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A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan ekonomi global sekarang ini menuntut tiap-tiap negara untuk 

dapat  bersaing satu sama lain agar eksitensi perekonomiannya tidak tersingkir dari 

komunitas masyarakat ekonomi dunia. Indonesia sebagai salah satu bagian dari 

masyarakat dunia yang sedang mengarah menjadi negara industri mau tidak mau 

harus pula meningkatkan daya saingnya terutama di sektor industri. Salah satu daya 

saing tersebut adalah dengan memanfaatkan peranan Desain industri yang merupakan 

bagian Hak atas kekayaan intelektual.  

Hak atas Kekayaan Intelektual merupakan basis industri modern. Dikatakan 

basis karena Hak Kekayaan Intelektual menjadi dasar pertumbuhan industri secara 

modern yang bersumber pada pememuan baru, teknologi canggih, kualitas tinggi, dan 

standar mutu. Industri modern cepat berkembang, mampu menembus segala jenis 

pasar, produk yang dihasilkan tinggi, dan dapat menghasilkan keuntungan besar, hal 

ini berlawanan dengan industri tradisional yang bersumber pada penemuan 

tradisional, teknologi sederhana, kualitas rendah, dan tidak ada standar mutu. Industri 

tradisional sulit berkembang, dan hanya dapat menembus pasar tradisional (lokal) 

tetapi sulit menembus pasar modern karena produk yang di hasilkan tidak bermutu 

standar, dengan demikian, makin tinggi tingkat kemampuan penguasaan ilmu 

pengetahuan dan teknologi akan makin maju pula pengembangan Hak Kekayan 

Intelektual, dan makin mempercepat perkembangan industri modern. 

Adapun maksud Pemerintah mengeluarkan Perundang-undangan tentang Desain 

Industri sebagaimana tercantum dalam Konsiderans UU Nomor 31 tahun 2000 adalah 

sebagai berikut: 
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a. Bahwa untuk memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup 

perdagangan Nasional dan Internasional perlu diciptakan iklim yang  

mendorong kreasi dan inovasi masyarakat di bidang Desain Industri 

sebagai bagian dari sistem Hak Kekayaan Intelektual; 

b. Bahwa hal tersebut di atas didorong pula oleh kekayaan budaya dan etnis 

bangsa Indonesia yang sangat beraneka ragam merupakan sumber bagi 

pengembangan Desain Industri; 

c. Bahwa Indonesia telah meratifikasi Agreement Establishing the World 

Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan 

Dunia) yang mencakup Agrementon Trade Related Aspects of Intellectual 

Property Rights (persetujuan TRIP’s) dengan undang-undang Nomor 7 

Tahun 1994 sehingga perlu diatur ketentuan mengenai Desain Industri; 

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 

b, dan c perlu di bentuk Undang-undang tentang Desain Industri. 

Perlu diketahui sebelum lahir Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 ini 

Negara Republik Indonesia belum memiliki Undang-undang yang mengatur Desain 

Industri secara khusus. Oleh karena itu Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 ini 

merupakan peraturan Perundang-undangan yang pertama kali mengatur tentang 

Desain Industri. Maka pada saat berlaku hingga sekarang ini masih terdapat berbagai 

permasalahan yang timbul sebagai akibat dari diterapkannya Undang-undang Nomor 

31 Tahun 2000 tersebut.  
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Atas dasar kenyataan tersebut di atas dan khususnya untuk mengetahui berbagai 

permasalahan yang timbul dari diberlakukannya UU No. 31/2000 tentang Desain 

Industri terutama di bidang Garmen, naka penulis memilih judul Penulisan Hukum: 

“Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri 

di Bidang Garmen ”( Studi di PT.Mondrian Klaten & PT. Dagadu Yogyakarta ) 

B.  Pembatasan Masalah 

Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini meliputi: 

1. Sejauh mana Pelaksanaan UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri 

mengatur khususnya dibidang Garmen. 

