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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

  Sebagai mahluk sosial, manusia membutuhkan interaksi dengan 

sesasamanya untuk berbagi rasa, bertukar pikiran dan kehendak, baik secara 

langsung maupun tidak langsung, verbal maupun nonverbal. Hal ini sebenarnya 

muncul secara alami tertanam dalam diri setiap manusia yang telah dilakukan 

sejak kecil.1 Sejak menusia lahir sampai meninggal, manusia hidup bersama-

sama dengan manusia lainnya. Menurut Aristoteless, seorang ahli filsafat 

Yunani menyatakan bahwa manusia itu zoon politicon, yang artinya bahwa 

seorang manusia tidak dapat hidup sendiri melainkan hidup bersama-sama 

dengan manusia lainnya.2 

  Di dalam kehidupan, interaksi antar manusia  berlangsung mencakup 

dalam banyak bidang, baik itu bidang ekonomi, sosial, budaya, serta bidang-

bidang lainnya. Terjadinya interaksi ini meningkatkan hubungan atau 

ketergantungan manusia satu dengan lainnya. Saat ini dengan berkembangnya 

zaman, interaksi manusia sudah lebih dari batas antar wilayah atau negara yang 

menjadi faktor penghambat terealisasinya interaksi tersebut. Hal tersebut lah 

yang dikenal dengan globalisasi. 

  Globalisasi yaitu sebagai perkembangan dan interkoneksi dalam 

perdagangan yang melewati batas-batas nasional, yang telah diikuti oleh 

                                                        
1 Onong Uchana Effendy, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2002), hlm.8.  
2 E. Eutrecht, Pengantar Hukum Indonesia, cet.7, (Jakarta:Icthiar, 1962), hlm.5. 
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perkembangan teknologi yang cepat dan luas.3 Karakteristik globalisasi yang 

bebas dan terbuka ini, menimbulkan sifat globalisasi yang cepat, kompetitif dan 

perubahan yang bergerak cepat. Globalisasi ini membawa dampak positif 

sekaligus juga membawa dampak negatif pula. Dapat dilihat dalam bidang 

ekonomi perdagangan, kompetitor yang dapat bertahan menghadapi arus 

globalisasi akan pelan-pelan tersingkir dalam persaingan. Secara tidak langsung 

dapat dilihat, hukum rimba berlaku dalam era ini dimana yang terkuatlah yang 

akan terus hidup. Oleh karena itu, demi dapat bertahan dalam persaingan 

globalisasi yang cepat, kompetitif dan terus berubah ini, manusia melakukan 

kerjasama atau kemitraan terhadap sesama manusia diberbagai bidang, salah 

satunya dalam bidang perdagangan. 

  Sistem perdagangan yang baik tentunya harus memiliki sistem 

pemasaran yang tepat dan efisien, dikarenakan pemasaran membutuhkan biaya 

yang besar. Sehingga dalam mencari solusi pemasaran yang tepat dan efisien 

adalah dengan melakukan kerjasama atau kemitraan dengan pengusaha lain. 

Solusi tersebut yaitu dengan menciptakan sistem waralaba (franchise). 

  Waralaba adalah suatu sistem usaha yang sudah khas atau memiliki ciri 

mengenai bisnis di suatu bidang perdagangan atau jasa, berupa jenis produk dan 

bentuk yang diusahakan, identitas perusahaan (logo, desain, merek, bahkan 

termasuk pakaian dan penampilan karyawan perusahaan), rencana permasaran 

dan bantuan operasional yang dilakukan dengan bermitra.4  

                                                        
3 Erman Rajagukguk, Globalisasi Hukum dan Kemajuan Teknologi: Implikasinya Bagi Pendidikan 

Hukum dan Pembangunan Hukum Indonesia, (Jurnal Hukum Universitas Sumatera Utara Vol. 1, No. 
1 Tahun 2005), hlm.12  
4 Rooseno Hardjowidigdo, Perspektif Pengaturan Perjanjian Franchise, Makalah Pertemuan Ilmiah 

