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ABSTRAK 

RAHASIA DAGANG YANG TELAH DI GUNAKAN ORANG LAIN (STUDI 
KASUS PUTUSAN MA NO. 332 K/PID.SUS/2013) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perespektip 
mengenai pemilik dan pemegang hak Rahasia Dagang berdasarkan Hak Kekayaan 
Intelektual, dan Untuk mengatahui pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung 
RI terhadap Rahasia Dagang yang telah di gunakan orang lain. jenis dari penelitian ini 
adalah penelitian hukum Normatif. Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak 
diketahui oleh umum dibidang teknologi dan/atau bisnis dimana mempunyai nilai 
ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiannya oleh 
pemilik Rahasia Dagang. Pertimbangan hukum Mahkamah Agung RI No. 
332/K/Pid.Sus/2013 tentang Rahasia Dagang yang telah digunakan orang lain. Bahwa 
putusan pengadialan Negeri Palu tersebut telah diucapakan dengan hadirnya Penuntut 
umum pada tanggal 24 Agustus 2011 dan penuntut umum mengajukan permohonan 
kasasi pada tanggal 6 September 2011 serta memori kasasinya telah diterima di 
kepanitraan pengadilan Negeri Palu pada Tanggal 19 September, dengan demikian 
permohonan dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan 
kasasi tersebut secara formal dapat diterima. 

  
Kata kunci: Rahasia Dagang, pelindungan, pemilik, dan pemegang hak. 
 

ABSTRACT 

TRADE SECRETS HAVE BEEN USED OTHERS (CASE STUDY DECISION 
MA No. 332K/PID.SUS/2013) 

  
               The purpose of this research is to know how perespektip concerning the 
owner and holder of Trade Secret rights based on Intellectual Property Rights, and To 
mengatahui legal considerations of the Supreme Court decision on Trade Secrets that 
have been in use other people. the type of this study is Normative legal research. 
Trade Secret is information that is not known by the general field of technology and / 
or business which has economic value because it is useful in business activities, and 
kept confidential by the owner of Trade Secret. Legal considerations of the Supreme 
Court. 332 / K / Pid.Sus / 2013 on Trade Secrets that other people have used. That the 
decision of the Palu State Court has been announced by the presence of the Public 
Prosecutor on August 24, 2011 and the public prosecutor filed an appeal on 
September 6, 2011 as well as the memorandum of kasapan has been received at the 
court of Palu State Court on September 19, thereby appealing and by Act, therefore 
the petition for the cassation is formally acceptable. 

Keywords: Trade secrets, protection, owners, and rights holders 
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I. PENDAHULUAN 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia 

Dagang di Indonesia juga diharapkan dapat menjamin dan memberikan perlindungan 

hukum terhadap Informasi-Informasi yang bersipat rahasia dari suatu perusahaan 

sehingga tidak mudah diperoleh pihak lain secara melawan hukum dan dapat 

terhindar dari peraktik persaingan curang atau persaingan tidak sehat. Dengan 

demikian kelancaran dan kemajuan suatu perusahaan meningkatkan dan melahirkan 

optimisme dari pelaku usaha di dalam memasuki era globalisasi perdagangan.1 

Pengaturan mengenai Rahasia Dagang di Indonesia tidak hanya diatur dalam 

Undang-Undang Rahasia Dagang namun juga terdapat pada Undang-Undang Nomor 

5 Tahun 1999 Tentang persaingan usaha tidak sehat yang salah satu ketentuannya 

berbunyi pelaku usaha dilarang bersengkongkol dengan pihak lain untuk 

mendapatkan informasi kegiatan usaha persaingan yang diklasifikasi sebagai rahasia 

perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. 

Namun demikian dengan lahirnya Undang-Undang Rahasia Dagang , maka Undang-

Undang ini adalah sebagai Lex Sepecialis derogate legi generali.2 

Tingginya prekuensi keluar masuk tenaga kerja dari suatu perusahaan ke 

perusahaan lainnya secara nasioanal maupun internasional dapat dengan mudah 

memberikan pemicu terjadinya pelanggaran Rahasia Dagang oleh kompetitio. Dengan 

berpindahnya sumber daya manusia dari perusahaan ke perusahaan lainnya tidak 

berarti bahwa orang tersebut dapat menggunakan Rahasia Dagang yang dimiliki oleh 

perusahaan yang ditinggalkannya untuk di manfaatkan pada perusahaan barunya. 

