bentuk perjanjian merahasiakan (secrecy agreement).32 Perjanjian ini 

dimaksudkan untuk melindungi tidak saja data dan informasi yang termasuk ke 

                                                            
29 Ibid 
30  Pasal 3 UU No. 12/1997 tentang Hak Cipta. 
31 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Perdata : Hukum Benda, 1981, h. 48, yang 

mengartikan perbuatan materiil seperti memakau, memelihara, dll. Lebih lanjut dikemukakan 
tentang cirri-ciri hak milik sebagai berikut : “ (1). Hak milik itu selalu merupakan hak induk 
terhadap hak-hak kebendaan lainnya yang bersifat terbatas itu berkedudukan sebagai hak anak 
terhadap hak milik        (2). Hak milik itu ditinjau dari kuantitasnya merupakan hak yang 
selengkap-lengkapnya (3). Hak milik itu tetap sifatnya. Artinya tidak akan lenyap terhadap hak 
kebendaan yang lain. Sedangkan hak kebendaan yang lain dapat lenyap jika menghadapi hak 
milik. (4).  Hak milik itu mengandung inti (benih) dari semua hak kebendaan yang lain. Sedangkan 
hak kebendaarn yang lain itu hanya merupakan onderdeel (bagian) saja dari hak milik.” 

32 Ahmad Ramli I, op.cit, h. 53. 
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dalam rahasia dagang tapi mencakup pula pengalaman teknik (technical 

experience) berkenaan dengan proses-proses pengolahan, perlengkapan, peralatan, 

bahan-bahan, tata cara pengoperasian, tata cara pengendalian mutu, tata cara 

keamanan dan mencakup pula informasi mengenai formula-formula yang 

memiliki nilai komersial yang tinggi.33 

 Mengenai hak dan kewajiban subyek perjanjian diatur bahwa perusahaan 

pemberi rahasia dagang bersedia mengungkapkan kepada penerima informasi-

informasi yang diperlukan dalam waktu tertentu dengan catatan penerima akan 

tetap merahasiakan dan tidak akan mengungkapkan kepada orang lain tanpa izin 

tertulis dari pemberi informasi sehingga orang lain akan menggunakannya untuk 

kepentingan di luar perjanjian ini. Kewajiban merahasiakan ini juga berlaku 

terhadap perjanjian-perjanjian selanjutnya yang mungkin dilakukan oleh pihak 

penerima.34 

 Pengecualian atau pembatasan atas isi perjanjian ini dimungkinkan jika 

informasi-informasi yang digunakan oleh penerima meliputi sebagai berikut :35 

a. Yang dimiliki penerima sebelum diterimanya perjanjian ini 
dan tidak diperoleh sebelumnya baik langsung maupun tidak 
langsung menurut pengetahuan penerima atau wakil-
wakilnya, dari pemberi atau wakil-wakilnya; 

b. Yang pada waktu pengungkapan kepada penerima atau 
wakil-wakilnya adalah atau sesudah menjadi, melalui tidak 
dilakukannya atau kelalaian untuk melakukan pada pihak 
penerima atau para wakil-wakilnya, bagian dari milik umum 
melalui publikasi atau lainnya; atau 

c. Yang disediakan kepada penerima dan pihak-pihak lainnya 
sebagai hak tanpa membatasi pada pengungkapan atau 
penggunaannya. 

                                                            
33 Untuk contoh Perjanjian Merahasiakan ini , lihat Sudargo Gautama, Contoh-Contoh 

Kontrak, Rekes, dan Surat-Surat Resmi Sehari-hari, Jilid 8, h. 67-70. 
34 Ahmad Ramli I, op.cit, h. 54 
35 Ibid, h. 54 
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Terkait dengan perlindungan rahasia dagang berdasarkan kontrak kerja 

mengenai hubungan karyawan dan pengusaha maka kasus Cohen Vs 

Lindenbaum36 juga terkait dengan ketentuan-ketentuan BW lainnya yang 

menyangkut kewajiban-kewajiban seorang buruh (karyawan) terhadap majikan 

(pengusaha) yang mempekerjakannya seperti yang diatur dalam Pasal 1603b BW 

yang menyatakan :      “ Buruh diwajibkan mentaati aturan-aturan tentang hal 

melakukannya pekerjaan serta aturan-aturan yang ditujukan pada perbaikan tata 

tertib dalam perusahaan si majikan, yang diberikan kepadanya oleh atau atas nama 

majikan di dalam batas-batas aturan-aturan undang-undang atau persetujuan 

maupun reglemen, atau jika itu tidak ada menurut kebiasaan.”37 

 Kalimat “atau jika itu tidak ada menurut kebiasaan” menunjukkan bahwa 

pekerja memiliki kewajiban untuk melakukan pekerjaan dan melaksanakan segala 

sesuatu yang ditujukan untuk perbaikan tata tertib di perusahaan meskipun tidak 

dilakukan kesepakatan sebelumnya. Ketentuan atau perjanjian tentang kewajiban 

pihak karyawan untuk tidak membocorkan rahasia dagang kepada pihak yang 

tidak berwenang biasanya dibuat secara tertulis, namun pasal ini telah 

memberikan perlindungan bahwa tanpa perjanjian atau aturan perusahaan 

semacam itu pun karyawan seharusnya tidak melakukan perbuatan pembocoran 

rahasia dagang karena berdasarkan kebiasaan. 

 Ketentuan pasal 1603b BW merupakan hal yang tak terpisahkan dengan 

Ketetentuan Pasal 1603d BW yang menyatakan : “ Buruh pada umumnya 

diwajibkan melakukan, maupun tidak berbuat segala apa yang, di dalam keadaan 

yang sama, patut dilakukan atau tidak diperbuat oleh seorang buruh yang baik”. 

                                                            
36 Ibid, h. 55 
37 Ibid, h. 56  
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 Ketentuan ini secara sangat eksplisit telah mewajibkan kepada karyawan 

untuk tidak melakukan segala apa yang di dalam keadaan yang sama patut tidak 

diperbuat oleh seorang buruh yang baik. Hal ini mengandung pengertian bahwa 

tindakan membocorkan rahasia dagang kepada pihak ketiga dapat dikualifikasikan 

sebagai “tindakan yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang buruh yang baik” 

yang sepatutnya tidak dilakukan.38 

 Perlindungan rahasia dagang juga memiliki aspek penting dalam kaitannya 

dengan hubungan antara perusahaan dengn konsultan yang digunakan oleh 

perusahaan itu.39 Berbeda dengan hubungan dengan karyawan yang sifatnya 

subordinatif, hubungan dengan konsultan memiliki sifat koordinatif dalam arti 

terdapat kesederajatan dan kesejajaran.40 Konstruksi hukum antara keduanya pun 

berbeda, jika perjanjian kerja berdasarkan hukum perjanjian kerja, sedangkan 

perjanjian konsultansi lebih cenderung berdasarkan perjanjian melakukan jasa-

jasa tertentu.41 

 Dalam perjanjian konsultansi juga dapat dimuat klausula tentang 

kerahasiaan misalnya yang dicantumkan dalam pasal tentang : kerahasiaan dan 

kewajiban untuk tidak mengungkapkan informasi (non-disclosure) yang antara 

lain berbunyi sebagai berikut : 42 

  “ The consultant recognize and acknowledge that the 
services that company performs for its clients are 
confidential and to enable the company perform the services, 
it clients furnish to the company confidential information 

                                                            
38  Ibid, h. 56 
39  Ibid, h. 63 
40  Ibid, h. 64 
41  R. Subekti, Aneka Perjanjian, 1995, h. 57. Mengelompokkan perjanjian untuk 

melakukan pekerjaan menjadi 3 macam : a. Perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu; b. 
Perjanjian kerja/perburuhan; c. Perjanjian pemborongan pekerjaan. 

42 Ahmad Ramli II, op.cit, h. 64, sebagaima dikutip dari Steven J. Stein, Trade Secrets 
Litigation, 1985. h. 50. 
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concerning their business affairs, finance, properties, 
methods, of operation and other data.” 

 (konsultan mengakui dan menyatakan bahwa jasa yang 
diberikan kepada klien bersifat rahasia dan untuk 
mengijinkan perusahaan untuk menerapkan pelayanan 
tersebut, klien memberikan kepada perusahaan informasi 
rahasia mengenai bisnis mereka urusan, keuangan, properti, 
metode, operasi dan data lainnya) 

 Dengan ketentuan ini pihak penerima jasa konsultasi berupaya melindungi 

dirinya dari kemungkinan pembocoran rahasia dagang yang dimilikinya, sebab 

baik informasi yang diberikan kepada konsultan maupun hasil konsultansi itu 

adalah bersifat rahasia. Dalam perjanjian juga biasanya dicantumkan bahwa 

konsultan selama atau sesudah masa perjanjian itu tidak akan membocorkan 

rahasia perusahaan itu kepada pihak lain tanpa izin penerima jasa. 

 Dalam praktek di Indonesia perlindungan rahasia dagang antara lain 

dimasukkan ke dalam ketentuan tentang tanggung jawab dan kewajiban dalam 

kontrak konsultansi. Klausula itu berbunyi sebagai berikut : “ Berkewajiban untuk 

waktu yang tidak terbatas, merahasiakan keterangan-keterangan yang didapat dari 

X termasuk dari peserta pelatihan selama pelaksanaan pekerjaan”. 43 

 Rahasia dagang antara lain dilindungi berdasarkan prinsip-prinsip hukum 

perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum (onrechmatigedaad).44 Perbuatan 

melawan hukum ini secara perdata mengakibatkan perikatan dan mewajibkan 

kepada pihak yang membuat kerugian itu memberikan ganti kerugian. Pasal 1365 

BW selengkapnya menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum merupakan 

setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian bagi orang lain, hal 

mana mewajibkan kepada pihak yang melakukan kesalahannya itu member ganti 
                                                            

43 Ibid, h. 65 
44 Sudargo Gautama, Komentar Atas Undang-Undang Rahasia Dagang Tahun 2000, 

2003, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 34. 
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kerugian kepada pihak yang dirugikan tersebut. Jika dikaitkan dengan 

perlindungan hak atas rahasia dagang, maka pihak yang telah melanggar hak-hak 

atas suatu informasi rahasia yang dimiliki seseorang yang memiliki nilai komersil 

dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. 45 Ketentuan Pasal 

1365 BW ini pada prinsipnya bertujuan memberikan sanksi perdata terhadap 

semua bentuk pelanggaran yang merugikan pihak lain.46 

 Praktek penerapan Pasal 1365 BW oleh pengadilan dalam kaitannya 
dengan perlindungan rahasia dagang terdapat dalam yurisprudensi kasus Cohen vs 
Lindenbaum (putusan Hoge Raad Nederland 31 Januari 1919)47. Kasus ini 
berawal dari suatu persaingan bisnis antara dua kantor percetakan buku-buku, 
yang satu sama lain bertindak sebagai competitor, perusahaan itu dimiliki Cohen 
di satu pihak dan Lindenbaum di pihak lain.48 Kedua percetakan itu satu sama lain 
bersaing hebat. Pada suatu hari seorang pegawai Lindenbaum dibujuk oleh Cohen 
untuk memberikan data salinan dari penawaran-penawaran yang dilakukan 
Lindenbaum kepada para konsumen serta nama-nama mereka yang melakukan 
pemesanan atau meminta informasi harga di kantor Lindenbaum, untuk “jasanya” 
tersebut karyawan Lindenbaum diberi hadiah oleh Cohen. Melalui upaya itu 
Cohen bermaksud memperoleh informasi tersebut dan menggunakannya sebagai 
upaya menyaingi kompetitornya itu dengan maksud agar konsumen lebih suka 
datang ke kantor Cohen daripada ke perusahaan milik Lindenbaum.49 Tindakan ini 
kemudian diketahui oleh Lindenbaum yang karena merasa dirugikan kemudian 
menggugat Cohen di hadapan Pengadilan Arrondissementrechbank di Amsterdam 
berdasarkan pasal 1401  BW Belanda yang sama dengan pasal 1365 BW 
Indonesia untuk memperoleh ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum 
yang dilakukan Cohen.50 Pengadilan tingkat pertama memutus dengan 
mengalahkan Cohen, namun dalam pemeriksaan tingkat banding pada 
Gerechtschof di Amsterdam, Lindenbaum dinyatakan kalah berdasarkan 
yurisprudensi yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu bahwa tindakan Cohen 
tidak dianggap sebagai telah melakukan perbuatan melanggar hukum karena tidak 
memenuhi kualifikasi pasal perbuatan melawan hukum.51 Lindenbaum kemudian 
mengajukan proses kasasi, dan Hoge Raad kemudian memenangkan Lindenbaum 
dengan pertimbangan bahwa dalam pengertian perbuatan melanggar hukum dari 
                                                            

