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BAB II 

GAMBARAN UMUM 

 

A. Kasus-kasus Rahasia Dagang di Indonesia 

1. PT Basuki Pratama Engineering dan PT Hitachi Construction 

Machinery Indonesia. 

Setelah menempuh penyelesaian perkara secara pidana pada 2005, 

perkara niaga pada 2006-2008 dan tata usaha negara, Basuki Pratama 

kembali menggugat Hitachi ke Pengadilan Negeri Bekasi pertengahan 

2008 lalu. Kali ini Basuki Pratama tidak mempermasalahkan desain 

industri yang mencuat sejak 2005, melainkan gugatan ganti rugi atas 

pelanggaran rahasia dagang terkait metode produksi mesin boiler (ketel 

uap). Namun gugatan itu kandas. Dalam putusan sela, Selasa (14/4) 

kemarin, majelis hakim menolak mengadili perkara tersebut. Alasannya, 

Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang mengadili sebab perkaranya 

masuk ranah Pengadilan Niaga.  

Merujuk pada posita (dasar gugatan) penggugat, majelis hakim 

menyatakan gugatan penggugat adalah tentang desain industri. Pasalnya, 

isi gugatan menguraikan tentang tahapan pembuatan mesin boiler. Yakni, 

informasi yang rinci, detail dan spesifik mengenai bagian atau produk 

alam bentuk dua dimensi, ukuran produk jumlah bagian produk dan jenis 

bahan, kreasi tentang bentuk konfigurasi yang dapat dipakai untuk 

menghasilkan suatu produk, barang komoditas industri sebagaimana 

dituangkan dalam cetak biru atau blue print. 
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Menurut majelis hakim, meskipun dalam posita atau petitum 

(tuntutan) penggugat tidak meminta pembatalan desain industri mesin 

boiler, tetapi gugatan dalam perkara berkaitan erat dengan gugatan antara 

penggugat dengan  para tergugat di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Saat 

ini, pemeriksaan perkara tersebut sedang dalam pemeriksaan di tingkat 

kasasi. 

Dalam bagian lain pertimbangannya, majelis menyatakan 

Pengadilan Negeri Bekasi belum ditetapkan sebagai Pengadilan Niaga, 

karena itu Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang memeriksa dan 

mengadili perkara Perkara No. 280/PDT.G/2008/PN.BKS. Dengan 

demikian, Pengadilan Negeri Bekasi secara absolut tidak berwenang 

memeriksa dan mengadili perkara ini. Gugatan penggugat harus 

dinyatakan tidak dapat diterima dan biaya perkara dibebankan kepada 

Penggugat, ujar ketua majelis hakim Aroziduhu Waruwu saat 

membacakan putusan.  

Pertimbangan majelis hakim senada dengan eksepsi yang diajukan 

kuasa hukum Hitachi dari Otto Hasibuan & Associates. Dalam eksepsi 

yang disampaikan Maret 2009 lalu, kuasa hukum Hitachi menyatakan 

pokok gugatan Basuki Pratama menyangkut rahasia dagang mesin boiler 

yang menjadi ranah hak kekayaan intelektual. Perkara yang berkaitan 

dengan hak kekayaan intelektual merupakan perkara perdagangan atau 

niaga yang harus diperiksa oleh Pengadilan Niaga.  
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Dalam gugatannya Basuki Pratama menuntut ganti rugi sebesar 

Rp127,7 miliar kepada Hitachi. Perusahaan penanaman modal asing itu 

dituding telah mengungkap dan menggunakan rahasia dagang metode 

produksi dan penjualan mesin boiler tanpa izin dari Basuki Pratama selaku 

pemegang hak rahasia dagang. Padahal kedua metode itu bersifat rahasia. 

Sejak 1981, Basuki Pratama merupakan perusahaan yang bergerak di 

bidang produksi mesin-mesin industri, dengan produksi awal mesin 

pengering kayu.
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2. PT. General Food Industries ( ceres ) 

Sebuah pabrik cokelat menyeret dua bekas karyawannya ke meja 

hijau. Dituduh melanggar perjanjian kerja sekaligus membocorkan rahasia 

dagang kepada pesaing. Ini bisa menjadi pelajaran untuk mereka yang 

baru diterima sebagai pekerja. Bacalah detail perjanjian yang disodorkan 

perusahaan. Jika tidak, bukan mustahil urusan seperti ini berujung ke meja 

hijau. Setidaknya demikianlah nasib yang menimpa Rachmat Hendarto, 35 

tahun, dan Andreas Tan Giok San, 34 tahun. Sejak Senin pekan lalu, dua 

karyawan PT Bumi Tangerang Mesindotama, Tangerang, itu diadili di 

Pengadilan Negeri Bandung. ”Mereka melanggar Undang-Undang 

Rahasia Dagang,” kata jaksa Ahmad Nurhidayat. PT General-lah 

perusahaan tempat mereka bekerja dulu yang memperkarakan keduanya ke 

pengadilan. General, perusahaan pengolah biji cokelat yang berlokasi di 

daerah Dayeuh Kolot, Bandung, menuduh dua karyawannya itu melanggar 
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perjanjian yang pernah disepakati. General adalah anak cabang perusahaan 

Petra Food Limited, yang berpusatdi Singapura. Andreas bekerja di 

General sejak November 1995, sedangkan Rachmat sejak April 1997.  

Di perusahaan cokelat itu, Andreas menjabat roaster engineer, 

petugas yang memastikan semua proses produksi sudah dilakukan sesuai 

dengan standar. Adapun Rachmat menjabat process engineer, yang 

tugasnya antara lain mengawasi jalannya produksi. Setelah sekitar delapan 

tahun bekerja di perusahaanitu, Rachmat memutuskan berhenti. ”Karier 

dan gaji saya sulit naik,” kata pria kelahiran Bandung ini. Menurut 

Rachmat, keluhannya itu sudah dia sampaikan ke manajemen, tapi tak 

ditanggapi. ”Di sini banyak pekerja yang sudah memasuki masa pensiun 

tapi tetap dipekerjakan,” ujarnya. Pada Juni 2005, Rachmat berhenti dari 

General. Tiga bulan kemudian, langkah yang sama diikuti Andreas. ”Di 

perusahaan ini, saya mirip ban serep, kerap dipindahkan ke sana-kemari 

tanpa penjelasan,” ujarnya. Seperti Rachmat, sekitar tiga bulan setelah 

keluar dari General, Andreas pindah ke PT Bumi Tangerang. Bisnis 

perusahaan yang berlokasi di Cibodas,Tangerang, Banten, ini mirip 

perusahaan mereka sebelumnya: bergerak di industri pengolahan biji 

cokelat. 
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