Tentang Usaha Franchise dalam Menunjang Pembangunan Ekonomi 14-16 Desember 1993, BPHN, 
Jakarta, hlm.5. 
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  Sistem waralaba telah dimulai pada tahun 1850 dan mengalami 

pertumbuhan yang pesat pada tahun 1950-an, dimana pusat pertumbuhannya 

adalah di Amerika Serikat.5 Bentuk waralaba di masa sekarang pada dasarnya 

adalah penyempurnaan perkembangan waralaba dari masa-masa sebelumnya, 

yaitu waralaba penggunaan merek dagang dan franchise distribusi.6 Waralaba 

pada dasarnya adalah sebuah perjanjian mengenai metode pendistribusian 

barang dan jasa kepada konsumen. Pemberi waralaba (franchisor) memberikan 

lisensi kepada penerima waralaba (franchisee) dalam jangka waktu tertentu 

untuk melakukan usaha pendistribusian barang dan jasa dengan menggunakan 

nama dan identitas pemberi waralaba (franchisor) dalam wilayah tertentu.7 

Sistem waralaba di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Pemerintah 

No.42 Tahun 2007 tentang Waralaba dimana dalam Peraturan Pemerintah 

tersebut dikatakan bahwa W aralaba merupakan hak khusus yang dimiliki 

olehorang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri 

khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti 

berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain 

berdasarkan perjanjian waralaba. Dalam pemaparan waralaba terdapat beberapa 

aspek hukum yang terkait, yaitu: aspek hukum perjanjian dan aspek hukum hak 

kekayaan intelektual (HKI).8 

  Jika dilihat dari aspek hukum perjanjian, perjanjian waralaba terikat 

pada sahnya perjanjian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-

                                                        
5 Kaufman, Franchising 1990 Business Strategies and Compliance Issues, (tanpa tempat: Practicing 

Law Institute, 1990), hlm.16. 
6 Gunawan Wijaya, Seri Hukum Bisnis-Waralaba, cet. I, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001), 

hlm.30. 
7 Suharnoko, Pemutusan Perjanjian dan Perlindungan Hukum bagi Franchise, Hukum dan 

Pembangunan XXVI (6 Desember 1996), hlm. 501-512. 
8 Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI No.M.03.PR.07.10 Tahun 
2000, istilah hak Hak Kekayaan Intelektual (tanpa kata “atas”), dapat disingkat menjadi HKI. 
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Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dari pada itu, terdapat pula asas 

kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata dimana suatu 

perjanjian membolehkan tentang hal apa saja selain tidak melanggar ketentuan 

undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Perjanjian yang dibuat oleh 

para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan 

tentunya mengikat para pihak (pacta sun servanda). Akan tetapi, perjanjian 

antara para pihak dalam franchise agreement pada umumnya telah berbentuk 

baku dalam arti hal-hal yang diatur merupakan standar dari pemberi waralaba. 

Selanjutnya, terkait dengan aspek hukum HKI, dalam Pasal 3 huruf (f) 

Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2007 tentang Waralaba dikatakan bahwa 

waralaba harus memiliki kriteria hak kekayaan yang telah terdaftar resmi. 

Dalam penjelasannya dikatakan bahwa yang dimaksud dengan Hak Kekayaan 

Intelektual yang telah terdaftar adalah Hak Kekayaan Intelektual yang terkait 

dengan usaha seperti merek, hak cipta, paten, dan rahasia dagang, telah 

didaftarkan dan mempunyai sertifikat atau sedang dalam proses pendaftaran di 

instansi yang berwenang.  

  Waralaba sering kali bergantung pada kerahasiaan dan kepemilikan atas 

informasi bisnisnya, termasuk terjaganya suatu kerahasiaan dagang, karena inti 

bisnis waralaba terletak pada ciri khas usaha yang dikembangkan oleh pemberi 

waralaba dalam mengkonsep pengoperasian bisnisnya.  

  Suatu waralaba umumnya memiliki nilai kompetitif dan ekonomi ketika 

usaha tersebut telah terbukti memiliki nilai jual tinggi atau keunggulan yang 

tidak mudah ditiru oleh pesaing usaha dalam bidang sejenis, dan membuat 

konsumen mencari ciri khas dari keunggulan suatu produk tersebut. Bahkan 

sering kali model bisnis waralaba dikatakan memiliki keunikan oleh karena dari 
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kepemilikan satu badan usaha oleh seorang (pemberi waralaba) untuk 

mengikuti/mereplikasikan sistem bisnis milik pemberi waralaba tersebut. 

Dimana untuk memfasilitasi replikasi ini, pemberi waralaba memberikan 

informasi dan rahasia yang memiliki nilai ekonomi dan kompetitif kepada 

penerima waralaba.  

