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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini disebutkan dalam butir 3 

Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945. Penegasan ini berarti segala bentuk dan 

aspek pemerintahan, kenegaraan dan kemasyarakatan harus sesuai hukum. Hukum 

sendiri merupakan peraturan yang bersifat memaksa yang diadakan untuk 

melindungi kepentingan orang dalam masyarakat.1 Paul Scholten dalam bukunya 

Algemeen Deel juga menyatakan bahwa hukum itu suatu petunjuk tentang apa 

yang layak dikerjakan dan apa yang tidak. Jadi hukum itu bersifat suatu perintah.2 

Utrecht memberikan batasan lingkup mengenai hukum, dengan 

menggambarkan hukum sebagai himpunan petunjuk hidup berupa perintah dan 

larangan yang mengatur tata tertib dalam sesuatu masyarakat, dan oleh karena itu 

harus ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.3 Sedangkan menurut 

Sudikno, hukum merupakan keseluruhan kumpulan peraturan atau kaidah dalam 

suatu kehidupan bersama : keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang 

berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya 

dengan suatu sanksi.4 

                                                        
1 Van Kan dan J.H. Beekhuis, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta, Pembangunan, 1972) Hlm. 13. 
2 Paul Scholten, Algemeen Deel, (Belanda: Digital Paul Scholten Project, 2015). Hal. 76. 
3 E. Ultrech, Pengantar dalam Hukum Indonesia, (Jakarta : Sinar Harapan, 1983) Hlm. 55. 
4 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta, Liberty, 1986) Hlm. 38. 
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Indonesia membutuhkan hukum untuk menjaga dan memberikan 

keseimbangan kepentingan, ketertiban, keadilan, ketenteraman, dan kebahagian 

semua rakyatnya. Oleh karena itu hukum akan bertindak sebagai alat ketertiban 

dan keteraturan masyarakat, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial 

lahir batin, sebagai alat penggerak pembangunan, mengawasi dan sebagai sarana 

untuk menyelesaikan pertikaian.5 Harus diakui, setiap ahli hukum mempunyai 

pandangan yang berbeda dalam mendefinisikan hukum. Hal ini disebabkan karena 

banyaknya segi, bentuk dan kebesaran daripada hukum.6 

Sejak bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 

Agustus 1945, bangsa Indonesia telah mengambil keputusan untuk menentukan 

dan melaksanakan hukumnya sendiri, yaitu hukum bangsa Indonesia sebagai 

hukum nasional dengan tatanan hukum yang baru yaitu hukum Indonesia.7 

Dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia berarti, Indonesia 

telah menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Hal ini dibuktikan dengan 

terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua, sejak saat berdiri maka 

Indonesia telah mengambil keputusan untuk melakukan pembangunan dengan 

menetapkan tata hukum Indonesia. 

                                                        
5 J.B. Daliyo, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta : PT Prenhallindo, 2014), hal. 41. 
6 Van Apeldoom, Pengantar Ilmu Hukum (Terjemahan Oetand Sadino), (Jakarta : Pradnya Paramita, 
1990), hal. 1. 
7 Umar Said Sugiarto, Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta, Sinar Grafika, 2016) Hal. 11. 
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Keputusan Indonesia yang menetapkan tata hukum tercantum dalam 

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan pernyataan sebagai 

berikut;  

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan 
Negara Indonesa disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia dalam 
suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia” 

 
Berdasarkan tujuan bangsa dan negara yang diamanatkan dalam UUD 1945 

tersebut, Indonesia perlu membentuk kebijakan dan dasar penyelenggara negara 

dalam bidang hukum nasional, baik yang berlaku (ius constitutum) maupun yang 

akan berlaku (ius constituendum).8 

Sebagai negara hukum, Indonesia mengakui setiap orang sebagai manusia. 

Artinya, setiap orang diakui sebagai subjek hukum oleh undang-undang, 

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang menetapkan 

bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan 

pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak 

ada kecualinya.9 Membahas kebijakan dasar pemerintah dalam membuat peraturan 

negara, baik dari segi bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk tidak 

dapat dilepaskan dari politik hukum itu sendiri. Politik hukum adalah kebijakan 

penyelenggara Negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan 

                                                        
8 Zainnudin Ali, Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta : Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2014), 
hal. 2 
9 Titik Triwulan Tutik, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2006) hal. 55. 
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sesuatu. Dalam hal ini kebijakan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan 

hukum, penerapan hukum, serta penegakannya.10 

Dalam Ketetapan MPR No. I/MPR/1988 dirumuskan mengenai politik 

hukum pemerintah Indonesia, seperti pembangunan hukum sebagai upaya untuk 

menegakkan keadilan, kebenaran dan ketertiban dalam negara hukum Indonesia 

yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, politik hukum 

Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kesadaran hukum, menjamin penegakan, 

pelayanan dan kepastian hukum, serta mewujudkan tata hukum nasional yang 

mengabdi pada kepentingan umum. 11 Selain itu pembangunan hukum juga 

ditujukan untuk memantapkan dan mengamankan pelaksanaan pembangunan dan 

hasil-hasilnya, menciptakan kondisi yang lebih mantap sehingga setiap anggota 

masyarakat dapat menikmati iklim kepastian dan ketertiban hukum, lebih memberi 

dukungan dan pengarahan kepada upaya pembangunan untuk mencapai 

kemakmuran yang adil dan merata, serta menumbuhkan dan mengembangkan 

disiplin nasional dan rasa tanggung jawab sosial pada setiap anggota masyarakat. 

