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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Setiap hasil karya yang dihasilkan seseorang oleh karena kemampuan 

intelektualnya berhak diberikan perlindungan. Istilah perlindungan terhadap Hak 

Kekayaan Intelektual di Indonesia tidak seaktual negara-negara lainnya. Hal ini 

disebabkan karena Indonesia masih dianggap lemah dalam memberantas 

pelanggaran-pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual. Lemahnya payung 

hukum dalam melindungi hak-hak eksklusif individual menjadi penyebab utama 

menjamurnya pelanggaran-pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI). 

Pada umumnya masyarakat kurang mengetahui secara benar konsepsi Hak 

Kekayaan Intelektual. Masyarakat juga masih rancu dalam memahami konsepsi HKI 

ini terbukti dari masih banyaknya pernyataan yang mencampuradukkan batasan serta 

pengertian HKI tersebut. Lebih dari itu, kalangan pencipta seperti seniman, desainer 

(Pendesain), maupun para penemu masih kurang memahami bahwa mereka memiliki 

hak atas karya-karya intelektual mereka sendiri. Mereka juga tidak mengetahui kapan 

dan bagaimana harus menegakkan atau mempertahankan hak tersebut.  

Hak Kekayaan Intelektual pada intinya merupakan hak yang berasal dari hasil 

daya pikir manusia yang di ekspresikan dalam berbagai bentuk yang memiliki 
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manfaat dalam kehidupan manusia. Artinya, Hak Kekayaaan Intelektual adalah suatu 

bentuk kekayaan bagi pemiliknya dan dari kepemilikannya itulah seorang mendapat 

keuntungan secara ekonomis. Oleh karena HKI dapat dimiliki oleh seseorang maka 

HKI tergolong benda , yaitu benda bergerak tidak berwujud (intangible assets) karena 

HKI dapat dijadikan objek hak milik. 

 Dalam konsep kebendaan, hak milik menunjuk kepada hak atas suatu benda 

secara konkret yang dimiliki oleh seseorang yang disebut pemilik. Sebagai benda, 

sifat-sifat hak kebendaan melekat juga pada HKI. Salah satunya dapat dialihkan 

kepada pihak lain.
1
 

Ada beberapa teori dasar perlindungan HKI yang dikemukakan oleh Robert C. 

Sheerwood sebagaimana dikutip oleh Ranti Fauza Mayana dalam buku Perlindungan 

Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas. Menurut Sherwood, 

terdapat lima teori dasar perlindungan HKI : 

1. Reward Theory 

Reward Theory memiliki makna yang sangat mendalam, yaitu pengakuan 

terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh penemu, pencipta, 

pendesain sehingga ia harus diberi penghargaan sebagai imbalan atas upaya 

kreatifnya dalam menemukan atau menciptakan  karya intelektualnya. 

2. Recovery Theory 

                                                            
1Sudaryat dkk, Hak Kekayaan Intelektual (Jakarta: Oase media, 2010), Hal 17 
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Dalam Recovery Theory ini, dinyatakan bahwa penemu, pencipta atau 

pendesain yang telah mengeluarkan waktu, biaya, serta tenaga untuk 

menghasilkan karya intelektualnya harus memperoleh kembali apa yang telah 

dikeluarkannya. 

3. Incentive Theory 

Dalam Incentive Theory ini, dikaitkan antara pengembangan kreativitas 

dengan memberikan insentif kepada para penemu, pencipta, pendesain. 

Berdasarkan teori ini, insentif perlu diberikan untuk mengupayakan 

terpacunya kegiatan-kegiatan penelitian yang berguna. 

4. Risk Theory 

Dalam Risk Theory dinyatakan bahwa karya mengandung resiko. HKI 

merupakan hasil penelitian yang mengandung resiko yang memungkinkan 

orang lain terlebih dahulu menemukan cara tersebut atau memperbaikinya. 

Dengan demikian adalah wajar bila negara memberikan perlindungan hukum 

terhadap upaya atau kegiatan yang mengandung resiko tersebut. 

5. Economic Growth Stimulus Theory 

Dalam Economic Growth Stimulus Theory diakui bahwa perlindungan atas 

HKI merupakan alat pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah 

keseluruhan tujuan dibangunnya sistem perlindungan atau HKI yang efektif. 