Oleh karena itu pembuatan kontak kerja yang melindungi Rahasia Dagang baik itu 

                                                        
1Komar Kantaatmaja,( Undang-Undang  1995 dan Implekasi terhadap penanaman modal asing, 

bandung 1995). hlm.1 
2Http:llirm edevita.com/2013/praktik monopoli dan persaingan usaha menurut uu-no-5-tahun-1999. 
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bersipat formula, proses produksi, daptar pelanggaran metode-metode dan sebagainya 

menjadi sangat penting untuk dilaksanakan.3 

Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini adalah Bagaimana 

pengaturan mengenai pemilik dan pemegang hak Rahsia Dagang perspektip Undang-

Undang No. 30 Tahun 2000 dan Bagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Agung 

RI No.332/k/pid.sus/2013 tentang pelindungan Rahasia Dagang yang telah digunakan 

orang lain. 

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana perespektip 

mengenai pemilik dan pemegang hak Rahasia Dagang berdasarkan Hak Kekayaan 

Intelektual dan Untuk mengatahui pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung 

RI terhadap Rahasia Dagang yang telah di gunakan orang lain. 

Adapun jenis penelitian ini adalah Penelitian ini adalah penelitian hukum 

Normatif yang disebut juga penelitian hukum doktrinal adalah penelitian yang 

menggunakan sumber hukum kepustakaan.Penelitian hukum normatif adalah suatu 

penelitian yang sumber datanya hanyalah data skunder, yang terdiri dari bahan hukum 

primer, bahan hukum skunder, dan atau tersier.4 Adapun ciri khas dari penelitian 

hukum normatif ini yaitu pendekatan yang digunakan dalam membahas 

permasalahan, berpedoman pada literatur dan peratuan Perundang-undangan yang 

berkaitan dengan masalah yang di teliti. Pendekatan  yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah Pendekatan perundang-undangan (Statue Approach) dilakukan untuk 

meneliti norma-norma hukum terkandung di dalamnya terkait satu sama lain secara 

logis, dan apakah norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan 

hukum yang ada sehingga tidak ada kekurangan dan apakah proses norma-norma 

                                                        
3Ibid   
4Amiruddin, Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, cetakan ke 6, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada 2012), hlm, 118.  
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hukum tersebut tersusun secara hierarkis.5, Pendekatan konseptual adalah suatu 

pendekatan yang dilakukan dengan mangacu pada konsep-konsep hukum, yaitu 

melalui pandangan para sarjana dan doktrin-doktrin hukum yang berkaitan dengan 

masalah yang diteliti, dan Pendekatan kasus atau case approach adalah suatu kegiatan 

meneliti beberapa kasus yang terjadi di lapangan, dan dituangkan dalam tulisan ini 

yang berkaitan dengan masalah yang di bahas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
5Harjano, Penelitian Hukum pada Kerajinan Hukum Murni, dalam joni Ibrahim, Teori dan Metode 

Penelitian Hukum Normatif,(Malang, Bayumedia Publishing, 2005). 
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II. PEMBAHASAN 

A. Pengaturan Mengenai Pemilik Dan Pemegang Hak Rahasia Dagang Perespektip 

Undang-Undang No. 30 Tahun 2000. 

Rahasia Dagang adalah inpormasi yang tidak diketahui oleh umum 

dibidang teknologi dan/atau bisnis dimana mempunyai nilai ekonomi karena 

berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiannya oleh pemilik Rahasia 

Dagang. Pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang Rahasia Dagang No. 

