
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kemajuan dunia perdagangan tidak dapat dilepaskan dari pembangunan di 

bidang ekonomi yang pelaksanaannya dititikberatkan pada sektor industri. Salah satu 

kendala dalam melakukan pembangunan di Indonesia khususnya dibidang ekonomi 

adalah faktor perangkat hukum yang masih perlu dikembangkan dan ditegakkan guna 

mengimbangi kebutuhan dan kemajuan masyarakat.1 Globalisasi merupakan bagian 

dari dunia saat ini, semua hal ada kaitannya dengan globalisasi. Globalisasi 

mempengaruhi ekonomi dunia, menciptakan perdagangan internasional, berbagai 

kemajuan produk dan teknologi yang mempermudah hidup manusia. Berkembangnya 

teknologi menuntut perusahaan untuk terus berinovasi agar tetap dapat menghasilkan 

produk mengikuti perkembangan zaman dalam memenuhi kebutuhan dari konsumen. 

Penciptaan inovasi tersebut tentunya memerlukan biaya yang tidak murah sehingga 

harus dilindungi. Para pencetus inovasi merasa bahwa tidak ada proteksi terhadap hasil 

temuan/ciptaan mereka, sehingga mengusulkan adanya perlindungan terhadap hal ini.2 

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan kekayaan atas segala hasil 

produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan seni, sastra, gubahan 

lagu, karya tulis, karikatur dan lain lain yang berguna untuk manusia. Objek yang diatur 

dalam HKI adalah karya karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual 

manusia. Sistem HKI merupakan hak privat. Seseorang bebas untuk mengajukan 

                                                
1 Ranti Fauza Mayana, Perlindungan Desain Industri Di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas, (Jakarta: PT 
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permohonan atau mendaftarkan karya intelektualnya atau tidak. Hak eksklusif yang 

diberikan oleh negara kepada individu pelaku HKI (inventor, pencipta, pendesain, dan 

sebagainya) tidak lain dimaksudkan sebagai penghargaan hasil karya (kreativitasnya) 

dan agar orang lain termotivasi untuk dapat lebih lanjut mengembangkannya lagi, 

sehingga dengan sistem HKI tersebut, kepentingan masyarakat ditentukan melalui 

mekanisme pasar. Disamping itu, sistem HKI menunjang diadakannya sistem 

dokumentasi yang baik atas segala bentuk kreativitas manusia sehingga kemungkinan 

dihasilkannya teknologi atau karya lainnya yang sama, dapat dihindari atau dicegah. 

Dengan dukungan dokumentasi yang baik tersebut, diharapkan masyarakat dapat 

memanfaatkannya dengan maksimal untuk keperluan hidupnya atau 

mengembangkannya lebih lanjut untuk memberikan nilai tambah yang lebih tinggi 

lagi.3 HKI memiliki nilai ekonomi yang memerlukan perlindungan hukum dan 

perlindungan hukum hanya relevan diperlukan dalam kerangka kebutuhan 

perlindungan bagi “asset” intelektual yang memiliki nilai ekonomi.4 

Pada masa modern saat ini perdagangan meningkat sangat pesat. Tidak dapat 

dipungkiri bahwa perdagangan bebas dan globalisasi ekonomi dapat menimbulkan 

akibat yang dapat merugikan berbagai pihak sehingga peranan hukum disini sangatlah 

penting. Globalisasi ekonomi dan perdagangan dunia telah menjadi isu yang senantiasa 

menarik karena dampaknya  bagi umat manusia di dunia, tidak saja bagi masyarakat di 

negara maju, tetapi juga di negara-negara berkembang.5 Dewasa ini, kasus pelanggaran 

hak atas kekayaan intelektual (HAKI) menjadi kasus yang sering terjadi di sektor 

Industri di Indonesia. Kasus tersebut terkait dengan domain HAKI, yakni kasus 

                                                
3 Ibid 
4 Henry Soelistyo, Hak Kekayaan Intelektual Konsepsi, Opini, dan Aktualisasi Buku Pertama, (Jakarta: Penaku, 
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pelanggaran hak cipta, paten, merek, desain industri, dan rahasia dagang. Padahal 

