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Dalam kerangka kehidupan dan interaksi sosial, konkurensi atau

persaingan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam dinamika kehidupan

manusia. Salah satunya, realitas di dalam kegiatan usaha dalam mencapai profit

setinggi-tingginya serta mengungguli pesaing atau perusahaan lainnya yang

bergerak pada bidang yang serupa. Sering kali untuk mencapai tujuan tersebut,

ditempuh cara-cara yang tidak patut. Salah satunya adalah dengan cara

membongkar informasi yang sifatnya rahasia dan bernilai, sehingga akhirnya

menimbulkan sengketa antara pengusaha satu dengan pengusaha lain.

Di negara-negara yang menganut sistem hukum 5YRWZ%GLcZY$1 informasi

berharga milik pihak tertentu mendapat perlindungan khusus. Pelanggaran

terhadap informasi berharga tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang

mempunyai segi khusus "M]PLNS ZQ NZYQTOPYNP# dan pengaturan terhadap tindakan

pelanggaran tersebut disebut iWLb ZQ NZYQTOPYNPj
* Berbeda dengan negara-negara

yang menganut sistem hukum sipil, pelanggaran terhadap informasi berharga

milik pihak tertentu dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum biasa.3 Di

Indonesia, mengenai perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365

1 Sistem hukum Anglo-Saxon merupakan sistem hukum yang dilandaskan pada yurispridensi,
dimana putusan-putusan hakim terdahulu menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Sistem
hukum ini diterapkan di negara-negara NZXXZY law, seperti Inggris, Amerika Serikat, Selandia
Baru, Kanada, Australia, dan beberapa negara lainnya.
2 Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, 1993, =LV BTWTV >Y_PWPV_`LW2 GPUL]LS$ HPZ]T$ OLY
E]LV_PVYdL OT >YOZYP^TL, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 247.
3 >MTO&
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6`]RP]WTUV KP_MZPV (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dimana suatu

tindakan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila membawa

kerugian pada pihak lain dan oleh karena kesalahannya menyebabkan kerugian

bagi pihak lain serta diwajibkan mengganti kerugian tersebut.

Menurut David I. Bainbridge, Ph.D., _SP WLb ZQ NZYQTOPYNP berkembang

dari kasus-kasus hukum.4 Konsep hukum Rahasia Dagang mulai berkembang

pada abad ke-19 (sekitar tahun 1849) dan pada pertengahan abad ke-20

memperlihatkan perkembangan signifikan, terutama di negara-negara NZXXZY

WLb, dimana tidak hanya mengatur pelanggaran dalam lingkup ekonomi

perusahaan saja, tapi juga meluas pada bidang politik, informasi pribadi,

persenjataan, dan lain-lain.5 Sedangkan lingkup Rahasia Dagang menurut hukum

di Indonesia sebatas pada informasi di bidang teknologi dan/atau bisnis yang

memiliki nilai ekonomi.

Pemerintah Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (selanjutnya disingkat

UU No. 30 Tahun 2000) sebagai wujud kebutuhan akan perlindungan dalam

lingkup Rahasia Dagang. Hal ini sejalan dengan salah satu ketentuan dalam

5R]PPXPY_ ZY H]LOP FPWL_PO 5^[PN_^ ZQ >Y_PWWPN_`LW E]Z[P]_d FTRS_^ (Persetujuan

TRIPs) yang merupakan lampiran dari 5R]PPXPY_ 9^_LMWT^STYR _SP KZ]WO H]LOP

D]RLYTeL_TZY (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia),

sebagaimana telah diratifikasi pada tanggal 2 November 1994 dengan Undang-

4 David I. Bainbridge, 1990, 7ZX[`_P]^ LYO _SP ALb, Longman, London, hlm. 36.
5 Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, D[&7T_&, hlm. 248
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Undang Nomor 7 Tahun 1994.6 Standar, sistem penegakan hukum, dan perhatian

dalam bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat HAKI) yang

berbeda-beda di setiap negara menjadi latar belakang lahirnya Persetujuan TRIPs.

Oleh karena itu diperlukan suatu instrumen untuk menjamin perlindungan hukum

di bidang HAKI, termasuk aturan perlindungan Rahasia Dagang.