45 Ahmad Ramli II, op.cit, h.50 
46  Ibid  
47  Ibid 
48 Ibid 
49 Ibid 
50 Ibid 
51 Ibid , h.51 
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Pasal 1401 BW Belanda itu terkualifikasikan di dalamnya suatu “perbuatan 
memperkosa” suatu hak hukum orang lain atau perbuatan yang bertentangan 
dengan kewajiban hukum pihak pelaku, atau bertentangan dengan kesusilaan 
(geode zeden) atau dengan suatu kepantasan dalam masyarakat yang berkaitan 
dengan kepentingan orang lain. Dari putusan ini tampak bahwa pada 31 januari 
1919 itu Hoge Raad telah menafsirkan perbuatan melawan hukum secara luas 
sehingga meliputi suatu perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau 
sesuatu yang dianggap tidak pantas dalam pergaulan sosial kemasyarakatan. 52 

 Kasus yang sangat terkenal ini telah menunjukkan bahwa sesungguhnya 

Pasal 1365 BW telah secara akomodatif melindungi bentuk-bentuk rahasia dagang 

yang dewasa ini dikenal berupa daftar pelanggan (customer list), metode 

pemasaran dan data keuangan yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Upaya 

membujuk seseorang membocorkan informasi rahasia itu secara memuaskan telah 

dikualifikasikan oleh pengadilan kasasi di Belanda sebagai perbuatan melawan 

hukum.53 

 Teori sanksi pidana yang mengkualifikasikan pelanggaran rahasia dagang 

sebagai tindak pidana, seperti yang diatur dalam Pasal 322 ayat (1) KUHP tentang 

tindak pidana membuka rahasia, Pasal 323 ayat (1) KUHP tentang tindak pidana 

yang berkaitan dengan pembocoran hal-hal khusus yang berkaitan dengan 

perusahaan dagang, Pasal 382 bis KUHP tentang perbuatan curang dan tindak 

pidana membuka rahasia yang wajib disimpan atau dirahasiakan dalam 

perdagangan. Pasal-pasal tersebut dapat digunakan untuk menjerat pelanggar 

rahasia dagang secara pidana.54  

 

 

 
                                                            

52 Ibid 
53 Ibid. h. 52 
54 Ibid. h. 71 
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2. Penerapan Perjanjian TRIPs dalam UU Rahasia Dagang Indonesia  

 Salah satu bagian terpenting dari TRIPs adalah adanya prinsip-prinsip 

yang secara universal dijadikan dasar kebijakan hukum semua negara peserta 

perjanjian. Prinsip-prinsip hukum ini telah disepakati untuk dijadikan landasan 

perlindungan global rahasia dagang dan HKI pada umumnya. Prinsip-prinsip 

tersebut yaitu : 

a. Prinsip National Treatment 

b. Prinsip Most Favored Nation 

c. Prinsip Minimun Standard  

Prinsip Perlakukan Yang Sama (National Treatment) seperti tertuang 

dalam pasal 3 TRIPs yang mewajibkan setiap anggota untuk memberikan 

perlindungan yang sama terhadap pemilik rahasia dagang dan HKI pada 

umumnya, warga negara lain yang menjadi anggota mendapat perlindungan sama 

seperti perlindungan yang diberikan kepada warga negaranya sendiri. 55 

Menurut Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata mengatakan bahwa 

pada pokoknya prinsip National Treatment adalah harus memperlakukan orang 

lain setara, sama seperti kira memperlakukan warga negara kita sendiri. Jika 

warga negara sendiri dapat melakukan berbagai perbuatan di bidang Hak milik 

industri atau Hak Milik intelektual, maka juga harus diperbolehkan orang asing 

atas syarat-syarat dan dasar yang sama seperti warga negara kita untuk 

melakukannya. 

Prinsip Perlakuan Istimewa Bagi Negara Tertentu (Most Favoured 

Nation), seperti tertuang dalam Pasal 4 TRIPs yang menekankan bahwa dalam 

                                                            
55 Ahmad Ramli I, op.cit, h. 79 
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rangka perlindungan terhadap rahasia dagang dan HKI pada umumnya, maka 

semua keuntungan, kemanfaatan atau perlakukan istimewa yang diberikan oleh 

anggota tertentu kepada warga negara lain, harus seketika dan tanpa syarat 

diberikan pula kepada anggota negara lain.56 

Semua negara harus diperlakukan atas dasar yang sama dan semua negara 

menikmati keuntungan dari suatu kebijaksanaan perdagangan. Namun demikian, 

dalam pelaksanaannya prinsip ini mendapat pengecualian-pengecualian, 

khususnya dalam menyangkut kepentingan negara sedang berkembang. 57 

 Berdasarkan prinsip Standar Minimum, TRIPs hanya memuat ketentuan-

ketentuan minimum yang wajib diikuti oleh negara anggotanya.58 Pengaturan 

perlindungan hukum domestik negara anggota peserta, minimal harus sama 

dengan TRIPs dan boleh lebih luas asalkan tidak boleh lebih rendah. TRIPs hanya 

mengatur ketentuan standar yang minimum, sehingga pesertanya dapat 

menerapkan pengaturan internalnya minimal harus sama dengan yang ditentukan 

dalam TRIPs. Apabila negara anggota menganggap bahwa ketentuan minimum 

dalam TRIPs kurang memadai maka dapat dibuat pengaturan internal yang lebih 

baik.  

 Tujuan prinsip ini adalah untuk memberikan kesempatan bagi negara 

anggota yang berstatus sebagai developing country/negara berkembang atau least 

developed country/negara kurang maju untuk memilih dan menyesuaikan 

                                                            
56 Ibid 
57 Huala Adolf, Hukum Perdagangan Internasional, Grafindo Persada, Jakarta, 2006. h. 

10 
58 Achmad Zen Umar Purba, Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs, Alumni, 

Bandung, 2005,  h.25 
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pembuatan perundang-undangan sesuai dengan kondisi kebutuhan negaranya 

masing-masing (legislative choice)59.  

 Dalam UU No.  30/2000 menegaskan bahwa prinsip National Treatment 

dan Most Favored Nation juga diatur. UU ini diberlakukan untuk negara 

Indonesia asli, warga negara asing (negara lain) yang tinggal di Indonesia, 

kemudian warga negara asing lainnya yang negaranya mempunyai perjanjian 

dengan Indonesia. Memang ketentuan National Treatment dan Most Favored 

Nation ini tidak diatur secara eksplisit dalam UU ini, namun secara implisit 

prinsip National Treatment dan Most Favored Nation diatur dalam UU ini. 

 TRIPs memberi kebebasan kepada anggota sepanjang tidak menyimpang 

dari ketentuan TRIPs, langkah-langkah yang sesuai perlu dilakukan untuk 

mencegah penyalahgunaan rahasia dagang atau praktek-praktek yang secara tidak 

wajar menghambat perdagangan atau proses alih teknologi secara nasional 

maupun internasional. Ketentuan ini harus dimanfaatkan secara penuh oleh negara 

anggota khususnya dalam bidang alih teknologi dan perolehan rahasia dagang dari 

negara maju. 

 Pasal 41 TRIPs mengenai penegakan HKI (termasuk rahasia dagang) 

mengatur bahwa negara anggota wajib menjamin prosedur penegakan hukum 

yang ditentukan dalam TRIPs ini tersedia didalam hukum nasionalnya dalam 

rangka memungkinkan dilakukannya gugatan secara efektif terhadap setiap 

pelanggaran atas HKI yang diatur dalam persetujuan ini, termasuk upaya singkat 

untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan upaya yang dapat membuat jera 

pelanggaran yang lain. Prosedur dimaksud wajib diterapkan sedemikian rupa 

                                                            
59 Rahmi Jened I, op.cit, h.43 
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sehingga tidak menjadi hambatan terhadap perdagangan yang sah dan untuk 

menciptakan perlindungan dari kemungkinan pelanggarannya. Prosedur mengenai 

penegakan hukum atas HKI harus wajar dan adil. Prosedur tersebut tidak boleh 

berbelit-belit atau mahal, atau berlangsung terlalu lama. Hal ini sesuai dengan 

prinsip hukum acara yang ada di Indonesia yaitu Prinsip Sederhana, Cepat dan 

Murah. 

 Pasal 45 TRIPs mengatur tentang wewewang badan peradilan untuk 

memerintahkan pihak yang melakukan pelanggaran untuk membayar ganti rugi 

yang memadai kepada pemegang hak sehubungan dengan kerugian yang diderita 

oleh yang bersangkutan karena pelanggaran atas HKI-nya (termasuk rahasia 

dagang) oleh pihak lain yang mengetahui atau patut mengetahui bahwa dia terlibat 

dalam kegiatan pelanggaran. Badan peradilan juga mempunyai wewenang untuk 

memerintahkan pihak yang melakukan pelanggaran untuk membayar ganti rugi 

untuk biaya yang dikeluarkan oleh pemegang hak, termasuk biaya yang 

dikeluarkan untuk jasa penasehat hukum. Dalam hal-hal tertentu, Anggota dapat 

memberikan wewenang kepada badan peradilan untuk memerintahkan 

pembayaran ganti rugi berupa pengembalian kembali keuntungan dan/ atau 

pembayaran meskipun pihak yang melakukan pelanggaran tidak mengetahui atau 

tidak mempunyai alasan untuk mengetahui bahwa dia telah terlibat dalam 

kegiatan pelanggaran. Pengaturan mengenai ganti rugi ini pula dimasukkan dalam 

UU No. 30/2000 yaitu dalam Pasal 11. 

 Pasal 61 TRIPs mengatur tentang kewajiban negara anggota untuk 

menetapkan prosedur dan sanksi kriminal untuk diterapkan dalam perkara-perkara 

yang melibatkan pemalsuan merek dagang atau pembajakan hak cipta yang 
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dilakukan dengan sengaja, termasuk pula pelanggaran terhadap rahasia dagang. 

Upaya yang tersedia termasuk pidana penjara dan/atau denda yang cukup untuk 

membuat jera pelanggaran, sepadan dengan tingkat hukuman yang berlaku 

terhadap kejahatan yang mempunyai kadar yang sama. Dalam perkara-perkara 

tertentu, upaya yang tersedia termasuk juga penyitaan, pengambilalihan dan 

pemusnahan dari barang hasil pelanggaran dan semua bahan dan alat yang 

dipergunakan dalam tindak kejahatan. Anggota dapat menetapkan prosedur dan 

sanksi kriminal untuk diterapkan dalam perkara lain pelanggaran terhadap HKI, 

terutama dimana tindak pidana dilakukan dengan sengaja dan untuk tujuan 

komersial. Pengklasifikasian rahasia dagang sebagai bentuk tindak pidana juga 

diterapkan dalam UU No.30/2000. Hal itu bisa dilihat di Pasal 17 yang mengatur 

tentang ketentuan pidana yang diberikan kepada pelaku pelanggaran rahasia 

dagang. 

 Pasal 63 TRIPs yang menganut prinsip transparansi mengatur bahwa 

hukum dan peraturan perundang-undangan, serta keputusan akhir badan peradilan 

dan ketetapan administratif yang diberlakukan umum secara efektif oleh anggota 

mengenai hal-hal yang diatur dalam persetujuan (keberadaan, lingkup, cara 

memperoleh, penegakan hukum dan pencegahan penyalahgunaan HKI) wajib 

diumumkan dalam bahasa nasional, atau dalam pengumuman tersebut tidak 

mungkin disediakan untuk umum dalam bahasa nasional, dengan cara 

memungkinkan pemerintah dan pemegang hak menjadi paham. Perjanjian 

mengenai yang diatur berdasarkan persetujuan ini yang berlaku antara pemerintah 

atau badan pemerintah Anggota tertentu dengan pemerintah atau badan 

pemerintah Anggota lain wajib pula diumumkan. Dalam UU no.30/2000 hal ini 
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ditentukan lain dalam Pasal 18 yang mengatur bahwa Hakim berwenang untuk 

memerintahkan agar sidang dilakukan secara tertutup baik dalam perkara perdata 

maupun pidana. Hal ini dilakukan agar supaya kerahasiaan dari informasi yang 

merupakan rahasia dagang itu tetap terjaga. 
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BAB III 

PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG DI BIDANG INDUSTRI 

KERAMIK 

 

1. Kriteria Perlindungan Rahasia Dagang di Bidang Industri Keramik 

 Industri keramik merupakan suatu jenis usaha yang rumit karena di 

dalamnya terdapat nilai-nilai seni yang mengandalkan kreatifitas manusia, 

sehingga perlu dirahasiakan terhadap orang lain jika dipandang mempunyai nilai 

ekonomi. Sejak zaman dahulu, orang telah mengenal keramik, sebagai salah satu 

kerajinan tertua. Kata keramik berasal dari bahasa Yunani “Keramos”60 yang 

berarti periuk atau belanga yang dibuat dari tanah. Sedangkan yang dimaksud 

dengan bahan dan barang keramik adalah semua bahan atau barang yang dibuat 

dari bahan-bahan tanah atau batuan silikat dan proses pembakarannya melalui 

pembakaran pada suhu tinggi.61 

 Tanah liat digunakan sebagai bahan pokok untuk pembuatan keramik 

merupakan salah satu bahan yang kegunaannya sangat menguntungkan bagi 

manusia karena bahannya yang mudah didapat dan hasilnya dapat dimanfaatkan 

secara luas, misalnya untuk lantai, untuk hiasan, untuk tempat bunga dan masih 

banyak lagi. 

