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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang 

 

 Waralaba (yang selanjutnya disebut franchise) adalah hak khusus yang dimiliki 

oleh orang 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 franchise.1 

Perjanjian franchise adalah sebuah perjanjian dimana seseorang atau badan hukum 

diberikan hak untuk menggunakan merek dagang orang lain atau sebuah konsep bisnis 

yang dalam menjalankan usaha tersebut didasarkan oleh sebuah perjanjian (franchise). 

Usaha franchise di Indonesia telah ada sejak tahun 1970an dengan ditandai oleh 

masuknya beberapa rumah makan siap saji pertama di Indonesia seperti Kentucky Fried 

Chicken (KFC), Wendy’s dan McDonald’s. Usaha franchise ini dianggap sebagai salah 

satu usaha yang mendorong perekonomian negara, sehingga para pengusaha lokal pun 

ikut menciptakan franchise lokal dengan merek Es Teler 77 yang dikenal hingga saat ini. 

Sejak itu pun usaha franchise asing maupun lokal di Indonesia mengalami perkembangan 

yang pesat.  

                                                        
 1 Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2007 tentang 
Waralaba. 
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 Perkembangan usaha franchise di Indonesia juga memiliki esensi yang penting 

dalam perkembangan ekonomi di Indonesia. Pada tahun 2019, tercatat terdapat 2.000 

merek franchise asing maupun lokal dengan omzet sekitar Rp.150 Triliun dan diharapkan 

masih dapat terus bertambah ke depannya.2 Usaha franchise juga dinilai cocok dengan 

kondisi masyarakat yang ada di Indonesia. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan 

Presiden Joko Widodo alam pembukaan pameran Indonesia Franchise and SME Expo 

(IFSE) 2016 di Jakarta Convention Center (JCC),3  

 

 “dengan 34 provinsi serta 516 kabupaten dan kota, Indonesia 
merupakan negara yang paling potensial bagi bisnis waralaba. Itu 
karena Indonesia ditopang jumlah populasi yang besar, jumlah kelas 
menengah yang terus meningkat, pertumbuhan ekonomi yang stabil di 
atas 5%, serta kondisi politik dan keamanan yang stabil.   Selain itu, 
konsep waralaba sangat cocok bagi masyarakat Indonesia. 
Masyarakat kita sudah terbiasa buka warung dan toko. Jadi, bisnis 
waralaba sangat menjanjikan dan sudah bisa diterima masyarakat,” 
 
 
 

 Dilihat dari begitu berperannya usaha franchise dalam perkembangan ekonomi 

Indonesia, usaha franchise memilik payung hukumnya sendiri berupa Peraturan 

Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (yang selanjutnya disebut PP 

Waralaba) dan Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 12/M-DAG/PER/3/2006 tentang 

Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba. Kedua 

peraturan mengenai franchise ini mengatur hal-hal yang perlu diperhatikan dalam 

                                                        
 2 Koran Sindo, “Omzet Rp150 Triliun, Momentum Emas Ekspansi Bisnis Waralaba”, 
(https://economy.okezone.com/read/2019/04/22/320/2046337/omzet-rp150-triliun-momentum-emas-
ekspansi-bisnis-waralaba), diakses 16 Maret 2020. 
 3 Investor Daily Indonesia 2016, “Waralaba, Kekuatan Baru Ekonomi RI”, 
(https://investor.id/archive/waralaba-kekuatan-baru-ekonomi-ri), diakses 28 Februari 2020. 
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pembuatan perjanjian franchise seperti perjanjian harus dalam bentuk tertulis, keterangan 

yang diberikan oleh franchisor kepada franchisee sebelum membuat perjanjian, klausula 

yang wajib ada dalam perjanjian franchise, jangka waktu perjanjian, pendaftaran 

perjanjian franchise kepada Direktur Jendral Perdagangan Dalam Negeri hingga 

berakhirnya perjanjian franchise.4 PP Waralaba sendiri mengacu pada Undang-Undang 

Penyaluran Perusahaan 1934 dan Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil 

(pada tahun 2008 di amandemen dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), mengingat usaha franchise di Indonesia 

beberapanya tergolong sebagai Usaha Kecil.  

 Dalam hal usaha mikro, kecil, dan menengah, Pasal 6 Undang-Undang No. 20 

Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyebutkan kriteria usaha yang 

dianggap UMKM,5 

 

(1) Kriteria Usaha Mikro  
a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 

(lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan 
tempat usaha; atau  

b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 
Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).  