30 Tahun 2000 yang merupakan pengaturan baru bagian HKI di bidang Rahasia 

Dagang, sebagai konsekuensi Indonesia ikut menyetujui dan menandatangani 

dalam kesepakatan (TRIPs-WTO). Dengan demikian Indonesia memiliki 

kewajiban untuk melindungi Rahasia Dagang dari tindakan persaingan curang 

sesuai dengan standar perlindungan TRIPs, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 

TRIPs dan Pasal 10 bis Konvensi Paris. Tindakan persaingan curang berakibat 

pada bocornya suatu informasi Rahasia Dagang mendorong makin terasanya 

kebutuhan akan perlindungan hukum bagi pemilik Rahasia Dagang dalam upaya 

menjalankan perusahaan yang semakin terbuka dan berkembang diera globalisasi 

ekonomi dalam kegiatan perdagangan Nasional dan Internasional.6  

Jika kita baca rumusan Undang-undang Rahasia Dagang yang lebih 

lanjut, dapat kita temui 3 pasal yang mengatur mengenai hak atas Rahasia Dagang 

ini, yaitu ketentuan Pasal 4, Pasal 6, dan Pasal 7. Ketiga pasal tersebut secara 

ekspelisit menyatakan bahwa pemilik Rahasia Dagang  (dalam Pasal 4) dan 

pemegang Rahasia Dagang dalam Pasal 6 dan Pasal 7, berhak untuk.7  

a. Untuk menggunakan sendiri Rahasia Dagangnya. b. Memberikan lisensi kepada 

pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang tersebut. 

                                                        
6 https:/repository.unikom.ac.id/id/eperint/3832 
7Gunawan Widjaja. Seri Hukum Bisnis Rahasia Dagang, (Jakarta ,Rajawali Pers,,2001).  hlm. 84 
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Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 hanya mengatur hak dan upaya 

pemulihan hak pemilik jika terjadi pelanggaran. Tidak ada pengaturan tentang 

siapakah yang dimaksudkan pemilik atau subyek hak dan apakah kriteria pemilik 

Rahasia Dagang.  Keadaaan ini sangat berbeda jika dibandingkan dengan semua 

ketentuan HKI lainnya.8 Rahasia Dagang: Informasi yang tidak diketahui oleh umum 

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

kegiatan usaha, dan dijaga kerahasianya oleh pemilik Rahasia Dagang.9 

Pengaturan tentang pemilik dan pemegang Rahasia Dagang dalam Undang-

Undang No. 30 Tahun 2000 hanya terbatas pada perlindungan hak mereka.  Dalam 

Pasal 4 dan Pasal 6 Undang-Undang No. 30 Tahun 2000, ditentukan bahwa Pemilik 

Rahasia Dagang berhak menggunakan sendiri dan memberikan Lisensi kepada atau 

melarang pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan 

Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.  

Berdasarkan kedua pasal ini, nampak dengan jelas adanya Prinsip Individualistis yang 

memberikan hak kepada pemilik maupun pemegang hak yang bersifat eksklusif dan 

mutlak. Pemegang hak dapat mempertahankan haknya terhadap siapa saja dan berhak 

melarang pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan 

Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga tanpa persetujuannya. 

Informasi rahasia yang dimiliki oleh perusahaan pada dasarnya selalu 

dijaga sifat kerahasiaannya, akan tetapi ada kalanya informasi tersebut dengan 

sendirinya telah menjadi pengetahuan umum (common knowledge).  Untuk 

menentukan kualitas suatu informasi, apakah rahasia ataupun bukan, serta 

memiliki nilai ekonomi, sehingga perlu dilindungi, maka menurut Muhamad 

                                                        
8Undang-Undang No 3O Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang 
9 https://72legalogic.wordpress.com/tag/rahasia-dagang. 
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Djumhana dan R. Djubaedillah hal ini bisa diuji dengan melihat empat kriteria, 

yaitu.10 

a. Apakah dengan terbukanya informasi itu mengakibatkan pemiliknya 

memperofeh kerugian. b. Pemilik informasi itu yakin bahwa informasinya itu 

mempu-nyai nilai yang perlu dirahasiakan, dan tidak semua orang memilikinya. c. 

Pemilik informasi tersebut mempunyai alasan tertentu atas kerugiannya maupun 

keyakinan kerahasiaan informasi itu. d. Informasi rahasia tersebut mempunyai 

kekhususan, dan bermula secara khusus dari atau dalam praktek perdagangan, dan 

perindustrian.  