Desain Industri mulai dikenal pada abad ke-18 terutama di negara yang 

mengembangkan revolusi industri, yaitu Inggris. Temuan-temuan besar seperti mesin 
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uap, mesin cetak dan lain-lain membuat para inventor dan  perusahaan besar mulai 

sering memamerkan hasil-hasil temuan mereka. Namun, bersamaan dengan 

ditemukannya teknologi industri timbul kekhawatiran bahwa ada kemungkinan ide 

atau gagasan-gagasan mereka dicuri oleh pesaing-pesaing bisnis mereka atau orang 

yang akan menggunakannya tanpa izin dan mengambil keuntungan pribadi, tanpa 

memperhatikan hak-hak penemu, sehingga mereka enggan ikut dalam pameran-

pameran internasional (world fair) . 
2
 

Awalnya, belum ada pengaturan mengenai Desain Industri tetapi rumusan 

Desain Produk Industri telah ada dan pertama kali dicantumkan dalam penjelasan 

Pasal 17 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian. Menurut 

sumber tersebut, Desain Produk Industri adalah hasil rancangan suatu barang jadi 

untuk diproduksi oleh suatu perusahaan industri. Sementara itu, Pasal 1 angka 1 

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri mengartikan : 

“Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk,konfigurasi, komposisi 

garis, komposisi warna, komposisi garis dan warna, atau gabungan 

daripadanya yang berbentuk tiga atau dua dimensi, serta dapat dipakai untuk 

menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan 

tangan”. 

Senada dengan definisi tersebut, Cornish and Llewelyn berpendapat bahwa 

Desain Industri sebagai elemen utama dalam usaha produksi harus disajikan dengan 

                                                            
2Artikel tentang perkembangan desain industri , http://www.atmajaya.ac.id/content.asp?f=23&id=5434 

, diakses tanggal 06 Oktober 2011 

http://www.atmajaya.ac.id/content.asp?f=23&id=5434,%20diakses
http://www.atmajaya.ac.id/content.asp?f=23&id=5434,%20diakses
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tampilan yang menarik. Pendapat tersebut tertuang dalam bukunya Intelectual 

property : Patents, Copyrights, Trade Marks and Allied Rights, yang menyebutkan : 

”Industrial Designs are primarily those elements incorporated into mass 

produced product that aim to enchance their attractiveness by their 

appeareance.”
3
 

Desain Industri tidak dapat dipisahkan dengan bidang Hak Cipta. Desain 

Industri dianggap sebagai bagian pekerjaan artistik atau paling tidak bagian seni pakai 

(applied art). Anggapan tersebut terus dipertahankan di Inggris sampai terbentuknya 

Undang-undang Hak Cipta, Desain dan Paten tahun 1988.
4
  

Desain Industri merupakan bagian dari Kekayaan Intelektual sama halnya 

dengan Hak Cipta, Merek, dan Paten. Oleh karena itu Desain Industri perlu 

mendapatkan perlindungan hukum. Tetapi, harus dicatat bahwa dari segi fitur, fungsi, 

nilai manfaat maupun konsep perlindungan hukumnya, sesungguhnya terdapat 

perbedaan yang esensial antara kreasi Desain Industri dengan Hak Cipta, Merek 

ataupun Paten. Di Indonesia sendiri, Desain Industri sudah diakui berbeda dengan 

Hak Cipta.
5
 

                                                            
3 Cornish&LLewelyn, Intelectual Property : Patents, Copyrights, Trade Marks and Allied Rights, 

(Thomson,Sweet&Maxwell :2007), hal 567 

4 Sudaryat dkk, Op.Cit.,  hal 117 

5Ibid,  hal 118 
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Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang terus berkembang, dinamika 

perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi khususnya pada sektor industri dan 

perdagangan pun terus berkembang pesat. Sektor industri merupakan penghasil 

produk yang dihasilkan dengan menggunakan teknologi yang modern. Yang mana 

hal tersebut dipersiapkan untuk menghadapi persaingan yang lebih berkompeten 

dalam era globalisasi. Ketika suatu perusahaan terlibat dalam suatu persaingan, maka 

akan dilakukan segala cara untuk memenangkan persaingan tersebut. Dalam 

menghadapi persaingan tersebut sekarang ini diharapkan pertumbuhan ekonomi 

untuk tidak mengesampingkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Karena Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi adalah satu faktor yang sangat membantu dalam 

mengungguli persaingan dengan menggunakan keunggulan berupa kemampuan Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi, yang sangat berkaitan dengan bidang Kekayaan 

Intelektual.  