sangat diharapkan sektor industri di Indonesia mampu memenuhi bisnis etis yang sesuai 

dengan aturan main. Sehingga baik pelaku industri maupun masyarakat dapat 

menikmati hasil dari sektor industri tersebut dengan baik dan benar.6 

HKI merupakan hasil kerja otak yang di keluarkan atau di ungkapkan kedalam 

suatu bentuk nyata, baik materiil maupun imateriil. Adapun definisi lain dari HKI 

adalah kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan diperlakukan sama dengan bentuk-

bentuk kekayaan lainnya.7 Dari penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa 

banyak hal yang dapat dilindungi oleh HKI baik itu yang bersifat informasi yang 

menyangkut nilai ekonomis atau komersial di dalamnya. Namun nyatanya banyak yang 

belum paham mengenai adanya perlindungan terhadap HKI itu sendiri seperti misalnya 

seniman atau penemu baru yang tidak mengetahui bahwa Ia memiliki hak untuk dapat 

melindungi hasil karyanya dari duplikat atau peniruan yang mungkin pihak yang tidak 

bertanggung jawab lakukan. Hal semacam ini dapat terjadinya karena kurangnya 

sosialisasi terhadap masyarakat sehingga masyarakat akan menganggap bahwa proses 

pengurusan pedafataran yang terlalu sulit sehingga masyarakatpun akan enggan untuk 

mau mendafatarkan produk atau hasil karya yang mereka punya. Hal ini dapat berakibat 

luas terhadap pelanggaran yang ditimbulkan dari HKI seperti di bidang hak cipta, 

merek, maupun desain industri yang banyak kita temui bahwa adanya karya intelektual 

yang tidak diketahui siapa peciptanya.  

Desain industri merupakan aspek HKI yang cukup penting bagi masyarakat 

industri. Namun demikian, ternyata aspek-aspek yang menyangkut desain industri 

masih sering dilupakan dan masih dilihat dengan sebelah mata. Padahal, dukungan 
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aspek desain ini sangat penting untuk menghasilkan suatu produk yang menarik minat 

konsumen. Aspek desain industri dapat mencakup desain produk seperti mesin-mesin 

pertanian, furnitur, garmen, kerajinan, maupun kemasan dari suatu produk.8 Pada 

dasarnya objek yang dilindungi dalam sistem perlindungan desain industri adalah kreasi 

desain industri yang diterapkan pada produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan 

tangan yang penekanannya pada aspek keindahan yang bisa berupa kesan estetis yang 

dapat memberikan daya tarik dalam pemasaran produk.9 

Desain Industri termasuk juga bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI). 

Pengaturan mengkhususkan kepada desain industri terdapat pada Undang-Undang No. 

31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (UUDI 2000).10 UU Desain Industri merupakan 

suatu perangkat hukum yang bertugas melakukan perubahan sosial, termasuk membuat 

sebanyak mungkin warga masyarakat memanfaatkan dan menghormati hak desain 

industri.11 Tidak semua desain industri yang baru dapat diberikan hak atas desain 

industri dan perlindungan hukum. Pasal 4 Undang-Undang Desain Industri mengatur 

tentang desain industri yang tidak mendapat perlindungan, yakni desain industri yang 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, 

agama, dan kesusilaan. Selain itu hak desain industri baru akan diberikan kepada desain 

industri yang bersifat novelty (baru) dan telah terdaftar. Hanya desain industri yang 

mempunyai kebaruan saja yang diberikan perlindungan hukum dan dengan sendirinya 

dapat didaftarkan. Pendaftaran merupakan syarat mutlak agar industri yang mempunyai 

kebaruan dapat diberikan perlindungan hukum dalam jangka waktu tertentu.12  

                                                
8 Sudarmanto, KI dan HKI Serta Implementasinya Bagi Indonesia, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012), 

hal.74-75 
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Persada), hal.472 
11 Yoan Nursari Simanjuntak, Hak Desain Industri,  (Surabaya: Srikandi, 2006), hal. 4 
12 Sri Rahayu, “Kriteria Syarat Subjektif Pendaftaran Desain Industri”, Skripsi, (Yogyakarta, Fakultas Hukum 