Disamping itu, hukum benar-benar harus menjadi pengayom masyarakat, 

memberi rasa aman dan tenteram, menciptakan lingkungan dan iklim yang 

mendorong kreativitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta 

mendukung stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.12 Atau dapat dikatakan 

                                                        
10 Padmo Wahyono, Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986) 
hal. 160. 
11 Abdul Latif, Politik Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010) hal. 24. 
12 Zainuddin Ali, Op. Cit, hal. 22. 
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idealnya, politik hukum nasional harus ditekankan pada pencapaian tujuan atau 

mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang adil dan makmur sebagaimana 

tercantum dalam Pembukaan UU 1945 yakni, melindungi segenap bangsa 

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum; 

mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia 

yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 

Politik hukum nasional bertujuan meletakkan dasar-dasar negara Indonesia 

sebagai negara hukum (rechtsstaat) yang demokratis dan berkeadilan sosial bagi 

seluruh rakyat Indonesia dan berkeTuhanan Yang Maha Esa. Seperti yang sudah 

disebutkan diatas, pembangunan hukum ditujukan untuk mencapai sebuah negara 

kesejahteraan, dimana setiap manusia berhak atas kesejahteraan material minimum 

seperti makanan, pakaian dan perumahan yang layak, kedua pemanfaatan sumber-

sumber daya alam secara ilmiah, meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan 

terakhir negara mempunyai hak dan kewajiban untuk bertindak bilamana inisiatif 

swasta/perseorangan gagal. 

Secara konseptual, Welfare state merupakan suatu sistem pemerintahan 

yang menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat. Dalam kaitan ini, 

pemerintah ikut campur tangan dan mempunyai kewajiban untuk menjamin 

kesejahteraan rakyatnya, sehingga welfare state dalam kata lain adalah negara 

kesejahteraan. Dalam mewujudkan negara kesejahteraan, harus didasarkan atas 5 

pilar kenegaraan sebagai wujud perubahan terutama, yaitu  
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1) Demokrasi 

2) Penegakan Hukum 

3) Hak Asasi Manusia 

4) Keadilan Sosial (social justice)  

5) Anti Diskriminasi.  

Sedikit mengenai sejarah welfare state adalah sebagai jalan keluar dari 

sistem negara yang kapitalis, atau sistem pembebasan mutlak bagi masyarakat 

untuk menjalankan kegiatan ekonomi, dimana doktrin ini tidak melibatkan campur 

tangan pemerintah sehingga sistem perekonomian ditekan oleh peran para 

pemegang capital (modal) berupa kekayaan segelintir masyarakat, dan sisanya 

menjadi budak/ buruh kepada pemegang modal.13 

Sebagai bapak kapitalis, Adam Smith menggambarkan kapitalis sebagai 

pertempuran di antara dunia usaha untuk mendapatkan pengakuan konsumen. 

Dengan persaingan tersebut, hanya pesaing yang kuat dan kompeten yang dapat 

menguasai pasar, untuk penciptakan pesaing yang kompetitif.14 Kapitalis yang 

semakin membawa negara kepada kesenjangan sosial dan ketidak teraturan 

menyebabkan terjadinya tindakan sewenang-wenang antara pemegang modal 

dengan buruh, persaingan tidak sehat, dan menghapus sistem pemerintah yang 

sejahtera dan merata. 

                                                        
13 Max Boli Sabon, Ilmu Negara, (Jakarta : Penerbit Universitas Atmajaya, 2009) hal. 157. 
14 Adam Smith, The Wealth of Nation. (Random House, Inc, 1776), hal. 79. 
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Dalam welfare state, campur tangan pemerintah sangat dibutuhkan. Hal ini 

menjadi ciri mendasar dalam negara kesejahteraan.15  Pemerintah mengambil 

bahkan setengah kekuasaan negara, welfare state terbukti membawa banyak 

perubahan dan kebijakan baru dalam negara, karena memperhatikan setiap hak dan 

kewajiban dari masyarakat, sistem kenegaraan welfare state memberikan peluang 

bagi masyarakat untuk bangkit, untuk melakukan pembangunan terutama lebih 

berkembang di bidang ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, politik, dan lain 

sebagainya. 

Dalam salah satu studinya, Andersen mengungkapkan bahwa welfare state 

merupakan institusi negara dimana kekuasaan yang dimilikinya dalam hal 

kebijakan ekonomi dan politik ditujukan untuk; 

1) Memastikan setiap warga negara beserta keluarganya memperoleh 

pendapatan minimum sesuai dengan standar kelayakan 

2) Memberikan layanan sosial bagi setiap permasalahan yang dialami 

warga negara, baik dikarenakan sakit, menanggur, serta kondisi lain 

seperti krisis ekonomi. 

3) Memastikan setiap warga negara mendapatkan hak-haknya tanpa 

memandang perbedaan status, kelas ekonomi, dan perbedaan lainnya.16 

                                                        
15 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2006). hal. 15. 
16 Andersen JG. Welfare States and Welfare State Theory, (Denmark : Aalborg University, 2012). hal. 
8. 
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Khususnya di bidang ekonomi, negara yang turut ikut campur didalam 

kehidupan masyarakat mengatur dengan menyiapkan perangkat peraturan 

perundang-undangan yang dijadikan dasar dalam memfasilitasi interaksi 

hubungan khususnya ekonomi, industri dan perdagangan. 

