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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Sebuah barang yang akan diproduksi akan melalui tahapan yang berupa tahapan 

perancangan. Dalam merancang sebuah produk yang akan dihasilkan industri 

tertentu, bisa meliputi keseluruhan aspek bentuk dan konfigurasi dari barang tersebut, 

atau hanya bagian tertentu saja. Langkah hasil perancangan suatu barang yang akan 

diproduksi secara massal tersebut selanjutnya dapat kita sebut sebagai desain 

industri.1 Hasil karya sebuah desain industri yang dihasilkan oleh seorang perancang 

atau suatu perusahaan tersebut harus memiliki suatu perlindungan hukum.  

Pemberian Perlindungan hukum terhadap suatu desain industri kepada para 

perancang baik perseorangan maupun perusahaan dapat melindungi dan 

mempertahankan karya-karya intelektualnya, agar karya tersebut mendapat suatu 

pengakuan yang patut dihormati oleh masyarakat. Selain itu, suatu hasil ciptaan yang 

diciptakan oleh seorang pencipta juga bermanfaat bagi si pencipta itu sendiri. Oleh 

karena itu, sudah sepatutnya jika suatu ide atas sebuah ciptaan atau desain yang 

                                                            
1 Budi Santoso, Butir-Butir Berserakan tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual (Desain Industri), 
(Bandung: Mandar Maju, 2005), hal. 57. 
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terwujud nyata harus mendapatkan perlindungan yang layak dan wajar dari 

pemerintah.  

Dewasa ini permasalahan mengenai perlindungan hukum terhadap Hak atas 

Kekayaan Intelektual menjadi hal yang sering dipermasalahkan, bukan hanya banyak 

didalam negeri, tetapi juga diluar negeri. Permasalahan mengenai perlindungan 

terhadap Hak Kekayaan Intelektual ini sering kali menimbulkan banyak sengketa, 

baik yang terkait dengan sengketa mengenai Hak Cipta, Paten, Merek, Rahasia 

Dagang, maupun Desain Industri dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Dalam 

kaitan ini, Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI) 

merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam prosedur pendaftaran 

bidang-bidang Hak atas Kekayaan Intelektual. DirJen HKI dalam melaksanakan 

perannya harus sesuai dengan prosedur yang diatur didalam Undang-Undang yang 

berlaku yang mengatur mengenai tahapan-tahapan pendaftaran maupun mengenai 

dasar pertimbangan dalam memberikan perlindungan hukum. Sehingga dengan 

dibangunnya Dirjen HKI di Indonesia ini diharapkan untuk dapat menghindari 

adanya sengketa pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual baik mengenai Hak cipta, 

Paten, dan/atau Desain Industri.  

Permasalahan mengenai perlindungan hukum bagi desain industri. Pendaftaran 

merupakan syarat mutlak agar desain industri yang baru dapat diberikan perlindungan 
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hukum dalam jangka waktu tertentu.2 Karena perlindungan hukum terhadap desain 

industri tidak hanya untuk menjamin perlindungan hak-hak pendesain dan 

menetapkan hak dan kewajiban dari pendesain itu sendiri, tetapi juga untuk menjaga 

penyalahgunaan yang tidak bertanggung jawab dari pihak-pihak yang tidak memiliki 

hak desain industri terhadap barang tersebut.  

Pendaftaran desain industri berdasarkan Pasal 12 UU No. 31 tahun 2000 tentang 

Desain Industri menganut prinsip pertama (first to file principle) yang berarti bahwa 

pada pemohon pertama yang berhak mendapatkan pendaftaran dari desain industri 

tersebut.3 Perdaftaran desain industri tersebut akan memberikan hak eksklusif kepada 

pemegang hak desain atas hasil kreasinya untuk waktu tertentu melaksanakan sendiri 

dan/atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak 

tersebut.4 Fungsi diberikannya hak eksklusif oleh negara kepada pemegang hak 

desain industri adalah untuk membina dan menyegarkan sistem perdagangan bebas 

dan bersih serta persaingan yang jujur dan sehat sehingga kepentingan masyarakat 

luas dapat terlindungi dari perbuatan curang oleh yang memiliki itikad buruk.5  

Pemegang hak eksklusif tersebut memiliki kewenangan untuk dapat melakukan 

gugatan pembatalan terhadap pendaftaran desain industri yang sejenis oleh pihak lain 