 
Pengaturan pelanggaran Rahasia Dagang dalam Pasal 13 Undang-Undang 

No. 30 Tahun 2000 mengenai pelaku  yang  mengungkapkan Rahasia Dagang, 

hanya sebatas mengatur pada perbuatan dolus (kesengajaan) sedangkan untuk 

perbuatan yang merupakan culpa atau kelalaian/kealpaan belum diatur.  Menurut  

Pasal 13 pelanggaran Rahasia Dagang hanya terjadi karena adanya unsur 

kesengajaan dari pelakunya yang dalam hal ini adalah pihak yang wajib 

menyimpan Rahasia Dagang.11 

a.  mengungkap Rahasia Dagang; b. mengingkari kesepakatan atau mengingkari 

kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang 

bersangkutan. 

B. Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung RI No. 332/k/pid.sus/2013 Tentang 

Pelindungan Rahasia Dagang Yang Telah Di Gunakan Orang Lain. 

Putusan MA No.332 k/pid.sus/2013 adalah kasus mengenai pengambilan 

Rahasia Dagang yang dilakukan oleh terdakwa bernama: 
                                                        

10Muhamad Djumhana dan R.Djubaedillah, Hak Kekayaan Intelektual, Sejarah, Teori, dan praktiknya di 
Indonesa, (Jakarta, Citra Aditiya Abadi, 1997). hlm. 175 

11 Http://www.bisnis.com-bisnis Indonesia, Tanggal  26 Februari 2008 
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Nama: HI PIN, Tempat lahir: Singkawang, Jenis kelamin: Laki-laki, 

Kebangsaan: Indonesia, Tempat tinggal: Jalan Sultan Hasanudin II No 16, Kota 

Palu, Agama: Kristan, Pekerjaan: Wiraswasta. Terdakwa diajukan di persidangan 

pengadilan Negeri Palu karena terdakwa menggunakan Rahasia Dagang orang 

lain dengan cara: 

Bahwa ia tardakwa HI PIN pada waktu yang tidak dapat diingat lagi 

dengan pasti, pada bulan November Tahun 2009 sampai dengan bulan Maret 

Tahun 2010 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2009  sampai 

dengan Tahun 2010 bertempat di Jl. Palu Negaya  III No 403, kelurahan Tando, 

kecamatan Palu Timur, kota Palu, dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan 

Rahasia Dagang pihak lain atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 13 atau Pasal 14, yang dilakukan dengan cara: 

1. Sebelumnya Terdakwa datang di Pabrik Kopi CV. Bintang harapan milik saksi 
korban Johan Satria Salim di JL. Trans Sulawesi Km. 5 Tando kota palu mau 
mencari kariyawan Pabrik Kopi Bintang Harapan namun tidak ada yang bias 
ditemui atau di panggil keluar pabrik; 

2. Beberapa hari kemudian Terdakwa mendatangi mess kariyawan pabrik kopi 
bintang harapan di JL. Lombok Palu menemui Nolidiy Lagindawa kariyawan 
bagian produksi dan pemasaran pabrik kopi bintang harapan dan membujuknya 
untuk berhenti bekerja pada pabrik kopi bintang harapan dan, tardakwa juga 
meminta pada saksi Nolidiy lagindawa untuk merikrut teman kerjanya di pabrik 
kopi bintang harapan. Saksi Nolidiy lagindawa kemudian berhenti bekerja pada 
pabrik kopi bintang harapan lalu membujuk teman kerjanya pada pabrik bintang 
harapan yaitu parian yang bekerja pada bagian produksi, Arsend pada bagian 
produksi, Markum yambesa pada bagian penggorengan dan facking, dan Jumaidi 
pada bagian produksi dan pemasaran untuk berhenti bekerja di CV. Bintang 
Harapan dan pindah kerja di Perusahaan Terdakwa CV. Tiga Putra Berlin karena 
gajinya 2 kali lipat dari CV. Bintang Harapan. 

3. Setelah saksi Nolidiy lagindawa sama temanya berhenti kerja pada CV. Bintang 
Harapan dan pindah pada CV. Tiga Berlin milik terdakwa yang juga pabrik kopi 
yang baru di dirikan, terdakwa memerintahkan pada saksi Nolidiy lagindawa sama 
teman-temannya untuk membuat tepat penggorengan dan penggilingan kopi 
sesuai dengan pengalaman mereka pada saat bekerja di CV. Bintang Harapan. 
Terdakwa juga memerintahkan pada saksi Nolidiy lagindawa mengambil contoh 
kopi mentah, dokumentasi dan mesin-mesin penggorengan dan produksi, pada 
saksi Parian mengambil saringan kopi bubuk pada penggilingan dan saksi 
Markum mengambil plastik packing pada pabrik kopi CV. Bintang Harapan 
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dengan maksud agar kopi bubuk hasil produksi CV. Tiga Berlin milik terdakwa 
sama dengan kopi bubuk produksi CV. bintang Harapan. 