Melihat hal-hal tersebut dan berhubung belum diaturnya perlindungan hukum 

mengenai Desain Industri, Indonesia kemudian membuat Undang-undang Nomor 31 

tahun 2000 tentang Desain Industri. Undang-undang ini dibuat dengan tujuan untuk 

menjamin perlindungan hak-hak pendesain serta menetapkan hak dan kewajibannya 

agar supaya pihak yang tidak berhak tidak menyalahgunakan hak Desain Industri 

tersebut. 

Kebutuhan  perlindungan hukum bagi Desain Industri ini dimotori 

sekelompok profesional, Patent Lawyers yang sedang berkumpul  di Vienna, Austria 
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dalam suasana Vienna World Fair pada tahun 1873. Pada 1883 mereka mengadakan 

konvensi di Paris yang kemudian dikenal dengan The Paris Convention for the 

Protection of  Industrial Property. Saat ini Paris Convention mengakomodasi 

perlindungan penemuan-penemuan di bidang industri seperti hak atas Paten, Merek, 

Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Indikasi Geografis, Varietas 

Tanaman termasuk Desain Industri. 

Dalam pertemuan Putaran Uruguay di Marrakesh, Maroko 1994, Indonesia 

hadir dan menandatangani The Final Act Embodying the Results of The Uruguay 

Round of Multilateral Trade Negotiations yang menghasilan dibentuknya organisasi 

perdagangan dunia (World Trade Organization). Moment ini mempunyai arti yang 

luas dan dalam bagi Indonesia, baik secara politis, ekonomi maupun hukum. Dengan 

menjadi anggota WTO yang mempunyai hak-hak sebagai anggota, Indonesia juga 

memiliki kewajiban-kewajiban antara lain mentaati seluruh keputusan-keputusan 

yang diambil organisasi ini.  

Di dalam dokumen The Final Act terdapat lampiran Trade Related Aspect of 

Intellectual Property (Aspek-aspek Dagang Kekayaan Intelektual). Dampak dari hal 

itu ada kewajiban bagi negara anggota untuk  melakukan harmonisasi peraturan-

peraturan termasuk peraturan Kekayaan Intelektual. Dalam kerangka itu pula, 

pemerintah Indonesia mengesahkan beberapa peraturan HKI, yaitu Undang-undang 

No. 29 Tahun 2000 Tentang Varietas Tanaman; Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 
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Tentang Rahasia Dagang; Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain 

Industri; Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit 

Terpadu.  

Dengan diundangkannya beberapa peraturan perundang-undangan baru 

tersebut maka Hak Atas Kekayaaan Intelektual menjadi sangat penting, dikarenakan 

Hak Atas Kekayaaan Intelektual merupakan Undang-undang yang dibuat untuk 

melindungi bidang-bidang yang bersangkutan dengan Kekayaan Intelektual serta 

untuk menghindari kemungkinan pemalsuan atau persaingan curang. 

Dalam kerangka aktivitas industri, terutama untuk menciptakan berbagai 

produk industri diperlukan rancangan model yang sering disebut Desain Industri. 

Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 menyebutkan : 

”Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara 

Republik Indonesia kepada pendesain atau hasil kreasinya untuk selama 

waktu tertentu untuk menggunakan hak itu sendiri, atau memberikan 

persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.” 

Harus diakui, perlindungan atas hak Desain Industri ini akan mendukung dan 

menjamin perlindungan hukum bagi kalangan perusahaan dan pendesain dalam 

pemasaran sebuah produk ke masyarakat. Hal ini penting, realitanya kesadaran 

masyarakat khususnya perusahaan dan pendesain terhadap pemahaman desain 

industri masih sangat rendah. Sejauh ini, karena sosialisasinya tidak intensif, maka 
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pemahaman masyarakat juga masih terbatas.
6
 Hal itu tampak dari rendahnya 

kesadaran untuk mendaftarkan Desain Industri sebelum hasil produknya itu 

dipasarkan. Akibatnya, terdapat praktek persaingan curang yang merugikan. 

Diantaranya, dengan membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan atau 

mengedarkan barang-barang, dimana komoditas barang tersebut sudah diberi hak 

Desain Industri.  

Untuk mencegah terjadinya praktek persaingan usaha tidak sehat yang 

menimbulkan kerugian maka Undang-undang Desain Industri diharapkan dapat 

menjalankan peranannya dengan baik dalam melindungi hak dan kewajiban 

pendesain sebagai subyek Desain Industri maupun melindungi obyek Desain Industri 

itu sendiri.  