                                                            
2 Sri Rahayu, Kriteria Syarat Subjektif Pendaftaran Desain Industri, (Yogyakarta: Fakultas Hukum 
Universitas Islam Indonesia, 2004), hal. 24-25. 
3 Budi Suratno, Sekilas Mengenai Perlindungan Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang No. 31 
Tahun 2000 Tentang Desain Industri, (Tanggerang: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual 
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2005), hal. 9. 
4 Ibid.  
5 OK. Saidin. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (Bandung: Rajawali Pers, 2010), hal. 467. 
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setelah pemegang hak eksklusif tersebut mendaftar terlebih dahulu. Serta pemegang 

hak eksklusif tersebut dapat membuktikan bahwa dalam desain industri yang pihak 

lain ingin mendaftarkan desain industrinya tersebut tidak memenuhi unsur kebaruan, 

dan atau bila desain industri tersebut telah didaftarkan sebelumnya.6  

Perlindungan hukum seperti itu dimaksudkan agar pemilik hak dapat 

menggunakan atau mengeksploitasi kekayaan tersebut dengan aman. Pada gilirannya, 

rasa aman itulah kemudian menciptakan iklim atau suasana yang memungkinkan 

orang dapat berkarya guna menghasilkan ciptaan atau temuan-temuan berikutnya.7 

Tidak terbayangkan apa yang akan terjadi jika di suatu negara tidak memiliki 

perlindungan hukum mengenai rancangan industri bagi para perancang. Tanpa 

adanya perlindungan hukum, pesaing mereka dapat meniru rancangan industri baru 

mereka tanpa harus mengeluarkan biaya dalam penciptaanya.8 Apalagi jika perancang 

yang meniru rancangan orang lain tersebut memiliki unsur itikad tidak baik. Oleh 

karena itu, perlindungan mengenai desain industri ini merupakan hal yang penting.  

Khususnya di Indonesia, pemahaman mengenai desain industri juga dapat 

menjadi hambatan bagi masyarakat dan para pendesain, dikarenakan pemahaman 

mengenai desain industri merupakan sesuatu hal yang baru, desain industri memang 

belum banyak dipahami seluk beluknya oleh pelaku bisnis Indonesia, yang tidak 

                                                            
6 Hendra Setiawan, 2008, Penilaian Kebaruan Menurut Hukum Desain Industri Indonesia (online), 
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20446/penilaian-kebaruan-menurut-hukum-desain-
industri-indonesia>, (27 October 2012).  
7 Budi Santoso, Loc.Cit hal. 57. 
8 Ibid. Hal. 81. 
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menyadari pentingnya perlindungan hukum desain industri bagi usahanya, dan juga 

bagi masyarakat awam. Hal ini menjadi salah satu faktor yang memungkinkan 

banyaknya timbul permasalah-permasalah mengenai perlindungan hukum desain 

industri.  

Desain industri adalah salah satu cabang HaKI yang melindungi penampakan luar 

suatu produk. Sebelum perjanjian TRIPS lahir, desain industri dilindungi oleh 

Undang-Undang Hak Cipta. Namun karena perkembangan desain yang sangat pesat, 

maka perlu dibuatkan UU khusus yang mengatur tentang desain industri.9 Oleh 

karena itu, karena kurangnya perhatian masyarakat mengenai pemahaman Desain 

Industri itu sendiri yang menyebabkan pemahaman masyarakat masih sering rancuh 

dengan pemahaman mengenai Hak Cipta. Tidak heran jika penyebutan Desain 

Industri bagi masyarakat awam juga jarang terdengar. Lebih jauh selain dari 

masyarakat awam, seorang pendesain pun diperlukan adanya suatu kesadaran untuk 

mengikuti informasi mengenai desain industri yang dikeluarkan oleh Dirjen HaKI.  

Disaat pemahaman mengenai desain industri kurang dipahami baik oleh pelaku 

usaha maupun masyarakat, permasalah mengenai pembatalan pendaftaran desain 

industri pun sering kali ditemui. Hal ini yang dapat memicu timbulnya suatu 

permasalahan mengenai desain industri tersebut. 