Universitas Islam Indonesia, 2004), hal.24-25 



Pada nyatanya kesadaran akan pentingnya suatu desain industri sangat minim 

dalam masyarakat maupun pemerintahan di Indonesia yang pada nyatanya suatu desain 

sangatlah penting karena dalam dunia komersil desain merupakan hal yang digunakan 

untuk menarik minat dari para pembeli dan merupakan lambang maupun bentuk yang 

dapat menjadi suatu ciri khas untuk bisa membedakan satu dengan yang lainnya. Seperti 

halnya dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri 

yang pada intinya menyebutkan bahwa suatu desain dapat dilindungi apabila memenuhi 

unsur sebagai desain industri yang dianggap baru yang belum ada pengunggkapan 

sebelumnya. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri 

ditentukan adanya masa dispensasi 6 (enam) bulan untuk tidak dianggap telah 

diumumkan, apabila desain industri tersebut dipertunjukkan dalam suatu pameran 

nasional atau internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui secara 

resmi. Demikian pula apabila dalam waktu 6 (enam) bulan setelah terjadinya hal-hal 

tersebut di atas, permintaan pendaftaran atas desain industri yang bersangkutan masih 

dapat diterima dan tidak dianggap hilang kebaruannya. Maka dapat diambil kesimpulan 

bahwa pendaftaran desain di Indonesia mengutamakan pada ketentuan first to file yaitu  

siapa yang mendaftar lebih dahulu maka dia yang dianggap sebagai pemilik desain 

tersebut.  

Dalam ketentuan first to file tersebut dapat merugikan pihak yang menganggap 

bahwa dirinya sebagai yang pertama atau sebagai pencipta dari suatu desain, apabila 

pencipta tersebut tidak mengetahui bahwa desainnya telah di tiru dan didaftarkan lebih 

awal maka desain yang diciptakan tersebut akan seutuhnya menjadi milik si peniru 

tersebut dan diakui secara hukum oleh negara. Tentu hal ini menjadi kelemahan dari 

UUDI dan hal ini dapat sangat merugikan pihak pencipta yang asli apabila tidak 

mengetahui dan paham betul mengenai adanya UUDI tersebut.  



Dalam hal yang telah dijelaskan tersebut maka penulis ingin menganalisis 

mengenai perlindungan desain industri dilihat dari segi Perdata dimana dapat terjadi 

kerugian dari pihak pencipta asli terhadap pihak yang menjiplak hasil ciptaan dari 

pencipta asli tersebut maupun adanya itikad tidak baik dari pihak yang ingin mengambil 

keuntungan semata dari suatu desain yang ada. Dimana dalam hal ini desain sebagai 

suatu karya yang dihasilkan berdasarkan kemampuan imajinasi dan pikiran, juga 

keterampilan, atau keahlian yang dituangkan kedalam bentuk yang khas dan bersifat 

pribadi yang menjadi landasan bagi perlindungan yang efektif terhadap berbagai bentuk 

kecurangan dengan cara membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, 

dan/atau mengedarkan hasil ciptaan yang sudah diberi hak desain industri yang telah 

dikenal secara luas. Dengan demikian desain industri mempunyai peranan penting 

dalam hal meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang ada.  

Sebagai contoh kasus dalam hal ini yaitu terdapat dalam TINJAUAN YURIDIS 

TERHADAP PERLINDUNGAN DESAIN INDUSTRI (STUDI KASUS NOMOR 

32/PDT.SUS-DESAIN INDUSTRI/2016/PN.NIAGA.JKT.PST JO. PUTUSAN 

NOMOR 295 K/PDT.SUS-HKI/2017 JO. PUTUSAN NOMOR 75 PK/PDT.SUS-

HKI/2019). Dalam kasus ini, terdapat 3 (tiga) pihak yang menjadi Penggugat yaitu 

Perkumpulan Sanitary Indonesia (PERSANDO), PT. Surya Toto Indonesia, dan 

PT.Onda Omega Industri yang dimana mereka menuntut pihak Tergugat yang terdiri 

dari 6 (enam) pihak Tergugat yaitu Alesky Bagoes M.B., S.H., M.H., H. Syamsul Syah 