Obyek Desain Industri adalah barang atau produk
7
 yang merupakan desain 

yang digunakan dalam proses industri, karena itu desain industri merupakan karya 

intelektual di bidang industri.  

Pemegang hak Desain Industri adalah seorang atau beberapa orang yang 

menghasilkan Desain Industri. Desain Industri juga dapat dihasilkan oleh mereka 

                                                            
6 Henry Soelistyo Budi, Artikel Tantangan Aktualisasi Perlindungan Industri, hal 1 

7 Product means any industrial or handicraft item or other than a computer program an in particular, 

including packaging,get-up, graphic symbol, typographic typefaces and parts intended to be 

assembledin to a complex product” (Design Regulation, Art 3”Desain Directive, Art 

1;RDA1949,s.1(3)). 
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yang berada dalam hubungan dinas atau hubungan kerja, yang juga dianggap sebagai 

subyek hak Desain Industri
8
. Pemegang hak harus mendapatkan perlindungan atas 

Desain Industrinya agar pendesain tersebut menjadi lebih bersemangat untuk 

menciptakan karya desain-desain baru untuk barang yang diproduksi oleh perusahaan 

pemiliknya. 

Dengan mempertimbangkan hal-hal diatas dan sebagai rasionalitas mengenai 

perlunya perlindungan hukum terhadap desain industri, maka dipandang perlu untuk 

menjamin perlindungan hak-hak pendesain dan menetapkan hak dan kewajibannya 

serta menjaga agar pihak yang tidak berhak tidak menggunakan desain industri 

tersebut. Ini berarti, terdapat kebutuhan untuk memberikan landasan hukum bagi 

perlindungan yang efektif menghadapi berbagai bentuk kecurangan seperti membuat, 

memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan atau mengedarkan secara tanpa izin 

barang-barang komoditas yang telah diberi hak Desain Industri . 

Sejauh ini, catatan hukum HKI menampilkan bnyaknya kasus-kasus 

pelanggaran Hak Cipta, Paten, Merek dan Desain Industri. Perkembangan terakhir 

menunjukkan meningkatnya kasus-kasus pelanggaran Desain Industri, baik yang 

menyangkut desain produk-produk sederhana maupun yang relatif canggih. 

Diantaranya, sengketa antara PT Hitachi Construction Machinery Indonesia dan PT 

Basuki Pratama Engineering. Kasus ini merupakan salah satu sengketa mengenai 

                                                            
8 Sudaryat dkk, Op.Cit.,  hal 123. 
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pelanggaran Desain Industri yang cukup kompleks serta rumit. Sengketa tersebut 

merupakan tantangan, terutama bagi aparat penegak hukum dalam mewujudkan 

pelaksanaan perlindungan hukum Desain Industri yang efektif dan memadai.
9
 

Permasalahan mengenai Hak Kekayaan Intelektual akan menyentuh berbagai 

aspek seperti aspek teknologi, industri, sosial, budaya, dan berbagai aspek lainnya. 

Namun aspek terpenting jika dihubungkan dengan upaya perlindungan bagi karya 

intelektual adalah aspek hukum. Hukum diharapkan mampu mengatasi berbagai 

permasalahan yang timbul berkaitan dengan penyalahgunaan atau penyimpangan atas 

karya-karya Hak Kekayaan Intelektual tersebut. Dalam hal ini, hukum harus dapat 

memberikan perlindungan bagi karya intelektual, sehingga mampu mengembangkan 

iklim yang kondusif bagi berbagai bentuk kreasi masyarakat yang akhirnya bermuara 

pada tujuan berhasilnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.
10

 

Sesuai dengan pemikiran diatas, dapat disimpulkan bahwa desain industri 

dalam dunia industri dan perdagangan mempunyai peranan penting dalam 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dalam kaitan inilah desain industri harus lebih 

dipacu dan lebih ditingkatkan agar dapat menghadapi persaingan yang ada dalam 

dunia industri dan perdagangan.  