                                                            
9< http://id.wikipedia.org/wiki/Desain_industri>, (1 Oktober 2014). 
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Permasalahan-permasalahan tersebut sering kali ditimbulkan oleh karena tidak 

adanya batasan mengenai definisi dan pengertian yang jelas mengenai kriteria-kriteria 

pendaftaran suatu desain industri yang terdapat dalam UU No. 31 tahun 2000 tentang 

Desain Industri tersebut maupun didalam peraturan perundang-undangan yang 

berlaku terkait dengan kebaruan terhadap desain industri.10 Ketidaktegasan dalam 

ketentuan Undang-undang No. 31 tahun 2000 tentang ini belum dapat memberikan 

sebuah kepastian hukum untuk menilai unsur kebaruan dan seringkali menimbulkan 

pertentangan dalam menentukan indikator kebaruan desain industri.  

Faktor lain yang sering kali juga menyebabkan timbulnya suatu masalah 

mengenai pendaftaran yang bukan hanya untuk pendaftaran desain industri, bahkan 

juga sering kali terjadi pada pendaftaran Hak atas Kekayaan Intelektual lainnya, 

adalah yaitu yang disebabkan dari Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan intelektual 

(Dirjen HaKI) itu sediri. Seperti pada kenyataannya yang terjadi di Dirjen HaKI 

adalah jika tidak ada oposisi, maka langsung didaftar tanpa dilihat secara substansi 

apakah desain tersebut memiliki nilai estetika atau tidak. Sehingga yang terjadi 

adalah pendaftaran desain industri digunakan untuk menekan pesaing bisnisnya, 

seperti dalam kasus regulator yang ternyata merupakan persaingan bisnis.11 Hal ini 

sangat tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, dimana seharusnya Pemerintah 

                                                            
10 Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Penelusuran Data Desain Industri Indonesia 
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, <http://desain-
indonesia.dgip.go.id/pagedetail.php?id=3B%3B%3A6%3B%22%24%22>,  {06/03/2013]. 
11 Emmy Yuhassarie, Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya, (Jakarta: Pusat Pengkajian 
Hukum, 2005), hal. 151. 
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yaitu melalui Dirjen HaKI yang mengemban tugas dan wewenang untuk melindungi 

hak para pendesain, tetapi dalam prakteknya yang terjadi dapat merugikan para 

pendesain itu sendiri. Oleh karena itu, permasalahan-permasalahan pembatalan 

terhadap pendaftaran desain industri kerap kali sering terjadi.  

Pendaftaran desain industri ini juga dapat diajukan pembatalan oleh pemegang 

hak desain industri itu sendiri. Selain itu juga dapat digugat pembatalannya oleh 

pihak yang berkepentingan berdasarkan bukti-bukti baru pada saat diajukan 

permintaan pendaftarannya, atau karena bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan, ketertiban umum, atau kesusilaan.12  Proses pembatalan terhadap 

pendaftaran desain industri di suatu negara harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-

ketentuan dan peraturan mengenai desain industri yang berlaku di negara tersebut. 

Hal ini disebabkan karena desain industri yang didaftarkan berlaku secara territorial. 

Hal tersebut berbeda dengan Hak cipta yang pendaftarannya berlaku secara deklaratif 

yang berarti memiliki pengakuan dari negara lain secara de facto dan de jure. Oleh 

karena itu, perndaftaran mengenai desain industri di Indonesia ini harus dilakukan 

sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Indonesia ini sendiri.   

Suatu hak desain industri ini tidak berlaku diseluruh negara secara deklaratif, 

maka tidak menutup adanya kemungkinan bagi pihak yang ingin mengajukan suatu 

desain industri yang sudah tidak baru dan sudah diketahui masyarakat umum, untuk 

                                                            
12 Ibid. Hal. 164. 
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mendapat hak eksklusif desain industri tersebut. Karena itu, bagi pihak yang sedang 

mendaftarkan desain industrinya yang sebenarnya sudah tidak baru dan tidak ada 

pihak lain yang keberatan atas pendaftaran tersebut, maka pihak pendaftar 

dimungkinkan untuk bisa mendapatkan hak dari desain industri tersebut.  