 Pada masa sekarang ini, masyarakat lebih cenderung mengarahkan 

bisnisnya ke arah perindustrian, khususnya keramik sangat menarik minat pelaku 

bisnis. Hal ini tidak hanya terjadi pada negara maju, tapi juga terjadi pada negara 

                                                            
60 http://id.wikipedia.org/wiki/Keramik 
61 http://hasbihasan.wordpress.com/ 
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berkembang. Industri keramik sangatlah luas, tidak hanya terbatas pada genting, 

dan barang-barang pecah belah atau pun porselen, tetapi juga barang lainnya. 

 Industri-industri  keramik yang tersebar di Indonesia, hal ini disebabkan 

bahan baku pembuatan keramik sangatlah mudah didapatkan, walaupun sifat 

bahan baku itu satu sama lainnya berbeda-beda. Di sini teknisi-teknisi pembuatan 

keramik haruslah mempunyai pengetahuan dasar pengetahuan tentang jenis tanah 

liat yang sesuai untuk ukuran keramik, sehingga dapat memililh dan mengerjakan, 

menyusun komposisi antara bahan-bahan yang dipakai untuk memperoleh hasil 

yang lebih baik sesuai dengan yang diinginkan. Oleh karena dalam pembuatan 

keramik memerlukan proses yang rumit, maka banyak hal-hal yang perlu 

dirahasiakan dalam industri keramik ini. 

 Pada zaman reformasi sekarang ini, Indonesia telah menjadi perhatian 

dunia internasional, baik di bidang politik maupun ekonomi. Perkembangan 

industri semakin luas, canggih dan semakin kompleks. Untuk itu dibutuhkan 

pengetahuan-pengetahuan yang mendalam di bidang teknologi untuk 

meningkatkan dan mengembangkan industri di Indonesia sebagai negara 

berkembang. Namun dengan majunya teknologi yang demikian pesat 

mengakibatkan terjadinya persaingan dalam perdagangan. 

 Adanya persaingan yang semakin ketat dalam perdagangan ini, membuka 

kesempatan kepada para pesaing untuk tidak melakukan tindakan persaingan yang 

tidak jujur (unfair competition practices) yaitu dengan mencuri dan 

mengembangkan rahasia dagang milik pesaingnya. Dalam perdagangan saat ini 

sarat dengan informasi yang bermacam-macam, baik mulai dari daftar langganan, 

pemasok barang, pemasaran, proses dan sebagainya, yang semua ini termasuk 
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HKI khusunya rahasia dagang dan merupakan aset yang harus dilindungi. 

Mudahnya komunikasi akibat kemajuan teknologi yang semakin canggih, seperti 

mesin faks, telepon genggam, computer, mesin fotokopi, yang serba otomatis 

tersebut memberikan banyak peluang untuk mempermudah membocorkan rahasia 

dagang yang dimiliki oleh satu perusahaan kepada para pesaingnya dimana saja 

berada. 

 Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi mampu 

menerobos batas-batas negara. Manusia dihadapkan pada situasi dimana informasi 

dapat diakses sangat mudah. Di sisi lain ada suatu kebutuhan untuk melindungi 

informasi, utamanya informasi yang menyangkut kegiatan industri dan komersial. 

Hal ini mengingat informasi menjadi sumber komoditi yang sangat berharga dan 

menjadi tumpuan kegiatan industri dan komersial. 

 Pada umumnya informasi berharga dapat dibagi menjadi 3 yaitu Informasi 

Pribadi (Personal Information), Informasi Pemerintah (Governmental 

Information) serta Informasi bisnis dalam hal ini Rahasia Dagang (Trade 

Secret).62 

Dalam Pasal 1 Ayat 1 UU No. 30 / 2000, mendefinisikan Rahasia Dagang 

sebagai berikut : 

“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.”   

Selanjutnya dalam Pasal 3 Ayat 1 undang-undang ini, juga diatur bahwa :  

“ Rahasia Dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut 
bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan di-jaga 
kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya, berupa semua 

                                                            
62 Rahmi Jened III, loc. Cit, h. 18  
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langkah yang memuat ukuran kewajaran, kelayakan, dan kepatutan 
yang harus dilakukan.” 

  Berdasarkan pasal di atas maka ada elemen rahasia dagang yang harus 

dipenuhi agar bisa dimintakan perlindungannya yakni : 63 

1. Adanya informasi yang tidak diketahui secara umum 

2. Mempunyai nilai ekonomi karena berguna bagi dunia usaha 

3. Dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya oleh permilik 

rahasia dagang. 

Terkait dengan adanya informasi yang tidak diketahui oleh umum, 

sebagaimana halnya dengan Article 39 paragraph 2 TRIPs, maka  dalam UU No. 

30 / 2000 juga tidak  menjelaskan  apa  yang dimaksudkan dengan informasi dan 

kriteria apa saja yang termasuk  informasi64.  Oleh karena itu bentuk informasi ini 

dapat saja yang tertulis maupun tidak tertulis, sepanjang merupakan hasil kerja 

atau  kreasi otak pemiliknya.  Menurut Lindsey65,  yang merupakan informasi 

tertulis adalah antara lain : 

•   Daftar pelanggan; 
•  Hasil - hasil penelitian yang dituangkan dalam bentuk tertulis, misalnya 

hasil penelitian pasar; penelitian teknis; 
•  Mekanisme kerja yang efisien dan efektif sehingga mendatangkan 

keuntungan yang cukup berarti; 
• Ide atau konsep tertulis yang mendasari kampanye pengiklanan atau 

pemasaran; 

                                                            
63 Rahmi Jened I , op.cit, h. 218, sebagaimana disadur dari Earl W. Kintmer dan Jack 

Lahr, An Intellectual Property Law Primer, Clark Boardman, New York, 1982. h. 136 
64 Dalam Pasal 1 Ayat 1 RUU tentang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik, 

diberikan pengertian informasi adalah segala sesuatu yang dapat dikomunikasikan, fakta-fakta, 
data atau segala sesuatu yang dapat menerangkan suatu hal dengan sendirinya atau melalui segala 
sesuatu yang telah diatur melalui bentuk dokumen dalam format apapun atau ucapan pejabat 
publik yang berwenang. 

65 Lindsey, cs, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Alumni, Bandung, 2006, 
h.236. 
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•  Informasi keuangan atau daftar harga yang menunjukkan marjin laba dari 
sebuah produk; 

•  Resep masakan atau ramuan yang digunakan untuk mengha-silkan sebuah 
produk tertentu; 

• Informasi untuk mengubah atau menghasilkan sebuah produk dengan 
menggunakan kimia atau mesin. 

Pengertian rahasia dagang dalam Pasal 1 UU No. 30/2000 tidak sejelas 

apabila dibandingkan dengan pengertian dalam Pasal 757 Restatement of Tort 

Amerika Serikat. Dalam Pasal 757 secara limitatif ditegaskan bahwa informasi 

yang dikategorikan sebagai rahasia dagang adalah formula, pola, alat/cara kerja 

atau kumpulan informasi yang digunakan seseorang dalam bisnis, rumus-rumus 

untuk campuran kimiawi, suatu proses pada pabrik, pengujian atau pemeliharaan 

material, suatu pola untuk mesin atau alat lainnya atau suatu daftar konsumen.66 

Rahasia dagang yang diperoleh berdasarkan kerja otak yang berupa penalaran 

kemudian menghasilkan ide yang bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi dan 

dijaga kerahasiaannya, kemudian dirumuskan sebagai intelektualitas67 tidak 

menganggap daftar pelanggan-pelanggan adalah rahasia dagang.  Akan tetapi data 

tentang fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada atau dinikmati oleh pelanggan-

pelanggan, yang diperoleh dari hasil kerja otak atau rasio manusia sehingga 

menentukan suatu keputusan untuk memberikan fasilitas tersebut, itulah yang 

merupa- kan rahasia dagang. 

Dalam UU No. 30 / 2000 maupun dalam Pasal 39 Paragraf 2 Bab 7 TRIPs 

tidak mensyaratkan bahwa informasi yang dirahasiakan dan menjadi rahasia 

dagang ini harus  asli (originality) atau baru (novelty).  Akan tetapi istilah 

                                                            
66 Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan 

Prakteknya di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1997, h.175-176  
67  H. OK Saidin, Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia, 

PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,  h. 9-10. 
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“pemilik rahasia dagang” yang digunakan dalam Pasal 1 Ayat 1 dan Pasal 3 Ayat 

4 UU No. 30/ 2000 bukan dengan istilah “pemegang hak rahasia dagang” 

sebagaimana yang digunakan dalam Pasal 6 UU No. 30 / 2000 menyiratkan 

bahwa informasi yang dirahasiakan tersebut harus murni (pior) atau asli (original) 

dari pemilik intelektual. Harus ada unsur keasliannya (originality) dari orang yang 

menemukan informasi tersebut68.  Ini berarti UU No. 30/2000 menganut prinsip 

originality seperti pada hak cipta, bukan prinsip novelty yang dianut pada paten. 

Selain itu informasi tersebut harus benar-benar rahasia dan merupakan suatu 

proses atau alat yang digunakan terus menerus untuk menjalankan dan 

meningkatkan usahanya. 

Lingkup substansi informasi yang dirahasiakan dalam UU No. 30 / 2000 

dibatasi hanya pada kegiatan usaha yang meliputi metode produksi, metode 

pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain dibidang teknologi dan/atau 

bisnis.  Suatu Informasi rahasia meskipun pengertiannya meliputi juga  rahasia 

pribadi (privacy) dan rahasia pemerintah (government secrecy) merupakan rahasia 

dagang.   Dalam Article 39 TRIPs tidak menentukan secara tegas lingkup bidang 

undisclosed information. Akan tetapi dalam paragraph 1 secara limitatif 

mewajibkan perlindungan informasi yang dirahasiakan terhadap persaingan tidak 

jujur dalam praktek-praktek komersial yang jujur, oleh karena itu dapat 

diinterpretasi bahwa pengaturan informasi dalam Undisclosed information adalah 

merupakan informasi yang berada dalam lingkup dunia perdagangan. Ini berarti 

lingkup substansi rahasia dagang dalam UU No. 30/2000 lebih luas dari TRIPs, 

yakni meliputi bidang perdagangan dan teknologi.  Hal ini sesuai dengan prinsip 

                                                            
68  Rahmi Jened I, op.cit, h.219 
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Standar Minimum dalam TRIPs bahwa pengaturan perlindungan hukum domestik 

anggota peserta, minimal harus sama dengan TRIPs dan boleh lebih luas tetapi 

tidak boleh lebih rendah, tergantung dari kebijakan negara anggota peserta.    

Pengaturan lingkup perlindungan rahasia dagang dalam Pasal 2 UU No. 30 

/ 2000 yang luas ini menimbulkan banyak kesalahan persepsi tentang batasan 

lingkup rahasia dagang itu sendiri.  Berdasarkan persepsi dan kriteria masing-

masing, setiap pemilik informasi dapat menentukan sendiri nilai ekonomi dari 

informasi rahasia yang dimilikinya dalam bidang bisnis karena dianggap dapat 

menguntungkannya. Sebagaimana dikemukakan oleh Ahmad M. Ramli69 dalam 

contoh kasus pelanggaran rahasia dagang adalah penyalahgunaan password sistem 

informasi perbankan. Sebetulnya hal ini kurang tepat apabila password dianggap 

sebagai rahasia dagang yang pengertiannya sama dengan rahasia dagang 

berdasarkan UU No. 30/2000. Meskipun password  adalah suatu informasi  

rahasia yang bersumber dari  hasil kerja otak atau rasio manusia yang menalar, 

dan sangat dijaga kerahasiaannya oleh pemilik password. Akan tetapi password 

tidak mempunyai nilai ekonomi  seperti yang dimaksud dengan Pasal 3 Ayat (3) 

UU No. 30 / 2000.  Penggunaan password oleh pihak yang tidak berhak, tidak 

berakibat persaingan usaha yang tidak jujur meskipun menguntungkan pihak 

pengguna yang tidak berhak tersebut. Hal ini juga tidak sejalan dengan filosofi 

dari pembentukan UU No. 30/2000 adalah untuk mencegah terjadi persaingan 

curang atau persaingan yang tidak jujur dalam bidang bisnis, misalnya terjadi 

pembajakan atau memalsukan suatu produk tetapi bukan dengan mengambil milik 

(uang) orang lain karena mengetahui password pemilik. 