2. Lokasi penelitian yaitu pada di PT.Mondrian,Klaten & PT. Dagadu Yogyakarta. 

C. Perumusan Masalah 

Adapun masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan UU No.31/2000 tentang Desain Industri di Bidang  

Garmen di PT.Mondrian Klaten & PT. Dagadu Yogyakarta? 

2. Permasalahan apa saja yang dihadapi dalam penerapan UU No. 31/2000 di 

PT.Mondrian Klaten & PT.Dagadu Yogyakarta? 

D. Tujuan Penelitian 

1.Tujuan Obyektif 

2.Tujuan Subyektif 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

2. Manfaat Praktis 



 4

F. Metode Penelitian 

Berbagai pengertian yang menjadi bagian metode yang akan di pergunakan dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Lokasi penelitian  

Penelitian ini mengambil lokasi PD BPR Bank Pasar Kabupaten Klaten. 

2. Jenis penelitian  

Berdasar pada masalah yang diajukan, maka pendekatan yang dilakukan dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian deskriptif. 

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberi data 

awal yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau tentang gejala-gejala 

lainnya. 

3. Jenis data 

a. Data primer 

b.Data sekunder  

4. Sumber data 

a. Sumber data primer  

b.Sumber data sekunder 

5. Teknik pengumpulan data 

a. Studi Kepustakaan .  

b.Studi lapangan  

Ditempuh dengan cara : 

      1.  Observasi. 

      2.  Wawancara. 

6.   Teknik Analisis Data Dan Model Analisis Data. 

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis data 

kualitatif, karena data yang diperoleh bukan berupa angka namun merupakan 

informasi naratif yang mementingkan banyak data tetapi detail dan rincinya data. 

Menurut Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman analisis data kualitatif 

adalah upaya berlanjut, berulang dan terus-menerus. Masalah reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan menjadi gambaran keberhasilan secara 

berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang saling susul menyusul. 
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G. TINJAUAN PUSTAKA 

      I. Tinjauan Umum Tentang Hak atas Kekayaan Intelektual 

       1. Pengertian HaKI 

Secara subtantif pengertian HaKI dapat diuraikan sebagai hak atas 

kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. 

 2. Ruang Lingkup HaKI 

Hak Atas Kekayaan Intelektual pada dasarnya merupakan hak milik yang 

timbul atau diperoleh dari hasil kreasi dari karya, karsa, dan cipta dengan 

memakai kemampuan intelektualnya. 

3. Obyek HaKI 

Obyek perlindungan hukum HaKI tersebut yaitu : 

1. Obyek Hak Cipta 

2. Obyek Hak Paten 

3.  Obyek Merek 

4. Obyek Indikasi Geografis 

5. Obyek Desain Produk Industri 

6. Obyek Penanggulangan Persaingan Curang 

4. Pentingnya Perlindungan HaKI 

 Untuk dapat menjamin kelanjutan perkembangan hak milik intelektual 

ini, dan juga untuk menghindarkan kompetisi yang tidak layak (unfair 

competition). Maka ternglah bahwa diperlukan suatu perlindungan yang layak 

walaupun dengan perlindungan ini di berikan suatu hak monopoli tertentu 

kepada pihak pencipta atau pendesain. 
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II. TINJAUAN UMUM TENTANG DESAIN INDUSTRI 

1. Sejarah Desain Industri 

Di dalam konvensi Paris desain industri diatur dalam pasal 11 dan dalam 

Pasal 25 dan Pasal 26 Persetujuan TRIP’s. Sebagai konsekuensi dari ratifikasi 

Konvensi Paris dan Persetujuan TRIP’s pemerintah Indonesia perlu 

memberikan perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual 

khususnya dibidang desain industri. Dan sebagai realisasi dari bentuk 

perlindungan itu maka pada akhir tahun 2000 tepatnya tanggal 20 Desember 

2000, pemerintah mengeluarkan peraturan perundangan yang berkaitan dengan 

HaKI dan sebagai kelanjutan dari peraturan sebelumnya untuk melengkapi 

peraturan di bidang HaKI, yaitu Undangg-undang nomor 29 tahun 2000 tentang 

perlindungan varitas tanaman, Undang-undang nomor 30 tahun 2000 tentang 

rahasia dagang, Undang-undang nomor 32 tentang desain tata letak sirkuit 

terpadu, dan salah satu peraturan yang dikeluarkan adalah Undang-undang 

nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. 