Kemudian dalam permasalahan lainnya, contohnya seperti adanya perbedaan 

penafsiran mengenai pihak yang dapat mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran 

dari suatu desain industri. Hal tersebut dapat terjadi karena kurang jelasnya atau 

ketidaktegasan dari UU Desain Industri. Pada Pasal 38 UU Desain Industri hanya 

menerangkan bahwa gugatan pembatalan pendaftaran oleh pihak yang 

berkepentingan, hal ini yang dapat menyebabkan adanya ketidakpastian hukum dalam 

menentukan siapa yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan. Selain itu, 

adanya perbedaan penafsiran pada yang dimaksud dengan pihak yang berkentingan 

jika dikaitkan dengan UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UU No. 

15 tahun 2001 tentang Merek yang membahas bahwa yang diartikan sebagai pihak 

yang berkepentingan adalah stakeholders.  

Hal-hal seperti itu dapat sangat merugikan terhadap berbagai pihak. Karena dapat 

menyebabkan adanya suatu ketidakpastian hukum bagi pihak-pihak yang berkaitan. 

Selain kurangnya kepastian hukum, hal tersebut juga dapat menurunkan kualitas 

perlindungan hukum terhadap para pemegang Hak atas Kekayaan Intelektual. Oleh 

karena iu, tidak mengherankan apabila kerap kali terjadi pelanggaran terkait Hak atas 

Kekayaan Intelektual.  
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Indonesia sebagai negara berkembang harus mampu mengambil langkah-langkah 

yang tepat untuk dapat mengantisipasi segala perubahan dan perkembangan serta 

kecenderungan global sehingga tujuan nasional dapat tercapai. Salah satu langkah 

penting yang dilakukan adalah penguatan sistem HaKI yang efektif dan kompetitif 

secara internasional.13 Yang juga termasuk didalamnya mengenai upaya-upaya untuk 

mengantisipasi masalah-masalah yang terkait dengan desain industri.  

Di Indonesia ini sendiri sudah terdapat upaya-upaya yang dapat menyelesaikan 

sengketa dalam konteks desain industri. Selain penyelesaian yang terdapat dalam 

Pasal 46 UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, penyelesaian sengketa 

dapat dilakukan juga dengan menggunakan lembaga penyelesaian sengketa alternatif 

(negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak) dan 

arbitrase sesuai dengan ketentuan Pasal 47 UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain 

Industri.  

Selain itu, pada Pasal 49 sampai Pasal 52 UU Desain Industri juga menetapkan 

adanya penetapan sementara (injunction) sebagai salah satu upaya hukum yang dapat 

dilakukan oleh pihak yang bersengketa dalam desain industri. Dimuatnya ketentuan 

tentang penetapan sementara ini dimaksudkan untuk mencegah adanya kemungkinan 

kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, dikarenakan hakim 

Pengadilan Niaga melalui penetapan sementara dapat diberi kewenangan untuk 

                                                            
13 <http://119.252.161.174/>, (1 Oktober 2014).  
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mengeluarkan penetapan sementara guna mencegah berlanjutnya pelanggaran dan 

masuknya barang yang diduga melanggar Hak Desain Industri ke jalur perdagangan, 

termasuk tindakan importasi.  

Adapun penulis hanya akan membatasi penulisan ini pada putusan kasus Desain 

Industri PT. Charmindo Mitra Raharja melawan Ali dalam menggunakan rujukan 

pada putusan Nomor 202 K/Pdt.Sus/2012. Alasan penulis menggunakan kasus ini 

sebagai rujukan karena dalam kasus tersebut terdapat penerapan dari unsur kebaruan 

yang memperhitungkan kemiripan visual sebuah desain industri agar desain industri 

tersebut dapar dikategorikan sebagai desain industri yang baru. Dikarenakan suatu 

desain Industri itu, secara umum, merupakan aspek ornamental atau estetika. Aspek 

tersebut bergantung pada bentuk, pola, dan atau warna barang tersebut.14  

Atas dasar pertimbangan tersebut maka penulis berpendapat bahwa putusan 

terkait kasus desain industri antara PT Charmindo Mitra Raharja melawan Ali ini 

layak untuk digunakan sebagai rujukan dalam upaya perlindungan desain di 

Indonesia.  