Sebelum dibentuknya UU No. 30/2000, pengaturan perlindungan

informasi yang dirahasiakan terbatas pada apa yang ada di dalam perjanjian dan

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam perkembangannya

terdapat beberapa ketentuan perundang-undangan mengenai informasi yang

dirahasiakan, meskipun tidak sistematis dan tidak terpadu. Di antaranya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pada

ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf i, diatur bahwa pengusaha dapat

memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dengan alasan

pekerja/buruh telah melakukan kesalahan berat membongkar atau

membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan, kecuali

untuk kepentingan negara;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang

Perbankan. Pada ketentuan Pasal 40 ayat (1), diatur bahwa bank wajib

merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan

simpanannya. Kemudian ayat (2) menyatakan ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi pihak terafiliasi;

6 Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Jakarta, 20 Desember 2000, Penjelasan
Umum
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3. UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan

Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pada ketentuan Pasal 23, diatur bahwa

pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk

mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan

sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya

persaingan usaha tidak sehat;

4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pada ketentuan Pasal

322 ayat (1), diatur kewajiban menyimpan rahasia menurut jabatan atau

pekerjaannya. Tidak ada penjelasan kriteria mengenai rahasia menurut

jabatan atau pekerjaan. Ketentuan ayat (2) menyatakan bahwa jika

kejahatan ini dilakukan terhadap seseorang, maka perbuatan itu dapat

dituntut hanya atas pengaduan orang itu.7

Harus diakui, ketentuan dalam pasal-pasal di atas kurang memadai. Oleh

karena itu, perlu dibentuk hukum yang secara khusus mengatur Rahasia Dagang,

yaitu dalam UU No. 30/2000! Dengan lahirnya UU No. 30/2000, maka undang-

undang ini merupakan WPc ^[PNTLWT^ OP]ZRL_ WPRT RPYP]LWT, artinya UU No. 30/2000

mengesampingkan ketentuan-ketentuan sebagaimana diuraikan di atas, karena

khusus mengatur informasi rahasia yang berupa Rahasia Dagang.8

Perlindungan Rahasia Dagang penting untuk direalisasikan, karena banyak

termuat manfaat di baliknya. Di antaranya adalah pemilik Rahasia Dagang dapat

mencegah pengungkapan Rahasia Dagang yang dilakukan oleh seseorang yang

7Padma D Liman, E]TY^T[ =`V`X EP]WTYO`YRLY FLSL^TL 8LRLYR "6LRTLY J>>#,
http://gagasanhukum.wordpress.com/2009/05/07/prinsip-hukum-perlindungan-rahasia-dagang-
bagian-vii, diakses tanggal 31 Mei 2012.
8 Padma D Liman, AZN&7T_&
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memperoleh Rahasia Dagang tersebut melalui cara-cara yang tidak patut dan

mencegah penggunaan Rahasia Dagang secara tidak sah. Perlu ada apresiasi

masyarakat karena untuk menciptakan informasi tersebut diperlukan jerih payah,

kecerdasan intelektual, biaya yang mungkin besar jumlahnya, dan dalam jangka

waktu yang lama.

Mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 30/2000, 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. Berdasarkan ketentuan

ini, tercatat adanya komponen-komponen penting dalam Rahasia Dagang. Di

antaranya adalah, informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi

dan/atau bisnis, memiliki nilai ekonomi yang berguna dalam kegiatan usaha, dan

kerahasiaannya dijaga oleh pemilik Rahasia Dagang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 UU No. 30/2000, suatu informasi bersifat

rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak

diketahui secara umum oleh masyarakat. Informasi rahasia ini berisi informasi di

bidang teknologi atau berkaitan dengan dunia bisnis. Informasi dianggap

mempunyai nilai ekonomi apabila informasi tersebut dapat digunakan untuk

menjalankan kegiatan usaha yang bersifat komersial serta dapat meningkatkan

keuntungan dari segi ekonomi. Oleh karena itu perlu adanya upaya konkret dari

pemilik Rahasia Dagang atau para pihak yang menguasainya untuk mengambil

langkah-langkah yang patut untuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut.