Alam, Rani Liono, Mulyadi, Steffi Billianto, Santo Setiawan, dan adapun Turut 

Tergugat yaitu Direktorat Jenderal HKI. Para Penggugat menggugat pihak Tergugat 

karena merasa keberatan dengan keberadaan sertifikat desain industri yaitu produk 

sanitary yang masing-masing pihak Tergugat miliki dengan total 94 (sembilan puluh 

empat) sertifikat desain industri karena Penggugat menganggap bahwa sertifikat desain 



industri tersebut tidak memiliki nilai kebaruan atau sama dengan pengungkapan yang 

sudah ada sebelumnya dan telah menjadi public domain, karena telah digunakan dan 

diperdagangkan baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia oleh para Penggugat 

ataupun oleh pihak lain jauh sebelum para Tergugat mengajukan permohonan 

pendaftarannya pada Turut Tergugat yaitu Dirjen HKI. Selanjutnya pihak Tergugat 

merasa bahwa sertifikat desain industri yang mereka miliki sudah memenuhi nilai 

kebaruan karena telah dikeluarkannya sertifikat desain industri pada 94 (Sembilan 

puluh empat) produk yang mereka miliki sehingga dalam hal ini para Tergugat telah 

memenuhi prosedur pendaftaran desain industri yang sesuai dengan peraturan yang ada 

dan oleh Turut Tergugat telah dikeluarkannya sertifikat desain industri tersebut. Namun 

halnya, para Penggugat menganggap bahwa pihak Tergugat tidak memiliki itikad baik 

dengan mendaftarkan desain industri yang sudah diketahui secara umum bahwa produk 

sanitary tersebut sudah ada sejak lama dan sudah diperdagangkan secara bebas sehingga 

dengan adanya sertifikat dari desain industri yang para Tergugat miliki tersebut telah 

menghambat penjualan maupun pendistribusian produk sanitary tersebut dan tidak bisa 

secara bebas diperjualbelikan lagi dengan adanya perlindungan dari produk tersebut 

karena sudah adanya sertifikat desain industri yang para Tergugat miliki. Dalam tingkat 

pertama Pengadilan Negeri Hakim memenangkan pihak Penggugat dengan 

membatalkan 94 (Sembilan puluh empat) sertifikat desain industri miliki para Tergugat 

karena dianggap tidak memiliki nilai kebaruan dan menyatakan pihak Tergugat 

memiliki itikad buruk dalam mengajukan pendaftaran sertifikat desain industri tersebut. 

Lalu, pihak Tergugat mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung dan pada tingkat 

Kasasi hakim tetap memenangkan pihak Penggugat karena dianggap bahwa pada judex 

facti putusan PN Niaga tersebut tidak ditemukan adanya kesalahan ataupun melanggar 

ketentuan hukum dan hakim pada tingkat Kasasi tetap membatalkan ke- 94 (Sembilan 



puluh empat) sertifikat desain industri milik para Tergugat. Selanjutnya, karena pihak 

Tergugat tidak merasa puas dengan putusan di tingkat Pengadilan Nergeri dan Kasasi, 

pihak Tergugat mengajukan kembali ke tingkat Peninjauan Kembali atau PK, namun 

sama hal nya di tingkat Peninjauan Kembali pun Majelis Hakim tetap memenangkan 

pihak Penggugat dan tidak mengubah putusan terdahulu.  

Dalam kasus tersebut Majelis Hakim telah memenangkan pihak Penggugat 

karena Majelis Hakim melihat bahwa benar nyatanya 94 (Sembilan puluh empat) 

sertifikat desain industri yang Tergugat miliki tidak memenuhi unsur kebaruan dan 

sudah menjadi public domain atau milik publik, dalam hal ini pihak Penggugat sudah 

sesuai dengan mengacu pada pasal 38 ayat (1) UUDI yaitu “Gugatan pembatalan 

Desain Industri dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan 

sebagaimana dalam Pasal 2 dan Pasal 4 kepada Pengadilan  Niaga.”13 

 

 

 

 

 

Penulis ingin menganalisis mengenai perlindungan desain industri yang berdasarkan pada latar 

belakang yang telah dikemukakan diatas penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam tugas 

akhir ini, dengan judul:  

“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN DESAIN INDUSTRI (STUDI 

KASUS NOMOR 32/PDT.SUS-DESAIN INDUSTRI/2016/PN.NIAGA.JKT.PST JO. 