                                                            
69 Ahmad Ramli I, op.cit, h. 28-32. 
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Informasi ”rahasia pribadi atau privasi seseorang” yang memiliki sifat 

kerahasiaan dan dijaga ketat kerahasiaannya oleh pemilik informasi juga bukan 

merupakan rahasia dagang menurut UU No. 30 / 2000.  Substansi informasi ini 

umumnya menyangkut kehidupan pribadi seseorang, mengenai kehidupan 

keluarganya, kehidupan asmaranya atau kegiatan-kegiatan pribadi yang tidak 

ingin dipublikasikan. Sifat kerahasiaan ini tidak dapat digunakan untuk 

menjalankan kegiatan usaha yang bersifat komersial atau mendatangkan 

keuntungan.             

Pengertian “rahasia” pada rahasia dagang adalah informasi yang hanya 

diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat, 

sebagaimana disebutkan dalam  Pasal 3 Ayat 2  UU No. 30 / 2000.  Dari 

ketentuan ini tersirat bahwa sifat kerahasiaan rahasia dagang menganut prinsip 

non-universal, yaitu tergantung dari banyak tidaknya orang yang mengetahuinya 

bukan dari tingkat kesulitan dalam menghasilkan atau memperoleh informasi 

tersebut.  Pengetahuan publik atau pengetahuan umum dalam suatu industri atau 

informasi yang diungkapkan dalam rangka pemasaran suatu produk bukan 

merupakan rahasia dagang karena rahasia dagang merupakan informasi yang tidak 

diketahui oleh umum.  Informasi yang tidak diketahui oleh umum harus  

“berahasia dan dirahasiakan”.  Sifat kerahasiaan suatu informasi juga sangat 

tergantung pada pengetahuan orang-orang yang berkecimpung dalam bidang 

informasi itu.  Misalnya dalam hal memasarkan suatu produk, yang merupakan 

informasi rahasia adalah substansi fasilitas yang diberikan, berupa penentuan 

besarnya diskon yang diberikan bukan diskonnya, lama jangka waktu 

pembayaran, pemberian bonus tertentu jika pembayaran tunai, dan lain-lain. 
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Penentuan besarnya diskon, jangka waktu dan bonus-bonus tersebut diperoleh dari 

kemampuan intelektual manusia.    

Informasi rahasia yang dimiliki oleh perusahaan pada dasarnya selalu 

dijaga sifat kerahasiaannya, akan tetapi ada kalanya informasi tersebut dengan 

sendirinya telah menjadi pengetahuan umum (common knowledge).  Untuk 

menentukan kualitas suatu informasi, apakah rahasia ataupun bukan, serta 

memiliki nilai ekonomi, sehingga perlu dilindungi, maka menurut Muhamad 

Djumhana dan R. Djubaedillah hal ini bisa diuji dengan melihat empat kriteria, 

yaitu : 70 

i. Apakah dengan terbukanya informasi itu mengakibatkan pemiliknya 
memperoleh kerugian. 

ii. Pemilik informasi itu yakin bahwa informasinya itu mempu-nyai 
nilai yang perlu dirahasiakan, dan tidak semua orang memilikinya.  

iii. Pemilik informasi tersebut mempunyai alasan tertentu atas 
kerugiannya maupun keyakinan kerahasiaan informasi itu.  

iv. Informasi rahasia tersebut mempunyai kekhususan, dan bermula 
secara khusus dari atau dalam praktek perdagangan, dan 
perindustrian. 

  Informasi yang harus dirahasiakan dalam bidang industri, misalkan dalam 

industri pembuatan keramik adalah : 

a. Customer List (Daftar Pelanggan) 

b. Production Cost (Biaya Produksi) 

c. Technical Know-How 

d. Export Capability 

  Suatu perusahaan yang bonafide pasti memiliki nama-nama dan identitas 

diri masing-masing pelanggan, yang mencatat mengenai : 

a. Turn over size 

                                                            
70 Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, Op.cit, h.175. 
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Di antara para pelanggan, perusahaan harus tahu siapa yang paling 

mempunyai daya beli paling besar. Hubungan ini harus dibina dan tetap 

terjaga, jangan sampai pelanggan lari ke perusahaan lain, untuk itu 

perusahaan harus bisa memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggannya. 

Teknik  melayani pelanggan inilah yang harus dirahasiakan, agar tidak bisa 

diberikan ke perusahaan lain 

b. Market Size (ukuran pasar/kebutuhan) 

Perusahaan harus mempelajari tingkat kesenangan dan kebutuhan 

pelanggan, produk yang bagaimanakah yang disenangi oleh pasar, misalnya 

jenisnya/tipenya, ukurannya, warnanya/coraknya, harga yang terjangkau, 

dan berapa kira-kira yang dibutuhkan tiap bulannya. 

c. Credibility (kemampuan membayar) 

Bagaimana cara pembayaran pelanggannya, apakah tunai, ataukah mundur 

satu bulan? Apabila pelanggan membeli dengan harga tunai maka 

perusahaan punya cara untuk memberikan bonus kepada pelanggan tertentu 

yang dianggap menguntungkan, mungkin dengan memberikan potongan 

harga berapa persen tidak boleh diketahui pesaingnya, dikhawatirkan 

pesaing tersebut juga akan memberikan potongan harga, bahkan lebih besar 

dengan maksud menyaingi. 

d. Payment Average (Tunggakan pembayaran) 

Bagaimana rata-rata pembayaran para pelanggannya, apakah lancar ataukah 

banyak yang macet? Perlu dipertimbangkan. Di antara para pelanggan yang 

tergolong pembayarannya bagus tersebut, perlu dijaga hubungan baiknya 

agar jangan sampai lari ke perusahaan lain, sebab sulit untuk mendapatkan 
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pelanggan yang bonafide. Ini merupakan suatu informasi rahasia, jangan 

sampai diketahui perusahaan lain yang menjadi pesaingnya. 

  Terkait dengan Production Cost, perlu dipertimbangkan beberapa hal agar 

biaya yang dikeluarkan bisa sehemat-hematnya, antara lain : 

 a.  Raw Material Resources 

  Perusahaan harus bisa menemukan sumber bahan baku dengan harga yang 

lebih murah dari perusahaan lain, agar hasil produksinya juga bisa menjual 

lebih murah dari pada pesaingnya, dengan demikian menarik pelanggan 

untuk membeli produknya.  

 b. Firing Chamber 

  Ruang pembakaran yang dimaksudkan adalah harus dipertimbangkan cara 

pembakaran yang benar dan mendapatkan hasil yang semaksimal 

mungkin, yaitu Time Consume dan Time To Start. Time Consume 

merupakan waktu yang dibutuhkan dalam pembakaran agar mendapatkan 

tekanan panas yang tinggi, listrik tidak boleh dimatikan. Disini harus 

diperhitungkan berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar 

rekening listriknya kalau listrik tidak boleh dimatikan. Untuk itu 

diperhitungkan penggunaannya yang lebih murah, diesel atau dilistrik. 

Kalau ternyata diesel lebih murah, pakai diesel saja, ini sudah merupakan 

cara penghematan. Time to start diperhitungkan apabila listrik untuk 

pembakaran dimatikan, pada esok paginya mulai/start untuk perusahaan 

industri keramik itu bisa ratusan juta. Hal ini harus benar-benar 

diperhitungkan. 

 c. Man Power Arrangement 
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  Kekuatan tenaga manusia yang dibutuhkan untuk  menjaga perusahaan 

berkaitan dengan tenaga listrik yang ada kalanya tidak pernah dimatikan, 

harus diadakan shift. Biasanya dalam suatu perusahaan ini dibagi menjadi 

3 shift tiap harinya agar keamanan perusahaan lebih terjamin. 

e. Power Supply 

Keuntungan yang diperoleh apabila menggunakan tenaga manusia atau 

menggunakan tenaga mesin patut diperhitungkan. Dalam mengolah sesuatu 

dibutuhkan tenaga manusia 10 orang, sedangkan bila menggunakan tenaga 

mesin cukup satu komponen, tentunya sangat diperhitungkan dari segi 

biaya. 

  Dibutuhkan tenaga yang benar-benar ahli di bidangnya, agar mendapatkan 

kualitas yang maksimal, kualitas terjamin. Hal ini merupakan kunci penting dalam 

mengukur suatu produk sebuah perusahaan yaitu  

a. Flatness 

Merupakan tingkat kerataan dari suatu produk, misalnya keramik untuk 

lantai. Apabila hasilnya tidak rata (bergelombang), tentu konsumen tidak 

akan menggunakannya. Makin besar ukuran keramik, semakin sulit untuk 

rata, untuk itu dibutuhkan seorang yang benar-benar ahli di bidangnya. 

b. Precision 

Keramik untuk lantai harus mempunyai sisi-sisi yang siku, sehingga pada 

saat keramik dipasang, bisa cocok, satu dengan yang lain bisa 

menyatu/menyambung, disini dibutuhkan kecermatan. Apabila keramik 

untuk lantai ini tidak bisa sama persis, maka akan dimasukkan sebagai 

kualitas afkiran. 
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c. Firing Technical 

Dalam proses pembakaran ini merupakan proses paling kritis, karena 

merupakan proses penentuan. Bila barang-barang keramik rusak atau pecah 

dalam pembakaran, maka barang-barang tersebut tidak bisa lagi diperbaiki 

dan tidak bisa lagi digunakan. Pada waktu pembakaran kemungkinan besar 

terjadinya kerusakan sebenarnya terletak pada waktu proses sebelumnya, 

namun dalam hal terjadi kerusakan pada saat pembakaran, kesalahan yang 

sebelumnya terjadi tetap tidak bisa diketahui dari mana asalnya. 

Pembakaran ini ada dua macam : Single Firing, apabila keramik hanya 

untuk hiasan dinding, maka pembakaran cukup satu kali saja. Double 

Firing, apabila keramik dipakai untuk lantai, maka membutuhkan tingkat 

kekerasan yang luar biasa, agar tidak mudah pecah. Maka diperlukan 

pembakaran hingga dua kali. Tentunya harganya lebih mahal daripada 

keramik untuk hiasan. 

d. Product Design 

Dalam industri keramik desain produk ini memang sulit untuk dilindungi, 

karena untuk memintakan hak paten pun tidak mudah, harus memiliki cirri-

ciri khusus. Sedangkan design ini dari waktu ke waktu selalu berubah 

mengikuti perkembangan zaman. Misalnya pada saat ini design yang paling 

disukai adalah bunga tulip, maka hamper semua perusahaan industry 

keramik membuat desain bunga tulip. Yang membedakan hanya faktor 

warna saja, sebab warna bisa dicampur sendiri sesuai dengan komposisi 

yang dimiliki oleh perusahaan, ini bisa menjadi rahasia karena masing-

masing perusahaan pasti memiliki corak warna berbeda, tidak mungkin 
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sama, namun masih ada kemungkinan mirip sehingga tidak bisa 

dipatenkan. 

Pada Design Product, perusahaan membedakan dalam tiga cara. Pertama 

adalah design di bwah gelasir, tidak mudah untuk membuatnya, harus mempunyai 

keahlian khusus di bidangnya, sebab mendesain di bawah gelasir membutuhkan 

bahan tertentu untuk mempermudah aplikasinya. Kedua adalah design di atas 

gelasir, disini pun dibutuhkan teknik tertentu, khususnya bahan pewarnanya harus 

dicampur dengan bahan pelebur (flux) agar bisa melekat pada bahan keramik yang 

telah dibakar. Juga untuk memperoleh hasil yang memuaskan, ada cara-cara 

tertentu yang masing-masing perusahaan merahasiakannya. Dan yang ketiga 

adalah design dengan ukiran-ukiran yaitu dengan cara hias sgraffito71, hias 

intaglio72 dan hias kerawang.73 

Dalam hal produk design, yang dirahasiakan hanyalah sebelum dipasarkan, 

produk ini tidak boleh ada pesaing yang tahu, produk design yang bagaimana akan 

keluar dari suatu perusahaan, ini merupakan suatu rahasia. Maka harganya pun 

untuk pertama kali dikeluarkan pasti mahal. Kemudian setelah ditiru oleh 

perusahaan-perusahaan lain, harganya mulai jatuh. Jadi kalau design ini sudah 

dijual keluar, maka sudah dapat dipastikann, hamper semuanya akan meniru 

design yang telah dikeluarkan suatu perusahaan, ini sudah menjadi hal biasa. 