 



6

Salah satu contoh seputar Rahasia Dagang dapat dilihat dari produk

minuman Coca-Cola. Konon, informasi dan teknologi pembuatan minuman

tersebut hanya diketahui oleh 3 (tiga) orang saja di dunia ini, sehingga ketiganya

tidak boleh bepergian secara bersama-sama ke suatu tempat, sebab dikhawatirkan

jika terjadi kecelakaan yang dapat menewaskan ketiganya, tak ada orang yang

dapat memproduksi minuman dengan jenis yang sama.9 Dengan adanya Rahasia

Dagang atas produk minuman Coca-Cola, perusahaan lain tidak berhak atas resep

Coca-Cola. Cara yang legal untuk mendapatkan resep tersebut adalah dengan cara

rekayasa balik (]PaP]^P PYRTYPP]TYR) seperti yang dilakukan oleh Pepsi dengan

menganalisis kandungan dari minuman Coca Cola, itulah sebabnya di pasaran

banyak produk minuman yang rasanya mirip dengan Coca Cola.10 Sama halnya

seperti ketika seseorang begitu menyukai cita rasa ayam @PY_`NVd ;]TPO 7STNVPY

(KFC) dan suatu hari orang tersebut mencoba merekayasa, meracik, dan memasak

ayam goreng dengan bumbu racikannya sendiri dengan ekspektasi dapat

menyerupai rasa ayam goreng KFC. Hal ini bukan merupakan pelanggaran

Rahasia Dagang.

Dasar filosofis perlindungan informasi yang dirahasiakan, adalah karena

informasi tersebut diperoleh pemiliknya dengan jerih payah dan memerlukan

keahlian khusus, menghabiskan banyak waktu dan biaya. Hal itu tidak menutup

9 H. OK. Saidin, 2010, 5^[PV =`V`X =LV @PVLdLLY >Y_PWPV_`LW, RajaGrafindo Persada, Jakarta,
hlm. 452.453
10 Anonim. FLSL^TL 8LRLYR "H]LOP GPN]P_), http://adidharusaputro.blogspot.com/2011/04/rahasia-
dagang-trade-secret.html, diakses tanggal 7 Juni 2012.
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kemungkinan adanya juga informasi yang diperoleh dengan cara yang sederhana,

bagaimanapun informasi itu tetap merupakan hak yang harus dihormati. 11

Perlindungan hukum atas informasi Rahasia Dagang juga mendorong

motivasi, usaha dan pengembangan komersial dengan menjamin pihak pengusaha

mengembangkan pengetahuan, konsep, dan informasi daripada hanya sekedar

mencuri atau meniru.12

Lingkup perlindungan informasi Rahasia Dagang disebutkan dalam Pasal

2 UU No. 30/2000, 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.

Hak pemilik Rahasia Dagang diatur dalam Pasal 4 UU No. 30/2000, yaitu

hak untuk menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya, serta

memberikan Lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan

Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga

untuk kepentingan yang bersifat komersial. Menurut Pasal 11 UU No. 30/2000,

apabila terdapat pihak yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UU No. 30/2000, maka pemegang Hak

Rahasia Dagang atau penerima Lisensi dapat mengajukan gugatan ganti rugi

dan/atau penghentian semua perbuatan tersebut.

Bagi pemilik Rahasia Dagang, informasi Rahasia Dagang yang di

dalamnya terkandung nilai ekonomis layak diperjuangkan untuk dijaga

kerahasiaannya. Informasi ini dipandang penting karena dapat meningkatkan

11 H. OK. Saidin, D[&7T_., hlm. 453.
12 >MTO&
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kegiatan usaha atau bisnisnya, serta meminimalisasi upaya persaingan dari

pesaing-pesaing lainnya.

Perlu dicatat bahwa maraknya tindakan persaingan curang dalam kegiatan

bisnis sering kali mengakibatkan bocornya informasi Rahasia Dagang yang

bernilai tersebut. Salah satu contohnya adalah dengan cara membujuk dan

menjanjikan imbalan kepada karyawan dari perusahaan saingan dengan maksud

agar karyawan bersangkutan membocorkan rahasia perusahaan dimana ia bekerja.

Salah satu contoh kasus yang terkenal di negeri Belanda, yaitu kasus Cohen vs.

Lindebaum. Keduanya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang

percetakan. Bermula dari perekrutan buruh Lindebaum oleh Cohen melalui suatu

tindakan yang sampai sekarangpun dinilai tidak etis dalam dunia bisnis. Buruh

Lindebaum tersebut dijanjikan banyak imbalan bila memutuskan mau pindah ke

Cohen dengan syarat memberikan segala informasi dan data pemasok, pembelian,

penjualan, promosi, pelanggan, sampai proses penentuan harga, dan segala hal

yang berkaitan dengan kegiatan operasional Lindebaum. Lindebaum pada

akhirnya mengetahui hal tersebut dan mengajukan gugatan dengan dasar

perbuatan melawan hukum. Apabila kasus tersebut terjadi saat ini, pengungkapan

informasi yang dilakukan oleh pekerja tersebut telah ada pengaturannya. Intinya,

kewajiban bagi pihak pekerja untuk menjaga kerahasiaan informasi yang dimiliki

oleh tempat dimana ia bekerja berdasarkan peraturan perusahaan atau perjanjian

yang mengaturnya.