Peran pemerintah yang hadir dalam setiap aspek kehidupan bernegara 

memperlihatkan pentingnya kehidupan rakyat yang sejahtera. Di Indonesia, 

konsep kesejahteraan sosial juga diatur didalam Pasal 1 Undang-Undang RI No 6 

Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan, yang menyatakan;  

“setiap warga negara berhak atas taraf kesejahteraan sosial yang 
sebaik-baiknya dan berkewajiban untuk sebanyak mungkin ikut serta 
dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial.” 

 
Sebagai bagian dari pembangunan hukum nasional demi mencapai 

kesejahteraan rakyat, kesenjangan sosial di kalangan masyarakat semakin 

berkurang. Atas dasar campur tangan pemerintah y 

ang memegang kendali, setiap rakyat mempunyai kesempatan yang sama 

untuk bersaing didalam pasar. Ini berarti, bukan hanya mereka yang kompetitif 

dan kompeten yang dapat menguasai market, namun lebih jauh setiap orang dapat 

mengeluarkan kreasinya. Salah satunya kreasi yang diciptakan sekelompok 

ataupun orang atas karya ciptanya sering kita sebut dengan Hak Kekayaan 

Intelektual (HKI) 
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Hak kekayaan intelektual sendiri merupakan hak atas kebendaan17, hak 

atas sesuatu benda yang berasal dari hasil kerja otak, dan hasil kerja rasio.18 Jika 

ditelusuri lebih lanjut, hak kekayaan intelektual sebenarnya merupakan bagian dari 

benda, yaitu benda tidak berwujud (benda immateriil). Hak Kekayaan Intelektual 

juga merupakan hak hukum yang bersifat khusus (eksklusif) yang dimiliki oleh 

para pencipta/penemu sebagai hasil aktivitas intelektual dan kreativitas yang 

bersifat khas dan baru.19 

Dalam KUHPerdata, terdapat pengelompokan benda ke dalam klasifikasi 

benda berwujud dan benda tidak berwujud. Dalam Pasal 499 KUHPerdata, “benda 

ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik”20 

Kemudian Mahadi menawarkan, seandainya dikehendaki rumusan lain dari pasal 

ini dapat diturunkan kalimat sebagai berikut, “yang dapat menjadi objek hak milik 

adalah benda dan benda itu terdiri dari barang dan hak”21 Selanjutnya, barang yang 

dimaksud dalam Pasal 499 KUHPerdata adalah benda materiil (stoffelijk 

voorwerp), sedangkan hak adalah benda immateriil. Uraian ini dapat dikaitkan 

dengan Pasal 503 KUHPerdata yaitu penggolongan benda kedalam kelompok 

benda berwujud (bertubuh) dan benda tidak berwujud (tidak bertubuh). Benda 

                                                        
17 Ridwan Syahraini, Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, (Bandung : Alumni, 2004), hal. 5. 
18 H. OK Saidin, Aspek Hukum Kekayaan Intelektual, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015), hal. 
20. 
19 Venantia S. Hadiarianti, Memahami Hukum Atas Karya Intelektual Edisi Revisi (Jakarta : 
Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2015) hal. 1 
20 R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta : Pradnya 
Paramita, 1986) hal. 155. 
21 Mahadi, Hak Milik Dalam Sistem Hukum Perdata Nasional, (Jakarta: BPHN, 1981.) Hal. 155. 
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immaterial dapat digambarkan seperti hak tagih, hak guna usaha, Hak Kekayaan 

Intelektual, sehingga sama seperti hak tagih, hak immateriil tidak mempunyai 

benda berwujud atau objeknya, oleh karena itu, hak milik immateriil sendiri dapat 

menjadi objek dari suatu hak benda. Kemudian dikatakan pula bahwa hak benda 

adalah hak absolut atas suatu benda berwujud, tetapi ada pula hak absolut yang 

objeknya bukan benda berwujud. Itulah yang disebut dengan Hak Kekayaan 

Intelektual.22 

HKI merupakan hasil kegiatan berdaya cipta pikiran manusia yang 

diungkapkan ke dunia luar dalam suatu bentuk, baik materiil maupun immateriil. 

Bukan bentuk penjelmaannya yang dilindungi akan tetapi daya cipta itu sendiri. 

Daya cipta itu dapat berwujud dalam bidang seni, industri, dan ilmu pengetahuan 

atau panduan ketiganya.23 

Kemampuan intelektual manusia lewat kecerdasan inteligensia dan 

kecerdasan emosional, telah melahirkan banyak karya cipta mulai dari karya ilmu 

pengetahuan, seni sampai pada karya sastra, yang kemudian dilindungi sebagai 

hak cipta. Demikian juga hasil kemampuan intelektual manusia itu melahirkan 

berbagai temuan atau invensi, juga menghasilkan tanda pembeda antara produk 

barang atau jasa yang diproduksi oleh produsen, sehingga memudahkan konsumen 

untuk membedakan masing-masing barang atau jasa yang diproduksi oleh para 

                                                        
22 Mahadi, Hak Milik Immateriil, (Jakarta : BPHN-Bina Cipta, 1985) hal. 10. 
23 Bouwman Noor Mout, Perlindungan Hak Cipta Intelektual : Suatu Rintangan Atau Dukungan 
Terhadap Perkembangan Industri, (Makalah Seminar Hak Milik Intelektual, Fakultas Hukum USU, 
Medan, 1989) 
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produsen tersebut (merek), dan juga kecerdasan manusia yang menciptakan karya 

original dan inovatif lainnya, mereka berhak untuk mendapatkan perlindungan atas 

ciptaannya. Dalam HKI, yang diperlukan adalah tumbuhnya sikap apresiasi 

masyarakat  yang selanjutnya membentuk budaya hukum yang kuat dan 

terpelihara. Budaya penghormatan dan penghargaan terhadap hak-hak orang lain. 