Maka hargnya semakin lama semakin rendah. 

  Perusahaan yang sudah mampu menghasilkan keramik yang berdaya saing 

internasional, artinya pangsa pasar dunia memiliki ketertarikan atas produk 

                                                            
71 Hias sgraffito ialah menggores hiasan pada lapisan engobe (suatu larutan tanah liat 

berwarna yang ada pada benda keramik dengan tujuan menutup dan mengubah warna asli) 
72 Hias intaglio ialah mencungkil hiasan pada badan keramik, namun cungkilan ini tidak 

sampai berlubang. 
73 Hias kerawang adalah mencungkil motif pada badan keramik hingga berlubang. 
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keramik yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Keramik seperti ini sudah 

memiliki export capability dan sudah barang tentu ada beberapa hal yang perlu 

diperhatikan yaitu identitas para pelanggan di luar negeri harus dirahasiakan, 

untuk menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan di antara sesama para pelaku 

bisnis, misalnya : jenis barang, kualitas yang dikendaki, jumlah pengambilan. 

 Pada umumnya, apabila barang-barang dikirim ke luar negeri, selalu 

diadakan pembicaraan/perjanjian terlebih dahulu tentang syarat pembayaran yaitu 

: Sight Letter of Credit dan Usance Letter Of Credit.  

Hal-hal pembayaran ini perlu dirahasiakan sebab kaitannya dengan harga 

pembelian, misalnya perusahaan A menjual satu dos keramik dengan tipe dan 

kualitas 1 seharga Rp.100.000,- , sedangkan perusahaan B menjual satu dos 

keramik dengan tipe dan kualitas yang sama dengan harga yang sama pula 

Rp.100.000,-. Namun disini ada suatu rahasia yang tersembunyi, yang tahu 

hanyalah pemiliknya. Jadi pelanggan pun belum tentu tahu rahasianya ada 

dimana, kecuali pengusaha tersebut membocorkan kepada pelanggannya, dengan 

catatan tidak diceritakan kepada pihak lain. 

 Dengan adanya keempat hal di atas,74 perusahaan mempunyai competitive 

advantage (keuntungan bersaing). Hal-hal tersebut di atas perlu dirahasiakan, 

sebab dalam menemukan teknik-proses-produk, membutuhkan waktu, biaya, 

tenaga yang tidak sedikit, sebagai upaya melakukan Research And Development 

(R & D), selain itu masih membutuhkan promotion cost yang kira-kira 

menghabiskan biaya 10 % dari omzet penjualan. Sehingga apabila rahasia dagang 

itu tidak benar-benar dijaga, pesaing akan dengan mudah mendapatkan banyak 

                                                            
74 Customer List, Production Cost, Technical Know-How, dan Export Capability. 
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keuntungan, karena tidak perlu mengadakan promosi, tidak perlu membuang 

waktu, tenaga bahkan menghemat biaya. 

 Banyak informasi yang bersifat rahasia dalam industri yang sering 

menimbulkan masalah sesama perusahaan industri yaitu pesaing yang ingin 

mendapatkan informasi dengan cara-cara yang tidak benar, melalui mata-mata 

industri dan yang menjadi sasaran adalah perusahaan besar yang melakukan 

penelitian dan pengembangan. 

Penentuan nilai ekonomi suatu informasi yang merupakan rahasia dagang 

didasarkan pada sifat kerahasiaan informasi tersebut, apakah dapat digunakan 

untuk menjalankan kegiatan usaha yang bersifat komersial atau dapat 

meningkatkan keuntungan secara ekonomi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 

Ayat 3 UU No. 30/2000. Informasi teknologi yang diperoleh melalui kemampuan 

intelektual dan membutuhkan waktu serta biaya yang kadang kala tidak sedikit, 

jika berguna bagi dunia bisnis dan mendatangkan keuntungan maka informasi 

tersebut dapat dianggap mempunyai nilai ekonomi apabila dirahasiakan. 

Sedangkan dalam TRIPs dengan jelas ditentukan bahwa nilai ekonomi informasi 

yang dirahasiakan dikarenakan kerahasiaannya (has commercial value because it 

is secret).  Tidak dijelaskan lebih lanjut kriteria dan kegunaan kerahasiaan 

tersebut, apakah bisa mendatangkan ke-untungan atau tidak. Oleh karena itu 

menurut TRIPs sepanjang suatu informasi mempunyai kerahasiaan, maka 

dianggap mempunyai nilai ekonomi, tanpa mempertimbangkan apakah 

kerahasiaannya itu memberikan manfaat finansial atau keuntungan jika digunakan 

dalam perdagangan. Berdasarkan ketentuan TRIPs inilah, maka menurut Rahmi 
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Jened75, suatu kreasi intelektual yang bersifat rahasia dan dijaga kerahasiaannya 

oleh pemiliknya, juga adalah rahasia dagang menurut TRIPs, misalnya penemuan-

penemuan para akademisi yang bersifat rahasia dan dijaga kerahasiaannya. Akan 

tetapi jika  penemuan akademis ini, sifat kerahasiaannya tidak dapat digunakan 

untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau tidak 

memberikan keuntungan secara ekonomi, maka menurut UU No. 30 / 2000 

penemuan akademis ini bukan merupakan rahasia dagang. 

Berdasarkan apa yang dikemukakan di atas nampak bahwa pengertian 

“mempunyai nilai ekonomi“ dari suatu informasi yang dirahasiakan dalam UU 

No. 30 / 2000 lebih sempit dibandingkan yang diatur dalam TRIPs.  Hal ini sesuai 

dengan  prinsip kebebasan pengaturan hukum TRIPs, akan tetapi bertentangan 

dengan   prinsip standar minimal TRIPs bahwa tidak boleh mengatur hal yang 

lebih rendah atau lebih sempit dari TRIPs, ketentuan domestik minimal harus 

sama dengan TRIPs.    

Nilai ekonomi suatu rahasia dagang dalam UU No. 30 / 2000, tergantung 

dari kemampuan sifat kerahasiaannya untuk menjalankan kegiatan atau usaha 

yang bersifat komersial atau manfaat finansial yang diberikan. Semakin banyak 

manfaat finansial atau keuntungan yang dihasilkan untuk pemiliknya maka 

semakin bernilai rahasia dagang tersebut, misalnya pada perusahaan Mustika Ratu 

di Indonesia76. Perusahaan ini bergerak dibidang kosmetik dan bahan bahan untuk 

perawatan kecantikan diri yang mengawali usahanya pada tahun 1973, dari garasi 

rumahnya sekarang telah mampu go public dan sudah melakukan eksport ke 20 

negara, diantaranya Malaysia, Singapura, Taiwan kemudian Jepang, Arab Saudi, 

                                                            
75 Rahmi Jened 1, op.cit, h. 219 
76  http://id.wikipedia.org/wiki/Mustika_Ratu 
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dan UEA. Sampai sekarang,  rahasia dagang cara pembuatan jamu tetap dijaga 

dengan baik.  Demikian pula dengan penjagaan rahasia dagang pada restoran 

cepat saji (fastfood) KFC juga sangat ketat. Meskipun menu inti dari restoran ini 

hanyalah ayam goreng, kentang goreng dan nasi putih akan tetapi telah berhasil 

meraih total penjualan lebih dari Rp. 1,276 triliun pada akhir 2006 dengan 10.293 

karyawan di Indonesia. Resep yang digunakan untuk bumbu goreng ayam dijaga 

dengan strategi tertentu sehingga outlet-outlet nya di berbagai wilayah Indonesia 

tidak akan terungkap.77 

Produk keramik Indonesia dari berbagai ukuran, jenis dan model sudah 

diakui dunia. Hal ini karena kualitas produk keramik Indonesia sudah sangat baik 

dan bisa bersaing dengan produsen keramik kelas dunia seperti Italia dan Spanyol. 

Nilai ekonomi dari industri keramik meningkat dari tahun ke tahun. 78 Saat ini 

kapasitas produksi keramik lokal mencapai 243 juta meter persegi keramik per 

tahun. Sementara sebagian produksi lebih banyak diekspor diantaranya sebelum 

krisis 2008 hampir sebanyak 12% diekspor ke AS dan 8% diekspor ke Uni Eropa. 

Dalam Pasal 39 Paragraf 2 Bab 7 TRIPs  ditentukan bahwa yang harus 

menjaga kerahasiaan suatu informasi yang dirahasiakan adalah “has been subject 

to reasonable steps under the circumstances, by the person lawfully in control of 

information, to keep it secret”  Jadi kerahasiaan informasi harus dijaga oleh pihak 

yang secara hukum memiliki kontrol79 atas informasi tersebut. Sedangkan 

menurut Pasal 3 Ayat 4 U No. 30 / 2000,   dibebankan kepada pemilik atau para 

pihak yang menguasainya, sebagaimana diatur bahwa “Informasi dianggap dijaga 

kerahasiaan nya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah 
                                                            

77 http://agustus10.blogspot.com/2009/04/kfc.html 
78 http://asaki.or.id/2010/07/kualitas-keramik-ri-diakui-pasar-dunia/ 
79 Rahmi Jened II, loc.cit, h.18. 
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melakukan langkah-langkah yang layak dan patut”.  TRIPs80 tidak menggunakan 

istilah pemilik karena TRIPs sebagai perjanjian multilateral yang menjembatani 

perbedaan konsep dasar perlindungan trade secret antara negara penganut 

Common Law approach dengan Statutory approach. Meskipun dalam Pasal 3 

tersebut tidak menjelaskan siapa yang dimaksud dengan “para pihak yang 

menguasainya” akan tetapi dapat dianalisis bahwa pihak tersebut antara lain 

adalah  lisencee  sebagai pemegang hak dan  pekerja yang mempunyai 

kewenangan atas rahasia dagang itu. Akan tetapi karena yang paling mempunyai 

kepentingan dalam hal ini adalah pemilik, maka pemilik hak yang sendiri harus 

menentukan strategi atau cara yang tepat dan aman digunakan untuk 

merahasiakan informasinya dan juga menentukan apakah rahasia dagang  

miliknya telah disalahgunakan atau diungkapkan oleh pihak-pihak yang tidak 

berhak. 

Dalam Pasal 322 dan 323 KUHP juga menetapkan bahwa yang harus 

menjaga informasi rahasia adalah orang yang mempunyai kewenangan (karena 

jabatannya) atau pekerjaannya yang mengetahui suatu informasi rahasia dan ia 

diwajibkan untuk menyimpan rahasia tersebut. Ini berarti dalam UU No. 30/2000 

maupun KUHP, kedua-duanya menentukan bahwa kewajiban menjaga informasi 

rahasia juga dibebankan kepada pihak diluar pemilik informasi rahasia tersebut. 

Hal ini berbeda dengan confidential information, yang menentukan bahwa pihak 

yang harus menjaga informasi yang dirahasiakan tersebut adalah hanya pihak 

                                                            
80 TRIPs menentukan pula informasi rahasia yang bukan merupakan rahasia dagang tetapi 

tetap harus dijaga oleh pihak tertentu, yaitu dalam Article 39 paragraph 3 bahwa pihak pemerintah 
atau pihak otoritas juga diwajibkan menjaga kerahasiaan informasi yang harus dilaporkan atau 
disampaikan kepadanya. Informasi ini berupa percobaan yang dirahasiakan atas produk farmasi 
baru atau produk kimia pertanian baru yang memanfaatkan unsur kimia baru atau data lain yang 
diperoleh melalui upaya yang tidak mudah 
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yang menerima informasi.  Usaha menjaga kerahasiaan suatu informasi sangat 

kasusistis. Dalam suatu program komputer dapat menggunakan pin, tetapi ada 

pula yang menggunakan mesin sidik jari, mesin suara atau mesin kornea mata.81 

Dalam UU No. 30 / 2000 tidak menentukan cara penjagaan suatu rahasia 

dagang dengan langkah-langkah yang layak dan patut, hanya  dalam penjelasan 

Pasal 3 Ayat 1 dikemukakan bahwa yang dianggap sebagai “Upaya-upaya 

sebagaimana mestinya” dalam menjaga kerahasiaan adalah semua langkah yang 

memuat ukuran kewajaran, kelayakan, dan kepatutan yang harus dilakukan. 