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan diatas, terlihat jelas bahwa 

pemasalahan penerapan persyaratan kebaruan dalam upaya perlindungan desain 

industri di Indonesia berpengaruh bagi kepastian hukum dalam penegakan hukum 

desain industri karena belum ada pengaturan yang jelas bagi unsur kebaruan yang 

                                                            
14 Memahami Hak Kekayaan Industri, (World Intellectual Property Organization), hal. 9  
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pasti dalam perlindungan desain industri di Indonesia, sehingga perlu adanya sebuah 

kepastian hukum terhadap pengaturan persyaratan kebaruan tersebut dengan merujuk 

pada yurisprudensi internasional seperti putusan Kasus Desain Industri PT. 

Charmindo Mitra Raharja melawan Ali yang diunakan penulis sebagai bagian dari 

bahan rujukan.  

Maka dari itu, penulis tertarik untuk membahas masalah ini dalam bentuk karya 

tulis ini yang berjudul: PENERAPAN PERSYARATAN KEBARUAN DALAM 

PERLINDUNGAN DESAIN INDUSTRI DI INDONESIA  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun mengenai pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah : 

1. Bagaimana kepastian hukum bagi Terggugat pembatalan pendaftaran desain 

industri pada kasus perkara? 

2. Bagaimana penerapan persyaratan aspek kebaruan dalam Putusan Mahkamah 

Agung Nomor 202 K/Pdt.Sus/2012 mengenai desain industri pembersih telinga 

(cotton buds) ditinjau dari ketentuan UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain 

Industri? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun maksud dan tujuan melakukan penelitian ini adalah : 

1. Untuk menelusuri kepastian hukum bagi pihak yang digugat pembatalan 

pendaftaran desain industri pada perkara PT Charmindo Mitra Raharja. 

2. Untuk menganalisis penerapan persyaratan aspek kebaruan dalam Putusan 

Mahkamah Agung Nomor 202 K/Pdt.Sus/2012 mengenai desain industri 

pembersih telinga (cotton buds) ditinjau dari ketentuan UU No. 31 Tahun 2000 

tentang Desain Industri. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat Penelitian ini sekurang – kurangnya dapat dilihat dari dua segi yaitu segi 

keilmuan dan segi praktis : 

1. Manfaat Teoritis: 

a. Manfaat penelitian ditinjau dari segi keilmuan adalah untuk menambah 

wacana dan memperluas perspektif dunia ilmu pengetahuan, khususnya 

dalam ilmu hukum di bidang Hak atas Kekayaan Intelektual ( HaKI ).  
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b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan untuk 

penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan dasain industri didalam 

Hak atas Kekayaan Intelektual ( HaKI ). 

2. Manfaat Praktis: 

Sebagai informasi pada masyarakat mengenai betapa pentingnya unsur 

kebaruan  dalam kaitannya mengenai pendaftaran desain industri, terutama 

bagi para pihak dalam mengahdapi permasalahan mengenai perlindungan 

desain industri di Indonesia. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB 1 : PENDAHULUAN 

Isi dari bab ini merupakan gambaran isi dari bab-bab selanjutnya, yang saling 

berkaitan untuk mendukung tema pokok dari skripsi ini, yang terdiri dari latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini terbagi menjadi 2 sub bahasan sebagai pengantar permasalahan, yaitu 

yang terdiri dari landasan teori dan kerangka konseptual, untuk membantu 

memberikan penjelasan tentang permasalahan.  
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BAB 3 : METODE PENELITIAN 

Pada bab ini menguraikan mengenai metode penelitian yang digunakan untuk 

meneliti berdasarkan pada topik yang penulis bahas dalam skripsi ini, yang 

terdiri dari jenis penelitian yang digunakan, cara memperoleh bahan hukum, 

sifat analisis, dan hambatan-hambatan dalam penulisan dan 

penaggulangannya.  

BAB 4 : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

Pada bab ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian dan analisis yang 

diperoleh dari bahan- bahan yang dikaitkan dengan kedua rumusan masalah 

dalam penulisan skripsi ini. 

BAB 5 : KESIMPULAN DAN SARAN  

Pada bab ini penulis mengemukakan kesimpulan dari hasil penelitian dan 

analisis yang yang telah diuraikan dari bab pertama hingga bab terakhir 

penulisan yang disesuaikan dengan kedua pokok permasalahan, dan juga 

disertai dengan saran dari penulis yang juga mengacu pada kesimpulan dan 

pokok permasalahan dalam skripsi ini.  