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) juga menjadi poin diskusi yang menjadi 

perbincangan baik dalam forum nasional maupun internasional. Dengan 

dimasukkannya Trade Related Aspects Intellectual Property Rights, Including 

Trade in Counterfeit Goods (TRIPs) dalam persetujuan World Trade Organization 

(WTO) tahun 1994 menandakan dimulainya era baru perkembangan HKI di 

seluruh dunia. Kenyataan ini menunjukkan bahwa HKI mengambil peranan yang 

sangat penting dalam dunia perdagangan dan investasi.24 

 Bagi negara-negara tertentu, HKI sering digunakan sebagai faktor 

penekan, apalagi dalam era globalisasi yang ditandai dengan perkembangan 

teknologi informasi dan telekomunikasi telah mendorong para produsen untuk 

mengembangkan produk-produknya ke luar negeri, HKI menjadi penting sebagai 

perlindungan hukum dari produk yang akan dikomersialkan sehingga pemilik terus 

dilindungi baik kepentingan, maupun mendapatkan manfaat dari komersialisasi 

karya intelektualnya. Lebih lanjut bahkan HKI dijadikan sebagai alasan untuk 

menghukum mitra dagang yang dinilai tidak memberikan perlindungan HKI 

                                                        
24 Dirjen HKI dan EC-ASEAN Cooperation on Intellectual Property Rights (ECAP II), 2006) 
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secara memadai. Singkatnya 2 dekade terakhir ini HKI telah menjadi semacam alat 

yang efektif untuk membangun rasio dagang.25 

Dalam wacana akademis, HKI dibagi dalam dua kelompok substansi; 

1) Hak Cipta dan Hak Atas Kekayaan Industri, Lingkup Hak Cipta 

mencakup Hak Terkait atau Related Right.26 Atau kerap kali disebut 

Neighboring Right.  

2) Paten, Merek, Desain Industri dan Rahasia Dagang.  

Dengan konsepsi dan ruang lingkup pengaturan seperti itu, HKI hadir 

sebagai instrumen hukum. Sebagai pranata, HKI tumbuh dan dikembangkan dari 

rasionalita filosofis tentang perlunya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan 

terhadap hak yang lahir dan terkait dengan kreasi intelektual sebagaimana 

lazimnya yang diberikan kepada hak milik lainnya yang memiliki nilai ekonomi.27 

Saat ini, pengaturan tentang masing-masing bidang HKI ditemukan dalam 

undang-undang Indonesia, yaitu tentang Hak Cipta diatur dalam UU No 28 Tahun 

2014, tentang Merek diatur dalam UU No. 15 Tahun 2001, dan tentang Paten diatur 

didalam UU No 14 Tahun 2001. 

Bersamaan dengan itu diatur pula mengenai Perlindungan Varietas Baru 

Tanaman didalam UU No 25 Tahun 2000, Rahasia Dagang diatur dalam UU No 

                                                        
25 Henry Soelistyo, Hak Kekayaan Intelektual, Konsepsi, Opini, dan Aktualisasi, (Jakarta, Penaku, 
2014) hal 2. 
26 Article 14 TRIPS Agreement. 
27 Op Cit, Mahadi, Hak Milik Immateril, hal. 12. 
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30 Tahun 2000, Desain industri diatur dalam UU No 31 Tahun 2000, dan Desain 

Tata Letak Sirkuit Terpadu diatur dalam UU No 32 Tahun 2000. 

Di samping peraturan perundang-undangan nasional, selain ratifikasi 

GATT 1994, Indonesia juga telah meratifikasi beberapa konvensi atau traktat 

internasional antara lain Konvensi Paris yang diratifikasi melalui Keppres No. 15 

Tahun 1997, Patent Cooperation Treaty yang diratifikasi melalui Keppres No 16 

Tahun 1997, Trade Mark Law Treaty ratifikasi melalui Keppres No 17 Tahun 

1997, Konvensi Bern yang diratifikasi melalui Keppres No 18 Tahun 1997, serta 

WIPO Copyrights Treaty yang diratifikasi melalui Keppres No. 19 Tahun 1997. 

Selain itu juga beberapa konvensi internasional lainnya dalam bentuk traktat atau 

perjanjian bilateral. 

Melihat pentingnya HKI sebagai perlindungan bagi kreasi dan kekayaan 

intelektual manusia, ada pula bidang Hak Kekayaan Intelektual yang malah 

hasilnya tidak dapat diumumkan ke publik. Dalam merek, seseorang 

mempublikasikan bentuk merek, logo, paduan warna; begitu juga dengan lagu. 

Seseorang menciptakan karya lagu yang dipublikasikan kepada masyarakat, dan 

mendaftarkan lagu untuk mendapatkan perlindungan. Namun berbeda pada rahasia 

dagang. Jika ditelusuri lebih lanjut, hanya rahasia dagang yang mempunyai 

keunikan didalamnya. 