Misalnya, dalam suatu perusahaan harus ada prosedur baku berdasarkan praktik 

umum yang berlaku di tempat-tempat lain, dan/atau yang dituangkan ke dalam 

ketentuan internal perusahaan itu sendiri. Dalam ketentuan internal perusahaan 

dapat ditetapkan bagaimana rahasia dagang itu dijaga dan siapa yang bertanggung 

jawab atas kerahasiaan itu. Ada beberapa cara untuk melindungi rahasia dagang, 

sebagaimana dikemukakan oleh American Express® OPEN Small Business 

Network,82 yaitu : 

1. Setiap dokumen yang sifatnya sensitif atau rahasia, misalnya laporan 
keuangan dan laporan lainnya, usulan, keterangan na-sabah, tanda 
terima, tagihan, faktur dan lain-lain, wajib dirobek terlebih dahulu 
sedemikian rupa sehingga tidak terbaca kemudian baru dibuang.  

2. Menggunakan sandi dalam mengakses semua computer atau ja- ringan 
dan matikan jaringan kapan saja pada saat meninggal- kan komputer 
atau tutuplah file komputer kalau tidak sedang dipergunakan.    

3. Berilah tanda-tanda pada semua dokumen, termasuk dokumen 
elektronik (seperti database nasabah) sebagai “untuk dibaca saja”. 
Gunakan sistem perlindungan file sehingga pengguna file tidak dapat 
mengubah dan menyalin atau memeperbanyak file ke disk atau sarana 
lain apapun. 

                                                            
81 http://arashirin.wordpress.com/category/biometrics/ 
82http://indonesia.smetoolkit.org/indonesia/id/content/id/755/me-%20lindungi-Hak-

Kekayaan-Intelektual-And 
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4. Menyimpan dokumen rahasia dengan rapi ditempatnya setelah selesai 
mempergunakannya atau pada saat meninggalkan meja kerja. Kunci 
semua lemari dokumen dan meja apabila mening-galkan kantor. 

5. Mewajibkan semua karyawan menandatangani perjanjian yang 
mempunyai klausula “wajib melindungi rahasia perusahaaan selama 
bekerja maupun setelah tidak bekerja lagi” dan “menetapkan hal-hal 
apa yang merupakan informasi rahasia perusahaaan yang tidak boleh 
diungkapkan”. 

 Untuk informasi teknologi yang mendapat perlindungan rahasia dagang 

adalah :83 

1. Aset informasi tentang Penelitian dan Pengembangan suatu teknologi 

 Formula (Rumus) 

 Compounds (Gabungan dari beberapa bagian) 

 Prototypes (Pertama atau contoh asli), ex : pesawat 

 Processes 

 Experimental Notebooks (catatan dari laboratorium) 

 Experiments and experimental data (Percobaan dan catatan 
percobaan) 

 Calculations (Perhitungan) 

 Drawing-all types (Gambar dalam segala bentuk) 

 Diagram-all types (Grafik dalam segala bentuk) 

 Design Data and Design Manuals (Gambar Data dan gambar asli) 

 Vendor/Supplier Information (Informasi Penjual/supplier) 

 R & D Reports-all types (Laporan penelitian dan pengembangan 
dalam segala bentuk) 

 R & D Know-How and Negative Know How ( Laporan penelitian 
dan pengembangan tentang sesuatu pengetahuan dan pengetahuan 
segi negative), contoh : Apa yang mengakibatkan pengetahuan atas 
sesuatu yang tidak berhasil 

 Cost/Price Data (Data biaya/harga) 
  2. Aset atas suatu informasi tentang proses/produksi, terdiri antara 
lain : 

 Special Production Machinery (Produksi khusus atas mesin-mesin) 

 Proses atau teknologi kepabrikan 

 Spesifikasi tentang proses produksi mesin-mesin 

                                                            
83 Iman Sjahputra Tunggal, Aspek-aspek Hukum Rahasia Dagang Edisi Revisi, 

Harvarindo, Jakarta, 2005, h.  38 
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 Pengetahuan atas sesuatu produksi dan pengetahuan segi 
negatifnya sesuatu produksi 

 Informasi tentang penjual/supplier 

 Data biaya/harga 
  3. Aset atas sesuatu informasi mengenai pengendalian mutu 

 Prosedur pengendalian mutu 

 Catatan pengendalian mutu 

 Perlindungan Rahasia Dagang di bidang industri akan diberikan apabila 

pihak-pihak dalam perusahaan tetap menjaga unsur kerahasiaan dari suatu 

informasi. Untuk menjaga rahasia dagang ini, diperlukan adanya orang-orang 

yang bisa dipercaya dalam mengemban tugasnya masing-masing. Salah satu 

prinsip dalam menjaga rahasia dagang dalam satu perusahaan adalah adanya rasa 

tanggung jawab. Unsur pertanggungjawaban merupakan hal terpenting dalam 

menjaga rahasia dagang. 

 Adapun langkah-langkah yang digunakan oleh perusahaan industri 

keramik dalam menjaga rahasia dagang pada umumnya adalah :84 

a. Mengadakan perjanjian kerja dengan karyawan, yang meliputi : 
- Perjanjian kerja mengenai rahasia yang dimiliki perusahaan : dilarang 
melakukan persaingan dengan perusahaan selama bekerja di perusahaan, 
dilarang menggunakan rahasia dagang atau informasi yang bersifat rahasia 
yang diperoleh dari perusahaan 
-  Perjanjian dengan peneliti yang diperkerjakan di perusahaan. Orangg 
yang diserahi tugas melakukan penemuan-penemuan dan menghasilkan 
sesuatu yang baru, dan sifatnya rahasia, misalnya : formula, desain, alat-
alat. 

b. Mengadakan perjanjian dengan pihak lain 
 - Perjanjian usaha bersama. Apabila ada suatu temuan baru, maka ada 

kewajiban mengenai kerahasiaan  yang terjadi karena penemuan tersebut, 
dan partner usahanya setuju untuk memanfaatkan penemuan itu dengan 
menggunakan tenaga ahli dari partner kerjanya Disini masing-masing 
harus menjaga kerahasiaan yang dimiliki perusahaan. 

 -  Perjanjian lisensi rahasia dagang. Perjanjian ini dimaksudkan agar 
penerima lisensi tidak membocorkan rahasia perusahaan. 

                                                            
84 Ibid,  h. 40  

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Tesis PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG DI BIDANG INDUSTRI KERAMIK SILVANA LINDRY SUWU 



55 
 

 
 

 -  Perjanjian bantuan teknik. Dalam perusahaan biasanya didatangkan 
bantuan kerja yang dianggap mempunyai keahlian khusus di bidang 
teknologi. Untuk itu diadakan perjanjian antara perusahaan dan tenaga 
bantuan tersebut agar apa yang telah menjadi rahasia perusahaan tidak 
diungkapkan keluar. 

 -  Perjanjian pengadaan barang-barang. Disini biasanya pemasok sebagai 
penyedia bahan-bahan untuk pembuatan keramik mengadakan perjanjian 
dengan perusahaan, apabila ada suatu hal yang sifatnya rahasia harus 
diceritakan oleh perusahaan kepada pemasok, maka pemasok mempunyai 
kewajiban untuk tidak menceritakan kepada pihak lain. 

c. Membuat suatu pedoman untuk menjaga keamanan kerahasiaan 
perusahaan. Pedoman ini merupakan ukuran bagi perusahaan dalam 
pelaksanaan kerja yang diberlakukan pada industri keramik. 

 Adakalanya, rahasia dagang ini harus diungkapkan oleh pemiliknya 

kepada karyawannya karena berkaitan dengan operasional karyawan tersebut, 

namun pengungkapan ini tentunya tidak boleh diceritakan kepada pihak lain 

apalagi pesaingnya. Agar karyawan ini bisa menjaga rahasia dagang perusahaan 

maka, diadakan perjanjian kerja, yang isinya pembatasan larangan-larangan yang 

harus ditaati oleh karyawan, antara lain : 

a.  Dilarang mengungkapkan rahasia dagang yang diketahui kepada pihak lain 

b. Apabila di kemudian hari ia bekerja di tempat lain, maka ia tidak boleh 

menceritakan apa yang diketahuinya kepada majikan barunya 

c. Apabila di kemudian hari, ia membuka usaha yang sama dengan mantan 

majikannya, ia tidak boleh berusaha mendapatkan pelanggan dari bekas 

majikannya 

d.  Apabila dalam usahanya di kemudian hari, ia dilarang mengadakan persaingan 

dengan mantan majikannya, dengan cara-cara yang tidak benar. 
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B. Bentuk Pelanggaran dan Upaya Pemulihan 

  Masalah-masalah yang timbul dalam industri keramik biasanya muncul 

dari banyaknya perusahaan industri keramik yang bertindak curang, yaitu dengan 

melakukan pembajakan karyawan yang dianggap potensial akan rahasia dagang, 

terutama di bagian proses, dengan menjanjikan berbagai insentif dan gaji yang 

lebih tinggi, serta fasilitas-fasilitas, membuat karyawan melanggar perjanjian 

walaupun mereka tahu dan sadar telah terikat kontrak dengan perusahaan tempat 

mereka bekerja.  

  Masalah lain yang sering terjadi adalah dalam hal teknik menggunakan 

engobe85 (lapisan tanah liat berwarna), jarang sekali ahli teknik kimia yang bisa 

menggunakannya, karena membutuhkan teknik tersendiri dan harus mendapatkan 

pendidikan keahlian khusus yang biasa diperoleh dari luar negeri, misalkan di 

Jepang. Akibatnya seringkali karyawan yang mempunyai keahlian ini disewa 

tanpa sepengetahuan majikannya, yaitu sepulang kerja dari perusahaannya. 

Karyawan tersebut lari ke perusahaan lain dan mengajarkan bagaimana cara 

menggunakannya kepada perusahaan dimana dia disewa. Hal inilah yang 

dianggap sebagai penyalahgunaan rahasia dagang, melanggar perjanjian (breach 

of contract) dan melanggar kepercayaan (breach of confidence). 

  Masalah lain adalah dalam hal pembakaran. Apabila orang yang diserahi 

bagian pembakaran tidak mahir, pasti akan mendatangkan kerugian yang luar 

biasa di perusahaan, karena bahan-bahan keramik ini rusak atau pecah yang sudah 

jelas tidak bisa diperbaiki. Di dalam pembakaran dibutuhkan suhu atau 

temperature yang tinggi, semakin tinggi temperature semakin bagus hasilnya, 

                                                            
85 http://alisupojoputro.blogspot.com/2010/02/dekorasi-keramik.html  
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karena semakin banyak keramik yang terbentuk. Badan keramik akan semakin 

susut dan menjadi makin padat/keras. Di Indonesia masih sangat kurang tenaga 

ahli yang menangani pembakaran di perusahaan industri keramik, biasanya 

perusahaan yang besar mendatangkan tenaga ahli dari luar negeri untuk 

mengajarkan kepada karyawan perusahaannya. Ini membutuhkan biaya yang 

besar untuk menggaji tenaga ahli tersebut. Namun yang sering terjadi adalah 

karyawan yang mendapatkan informasi-informasi tersebut secara sembunyi-

sembunyi membocorkan informasi yang bersifat rahasia ini kepada perusahaan 

industri keramik yang lain dengan imbalan tertentu. Bahkan selang beberapa 

tahun kemudian, karyawan ini pindah kerja di perusahaan industri keramik yang 

lain, dengan gaji yang lebih tinggi dari perusahaan lama dimana ia bekerja. Dari 

sini dapat dilihat bahwa keamanan rahasia dagang di Indonesia tidak terjamin. 

  Masalah selanjutnya adalah ada perusahaan industri keramik yang baru 

didirikan mampu merekrut karyawan-karyawan yang siap bekerja dengan 

pengalaman segudang dari berbagai perusahaan besar yang bonafide. Cara yang 

ditempuh adalah adanya seorang perantara (calo) yang bisa membujuk karyawan-

karyawan yang mempunyai keahlian di bidang keramik dari suatu perusahaan dan 

sangat potensial dengan gaji yang tinggi. Selain itu perusahaan tersebut memasang 

iklan dibutuhkan tenaga kerja yang siap pakai di bidang industri keramik dengan 

keahlian-keahlian yang dimiliki, gaji sangat memuaskan. Dengan cara-cara yang 

demikian, banyak karyawan-karyawan yang tergiur gaji tinggi untuk pindah kerja. 

Otomatis apabila mereka bekerja di tempat baru, apa yang dia miliki, yang 

sebenarnya merupakan rahasia perusahaan telah terungkap. Disinilah majikan 

lama akan dirugikan, sedangkan majikan baru akan diuntungkan, sebab ia tidak 
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perlu mengadakan penelitian dan pengembangan, sehingga menghemat waktu dan 

biaya. 