Berdasarkan Pasal 13 UU No. 30/2000, pelanggaran Rahasia Dagang

terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan Rahasia dagang,
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mengingkari kesepakatan itu, atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak

tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan. Kemudian Pasal 14

UU No. 30/2000 menyatakan bahwa seseorang dianggap melanggar Rahasia

Dagang pihak lain apabila ia memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang

tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

Berkaitan dengan langkah-langkah menjaga kerahasiaan informasi, para

pengusaha menerapkan ketentuan dengan membuat klausul dalam perjanjian

kerja. Intinya, menetapkan hal-hal apa saja yang merupakan informasi rahasia

yang tidak boleh diungkapkan. Selain itu, memuat kewajiban bagi para karyawan

untuk menjaga informasi rahasia atau informasi penting yang tidak boleh

diketahui pihak lain. Kewajiban itu berlaku baik selama bekerja dalam perusahaan

tersebut maupun setelah tidak bekerja lagi pada perusahaan tersebut. Tujuan

utama perjanjian kerja ini adalah untuk melindungi Rahasia Dagang pengusaha

yang diketahui oleh pihak pekerja karena jabatannya atau tugasnya.

Menurut advokat Ricardo Simanjuntak, walau hubungan hukum

pemberian kerja berakhir, namun kerahasiaan perusahaan tetap tidak boleh dibuka

untuk umum dan NZYQTOPY_TLWT_d terhadap informasi atau data yang sepatutnya

dirahasiakan tidak berakhir saat selesainya atau berakhirnya perjanjian kerja.13

Apabila pekerja tidak diberi kewenangan untuk membuka data rahasia

perusahaan, maka dapat dikategorikan telah melanggar kontrak (M]PLNS ZQ

13 Diana Kusumasari, @WL`^ Ẁ @P]LSL^TLLY OLWLX EP]ULYUTLY @P]UL,
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4dabfd138dc99/klausul-kerahasiaan-dalam-
perjanjian-kerja, diakses tanggal 5 Juni 2012.
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NZY_]LN_), sehingga dapat digugat wanprestasi terhadap prestasi untuk tidak

berbuat sesuatu berdasarkan Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.14

Pada dasarnya, perlindungan Rahasia Dagang dalam bentuk perjanjian

bersumber dari hubungan keperdataan antara pemilik atau pemegang Rahasia

Dagang dengan pihak yang tidak berhak memanfaatkan Rahasia Dagang.15

Berangkat dari persoalan di atas, meskipun sudah ada undang-undang

khusus yang mengatur tentang Rahasia Dagang, namun masih marak terjadinya

penyimpangan. Oleh karena itu penting untuk dibahas secara lebih detail dan

spesifik mengenai batasan dan kriteria informasi Rahasia Dagang agar tidak

timbul perspektif yang sifatnya subjektif dari tiap-tiap pihak, serta perlindungan

hukum bagi pemilik Rahasia Dagang dan upaya hukum yang dapat ditempuh

berkaitan dengan tindakan persaingan curang yang dilakukan oleh karyawan yang

bekerja ataupun tidak lagi bekerja pada pemilik Rahasia Dagang.

&#'# >XQXVER 9EVEPEL

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka Penulis merumuskan

masalah sebagai berikut:

1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik Rahasia Dagang

dari tindakan persaingan curang yang dilakukan oleh karyawan yang

bekerja atau tidak lagi bekerja pada pemilik Rahasia Dagang?

14 >MTO&
15 Siti Isyaroh, EP]WTYO`YRLY =`V`X MLRT EPXTWTV FLSL^TL 8LRLYR OLWLX =LW EP]^LTYRLY 7`]LYR
BPY`]`_ IYOLYR%IYOLYR FLSL^TL 8LRLYR CZXZ] +( HLS`Y *(((,
http://digilib.itb.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jiptumm-gdl-s1-2002-siti-5528-dagang,
diakses tanggal 7 Juni 2012
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2) Bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh pemilik Rahasia

Dagang dalam rangka menyelesaikan sengketa pelanggaran Rahasia

Dagang yang dilakukan oleh karyawan yang bekerja atau tidak lagi

bekerja pada pemilik Rahasia Dagang?