(2)  Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:  
a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima 

puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk 
tanah dan bangunan tempat usaha; atau  

b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 
Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan 

                                                        
 4 Sri Redjeki, “Waralaba (Franchise) di Indonesia”, Lex Jurnalica Vol. 8 No.2, April 2011, hal. 
127. 
 5 Pasal 6 Undang-Undang No. 20 Tahun 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah. 
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paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta 
rupiah).  

(3)  Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:  
a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima 

ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk 
tanah dan bangunan tempat usaha; atau  

b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 
Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) 
sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima 
puluh milyar rupiah).  

 
 
Sebelum adanya pengaturan khusus mengenai franchise, usaha franchise di Indonesia 

merujuk pada undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. Istilah franchise 

dalam UU No. 9 Tahun 1995 ditemukan dalam ketentuan yang membahas mengenai 

kemitraan usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan besar.  

 Franchise sendiri dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu franchise asing dan 

franchise lokal. Perbedaan dari kedua macam franchise ini dilihat dari pemberi franchise 

nya sendiri. Pemberi franchise dalam franchise asing merupakan pemberi franchise 

berasal dari luar negeri, sedangkan pemberi franchise dalam franchise lokal adalah 

pemberi franchise berasal dari dalam negeri. Dalam Pasal 4 Peraturan Menteri 

Perdagangan RI No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba disebutkan 

bahwa pemberi franchise yang berasal dari luar negeri termasuk dalam penyelenggara 

franchise.6 Dari hal ini dapat dilihat bahwa tidak ada perbedaan peraturan yang menaungi 

kedua macam franchise tersebut.  

                                                        
 6 Pasal 4 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 71 Tahun 2019 tentang 
Penyelenggaraan Waralaba. 
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 Perjanjian franchise merupakan salah satu bentuk perjanjian innominaat atau 

perjanjian tidak bernama. Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian-perjanjian yang 

belum ada pengaturannya secara detail di dalam Undang-Undang, karena tidak diatur 

dalam KUHPerdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Lahirnya 

perjanjian ini didalam prakteknya adalah berdasarkan asas kebebasan berkontrak dalam 

mengadakan perjanjian sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata yang berbunyi: “Semua 

perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang 

membuatnya”.7  Perjanjian innominaat diartikan oleh Mariam Darus Badrulzaman 

sebagai berikut:8 

 “Perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam KUH Perdata, tetapi 
terdaoat di masyarakat. Hal ini adalah berdasar kebebasan 
mengadakan perjanjian atau partij  autonomi yang berlaku dalam 
perjanjian.” (Mariam Darus Badrulzaman, 1994: 19) 
 
 

Dasar hukum untuk perjanjian tidak bernama diatur dalam Pasal 1319 KUHPerdata, yaitu 

yang berbunyi: “semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang 

tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat 

dalam bab ini dan bab yang lain”.9  

 Salah satu usaha franchise yang saat ini digandrungi sebagai bisnis adalah 

franchise food and beverage (yang selanjutnya disebut franchise F&B). Food and 

beverage merupakan salah satu sektor usaha yang memiliki potensi untuk terus tumbuh 

dan berkembang. Hal ini dikarenakan franchise F&B biasanya mengikuti tren-tren baru 

                                                        
 7 Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
 8 Salim H.S., S.H., M.S., Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia, (Jakarta: 
Sinar Grafika, 2005), hal. 17. 
 9 Pasal 1319 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
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yang terus menerus muncul dalam masyarakat, sehingga demand terhadap F&B tersebut 

akan terus meningkat. Selain itu, franchise F&B atau franchise dalam industri lainnya 

merupakan salah satu cara untuk melakukan bisnis instan yang menguntungkan. Dengan 

usaha franchise, penerima franchise (franchisee) tidak perlu memulai bisnis dari awal 

dan mengembangkan merek lagi dalam pasar. Selain menguntungkan franchisee, pemberi 

franchise (franchisor) juga diuntungkan karena area pemasaran merek milik franchisor 

juga akan diperluas.10 Salah satu contoh usaha franchise F&B yang sedang marak 

diminati oleh para pengusaha adalah Warunk Upnormal. Warunk Upnormal merupakan 

sebuah warung mie instan masa kini yang menyediakan berbagai varian mie instan 

dengan interior yang nyaman sehingga tidak jarang digunakan sebagai co-working space. 