Misalnya saja resep yang dibuat seseorang didalam sebuah makanan, rasa 

masakan yang enak dan lezat, apabila ia mendaftarkan resep makanan lewat paten 

atau dalam bentuk hak cipta bisa saja. Namun konsekuensinya, resep itu sudah 
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tidak lagi dianggap rahasia. Untuk memproteksi kemungkinan itulah pemilik 

teknologi atau informasi bisnis yang memiliki nilai ekonomis lebih cenderung 

mendaftarkan haknya sebagai rahasia dagang dengan tujuan agar inovasinya dapat 

dipergunakan lebih lama dan memproteksi resepnya dari unsur peniruan. 

Dari gambaran diatas, dapat dilihat bahwa Rahasia Dagang atau Trade 

Secret, seperti mengandung sifat yang unik sekaligus pelik, karena objek 

perlindungannya merupakan informasi yang sengaja dirahasiakan. Meskipun 

dapat diidentifikasi (sifatnya), objek yang dilindungi itu lebih merupakan sesuatu 

yang abstrak. Ini berarti Trade Secret secara relatif tidak diketahui oleh pihak lain 

karena tidak dapat diungkapkan, kecuali pada orang-orang tertentu yang terkait 

dalam hubungan tertentu. 

Rahasia dagang bukanlah suatu hal yang baru di dalam dunia usaha. Setiap 

usaha yang berkembang pasti mempunyai keterkaitan yang erat dengan rahasia 

yang harus dipertahankan sebagai ciri khas atau pembeda dengan pengusaha 

pesaingnya. Perlindungan atas sebuah rahasia dagang sangat dibutuhkan para 

investor dan pelaku bisnis karena kebocoran ataupun pelanggaran atas suatu 

rahasia dagang dapat menimbulkan kerugian secara ekonomis bagi pelaku usaha. 

Berawal dari kasus Rahasia Dagang yang terkenal dari Belanda, kasus 

Drukker Arrest antara Cohen vs. Lindenbaum yang diputuskan Hoge Raad pada 

tahun 1919, menggambarkan tentang adanya kerugian akibat pelanggaran rahasia 

dagang. 
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Didalam dunia usaha yang menuntut banyaknya sumber daya manusia 

merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya kebocoran atas rahasia dagang.28 

Frekuensi keluar masuknya tenaga kerja dari perusahaan ke perusahaan lainnya 

yang telah membawa dan mengetahui rahasia dagang perusahaan sebelumnya 

seperti data pelanggan, formula, proses produksi seringkali menjadi batu 

sandungan dan awal mula terjadinya pelanggaran rahasia dagang. 

Perlu dicatat bahwa masalah diatas menunjukkan pentingnya perlindungan 

hukum terhadap rahasia dagang atas suatu penemuan terutama untuk mencegah 

persaingan usaha yang tidak sehat antar perusahaan barang atau jasa. Dalam 

pelaksanaannya, Pemerintah Indonesia kemudian menerbitkan Undang-Undang 

No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang yang mengatur mengenai pengertian 

atau definisi Rahasia Dagang dalam rumusan angka 1 Pasal 1, sebagai berikut :  

“Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh 
umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi 
karena dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik 
Rahasia Dagang”.  

 
Undang-Undang Rahasia Dagang sangat penting untuk melindungi nilai 

komersil yang memberikan keuntungan bersaing bagi para pelaku usaha. Undang-

Undang Rahasia Dagang juga dapat mendorong iklim yang sehat dan memantapkan 

                                                        
28 Muhammad Djumhana dan Djubaedilah, Hak Milik Intelektual, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 
1997), hal. 37. 
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hubungan para pihak dalam transaksi perdagangan  dengan tersedianya aturan main 

yang jujur, bahkan tanpa adanya kontrak yang tegas sekalipun.29 

Rahasia dagang itu sendiri meliputi formula-formula, pola, formula atau 

bahan kimia, proses industri, perawatan atau pengawetan bahan-bahan, pola mesin 

atau alat lain, daftar langganan atau alat kompilasi informasi yang digunakan 

seseorang dalam bisnisnya dan yang mana memberikan orang tersebut kesempatan 

untuk memperoleh keuntungan melebih dari siangannya yang tidak tahu atau tidak 

menggunakan itu. Termasuk juga rencana atau proses, peralatan/ perkakas atau 

bahan mesin yang hanya diketahui olehnya dan pegawainya yang perlu 

disampaikan. Namun tidak semua informasi dapat dikategorikan sebagai rahasia 

dagang, terdapat perbedaan mengenai apakah yang digolongkan kedalam rahasia 

dagang dan apa yang tidak dapat digolongkan dalam rahasia dagang, hal ini pun 

sangat berbeda dalam penerapannya di Negara-negara lain.30 Dari hal diatas 

tampak bahwa rahasia dagang seperti memberikan jaminan akan perlindungan 

rahasia perusahaan yang mempunyai nilai ekonomis bagi kegiatan usahanya. 