                                                
13 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Pasal 38 ayat (1) 



PUTUSAN NOMOR 295 K/PDT.SUS-HKI/2017 JO. PUTUSAN NOMOR 75 

PK/PDT.SUS-HKI/2019) 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan sebuah pokok 

masalah sebagai berikut : 

1.2.1 Bagaimana pengaturan mengenai perlindungan hukum desain industri 

di Indonesia? 

1.2.2 Bagaimana penerapan perlindungan hukum desain industri dilihat dari 

Putusan Pengadilan Niaga Nomor 32/PDT.SUS-DESAIN 

INDUSTRI/2016/PN.NIAGA.JKT.PST JO. PUTUSAN NOMOR  295 

K/PDT.SUS-HKI/2017 JO. PUTUSAN NOMOR 75 PK/PDT.SUS-

HKI/2019? 

 

 

 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap desain industri 

di Indonesia. 

1.3.2 Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum desain industri dilihat 

dari Putusan Pengadilan Niaga Nomor 32/PDT.SUS-DESAIN 

INDUSTRI/2016/PN.NIAGA.JKT.PST JO. PUTUSAN NOMOR  295 



K/PDT.SUS-HKI/2017 JO. PUTUSAN NOMOR 75 PK/PDT.SUS-

HKI/2019. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Segi Akademis 

Dilihat dari segi akademis, kegunaan dari penelitian ini adalah memberikan 

wawasan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang 

hukum mengenai hak kekayaan intelektual khususnya dalam bidang desain 

industri.  

1.4.2 Segi Praktis 

Dilihat dari segi praktis kegunaan dari penelitian ini yaitu dapat dijadikan 

sebagai bahan     pertimbangan dalam melakukan penelitian selanjutnya 

dalam penelitian di bidang hukum  kekayaan intektual khususnya yang 

berkaitan dengan desain industri. Penelitian ini juga   dapat dijadikan 

sebagai informasi untuk kepahaman masyarakat khususnya untuk para 

pemegang hak desain yang dimilikinya.  

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi mengenai materi pendahuluan yang berisi gambaran permasalahan 

singkat yang saling berkaitan untuk dikaji dalam penelitian ini, yang diuraikan dalam 

latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, 

dan sistematika penulisan. 

 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 



Bab ini akan menguraikan dan menjelaskan mengenai kerangka teoritis yang berisi 

mengenai definisi Hukum Kekayaan Intelektual secara umum, definisi Desain Industri, 

Subjek Desain Industri, Objek Desain Industri, Asas-Asas Perlindungan Desain 

Industri, Prinsip-Prinsip Perlindungan Desain Industri, Jangka Waktu Perlindungan 

Desain Industri, Pendaftaran Permohonan Desain Industri, Pengalihan Hak Desain 

Industri, Penyelesaian Sengketa Desain Industri. Bab ini juga berisi mengenai landasan 

konseptual yang menguraikan definisi terminologi yang digunakan penulis sebagai 

acuan penelitian ini agar tidak terjadi perluasan makna atau penyimpangan dalam 

penulisan skripsi ini. 

  

BAB III  : METODE PENELITIAN 

Metode penelitian berisi mengenai metode penelitian yang penulis gunakan untuk 

menjawab permasalahan pada topik yang dibahas dalam skripsi ini. Metode penelitian 

diuraikan melalui Jenis Penelitian, Jenis Data, Data Yang Diperlukan, Teknik 

Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data.  

 

BAB IV  : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini  akan menjelaskan mengenai pengaturan materi pokok yang secara khusus 

mengulas mengenai ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain 

Industri yang dirinci dan dianlisis dengan kasus Putusan Pengadilan Niaga Nomor 

32/PDT.SUS-DESAIN INDUSTRI/2016/PN.NIAGA.JKT.PST JO. PUTUSAN 

NOMOR  295 K/PDT.SUS-HKI/2017 JO. PUTUSAN NOMOR 75 PK/PDT.SUS-

HKI/2019. 

 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 



Pada bab ini penulis akan menyampaikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil 

penelitian disertai dengan saran yang relevan. 

 