  Masalah lain adalah sebuah perusahaan industri keramik yang produknya 

tidak laku di pasar, disebabkan hasil keramik untuk lantai (porselen) tidak 

mengkilap, permukaan tidak rata, jika dibandingkan dengan produk-produk 

perusahaan lain. Perusahaan ini berusaha mencari tahu penyebabnya, maka 

dengan perantara seorang mata-mata industri berhasil menghasut seorang karywan 

perusahaan lain yang mempunyai keahlian di bidangnya. Karyawan ini akhirnya 

mengungkapkan juga rahasianya agar keramik bisa mengkilap dan permukaan 

rata. Padahal untuk membuat suatu porselen bisa mengkilap, permukaan rata, 

dibutuhkan penelitian yang cukup lama, biaya besar dan tenaga. Dengan jalan 

pintas seperti itu, dengan mudah mendapatkan keuntungan-keuntungan tanpa 

prosedur yang berbelit-belit. 

 Sebagaimana halnya dengan HKI lainnya, pelanggaran rahasia dagang 

umumnya  melalui tiga sarana hukum, yaitu hukum perdata, hukum pidana dan 

hukum administrasi negara. Khusus untuk pelanggaran rahasia dagang hanya 

diselesaikan dengan sarana hukum perdata dan hukum pidana. Hal ini bukan 

berarti bahwa pengaturan pelanggaran hak rahasia dagang kurang penting.  Akan 

tetapi karena karakteristik dari perlindungan rahasia dagang yang berlaku secara 

otomatis tanpa memerlukan adanya pengakuan pemerintah berdasarkan 

pendaftaran. Demikian pula terhadap perjanjian lisensi rahasia dagang yang tidak 

didaftarkan pada Dirjen HKI, juga tidak ada sanksi pidana atau perdata karena 

tidak dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum. Oleh karena itu tidak 

nampak pengaturan hukum administrasi negara.   Pengaturan hukum perdata dan 
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pidana dalam penanganan pelanggaran rahasia dagang bertujuan untuk saling 

mengisi. Adanya sanksi hukum yang cukup berat akan memberikan shock therapy 

bagi pelaku pelanggaran sehingga jera dan tidak melakukan atau mengulangi 

pelanggaran tersebut.  

Pengaturan pelanggaran rahasia dagang dalam Pasal 13 UU No. 30/2000 

mengenai pelaku  yang  mengungkapkan rahasia dagang, hanya sebatas mengatur 

pada perbuatan dolus86 (kesengajaan) sedangkan untuk perbuatan yang merupakan 

culpa87 atau kelalaian/kealpaan belum diatur.  Menurut  Pasal 13 pelanggaran 

rahasia dagang hanya terjadi karena adanya unsur kesengajaan dari pelakunya 

yang dalam hal ini adalah pihak yang wajib menyimpan rahasia dagang, untuk : 

-    mengungkap rahasia dagang; 

-  mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau 

tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan. 

Selain Pasal 13, dalam Pasal 14 mengatur  penerima rahasia dagang yang 

dianggap melanggar hak apabila rahasia dagang tersebut diterima atau dikuasai 

dalam keadaan culpa maupun dolus.  Apabila  penerima atau pengguna rahasia 

dagang  dapat membuktikan bahwa ia memperolehnya atau menguasainya hak 

tersebut de-ngan cara yang sesuai perundang-undangan, maka ia diangggap tidak 

melakukan pelanggaran hak. 

                                                            
86 Jan Remmelink, Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab 

Undang Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab UU Hukum Pidana 
Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, h.142. Dolus atau kesalahan adalah perbuatan 
yang dilakukan dengan hendak dan maksud atau dengan menghendaki dan mengetahui untuk 
memenui unsur-unsur delik sebagaimana ditemukan dalam perumusan kejagatan 

87 Ibid. h. 143 dan 177. Culpa atau kelalaian adalah perbuatan yang dilakuk,an oleh 
seseorang dengan tidak atau kurang diperhitungkan kemungkinan muncul- nya akibat fatal yang 
tidak dikehendaki. Hal ini dikarenakan kurang cer-mat berpikir, kurang pengetahuan atau 
bertindak kurang terarah dibanding- kan dengan orang lain pada umumnya. 
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Dalam Bab 5 Pasal 61 TRIPs ditentukan bahwa tindak pidana yang 

dilakukan dengan sengaja dan untuk tujuan komersial wajib dikenakan pidana 

penjara dan denda yang cukup untuk membuat jera pelanggaran, sepadan dengan 

tingkat hukuman yang berlaku  terhadap kejahatan yang mempunyai kadar yang 

sama.  Dalam kondisi tertentu dapat dilakukan pensitaan, pengambilalihan dan 

pemusnahan dari barang hasil pelanggaran dan semua bahan dan alat yang 

dipergunakan dalam tindak kejahatan. Negara anggota diberi kebebasan untuk 

mengatur atau menentukan sendiri berdasarkan prinsip standar minimal TRIPs.   

Selain UU No. 30 / 2000 yang mengatur sanksi pidana atas pelanggaran 

rahasia dagang, maka dalam  Pasal 322 dan Pasal 323 KUHP juga mengatur hal 

yang mempunyai hubungan dengan rahasia dagang. Pengertian rahasia menurut 

Pasal 322 KUHP sangat sederhana dan umum sehingga dapat meliputi informasi 

yang diper-oleh melalui kemampuan intelektual manusia maupun informasi yang 

dihasilkan bukan dari kemampuan intelektual manusia tetapi dari hasil yang 

dikemukakan orang lain. Berdasarkan ketentuan ini maka seorang dokter tidak 

boleh mengungkapkan kondisi kesehatan pasiennya kepada pihak yang tidak 

berkepentingan tanpa ijin dari pasien atau keluarga pasien yang bersangkutan.  

Demikian pula seorang notaris tidak boleh memberitahukan tentang isi akta-akta 

yang dibuatnya kepada pihak yang tidak berkepentingan.  Sedangkan dalam Pasal 

323 KUHP, substansi informasi yang harus dirahasiakan lebih spesifik, yaitu 

khusus dalam perusahaan perniagaan, kerajinan atau pertanian. 

Mekanisme upaya pemulihannya atas pelanggaran hak dapat diselesaikan 

melalui pengadilan atau lembaga arbitrase.  Upaya pemulihan melalui pengadilan, 

dapat ditempuh dengan sarana hukum perdata maupun pidana, meskipun sanksi 
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hukum pidana ini menurut Didik Endro Purwoleksono, adalah merupakan 

ultimum remidium dari sanksi keperdataan yang berupa ganti rugi dan 

penghentian kegiatan pelanggaran rahasia dagang.88  Dalam menjalankan proses 

berperkara di Pengadilan Negeri, baik untuk sarana hukum perdata maupun 

hukum pidana,  maka proses beracaranya bisa menyimpan dari prinsip umum 

penyelesaian perkara bahwa peradilan dilaksanakan secara terbuka untuk umum 

sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU No. 30/2000.  Ketentuan ini bertujuan 

mencegah terungkapnya rahasia dagang kepada umum, sehingga menghilangkan 

perlindungan atas rahasia dagang tersebut.   Sedang upaya pemulihan melalui 

lembaga arbitrase dapat ditempuh dengan sarana hukum perdata, melalui 

negosiasi, mediasi, konsiliasi atau cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai 

dengan undang-undang yang berlaku89. 

 Dalam Bab V Pasal 63 dan Pasal 64 TRIPs mengatur tentang Pencegahan 

dan Penyelesaian Sengketa. Peraturan perundang-undangan dan putusan 

administratif dan pengadilan yang bersifat final harus diefektifkan oleh negara 

anggota dengan mengupayakan ketentuan yang ada dalam TRIPs yang diterbitkan 

dalam bahasa nasional atau paling tidak agar masyarakat mengetahuinya, dengan 

demikian baik pemerintah dan pemegang hak bisa mengetahui hal tersebut. 

 Ketentuan hukum rahasia dagang di Indonesia dalam mengakomodir The 

Dispute of Settlement Understanding Persetujuan TRIPs dapat dilihat dalam UU 

No. 30/2000. Dalam UU ini telah disebutkan beberapa upaya hukum yang dapat 

dipergunakan untuk menyelesaikan sengketa rahasia dagang. Pemegang hak dari 

rahasia dagang ataupun penerima lisensi dapat menggugat siapapun apabila 
                                                            

88 Catatan Kuliah Tindak Pidana HKI dari Didik Endro Purwo Leksono, 29 November 
2009. 

89 UU no. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. 
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dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan melanggar penggunaan 

rahasia dagang. Adapun cara yang dapat dipergunakan menurut UU ini adalah : 

a. Gugatan ganti rugi 

b. Penghentian semua perbuatan yang termasuk pelanggaran 

penggunaan rahasia dagang tanpa hak 

Gugatan ganti rugi di atas dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri yang 

bersangkutan. Selain melalui putusan pengadilan, para pihak yang bersengketa 

juga dapat menyelesaikan perselisihan rahasia dagang tersebut melalui badan 

Arbitrase ataupun Alternative Dispute Resolution (ADR).90 Adapun cara-cara 

yang digunakan dalam ADR ini antara lain : Mediasi (Mediation), Konsiliasi 

(Conciliation), pendapat hukum oleh lembaga arbitrase, quasi-arbitral, dan cara 

lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan UU yang berlaku. 

 Alternatif penyelesaian sengketa memperkenankan prosedur penyelesaian 

sengketa yang dapat dibedakan fungsinya dan beberapa hal yaitu : 

a. Mediasi 

b. Konsiliasi 

c. Pendapat Hukum Lembaga Arbitrase 

d. Quasi-arbitral 

 Penggunaan mediasi dalam menyelesaikan sengketa rahasia dagang adalah 

merupakan prosedur yang paling sederhana di antara cara-cara lainnya, yang 

dilakukan atas inisiatif para pihak yang sedang bersengketa. Adapun prosedur 

mediasi ini yakni para mediator ditunjuk oleh kedua belah pihak, kemudian 

mediator memberikan pesan dan pendapat pada kedua belah pihak. Selain itu 

                                                            
90 Pasal 12 UU no. 30/2000 
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mediator mengatur pertemuan dari pihak-pihak yang bersengketa sekaligus juga 

sebagai jembatan komunikasi di antara kedua belah pihak tersebut. 

 Para pihak yang bersengketa tentang rahasia dagang tersebut dapat 

bertindak  secara pribadai sebagai mediator, ataupun juga bisa menunjuk seorang 

pengacara/konsultan hukum untuk mewakili kepentinganya menjadi seorang 

mediator. 

 Untuk lebih jelasnya, pengaturan mengenai mediasi dapat dilihat dalam 

ketentuan pasal 6 Ayat 3 sampai dengan Ayat 5 UU No. 30/1999. Ketentuan 

mengenai mediasi yang diatur dalam pasal 6 Ayat 3 merupakan suatu proses 

kegiatan sebagai kelanjutan dari gagalnya negosiasi yang dilakukan oleh para 

pihak. Ayat (3) tersebut juga dinyatakan bahwa “atas kesepakatan para pihak” 

sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan “seorang atau lebih 

penasehat ahli” maupun melalui seorang mediator”. Undang-undang tidak 

memberikan rumusan definisi atau pengertian yang jelas dari mediasi maupun 

mediator. Black’s Law Dictionary memberi pengertian bahwa : 

 “ Mediation is private, informal dispute resolution process in which 
a neutral third person, the mediator, helps disputing parties to 
reach an agreement. The Mediator has no power impose a decision 
on the parties” 

Menurut pengertian yang diberikan di atas, jelas melibatkan keberadaan pihak 

ketiga (baik perseorangan ataupun dalam bentuk suatu lembaga independen) yang 

bersifat netral dan tidak memihak, yang akan berfungsi sebagai mediator. Sebagai 

pihak yang netral, independen, tidak memihak dan ditunjuk oleh para pihak 

(secara langsung melalui lembaga mediasi), mediator ini berkewajiban untuk 
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melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan kehendak dan kemauan para pihak 

yang bersengketa.91 

 Namun demikan ada suatu pola umum yang dapat diikuti dan dilaksanakan 

oleh seorang mediator dalam rangka penyelesaian sengketa. Walaupun ada juga 

mediator yang mempunyai cara-cara tersendiri dalam menyelesaikan tugas yang 

dibebankan kepadanya oleh para pihak tersebut.92 

 Sebagai suatu pihak di luar perkara yang disengketakan, yang tidak 

mempunyai wewenang untuk memaksakan kehendaknya, mediator ini 

berkewajiban untuk bertemu atau mempertemukan para pihak yang bersengketa 

guna mencari masukan mengenai pokok-pokok persoalan yang dipersengketakan 

oleh para pihak tersebut. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari para pihak 

tersebut, baru kemudian mediator dapat menentukan duduk perkaranya. Langkah 

selanjutnya biasa mediator dapat juga menentukan kekurangan dan kelebiham dari 

masing-masing pihak yang bersengketa. Selanjutnya seorang mediator menyusun 

suatu proposal penyelesaian, yang kemudian dikomunikasikan kepada para pihak 

secara langsung. 93  

 Seorang mediator harus mampu menciptakan suatu suasana serta kondisi 

yang kondusif bagi terciptanya kompromi di antara kedua belah pihak yang 

bersengketa untuk memperoleh hasil yang saling menguntungkan (win-win 

solution). Baru setelah mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak atas 

proposal penyelesaian yang diajukan untuk menyelesaikan penyelesaian masalah 

                                                            
91 Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis : Arbitrase, Raja Grafindo Persada, Jakarta 

2002, h. 34, selanjutnya disebut dengan Gunawan Widjaja II 
92 Ibid, h. 35 
93 Ibid 
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yang dipersengketakan, seorang mediator menyusun kesepakatan tersebut secara 

tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang bersengketa.94 

 Seorang mediator juga diharapkan dapat membantu pelaksanaan dari 

kesepakatan tertulis yang sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak yang 

bersengketa tersebut. Dalam UU No. 30/1999, kesepakatan penyelesaian sengketa 

atau perbedaan pendapat secara tertulis adalah bersifat final dan mengikat bagi 

para pihak untuk dilaksanakannya kesepakatan tersebut dengan itikad baik. 