Tercatat dari awal mula berdirinya Warunk Upnormal pertama kali di Bandung pada 

tahun 2014, hingga tahun 2018 sudah memiliki 80 gerai yang tersebar di 33 kota seluruh 

Indonesia. Hal ini menunjukan betapa antusiasnya para pengusaha terhadap franchise 

Warunk Upnormal yang sampai saat ini masih menjamur di Indonesia.11 

 Dalam industri F&B, salah satu hal yang penting dan utama adalah rahasia 

dagang. Rahasia dagang yang dimaksud meliputi resep makanan atau minuman, alat-alat 

yang digunakan, sampai dengan cara dan standar pemilik rahasia dagang dalam mengolah 

dan menyajikan makanan atau minuman yang dijual. Pada prakteknya, semua perjanjian 

franchise dalam bidang F&B memiliki satu atau beberapa pasal yang mengatur ketentuan 

mengenai pelanggaran rahasia dagang. Rahasia dagang ini akan dialihkan kepada 

                                                        
 10 Poppy Indriani dan Yeni Widyanti, “Prospects Franchise Business Developments in 
Indonesia (Case Studies of Food Businesses)”, ICEBM UNTAR, 2012, hal. 146. 
 11 Fransiska Ardela, “Belajar Bisnis Waralaba dari Franchise Warunk Upnormal”, 
(https://www.finansialku.com/franchise-warunk-upnormal/), diakses 13 Maret 2020. 
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franchisee secara hitam diatas putih yang pastinya tidak boleh dibocorkan kepada pihak 

lain diluar yang diperjanjikan. Namun, pada kenyataannya, ternyata pengaturan mengenai 

rahasia dagang dalam suatu perjanjian franchise tidaklah serinci dan sekompleks itu. 

 Rahasia dagang merupakan asset yang berharga dalam suatu perusahaan sehingga 

harus dijaga sifat kerahaasiaannya dan mendapatkan perlindungan. Apabila rahasia 

dagang terungkap pada pihak lain diluar perjanjian maka dapat menimbulkan kerugian 

bagi penemu rahasia dagang tersebut. Untuk meminimalisir kerugian yang akan terjadi, 

rahasia dagang dilindungi dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia 

Dagang (yang selanjutnya disebut UU Rahasia Dagang). Pasal 1 angka (1) UU Rahasia 

Dagang memberikan definisi rahasia dagang sebagai berikut:12“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.” 

 Dari pengertian tersebut, terdapat beberapa unsur yang membentuk makna sebuah 

rahasia dagang. Unsur pertama dari suatu rahasia dagang adalah harus merupakan suatu 

“informasi” baik di bidang teknologi ataupun bisnis seperti daftar pelanggan, resep 

makanan dan minuman, komposisi obat, dan serta proses-proses internal untuk 

menghasilkan suatu produk atau jasa. Unsur kedua dari sebuah rahasia dagang adalah 

harus memiliki nilai ekonomis yang berguna dalam kegiatan usaha. Sebuah rahasia 

dagang harus memiliki nilai yang berperan dan menjadi jantung dalam menjalankan 

sebuah kegiatan usaha. Unsur yang ketiga adalah informasi tersebut haruslah dijaga 

                                                        
 12 Pasal 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. 
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kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Informasi ini harus bersifat tertutup karena 

berperan sebagai jantung dalam menjalankan suatu kegiatan usaha.13 

 Dalam hal unsur terakhir dari rahasia dagang mengenai penjagaan kerahasiaan 

informasi oleh pemilik rahasia dagang, informasi mengenai rahasia dagang tersebut dapat 

dipindah tangankan dari pemilik kepada orang lain. Dalam Pasal 5 UU Rahasia Dagang, 

disebutkan bahwa salah satu cara memindah tangankan rahasia dagang tersebut adalah 

dengan adanya perjanjian tertulis14. Sehingga, dalam prakteknya hak rahasia dagang 

dapat berpindah melalui perjanjian franchise. Pasal 3 PP Waralaba, menyebutkan bahwa 

salah satu kriteria franchise adalah Hak Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar. Yang 

dimaksud Hak Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar adalah Hak Kekayaan 

Intelektual yang terkait dengan usaha seperti merek, hak cipta, paten, dan rahasia dagang, 

sudah didaftarkan dan mempunyai sertifikat atau sedang dalam proses pendaftaran di 

instansi yang berwenang.15 Dengan demikian, pemberian hak untuk memanfaatkan Hak 

Kekayaan Intelektual tertentu yang dalam hal ini berupa rahasia dagang, dapat dipenuhi 

oleh franchisor kepada franchisee. 