&#(# @XNXER =IRIPMWMER

Tujuan dari penelitian ini didasarkan keinginan untuk mencari dan

menemukan jawaban atas permasalahan yang ada pada rumusan masalah, yaitu:

1) Untuk menelusuri, menemukan, dan menganalisis perlindungan hukum

bagi pemilik Rahasia Dagang dari tindakan persaingan curang yang

dilakukan oleh karyawan yang bekerja atau tidak lagi bekerja pada

pemilik Rahasia Dagang.

2) Untuk memperoleh jawaban dan menganalisis upaya perlindungan

hukum secara preventif maupun represif yang dapat ditempuh oleh

pemilik Rahasia Dagang menyangkut penyelesaian sengketa

pelanggaran Rahasia Dagang yang dilakukan oleh karyawan yang

bekerja atau tidak lagi bekerja pada pemilik Rahasia Dagang.

&#)# 9ERJEEW =IRIPMWMER

Manfaat penelitian yang dapat diperoleh dari tulisan ini mencakup 2 (dua)

segi, yaitu dilihat dari segi akademis dan segi praktis.

1) Segi akademis
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Dilihat dari segi akademis, manfaat dari penelitian ini untuk memberikan

sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam

bidang hukum mengenai kekayaan intelektual, khususnya berkaitan

dengan Rahasia Dagang.

2) Segi praktis

a) Sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya dalam

bidang hukum mengenai kekayaan intelektual, khususnya

berkaitan dengan Rahasia Dagang.

b) Sebagai informasi kepada masyarakat khususnya kepada para

pelaku usaha mengenai pentingnya Rahasia Dagang dalam

kegiatan bisnis.

&#* ?MVWIQEWMOE =IRXPMVER

BAB 1. PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah yang

mendasari pentingnya diadakan penelitian, identifikasi,

pembatasan, dan perumusan permasalahan, maksud dan tujuan

penelitian, manfaat penelitian dari segi akademis maupun praktis,

dan sistematika penulisan.
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu landasan teori dan

landasan konseptual. Adapun landasan teori yang dipaparkan

berfungsi untuk menjabarkan pengertian HAKI, ruang lingkup

HAKI, sifat-sifat HAKI, sistem HAKI, prinsip-prinsip HAKI,

pengertian Rahasia Dagang itu sendiri, kategori Rahasia Dagang,

hak-hak pemilik Rahasia Dagang, pengalihan Hak Rahasia

Dagang, pelanggaran terhadap Rahasia Dagang dan sanksinya,

berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait, di antaranya

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

Sedangkan landasan konseptual berfungsi untuk menyelaraskan

pemahaman antara penulis dan pembaca mengenai istilah-istilah

dalam tulisan ini berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.

BAB 3. METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari jenis penelitian, prosedur pengumpulan bahan

penelitian, sifat analisis, dan hambatan dalam penelitian serta

penanggulangannya. Adapun kegunaan dari metode penelitian ini

sebagai instrumen atau cara dalam menelusuri dan menjawab isu

hukum yang diangkat.
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BAB 4. ANALISIS PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan terlebih dahulu secara sistematis

mengenai apa yang menjadi objek, kriteria, dan batasan Rahasia

Dagang mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Kemudian penelusuran

mengenai kepemilikan dan pengalihan Rahasia Dagang,

pelanggaran Rahasia Dagang. Selanjutnya dianalisis perlindungan

hukum bagi pemegang Hak Rahasia Dagang dari tindakan

pelanggaran terhadap informasi Rahasia Dagang yang dilakukan

oleh karyawan yang bekerja atau tidak lagi bekerja untuk pemilik

Rahasia Dagang, serta upaya hukum preventif maupun represif

yang dapat ditempuh pemegang Hak Rahasia Dagang dari

tindakan pelanggaran terhadap Rahasia Dagang yang dilakukan

oleh karyawan yang bekerja atau tidak lagi bekerja untuk pemilik

Rahasia Dagang.

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini diuraikan kesimpulan dari penelitian berupa intisari

dan jawaban yang jelas serta rinci atas perumusan permasalahan

Bab 1 dan analisis penelitian Bab 4, serta saran berupa

rekomendasi konstruktif secara yuridis, sesuai dengan penelitian

hukum yang bersifat preskriptif, berkaitan dengan permasalahan

atas isu hukum yang diangkat.

 