  Dengan keterbukaan ini, rahasia dagang dapat dengan mudah hilang 

kerahasiaanya apabila diketahui publik atau pesaing bisnis serupa, sehingga 

diperlukan adanya usaha lebih untuk melindungi rahasia dagang dan 

kerahasiaan informasi dalam suatu hubungan waralaba.9  

  Hak Kekayaan Intelektual dalam bentuk rahasia dagang perlu dilindungi 

agar pelaku usaha dimana sebagai pemberi waralaba tidak dirugikan dalam 

melakukan perdagangan barang/jasa dengan menjaga informasi rahasia antara 

lain berbagai formula khusus yang dipergunakan pada proses produksi, daftar 

harga dan pelanggan, serta berbagai informasi keuangan dan kebijakan 

perusahaan.10 

  Maka dari itu, lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang 

Rahasia Dagang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242 

dan Nomor 4044, disebut menjadi tembok pelindung bagi dunia hukum dan 

bisnis. Dimana ada jaminan perlindungan hukum yang efektif 

terhadapinformasi yang dirahasiakan atau rahasia dagang dalam mengahadapi 

persaingan tidak sehat.11 

                                                        
9 Mark S. Vannderbroek dan Christian B. Turner, Protecting and Enforcing Franchise Trade Secretc, 

Franchise Law Journal, Volume 25, No.4, (Spring 2006). hlm.191. 
10 Allison Coleman, Intellectual Property Law, 1sted., (London: Longman, 1994), hlm.9. 
11 Ahmad M. Ramli, Perlindungan Rahasia Dagang Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 

dan Perbandingannya Dengan Beberapa Negara, cet.1, (Bandung: C. V. Mandar Maju, 2001), 
hlm.71. 
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  Perlindungan yang diberikan memungkinkan perorangan dan badan 

hukum yang memiliki informasi yang bersifat rahasia, mempunyai nilai 

ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya yang sebagaimana mestinya 

untuk menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya dan memberikan 

lisensi maupun melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau 

mempublikasikan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan 

yang bersifat komersial. 

  Berkaitan dengan perlindungan rahasia dagang dalam perjanjian 

waralaba dibidang minuman dan makanan, penulis menarik salah satu bisnis 

coffee to go bermerek Kopiyor cabang Karawaci yang mengembangkan 

usahanya menggunakan sistem waralaba sebagai penelitian dalam penulisan ini. 

Kopiyor mulai dikenal oleh masyarakat sejak awal tahun 2018 yang kini 

memiliki lebih dari 100 outlet tersebar di Indonesia, termasuk outlet kemitraan 

(waralaba) dan pusat. Dalam membentuk sistem bisnis waralabanya, tentunya 

terdapat suatu perjanjian yang mengikat pemberi waralaba (franchisor) dan 

penerima waralaba (franchisee) yang menjadi dasar terjadinya perjanjian dalam 

waralaba Kopiyor. Perjanjian tersebut tentunya harus mencerminkan 

perlindungan hukum bagi keduanya agar para pihak mencapai keadilan dalam 

menjalankan usaha dengan sistem waralaba yang disepakati sehingga tidak ada 

pihak yang dirugikan. Dalam menjalin kemitraan bisnis waralaba tentu memiliki 

hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi para pihak waralaba, 

yang mana meliputi standarisasi ciri khas suatu usaha  yang diberikan franchisor 

kepada franchisee yaitu berupa hak kekayaan intelektual dalam menjaga 

kerahasiaan dagangnya,  termasuk sistem pelaksanaan operasional kegiatan 

waralaba.  
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  Pasal 3 Ayat (1) UU No.30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 

mengatakan: 

Pasal 3 

1. Rahasia Dagang mendapat perlindungan apabila 

informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai 

nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaanya melalui 

upaya sebagaimana mestinya 

selanjutnya ayat (2) mengatakan: 

Pasal 3 

2. Informasi dianggap bersifat rahasia apabila 

informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak 

tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh 

masyarakat. 

terakhir pada ayat (3) mengatakan:  

Pasal 3 

3. Informasi dianggap memiliki nilai ekonomi 

apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut 

dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan 

atau usaha yang bersifat komersial atau dapat 

meningkatkan keuntungan ekonomi.  

Namun meskipun dengan adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2000 tentang Rahasia Dagang ini belum menjamin perlindungan hukum secara 

menyeluruh terealisasi dengan sempurna. Sehingga penulis ingin mengkaji 

lebih lanjut tentang penerapan perlindungan hukum rahasia dagang dengan 
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sistem bisnis waralaba dalam perlindungan hukum rahasia dagang waralaba 

makanan dan minuman di Indonesia. 