4. Bahwa tempat penggorengan, penggilingan dan saringan kopi bubuk adalah 
sesuatu yang sipatnya sefesipik dan Rahasia Dagang karena berkaitan erat dengan 
aroma dan cita rasa kopi bubuk bintang harapan. Terdakwa juga bersama saksi 
Nolidiy lagindawa menggunakan distribusi pemasaran dengan mendatangi 
langganan dan distributor kopi bubuk Bintang Harapan dan menawarkan kopi 
bubuk Tiga Berlin milik terdakwa. Perbuatan terdakwa tersebut adalah tanpa 
seizin sepengetahuan dengan saksi korban Johan Satria Salim pemilik CV. 
Bintang Harapan dan mengakibatkan kerugian berupa terhambatnya/macatnya 
produksi kopi bubuk Bintang harapan karena 5 orang kariyawannya telah dirikrut 
oleh terdakwa dan beralihnya beberapa langganan/distributor dari kopi bubuk 
Bintang harapan beralih menjadi kopi bubuk Tiga Putra Berlin. 
   

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam 

Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.12 

Bahwa putusan pengadialan Negeri Palu tersebut telah diucapakan 

dengan hadirnya Penuntut umum pada tanggal 24 Agustus 2011 dan penuntut 

umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 September 2011 serta 

memori kasasinya telah diterima di kepanitraan pengadilan Negeri Palu pada 

Tanggal 19 September, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan 

alasan-alasan telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut 

Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat 

diterima.13 

Bahwa Pasal 244 Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang hukum 

acara pidana (KUHP) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang 

diberikan pada tingkat terahir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah 

Agung, Terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan kasasi 

kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas, akan tetapi 

Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradlialan tertinggi yang 

mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-

                                                        
12Putusan Mahkamah Agung RI No 332 Tahun 2013  
13Ibid  
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Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta adanya 

putusan Mahkamah Konsitusi No 114/PUU-X/2012 Tanggal 28 Marat 2013 yang 

menyatakan frase’ kecuali terhadap putusan bebas’ dalam Pasal 244 Undang-

Undang No 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, 

maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap 

putusan bebas.14  

Alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon kasasi tersebut telah 

melakukan keliru, yaitu. Bahwa Putusan Hakim majelis Pengadilan Negri palu 

yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan baik dakwaan adalah bukan 

merupakan pembebasan murni dengan alasan: Hakim majelis telah salah dalam 

menafsirkan hukum pembuktiaan yaitu tidak menerapkan hukum pembuktian 

secara tepat dan benar dengan kata lain pembebasan tersebut tidak murni karena 

sebenarnya alat buktinya cukup tapi hakim majelis menyatakan tidak terbukti, 

Bahwa Hakim Majelis tidak menilai dan mempertimbangkan secara tepat fakta 

berupa pengambilan saringan kopi milik Pabrik Kopi Bintang Harapan oleh saksi 

Parian, pengambilan poto/gambar mesin pabrik kopi bintang harapan dan 

pengambilan contoh biji kopi oleh saksi Nolidiy ligendawa sudah barang tentu 

tujuannya untuk menyamakan kopi produksi pabrik kopi bintang harapan. 

Apalagi pada saata Nolidiy lagindawa, Parian, Arisandi, dan Markum Yambesa 

mulai bekerja pada pabrik kopi Tiga Putra Berlin, terdakwa mengawasi dan 

meminta agar menyamakan pekerjaan mereka sewaktu mereka bekerja pada 

pabrik kopi Bintang Harapan, dan merekapun di tempatkan pada pabrik kopi 

Tiga Putra Berlin milik terdakwa sesuai dengan jenis pekerjaan/bidangnya suaktu 

bekerja pada pabrik kopi Bintang Harapan. Fakta ini juga dapat menjadi sebagai 

                                                        
14Ibid 
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alat bukti kesaksian juga dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk akan 