Terdapat 3 kriteria perlindungan untuk suatu rahasia dagang; 

1) Informasi bersifat rahasia 

2) Memiliki nilai ekonomi 

3) Kewajiban menjaga kerahasiaan 

                                                        
29 Cita Citrawinda Priapantja, Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi Perdagangan Atau 
Perlindungan Rahasia Dagang Di Bidang Farmasi, (Jakarta : Penerbit Chandra Pratama, 1999), hal. 36 
30 Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary With Pronounciations, Sixth Edition, (St Paul, Minn 
: West Publishing, 1990), hal.1494 
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Rahasia dagang menunjuk pada informasi konfidensial atau segala yang 

bersifat rahasia yang memiliki nilai ekonomi. Terhadap informasi seperti itu 

pemiliknya berkewajiban menjaga kerahasiaan secara layak dan sepatutnya.31 Di 

beberapa negara, perlindungan rahasia dagang merupakan bagian dari common 

law yang prinsip pengaturannya berkembang melalui putusan pengadilan. Lingkup 

objek dari rahasia dagang beragam seperti formula, proses manufaktur, data 

pelanggan, strategi bisnis, konsep pemasaran dan bahkan resep makanan.32 

Meskipun juga dapat berupa informasi teknik, rahasia dagang tidak mewajibkan 

untuk menjalani tes kebaruan seperti yang diberlakukan dalam paten.33 

Kedua, rahasia dagang harus memiliki nilai ekonomi atau nilai komersial. 

Karena memiliki nilai ekonomi yang melekat, maka dirasa perlu adanya penjagaan 

terhadap kerahasiaan untuk memberi peluang komersialisasi bagi pemiliknya. 

Monopoli seperti itu telah sekaligus menegaskan larangan bagi orang lain untuk 

memanfaatkan informasinya secara tanpa izin atau persetujuannya.34 

Ketiga, ada kewajiban untuk menjaga kerahasiaannya dengan cara yang 

layak dan patut. Ini merupakan sebuah konsekuensi yang logis dari upaya 

membangun dan mempertahankan nilai komersial dari informasi yang dimilikinya. 

Misal dalam hal proses produksi, sudah sepantasnya perusahaan melakukan 

                                                        
31 Henry Soelistyo, Op Cit, hal. 62. 
32 Jill McKeough, Kathy Bowrey dan Philip Griffith, Intellectual Property, Commentary and 
Materials. (Sydney : Thomson Lawbook, 2002) hal. 416. 
33 Ibid. 
34 Henry Soelistyo, Op Cit. hal. 63. 



 18 

tindakan pengamanan berupa pemberlakuan ketentuan yang ketat bagi para 

karyawan untuk menjaga kerahasiaan baik secara tertulis maupun tidak tertulis. 

Kewajiban dalam menjaga kerahasiaan secara tersirat memunculkan doktrin 

reasonable man.35 Hal ini digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai secara wajar 

apakah terhadap suatu informasi melekat kewajiban untuk menjaga 

kerahasiaannya. 

Berdasarkan Pasal 4 UU Rahasia Dagang, pemilik rahasia dagang memiliki 

hak untuk; 

1) Menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimiliki 

2) Memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk 

menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang itu 

kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial. 

Adapun yang dimaksud dengan lisensi adalah izin yang diberikan oleh 

pemegang hak rahasia dagang kepada pihak lain melalui suatu perjanjian 

berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati 

manfaat ekonomi dari suatu rahasia dagang yang diberi perlindungan dalam jangka 

waktu tertentu dan syarat tertentu.36 Dilanjutkan dalam Pasal 5, bahwa; 

“Hak rahasia dagang dapat beralih atau dialihkan dengan cara pewarisan, 
hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain yang diberikan oleh 
undang-undang. Segala bentuk peralihan hak rahasia dagang wajib 
dicatatkan pada Direktur Jenderal dan diumumkan dalam Berita Resmi 
Rahasia Dagang” 
 

                                                        
35 Ibid. 
36 Sudikno Mertokusumo, Op Cit, hal. 64. 
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Namun pada kenyataan di masyarakat, tetap saja masih ada pihak yang 

melakukan pelanggaran terhadap rahasia dagang itu sendiri. Penerapan 

kerahasiaan dalam Trade Secrets tidak sesuai dengan yang diharapkan, sehingga 

hal ini menimbulkan kerugian bagi pemilik rahasia dagang. 37 Pelanggaran yang 

dilakukan mempunyai berbagai alasan dan faktor terutama masalah ekonomi. 

Padahal suatu UU dibuat untuk mengatur sesuatu, disamping bertujuan menjamin 

keadilan bagi seluruh rakyat, juga untuk menjamin ketertiban dan kepastian 

hukum. Kepastian hukum tercapai jika UU tersebut tidak hanya bertentangan 

dengan peraturan yang lebih tinggi melainkan juga ada keharmonisan dengan UU 

yang lainnya. 

Persaingan merupakan bagian yang tidak akan terpisahkan dari kehidupan 

yang dihadapi para pengusaha dalam mencapai tujuan yaitu memperoleh 

keuntungan yang sebesar-besarnya, dalam mencapai tujuan tersebut seringkali 

terjadi praktek persaingan curang yang dapat menimbulkan konflik antara satu dan 

lainnya. Seperti kasus yang peneliti akan angkat di dalam penulisan penelitian, 

dimana terjadinya kebocoran rahasia dagang atas dasar tawaran harga yang lebih 

besar. Dalam hal demikian, terdakwa Danar Dono yang bekerja di PT Kota Minyak 

Automation dengan gaji sebesar Rp 5.000.000 dan bekerja membuat proposal 

penawaran ke klien berdasarkan data dan permintaan dari sales, melakukan design, 

engineering, fabrikasi proyek dan bertanggung jawab ke klien lebih memilih untuk 

                                                        
37 Suyud Margono, Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual, (Bandung: Nuansa Aulia, 2010), 
hal. 7. 
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membantu PT Envico untuk membuat proposal yang sama untuk persaingan di 

tender yang sama (yang diikuti kedua perusahaan yaitu PT Kota Minyak 

Automation dan PT Envico) karena dasar penawaran harga Rp 200.000.000 (Dua 

Ratus Juta Rupiah) untuk proposal yang sama. 