 Penulis melakukan observasi terhadap salah satu usaha franchise berskala UKM 

yaitu Cocoyo. Cocoyo merupakan salah satu usaha F&B kecil yang menjual berbagai 

varian minuman kelapa murni dan telah memiliki beberapa gerai franchise yang tersebar 

di seluruh Indonesia. Penulis melakukan observasi terhadap perjanjian franchise Cocoyo 

dikarenakan Penulis memiliki saudara yang merupakan salah satu franchisee dari 

                                                        
 13 Amirah dan Ahmadi Miru, “Perlindungan Hukum Rahasia Dagang dalam Perjanjian 
Kerjasama Waralaba”, Bagian Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hal. 4. 
 14 Pasal 5 Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. 
 15 Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. 
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Cocoyo, sehingga hal ini dapat memudahkan Penulis untuk mendapatkan data. Dari hal 

ini penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam mengenai pengaturan hukum 

rahasia dagang serta perlindungan hukum rahasia dagang dalam perjanjian franchise, 

khususnya dalam perjanjian franchise Cocoyo. Hasil penelitian tersebut akan Penulis 

tuang dalam Skripsi ini yang berjudul “Analisis Yuridis Pengaturan dan Perlindungan 

Hukum Rahasia Dagang dalam Perjanjian Franchise Cocoyo”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 

 Dari latar belakang dan elaborasi permasalahan yang telah dipaparkan oleh 

Penulis, maka Penulis merumuskan dua buah rumusan masalah guna meneliti dan 

menjawab keingin tahuan penulis.  

1. Bagaimana pengaturan hukum rahasia dagang dalam sistem hukum Indonesia? 

2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap rahasia dagang dalam perjanjian 

franchise Cocoyo? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum rahasia dagang dalam sistem 

hukum Indonesia.  
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2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap rahasia 

dagang dalam perjanjian franchise Cocoyo.  

 

1.4. Manfaat Penelitian 

 

1.4.1 Manfaat Teoritis  

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pandangan, 

informasi atau bahan pustaka secara lebih mendalam bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan khususnya ilmu hukum mengenai rahasia dagang dalam perjanjian 

franchise.  

1.4.2 Manfaat Praktis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan 

masukan bagi pemerintah pembuat kebijakan, para praktisi hukum lainnya, para 

peneliti, akademisi termasuk mahasiswa dan masyarakat, dan para pembisnis 

mengenai rahasia dagang dalam perjanjian franchise.  

 

1.5. Sistematika Penelitian 

 

BAB I  PENDAHULUAN 

 Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penelitian. Bab ini memaparkan mengenai hal-hal yang 

menjadi latar belakang terhadap masalah yang akan diteliti. Penulis ingin melakukan 
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penelitian untuk mengetahui pengaturan hukum rahasia dagang dalam sistem hukum 

Indonesia dan sejauh mana perlindungan hukum terhadap rahasia dagang dalam 

perjanjian franchise.  

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini terdiri dari landasan teori dan landasan konseptual yang akan digunakan 

oleh Penulis dalam penelitian ini. Dalam bab ini, Penulis akan menjelaskan secara teoritis 

mengenai mengenai landasan teori, definisi-definisi dan kerangka konseptional yang 

akan digunakan dalam penelitian ini. Bab ini memuat teori-teori dan penjelasan yang 

berhubungan dengan perjanjian franchise dan rahasia dagang.  

 

BAB III METODE PENELITIAN 

 Pada Bab ini Penulis akan membahas secara deskriptif mengenai jenis penelitian, 

jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan, dan sifat analisis data yang Penulis 

gunakan dalam penulisan dan pembahasan penelitian ini. 

 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

 Bab ini akan membahas secara sistematis mulai dari teori, fakta-fakta, 

peraturannya dan hasil penelitian. Dalam Bab ini juga akan membahas secara detail 

mengenai analisis Penulis terhadap topik penelitian. 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
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 Bab penutup ini akan menjelaskan konklusi dari apa yang Penulis dapatkan dan 

temukan terhadap rumusan masalah dalam penelitian. Bab ini juga akan memuat saran 

mengenai hasil analisis yang dilakukan Penulis mengenai topik penelitian.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