2. Ruang Lingkup Desain Industri dan Hak Desain Industri 

a. Pengertian Desain Industri 

Berdasarkan pengertian yang terkandung dalam Pasal 1 angka 1 

Undang-Undang desain Industri, yang dimaksud dengan Desain Industri 

adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau 

warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua 

dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 
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tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu 

produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. 

b. Fungsi Desain Industri 

Salah satu fungsi dari desain industri disebutkan dalam bagian 

menimbang bagian a undang-undang ini yaitu bahwa untuk memajukan 

industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan 

internasional perlu diciptakan iklim yang mendorong kreasi dan inovasi 

masyarakat di bidang Desain Industri sebagai bagian dari sistem Hak 

Kekayaan Intelektual. 

c. Hak Desain Industri 

Hak Desain Industri adalah hak ekslusif yang diberikan oleh negara 

Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama 

waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya 

kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut, demikian yang 

terkandung dalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang Desain Industri. 

d. Jangka Waktu Perlindungan Desain Industri 

jangka waktu perlindungan atas Hak Desain Industri diberikan dalam 

jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal Penerimaan, seperti 

tertera dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Desain Industri. Sementara 

dalam ayat 2 disebutkan bahwa tanggal mulai berlakunya jangka waktu 

perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatat dalam Daftar 

Umum Desain Industri dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri 
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 e. Pengalihan Hak Atas Desain Industri 

Pengalihan Hak Desain Industri diatur dalam pasal 31 dan 32 Undang-

Undang Desain Industri. Dalam pasal 31 ayat (1) dinyatakan Hak Desain 

Industri dapat beralih atau dialihkan dengan : 

a. Pewarisan; 

b. Hibah; 

c. Wasiat; 

d. Perjanjian tertulis; atau 

e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-

undangan. 

f. Lisensi Desain Industri 

Yang dimaksud dengan Lisensi Desain Industri adalah izin yang 

diberikan oleh pemegang Hak Desain Industri kepada pihak lain melalui 

suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) 

untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Desain Industri yang diberi 

perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu (pasal 1 angka 

11 Undang-Undang Desain Industri). 

III. Pendaftaran Desain Industri 

 a. Sistem Pendaftaran Desain Industri 

Pendaftaran Hak Desain Industri diberikan atas dasar permohonan, hal ini 

sesuai dengan ketentuan dalam pasal 10 Undang-undang Desain Industri. 

Permohonan adalah permintaan pendaftaran Desain Industri yang diajukan kepada 

Direktorat Jenderal. 
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b. Prosedur Pendaftaran Desain Industri 

Permohonan pendaftaran Hak Desain Industri diajukan secara tertulis dalam 

bahasa Indonesia ke Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana 

diatur dalam Undang-Undang Desain Industri.Direktorat Jenderal yang dimaksud 

disini adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada di bawah 

departemen yang dipimpin oleh Menteri. 

c. Pembatalan dan Penghapusan Pendaftaran Desain Industri 

Pembatalan Pendaftaran Desain Industri dibedakan menjadi dua, yaitu 

pembatalan Pendaftaran berdasarkan permintaan pemegang Hak Desain Industri 

dan pembatalan Pendaftaran berdasarkan Gugatan. 

H. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

I. Pelaksanaan Undang-Undang No.31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri di   

Bidang Garmen di PT. Mondrian Klaten dan PT. Dagadu Yogyakarta 

1. Arti Penting Desain Industri di Bidang Garmen di PT. Mondrian & PT. Dagadu 

a.  Aspek Desain 

Bidang usaha utama perusahaan Mondrian yaitu memproduksi dan 

memasarkan jenis pakaian terkhusus pada kaos ; selain itu juga Mondrian 

memasarkan beberapa jenis barang diantaranya jaket, tas, dompet, dll. Dalam 

desainnya Mondrian lebih memfokuskan pada produk kaosnya melalui 

gambar-gambar maupun corak desain yang kebanyakan menjadi tolak ukur 

gaya anak muda. 

 Sedangkan pada Dagadu Jogja bidang usaha utama memproduksi dan 

memasarkan produk “ cinderamata kontemporer khas Yogyakarta”. Produk 
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tersebut pada awalnya dibuat tanpa perencenaan yang rinci. Selanjutnya 

produk-produk tersebut di arahkan pada posisi yang spesifik, yakni sebagai 

”cenderamata kontemporer khas Yogyakarta”. 

b. Lingkup Desain 

Secara substansi, lingkup desain yang menjadi tumpuan atau fokus 

perhatian pada usaha ini adalah : 

1) Desain grafis : yakni komposisi bentuk visual dua dimensi yang 

dicetakkan ( melalui berbagai teknik cetak ) pada permukaan 

media. 

2) Desain produk, yang merupakan rancangan tiga dimensional media 

itu sendiri. 

c. Pengadaan Desain 

Secara garis besar pengadaan desain grafis maupun desain produk 

adalah sebagai berikut : 

a) Desain maupun kritik sebagai hasil sumbang saran secara spontan dari 

anggota kelompok dan komunitasnya. 

b) Desain maupun kritik desain sebagai hasil pengolahan di studio oleh 

desainer dan tim kreatif. 

d. Strategi Desain 

Aspek desain pada kegiatan wirausaha ini sangatlah signifikan 

mengingat perannya dalam membentuk keunggulan produk. Untuk itu, produk 

Dagadu Djokja dan Produk Mondrian Klaten harus menggunakan strategi 

desain yang spesifik pula.  
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Dengan strategi desain semacam itu produk-produk yang dihasilkan, 

produk Dagadu maupun Mondrian kemudian memiliki sejumlah 

keistimewaan atau setidaknya perbedaan dengan produk sejenis yang banyak 

beredar di pasaran pada saat ini. 

2. Kepemilikan Desain di PT.Mondrian  & PT.Dagadu 

Pihak Dagadu dan Mondrian, dijelaskan bahwa terhadap seluruh desain 

yang telah dibuat oleh para desainernya berdasarkan hubungan kerja yang telah 

antara perusahaan dengan para desainer maka desain-desain itu adalah menjadi 

milik perusahaan. Hal ini menurut undang-undang desain industri diperbolehkan 

yaitu seperti ang diatur dalam pasal 7 Undang-Undang  Desain Industri yang 

dalam ayat 3 berbunyi sebagai berikut : 

“ Jika suatu desain industri dibuat dalam hubungan kerja atau 

berdasarkan pesanan, orang yang membuat Desain industri itu dianggap sebagai 

pendesain dan pemegang hak desain industri, kecuali jika diperjanjikan lain 

antara kedua belah pihak”. 

II. Permasalahan Yang di Hadapi Dalam Penerapan UU No. 31 Tahun 2000  di 

PT. Mondrian Klaten & PT. Dagadu Yogyakarta 

l. Kendala-kendala dalam proses Pendaftaran Desain Produk Industri PT. 

Mondrian klaten & PT. Dagadu Yogyakarta 

Secara umum ada beberapa kendala mendasar yang menyebabkan 

PT.Mondrian&PT.Dagadu tidak mendaftarkan desainnya ke Dirjen HKI. 

Hambatan-hambatan tersebut disebabkan yakni : 
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 Hambatan eksternal : Hambatan yang disebabkan 

peraturan perundang-undangan itu sendiri maupun kondisi 

masyarakat. 