Hal ini pasti membawa kerugian yang besar bagi PT Kota Minyak 

Automation atas kerugian kekalahan tender, kehilangan kepercayaan pelanggan 

dan kerugian material Rp 300.000.000. Namun yang terjadi, dalam proses 

pengadilan negeri dan Pengadilan Tinggi Jakarta, hukuman yang diberikan kepada  

Danar Dono hanya berupa penjara 1 tahun 2 bulan. Dari sekilas putusan diatas, 

sudah jelas terlihat bagaimana terdakwa Danar Dono yang seharusnya menyimpan 

rahasia dagang perusahaan tempat ia bekerja dan melanggar UU Rahasia Dagang 

dengan ancaman pidana sesuai Pasal 17 ayat (1) UU RI No 30 Tahun 2000 tentang 

Rahasia Dagang. 

Seperti kasus yang dijelaskan diatas, pemegang hak rahasia dagang dapat 

mengajukan gugatan ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan ke 

Pengadilan Negeri terhadap siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak 

menggunakan sendiri atau memberikan lisensi kepada orang lain. Disamping itu 

sengketa penyelesaian rahasia dagang juga dapat diselesaikan melalui arbitrase 

atau alternatif penyelesaian sengketa (ADR). Pelanggaran rahasia dagang dapat 

berupa;38 

                                                        
38 Sudikno Mertokusumo, Loc. Cit. 
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1) Sengaja dan tanpa hak menggunakan rahasia dagang atau 

mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk 

kepentingan yang bersifat komersial.39 

2) Mengungkapkan rahasia dagang atau mengingkari kesepakatan atau 

mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga 

rahasia dagang yang bersangkutan.40 

3) Memperoleh atau menguasai rahasia dagang dengan cara yang 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.41 

Dalam pembahasan diatas, angka 2 dan 3 adalah tindak pidana jenis delik 

aduan.42 

Harus diakui, Indonesia masih memiliki problema yang mendasar di 

bidang enforcement. Sangat minimnya bekal pengetahuan aparat penegak hukum 

di bidang HKI memiliki dampak langsung terhadap efektivitas penegakan hukum, 

padahal penegakan hukum menjadi barometer bagi efektifitas sistem HKI secara 

keseluruhan.43 Bahkan Indonesia masuk kategori sebagai negara yang masuk 

kedalam daftar prioritas pengawasan (Priority Watch List), sebab masih banyak 

terjadi praktek pemalsuan HKI. 

                                                        
39 Pasal 11 jo. Pasal 4 UU Rahasia Dagang. 
40 Pasal 13 UU Rahasia Dagang. 
41 Pasal 14 UU Rahasia Dagang. 
42 Pasal 17 ayat 2 UU Rahasia Dagang. 
43 Henry Soelistyo, Op. Cit, hal. 15. 
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Dalam rangka meningkatkan penegakan hukum, perlu terus dimantapkan 

kedudukan dan peranan badan-badan penegak hukum sesuai dengan tugas dan 

wewenangnya masing-masing, serta terus ditingkatkan kemampuan dan 

kewajibannya dan pembinaan sikap, perilaku dan keteladanan para penegak 

hukum sebagai pengayom masyarakat yang jujur, bersih, tegas dan adil. 

Seperti yang dibahas Lawrence M. Friedman bahwa efektif dan berhasil 

tidaknya penegakan hukum tergantung dari 3 unsur sistem hukum, yakni; 

1)  Struktur hukum (Structure of Law) 

2) Substansi hukum (Substance of the Law) 

3) Budaya hukum (Legal Culture).  

Struktur hukum adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum 

itu dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan 

bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan lain-lain badan serta proses hukum itu 

berjalan dan dijalankan. Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum. 

Kedua, substansi hukum adalah peraturan-peraturan yang dipakai oleh para 

pelaku hukum pada waktu melaksanakan perbuatan-perbuatan serta hubungan-

hubungan hukum. Substansi hukum sendiri meliputi perangkat perundang-

undangan. 

Terakhir kultur/ budaya hukum adalah kebiasaan yang baik yang sudah 

turun temurun dalam masyarakat dalam bentuk tuntutan atau permintaan. Tuntutan 

tersebut datang dari rakyat atau para pemakai jasa hukum. Hal ini menyangkut 

budaya hukum yang merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistemnya, 
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sehingga sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan 

hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat, 

tidak akan berjalan secara efektif apabila tidak didukung oleh budaya hukum 

masyarakatnya.44 

Hukum yang merupakan suatu sistem tersusun atas sejumlah bagian yang 

masing-masing merupakan sistem yang dinamakan subsistem. Kesemuanya itu 

bersama-sama merupakan satu kesatuan yang utuh. Sebagai contoh misalnya 

sistem hukum Indonesia. Subekti seperti yang dikutip oleh H. Muchsin 

mengartikan sistem sebagai suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu 

keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, 

tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran, untuk 

mencapai suatu tujuan.45 

Didalam kasus Danar Dono, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut 

mengenai penegakan hukum di Indonesia terutama dalam menangani kasus 

kebocoran rahasia dagang. Hal itu dilakukan dengan menguraikan ketiga sistem 

hukum yang telah dipaparkan oleh Lawrence M. Friedman. Karena didalam Bab 

IX mengenai ketentuan pidana Pasal 17 ayat (1) UU Rahasia Dagang tahun 2000, 

ditulis; 