Kesepakatan tertulis tersebut wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu 

paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penandatanganan dan wajib 

dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran. 95  

 Jika diperhatikan ketentuan dari Pasal 6 Ayat 4 dapat dikatakan bahwa UU 

no. 30/1999 membedakan mediator dalam : 

a. Mediator yang ditunjuk secara bersama oleh para pihak (Pasal 6 Ayat 3) 

b. Mediator yang ditunjuk oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternative 

penyelesaian sengketa (Pasal 6 Ayat 4) 

 Penggunaaan cara penyelesaian sengketa rahasia dagang melalui konsiliasi 

seringkali lebih formal daripada dengan menggunakan cara mediasi. Kadang-

kadang penggunaan cara konsiliasi ini mulai dilakukan pada saat penggunaan cara 

mediasi dinilai gagal dan tidak membawa hasil seperti yang diharapkan oleh 

kedua belah pihak yang bersengketa. 

 Sama seperti mediasi, UU No. 30/1999 tidak memberikan suatu rumusan 

yang atas pengertian dari konsiliasi. Bahkan tidak dijumpai ada satu ketentuan 

                                                            
94 Ibid 
95 Suyud Margono, Hak Kekayaan Intelektual : Komentar Atas Undang-Undang 

Rahasia Dgang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Novindo Pustaka, Jakarta, 
2001, h.27. 
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dalam UU ini yang mengatur tentang konsiliasi. Akan tetapi istilah konsiliasi 

sebagai salah satu alternative penyelesaian sengketa dapat ditemukan dalam 

ketentuan pasal 1 angka 10 dan alinea ke 9 penjelasan umum dari No. 30/1999 

tersebut. 

 Dalam Black’s Law Dicitonary menyatakan bahwa : 

 Conciliation is the adjustment and settlement a dispute a friendly, 
unantagonistic manner used in courts before trial with a view towards 
avoiding trial in a labor disputes before arbitration. Court of 
counciliation is a court which proposes term of adjustment, so as to 
avoid litigation. 

 Jika menyimak dengan baik arti kata konsiliasi menurut Black’s Law Dictionary, 

dapat dikatakan bahwa pada prinsipnya konsiliasi tidak jauh berbeda dengan perdamaian. 

Hal ini diatur dalam pasal 1851 sampai dengan 1864 BW. Dengan demikian berarti 

segala sesuatu yang dimaksudkan untuk diselesaikan melalui konsiliasi secara tidak 

langsung juga tunduk pada ketentuan BW, secara khusus Pasal 1851 sampai dengan 

1864.96 

 Ini berarti hasil kesepakatan para pihak melalui alternative penyelesaian sengketa 

melalui konsiliasi harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak yang 

bersengketa. Sesuai dengan ketentuan pasal 6 Ayat 7 jo pasal 6 Ayat 8 UU No. 30/1999, 

kesepakatan tertulis ini pun yang harus didaftarkan pula di Pengadilan Negeri dalam 

jangka waktu 30 (tiga puluh) hari semenjak hari penandatanganan, dan dilakasanakan 

dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pendaftaran di 

Pengadilan Negeri. Selain itu kesepakatan konsiliasi inipun bersifat final serta mengikat 

kepada para pihak yang bersangkutan. 

 Konsiliasi dalam UU No. 30/1999 sebagai suatu bentuk alternative penyelesaian 

sengketa di luar pengadilan adalah suatu tindakan atau proses untuk mencapai 

perdamaian di luar pengadilan. Pada umumnya seorang konsiliator berperan secara lebih 

                                                            
96 Gunawan Widjaja II, Op.cit, h.36 
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langsung dan aktif dalam penyelesaian sengketa rahasia dagang bila dibandingkan dengan 

seorang mediator. 

 Cara lainnya yang diperkenankan dalam alternative penyelesaian sengketa dari 

rahasia dagang adalah pendapat hukum arbitrase. Sebenarnya prosedur tentang ini juga 

diakui keberadaannya. Dari uraian yang sudah dibahas sebelumnya, dapat diketahui 

bahwa UU No. 30/1999 juga mengenal istilah “pendapat para ahli” sebagai bagian dari 

alternative penyelesaian sengketa. Ternyata arbitrase yang dalam bentuk kelembagaan 

tidak hanya bertugas untuk menyelesaikan perbedaan atau perselisihan pendapat atau 

sengketa yang terjadi diantara para pihak dalam suatu perjanjian pokok, melainkan dapat 

juga memberikan konsultasi dalam bentuk “opini” atau pendapat para ahli hukum atas 

permintaan dari setiap pihak yang memerlukannya, tidak terbatas pada para pihak yang 

ada di dalam perjanjian tersebut.97 

 Pemberian opini dari para ahli hukum tersebut merupakan suatu masukan kepada 

para pihak untuk dapat menyusun atau membuat perjanjian yang mengatur keseluruhan 

tentang hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang ada di dalam perjanjian 

tersebut. Selain itu pendapat dari para ahli hukum juga dapat untuk memperjelas suatu 

ketentuan pasal dari suatu perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak, sehingga masing-

masing pihak yang berada dalam perjanjian tersebut semakin mengerti hal-hal apa saja 

yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal tersebut.98 

 Rumusan pasal 52 dalam UU No. 30/1999, menyatakan bahwa para pihak 

di dalam suatu perjanjian berhak untuk memohon pendapat yang mengikat dari 

suatu lembaga arbitrase atas hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian yang 

telah ada. Ketentuan ini pada dasarnya merupakan pelaksanaan dari pengertian 

tentang lembaga arbitrase, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 8 UU No. 

30/1999 yang menyatakan bahwa : 
                                                            

97 Op.cit, h.37 
98 Op.cit, h.38 
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 Lembaga arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang 
bersengketa untuk memberikan suatu putusan mengenai sengketa 
tertentu, lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang 
mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal 
belum timbul sengketa. 

 Menurut ketentuan pasal 52, pendapat hukum yang diberikan oleh lembaga 

arbitrase tersebut dikatakan bersifat mengikat oleh karena pendapat para ahli 

hukum yang diberikan tersebut akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari 

perjanjian pokok yang dimintakan pendapatnya kepada lembaga arbitrase. 

Pelanggaran yang dilakukan terhadap pendapat para ahli hukum tersebut 

merupakan perlanggaran terhadap perjanjian. 

 Selanjutnya oleh karena pendapat tersebut diberikan atas permintaan dari 

para pihak secara bersama-sama dengan melalui mekanisme, maka pendapat 

hukum dari para ahli inipun bersifat final bagi para pihak yang memintakan 

pendapat hukum kepada lemabaga arbitrase tersebut. Pernyataan ini seperti 

ditegaskan pada Pasl 53 UU No. 30/1999 yang menyatakan bahwa terhadap 

pendapat yang mengikat tersebut dalam Pasal 52 tidak dapat dilakukan upaya 

hukum apapun. 

  Penyelesaian sengketan alternative selanjutnya adalah dalam bentuk 

Quasi-Arbitral determination. Penggunaan cara ini memang tergolong jarang dan 

kurang dikenal oleh para pihak yang bersengketa. Quasi-arbitral determination 

selalu berhubungan dengan penentuan responsibility and causation.99 

 

 

 

                                                            
99 Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan Dan Kebijaksanaan Lingkungan 

Nasioanal, Airlangga University Press, 2000, h.293. 
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BAB IV 

PENUTUP 

1.   Kesimpulan 

a. Rahasia dagang yang merupakan salah satu bentuk HKI mendapat 

perlindungan berdasarkan pada 3 teori dasar perlindungan, yaitu Teori Hak 

Milik, Teori Kontrak, Teori Perbuatan Melawan Hukum dan Teori yang 

berkaitan dengan Hukum Pidana. Ketentuan hukum rahasia dagang yang ada 

di Indonesia pada umumnya sudah menerapkan prinsip-prinsip TRIPs. 

Prinsip-prinsip TRIPs yang diterapkan dalam UU no. 30/2000 yaitu Prinsip 

National Treatment, Prinsip Most Favored Nation dan Prinsip Minimum 

Standard. Memang ketentuan National Treatment dan Most Favored Nation 

ini tidak diatur secara eksplisit dalam UU ini, namun secara implisit prinsip 

National Treatment dan Most Favored Nation diatur dalam UU ini. Ketentuan 

mengenai lisensi diatur dalam UU ini yakni dalam Pasal 6 s/d Pasal 9. 

Ketentuan mengenai ganti rugi diatur dalam Pasal 11. Ketentuan pidananya 

diatur dalam Pasal 17.  

b.  Dalam perusahaan industri keramik banyak melibatkan teknik-teknik dalam 

pemprosesan yang semuanya serba rahasia, mulai dari peralatan, pola, bahan-

bahan, formula, proses pembentukan sampai pembakaran. Untuk itu perusahan 

besar biasanya menyerahkan kepada orang lain yang bisa dipercaya untuk 

menyimpan rahasia dagang ini agar tidak dimanfaatkan atau digunakan oleh 

pihak lain, terutama para pesaingnya. Orang yang dipercaya ini haruslah bisa 

dipertanggungjawabkan maka diberikan gaji tinggi, adanya insentif dan 

berbagai fasilitas. Hal itu dimaksudkan agar orang kepercayaan ini bisa 
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bertahan bekerja di perusahaan tersebut dan tidak memiliki keinginan untuk 

pindah ke perusahaan pesaing lain. Hal ini sebenarnya tidak menjamin bahwa 

rahasia dagang yang berupa informasi itu tidak akan terungkap keluar karena 

memang sulit untuk dibuktikan, dengan berbagai dalih orang yang dicurigai 

bisa lolos dari kecurigaan.  

Untuk upaya pemulihan dalam rahasia dagang bisa dilakukan melalui 

pengadilan atau lembaga arbitrase. Upaya pemulihan di pengadilan bisa 

dengan cara perdata (gugatan ganti rugi) dan cara pidana. Untuk pidana, 

pelanggaran rahasia dagang termasuk delik aduan. 

 

2.  Saran 

a. Pengaturan mengenai perlindungan rahasia dagang di Indonesia pada 

umumnya sudah baik dan sudah sesuai dengan ketentuan TRIPs. Namun perlu 

ditegaskan lagi mengenai informasi-informasi apa sajakah yang mendapat 

perlindungan rahasia dagang. Jenis informasi tersebut perlu ditambahkan 

dalam UU Rahasia Dagang ini agar supaya bisa lebih mudah dimintakan 

perlindungan terhadap informasi tersebut. 

b. Para pengusaha industri keramik dipandang perlu untuk mengetahui 

pentingnya perlindungan rahasia dagang ini. Untuk mencapai pemahaman 

yang lebih baik mengenai UU No. 30/2000 , perlu diadakan pelatihan-

pelatihan, seminar-seminar dan informasi mengenai perlindungan rahasia 

dagang, demi tercapainya perdagangan yang kondusif dan terhindar dari 

persaingan usaha yang tidak sehat. 
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