penggunan Rahasia Dagang pabrik kopi Bintang Harapan oleh terdakwa HI PIN 

dari segi metode produksi dan metode pengolahan.15 

Demikian pula halnya pertimbangan Hakim Majelis dalam putusannya 

mengenai tidak adanya saksi penjualan kopi yang awalnya menjual kopi Bintang 

Harapan kemudia menjual Kopi Tiga Putra Berlin, dan hamya saksi Nolidiy 

Lagindawa seorang saja yang menunjukan penggunaan Rahasia Dagang dari 

metode penjualan sedangkan saksi Johan Satria Salim adalah  de auditu atau 

yang hanya mendengar penuturan dari saksi lain yaitu Nolidiy Lagindawa dan 

berpendapat tidak diketemukan penggunaan Rahasia Dagang mengenai metode 

pemasaran kopi bubuk milik Johan Satria Salim yang dilakukan oleh terdakwa 

adalah keliru dan tidak tepat, oleh karena Johan Satria salim dalam perkara a quo 

adalah saksi korban yang mengalami dan mengetahui sendiri kalau pelanggan-

pelanggannya telah dimasuki produksi Kopi Tiga Putra Berlen milik terdakwa. 

Dengan semikian Johan Satria Salim bukanlah saksi de auditu seprti yang telah 

disebutkan oleh Majelis Hakim dalam putusannya. 

Dalam mengadili terdakwa HI PIN terbukti secara sah dan menyakinkan 

bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menggunakan Rahasia Dagang 

pihak lain. Menjatukan pidana terhadap terdakwa HI PIN oleh karena itu dengan 

pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar  

Rp5.000.000 (lima juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak 

dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama2 (dua) bulan. 

Menetapkan barang bukti: 5 (lima) bungkus sempel kopi bubuk merek 

Tiga Berlin netto @ 50 gram, 1 (satu) genggam contoh kopi dari pabrik kopi 
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Bintang Harapan, Di rampas untuk dimusnahkan: 2 (dua) lembar poto alat produksi 

pabrik kopi bubuk bintang harapan, 2 (dua) lembar daptar harga kopi milik 

perusahaan kopi bubuk Tiga Putra Berlin, dan 1 (satu) buku daptar toko langganan 

kopi milik Tiga Putra Berlin. Membebankan pada terdakwa tersebut untuk 

membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini 

sebesar Rp2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).16    

 

III. PENUTUP 

A. SIMPULAN 

Bahwa di dalam Undang-Undang No 30 Tahun 2000 tentang Rahasia 

Dagang tidak memberikan rumusan atau pengertian mengenai pemilik Rahasia 

Dagang akan tetapi hanya dijelaskan mengenai hak pemilik Rahasia Dagang yang 

diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No 30 Tahun 2000, Namun demikian 

Undang-Undang No 30 Tahun 2000 tersebut tidak memberikan rumusan pemegang 

Ragasia Dagang. Namun jika kita kaitkan dengan makna yang tersurat dalam 

Undang-undang hak cipta (yang membedakan pencipta dari pemegang hak cipta) 

dan Undang-Undang Paten (yang membedakan penemu dari pemegang paten) 

tampaknya Undang-Undang Rahasia Dagang ini juga membedakan antara pemilik 

Rahasia Dagang dan pemegang Rahasia Dagang, berdasarkan pada organition 

Rahasia Dagang tersebut.  

B. Saran 

Mengingat bahwa pelindungan terhadap Rahasia Dagang ini di harapkan 

dapat melindungi kepentingan subjek Rahasia Dagang karena seharusnya Undang-

Undang No 30 Tahun 2000 memberikan kemudahan bagi subjek hukum yang 
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berkepentingan untuk melindungi Rahasia Dagangnya maka hendaknya Undang-

Undang ini memberikan pengertian yang jelas pada pasal-pasalnya.17 

Seharusnya majelis hakim yang menjadi hakim dalam memutuskan 

perkara putusan Mahakamh Agung No 332/k/pid.sus/2013 tidak mengabaikan 

keterangan ahli dalam perkara tersebut karena saksi-saksi ahli tersebut mereka 

yang paling tau bagaimana sebenarnya kasus tersebut terjadi 
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