 “Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Rahasia 
Dagang pihak lain atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 13 atau pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling lama 

                                                        
44 Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, Penerjemah : M. Khozim. (Bandung : 
Nusamedia, 2009) hal. 18. 
45 H. Muschin, Ichtisar Hukum Indonesia, (Jakarta : Iblam, 2005), hal.22. 
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2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta 
rupiah)” 
 
Melihat Undang-Undang yang diterbitkan pada tahun 2000 silam, dan 

melihat penerapan hakim dalam mengadili kasus pembocoran rahasia dagang 

berdasarkan Undang-Undang tersebut, penulis ingin meneliti lebih lanjut 

mengenai apakah pelaksanaan Undang-Undang Rahasia Dagang ini masih relevan 

dengan kehidupan sekarang ini yang mana telah lebih banyak kasus pelanggaran 

Rahasia Dagang yang terjadi salah satunya disebabkan oleh lemahnya efektifitas 

penegakan hukumnya. 

Dengan memperlihatkan Undang-Undang yang sudah mengatur mengenai 

Rahasia Dagang dan kasus-kasus kebocoran Rahasia Dagang yang terjadi di 

Indonesia, khususnya kasus terdakwa Danar Dono, penulis tertarik untuk membuat 

penelitian hukum dengan judul : “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan 

Undang-Undang Tentang Rahasia Dagang di Indonesia (Studi Kasus 

Pembocoran Dokumen Tender) dengan tujuan untuk mengkaji lebih lanjut 

perihal pengaturan mengenai perlindungan dan mekanisme penyelesaian sengketa 

Rahasia Dagang di Indonesia, dan untuk menganalisis pelaksanaan ketentuan 

dalam Undang-Undang No 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang pada putusan 

MA No 783 K/Pid.Sus/2008. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dengan ini dapat dirumuskan 

pokok permasalahan penelitian sebagai berikut : 

1.2.1 Bagaimana pengaturan mengenai perlindungan dan mekanisme 

penyelesaian sengketa Rahasia Dagang di Indonesia? 

1.2.2 Bagaimana penilaian atas ketentuan Undang-Undang No 30 Tahun 2000 

tentang Rahasia Dagang pada putusan MA No 783 K/Pid.Sus/2008? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1.3.1 Untuk mengetahui pengaturan mengenai perlindungan dan mekanisme 

penyelesaian sengketa Rahasia Dagang di Indonesia  

1.3.2 Untuk menilai pelaksanaan ketentuan Undang-Undang No 30 Tahun 2000 

tentang Rahasia Dagang pada putusan MA No 783 K/Pid.Sus/2008 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, 

yaitu; 

1.4.1 Secara Teoritis, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan 

ataupun kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, 

khususnya dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) di bidang 

Rahasia Dagang. 
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1.4.2 Secara Praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan bagi 

pemerintah dalam mengembangkan peraturan yang berkaitan dengan 

Rahasia Dagang serta memberikan acuan bagi hakim dalam memutuskan 

dan mempertimbangkan perkara gugatan yang berkaitan dengan 

pelanggaran terhadap Rahasia Dagang. Juga diharapkan dapat memberikan 

informasi yang bermanfaat bagi masyarakat umum mengenai Rahasia 

Dagang. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan pembaca dalam mengikuti pembahasan materi 

karya tulis ini, maka penulis akan menguraikan secara singkat gambaran atas 

arah pembahasan bab demi bab. Sistematika penulisan didalam penelitian ini 

akan dibagi kedalam lima bab, yang adalah; 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi pendahuluan yang terbagi dalam lima bagian, 

yakni latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan 

manfaat penelitian. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini penulis membagi kedalam 2 sub bagian, yaitu 

landasan teori dan landasan konseptual. Landasan teori 

membahas mengenai Indonesia sebagai Negara Hukum, Konsep 

Welfare State, Kerangka Teori Hukum, Teori Hak Kekayaan 
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Intelektual, Sejarah Hak Kekayaan Intelektual dan Sistem HKI 

Nasional, Hukum mengenai Rahasia Dagang, dan Perlindungan 

Rahasia Dagang. Sedangkan dalam landasan konseptual, penulis 

menguraikan definisi dan terminologi yang relevan dengan topik 

penelitian yang penulis ambil. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Didalam Metode Penelitian, penulis akan menjelaskan mengenai 

metode pendekatan yang menjadi landasan penulisan, yaitu 

metode pendekatan, jenis penelitian, tipe penelitian, sumber dan 

jenis data, teknik analisa data, waktu dan lokasi penelitian, serta 

sistematika penulisan. 

BAB IV ANALISA & PEMBAHASAN 

Didalam hasil penelitian, penulis akan menjabarkan dua hal 

yaitu mengenai bagaimana pengaturan mengenai perlindungan 

dan mekanisme penyelesaian sengketa Rahasia Dagang di 

Indonesia serta bagaimana penilaian atas ketentuan Undang-

Undang No 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang pada 

putusan MA No 783 K/Pid.Sus/2008. 

BAB V PENUTUP 

Pada bab terakhir, penulis akan membuat kesimpulan dari hasil 

penelitian yang telah dibahas dari Bab 1- Bab 4, dan ditutup 

dengan saran yang relevan terkait pembahasan. 