                                                            
9 Henry Soelistyo Budi, Loc.Cit. 

10Pengakuan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia, 

(http://www.dgip.go.id/ebscript/publicportal.cgi?.ucid=376&ctid=1&id=130&type=0) , diakses 

tanggal 7 Oktober 2011 

http://www.dgip.go.id/ebscript/publicportal.cgi?.ucid=376&ctid=1&id=130&type=0
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Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis akan membahas 

permasalahan hukumnya dalam tulisan Karya Ilmiah dengan judul “Perlindungan 

Hukum Bagi Subyek dan Obyek Desain Industri Berdasarkan Undang-undang 

Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri”. Penulisan Karya Ilmiah ini, 

menggunakan studi kasus terhadap sengketa desain industri antara PT Hitachi 

Construction Machinery Indonesia dan PT Basuki Pratama Engineering. Dengan 

demikian,  penulis berharap dapat memberikan manfaat dalam bidang ilmu 

pengetahuan dan praktis dalam mengembangkan sistem perlindungan hukum  bagi 

Desain Industri di Indonesia, terutama dalam permasalahan yang menyangkut 

perlindungan terhadap obyek dan subyek Desain Industri. 

1.2 Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang masalah maka yang menjadi rumusan masalah 

adalah : 

1. Bagaimana norma pengaturan dan jaminan perlindungan bagi subyek dan 

obyek Desain Industri berdasarkan Undang-undang Nomor 31 tahun 2000 

tentang Desain Industri? 

2. Bagaimana sistem hukum di Indonesia menyelesaikan sengketa Desain 

Industri PT Hitachi Construction Machinery Indonesia melawan PT Basuki 

Pratama Engineering ? 
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1.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan penulisan ini 

adalah : 

1. Untuk menelusuri, menemukan, dan menganalisis norma serta perlindungan 

bagi subyek dan obyek hukum Desain Industri berdasarkan dengan Undang-

undang Nomor 31 Tahun 2000 

2. Untuk menelusuri, menemukan, dan menganalisis bagaimana sistem hukum di 

Indonesia menyelesaikan sengketa Desain Industri PT Hitachi Construction 

Machinery Indonesia melawan PT Basuki Pratama Engineering 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat atau kegunaan penulisan ini adalah untuk: 

1. Memahami norma apa yang mengatur serta jaminan perlindungan hukum bagi 

subyek dan obyek Desain Industri. 

2. Memahami bagaimana sistem hukum di Indonesia menyelesaikan sengketa 

Desain Industri PT Hitachi Construction Machinery Indonesia melawan PT 

Basuki Pratama Engineering 
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1.5 Sistematika Penulisan  

Skripsi ini disusun dalam beberapa Bab dan beberapa Sub Bab dengan 

sistematika sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN : 

Yakni bagian awal yang terdiri atas materi-materi pokok dan teknis yang dirinci 

dalam kerangka penulisan atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian dan sistematika penulisan 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA : 

Bab ini berisi uraian tentang teori dan konsep yang menjelaskan secara rinci 

mengenai pengertian Desain Industri dan hal apa saja yang dikategorikan sebagai 

Desain Industri berikut hak-hak subyek hukum desain industri serta 

pengaturannya dalam UU Nomor 31 tahun 2000. Kerangka teori dalam Bab II ini 

mengulas mengenai teori-teori yang relevan yang akan digunakan untuk 

menganalisis rumusan masalah, dan kerangka konseptual yang berisikan 

pengertian-pengertian dari istilah-istilah yang digunakan Penulis dalam 

melakukan penelitian skripsi ini. 

BAB III  METODE PENELITIAN :  

Dalam bab metode penelitian hukum ini pembahasannya terdiri dari Jenis 

Penelitian, Prosedur/ Cara Memperoleh Bahan Penelitian, kemudian Sifat 
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Analisis dan juga Hambatan Dalam Penelitian dan Penanggulangannya. Bab ini 

menguraikan mengenai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti 

berdasarkan topik yang Penulis bahas dalam skripsi. Adapun kegunaan dari 

metode penelitian hukum yang digunakan Penulis dalam melakukan penelitian ini 

adalah sebagai cara dalam mencari jawaban dari rumusan masalah yang telah 

diangkat oleh Penulis. 

BAB IV HASIL DAN ANALISIS : 

Yakni materi-materi pokok yang secara khusus mengulas ketentuan mengenai 

Undang-undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri yang dirinci atas 

pembahasan mengenai kasus antara PT Hitachi Construction Machinery 

Indonesia melawan PT Basuki Pratama Engineering. 

Bab V  KESIMPULAN DAN SARAN : 

Merupakan bab akhir dalam penulisan skripsi ini. Dalam bab ini Penulis 

menguraikan kesimpulan dari penelitian yang merupakan intisari dan jawaban 

yang jelas dan rinci dari rumusan masalah pada Bab I dan Bab IV, serta saran 

yang merupakan rekomendasi dari Penulis dalam rangka penyelesaian masalah 

yang ada dalam penelitian. 


