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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Dengan selesainya penjelasan dan pembahasan dalam penelitian ini, 

maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung 

No783K/PID.SUS/2008 Tentang rahasia dagang adalah bahwa terdakwa 

Danar dono karyawan di PT.Kota Minyak Automation terbukti sah bersala 

secara hukum sebagaimana diatur dan di ancam pidana sesuai pasal 17 

ayat (1) Undang-undang RI.Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang, 

dan diancam pidana sesuai pasal 323 ayat (1) KUHP.Sebagaimana yang 

telah di atur dalam pasal 14 dan 14 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 

tentang rahasia dagang pelanggaran rahasia dagang juga terjadi apabila 

seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari 

kesepakatan atau mengingkari kewajuban baik tertulis maupun tidak 

tertulis unutu menjaga rahasia dagang yang bersangkutan. 

2. Dampak hukum terjadinya pelanggaran rahasia dagang akan 

mengakibatkan kepailitan atau bangkrutnya suatu perusahaan karena 

wajub mengganti kerugian atas imformasi rahasia dagang yang telah 

diambilnya dan pemutusan hubungan kerja yang sponta terhadap 

karyawan tersebut. Oleh karena itu seharusnya setiap perusahaan 

memberikan sosialisasi kepada setiap karyawan khususnya kepada 

karyawan yang di percayai untuk mengetahui rahasia dagang perusahaan 

tersebut, agar karyawan tesebut tau dampak atau impact atas perbuatannya. 
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B. Saran 

1. Menjadikan setiap perusaha an yang berdiri dan berjalan diindonesia 

menjadi perusahaan yang baik dengan persaingan usaha yang baik pula, 

dimana dengan demikian akan terjalin hubungan baik antar perusahan dan 

akan menjadikan Indonesia menjadi Negara yang berkembang pesat, yang 

akan mampu nantinya menciptakan lowongan pekerjaan yang banyak dan 

layak bagi masyarakat Indonesia. 

2. Pemerintah harus lebih meningkatkan ketegasan dalam 

mengimplementasikan atau menerapkan setiap aturan yang telah dibuat 

dengan semaksimal mungkin, dengan demikian hokum atau peraturan 

yang telah dibuat akan mendapat kekuatan hokum yang jelas dan akan 

memberikan efek jera bagi setiap yang melakukan pelanggaran terhadap 

aturan tersebut. Khususnya yaitu pada undang undang nomor 30 tahun 

2000 tentang rahasia dagang ini. Dengan tujuan tidak ada lagi pihak 

dirugikan kedepannya. 

Itulah kesimpulan dan saran dari penulis atas peneltian ini, semoga 

dengan selesainya hasil penetian ini, mampu memberikan manfaat bagi semua 

kalangan. Khususnya pada kalangan ilmu hukum.