  Sehubungan dengan peranan rahasia dagang dalam sistem bisnis 

waralaba, penulis juga membahas tentang sanksi apa saja yang ditimbulkan 

dalam perjanjian waralaba dan juga langkah menjamin kepastian hukum yang 

komprehensif dan proporsional dalam usaha waralaba yang mana tidak hanya 

dalam masa berlakunya perjanjian tetapi juga setelah berakhirnya perjanjian. 

Sehingga berdasarkan uraian di atas, maka penulis melakukan suatu penelitian 

yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul : “Tinjauan Yuridis 

Perlindungan Hukum Rahasia Dagang dalam Perjanjian Franchise di 

bidang Makanan dan Minuman.” 

 

1.2  Rumusan Masalah 

  Setelah melihat penjelasan di atas maka rumusan masalah yang akan 

dibahas adalah: 

1. Bagaimana pengaturan hak dan kewajiban pemberi waralaba 

(franchisor) dan penerima waralaba (franchisee) dalam perjanjian 

waralaba di bidang makanan dan minuman dalam hal perlindungan 

hukum rahasia dagang? 

2. Bagaimana pengaturan sanksi terhadap franchisor dan franchisee yang 

melakukan pelanggaran terhadap perjanjian waralaba di bidang makanan 

dan minuman?  
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1.3  Tujuan Penelitian 

  Dari rumusan masalah yang ada, maka penulis dapat mengidentifikasi 

tujuan dari penulisan ini yaitu sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaturan hak dan kewajiban franchisor dan 

franchisee dalam perjanjian waralaba dibidang makanan dan minuman 

dalam hal perlindungan hukum rahasia dagang. 

2.  Untuk mengetahui pengaturan sanksi terhadap franchisor dan franchisee 

yang melakukan pelanggaran dalam perjanjian waralaba di bidang 

makanan dan minuman dalam hal perlindungan hukum rahasia dagang. 

 

1.4  Kegunaan Penelitian 

  Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini 

diharapkan mempunyai manfaat dalam perkembangan ilmu hukum, baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Adapun kegunaan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Kegunaan Penelitian dari segi teoritis adalah sebagai bahan survei bagi 

pemerhati masalah bagaimana perlindungan hukum rahasia dagang 

dalam perjanjian waralaba yang semestinya. 

2. Sedangkan kegunaan dari segi praktis, agar memberikan pengetahuan 

tentang arahan yang benar dalam menjalankan hak dan kewajiban 

waralaba serta mengantisipasi pelanggaran yang mungkin terjadi oleh  

para pihak dalam perjanjian waralaba. 

3. Bagi Penulis, hasil penulisan ini dapat menambah pengetahuan mengenai 

perjanjian waralaba dalam pentingnya perlindungan hukum rahasia 

dagang yang menjadi nilai ekonomi yang berharga bagi pemegang suatu 



 

 10 

bisnis waralaba dan tidak kalah penting juga sebagai salah satu syarat 

untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum 

Universitas Pelita Harapan. 

 

1.5  Sistematika Penulisan 

  Agar mempermudah proses pembacaan dalam mengetahui dan 

memahami penulisan ini, maka penulis membuat sistematika penulisan secara 

terperinci yang tersusun dalam 5 bab, sebagai berikut: 

BAB I: Latar Belakang 

  Pada bab ini penulis mengawali dengan menjabarkan mengenai 

latar belakang, dilanjutkan dengan rumusan permasalahan, tujuan 

penelitian, kegunaan penelitian serta sistematikan penelitian. 

 

BAB II: Tinjauan Pustaka 

  Dalam bab ini penulis memberikan tentang landasan teori dan 

landasan konseptual yang di dalamnya terdiri dari enam sub-bab.     

 

BAB III: Metode Penelitian 

  Pada bab ini penulis penulis menjelaskan mengenai jenis metode 

penelitian yang penulis gunakan dalam menyusun penulisan ini. 

 

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan 

  Bab ini berisi tentang pembahasan mengenai analisis yuridis 

mengenai perlindungan perjanjian waralaba yang berkaitan dengan hak 

kekayaan intelektual, sub bab analisis perjanjian waralaba yang membahas 
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mengenai pengaturan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian 

waralaba dengan penggunaan perjanjian baku (standard contract) terkait 

perlindungan hukum rahasia dagang, termasuk pihak ketiga. 

BAB V: Penutup 

Pada bab akhir atau penutupan ini, penulis akan menjabarkan kesimpulan 

yang di dapatkan dari hasil analisis serta saran yang telah penulis susun dari 

Bab I sampai dengan Bab IV 

     

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