 Hambatan internal :  Hambatan yang disebabkan karena pemilik  

desain itu sendiri. 

a. Prosedur Pendaftaran Desain Industri  

Secara umum prosedur pendaftaran desain industri memakan waktu 6 

(enam) bulan terhitung sejak tanggal pendaftaran desain industri hingga 

pemberian sertifikat desain industri oleh Ditjen HKI, dengan catatan tidak ada 

permasalahan dalam pendaftarannya seperti adanya gugatan dari pihak lain 

atas desain yang diajukan permohonan pendaftaran pada saat pengumuman. 

Proses yang lama ini menyebabkan pemilik desain industri menjadi enggan 

mendaftarkan desainnya karena setiap desain yang sudah dibuat perlu untuk 

segera diproduksi secara masal mengingat biasanya desain-desain itu dibuat 

untuk even-even tertentu yang tentunya tidak bisa menunggu hingga 6 bulan 

untuk baru bisa diproduksi. 

b. Masalah Biaya Pendaftaran 

Masalah biaya pendaftaran desain industri merupakan masalah utama 

yang dihadapi oleh pemilik desain Industri pada saat akan mendaftarkan 

desainnya ke Ditjen HKI. Biaya pendaftaran tersebut sebesar Rp.300.000,- 

untuk usaha kecil per permohonan dan Rp.600.000,-untuk non usaha kecil per 

permohonan. Biaya pendaftaran ini masih dirasa berat oleh pemilik desain 

industri, terutama pemilik desain industri yang usahanya tergolong usaha kecil 
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dan usaha  menengah. Hal ini mengakibatkan para pemilik desain industri 

tidak mendaftarkan desainnya. 

2. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Desain Industri Yang Terjadi 

Pada dasarnya hingga saat ini belum ada suatu bentuk pelanggaran desain 

industri secara nyata yang dialami dan merugikan secara langsung di PT. 

Mondriandan PT. Dagadu. Pelanggaran yang paling sering dan hingga saat ini 

berlangsung di PT. Mondrian maupun PT. Dagadu adalah pelanggaran di 

bidang merek, seperti kita ketahui, dengan semakin terkenalnya suatu merek 

dagang maka orang akan semakin ingin meniru dan memakai merek yang 

bersangkutan. 

I. PENUTUP 

I. Kesimpulan 

1. Bahwa pelaksanaan Undang-Undang no.31 tahun 2000 tentang Desain Industri 

khususnya di bidang Garmen di PT. Mondrian & PT. Dagadu yogyakarta pada 

dasarnya belum dilaksanakan secara maksimal karena pihak Mondrian maupun 

Dagadu tidak mendaftarkan atau belum melaksanakan pendaftaran terhadap 

desain-desain yang telah dibuatnya, hal ini disebabkan proses pendaftaran 

desain industri memerlukan waktu relatif lama yaitu 6 bulan dan biaya 

pendaftaran yang relative mahal sebesar Rp.300.000; untuk usaha kecil per 

permohonan dan Rp.600.000; untuk non usaha kecil per permohonan. Sehingga 

desain-desain yang telah di buat PT. Mondrian & PT. Dagadu tidak memiliki 

perlindungan hukum, karena perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-

Undang Desain Industri pada dasarnya hanya untuk desain industri terdaftar dan 
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telah memiliki sertifikat desain industri (pasal 2 Undang-Undang Desain 

Industri).  

2. Permasalahan yang di hadapi dalam penerapan Undang-Undang no.31 tahun 

2000 tentang Desain Industri khususnya dibidang Garmen di PT. Mondrian & 

PT. Dagadu : 

a. Kendala yang bersifat Eksternal dan Internal 

b.    Bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi 

Pada dasarnya hingga saat ini belum ada bentuk pelangaran desain industri 

yang dialami dan merugikan secara langsung di PT. Mondrian & PT. 

Dagadu. Pelanggaran yang paling sering dan hingga saat ini berlangsung 

adalah pelanggaran dibidang merk. Hal yang demikian itu menyebabkan 

PT. Mondrian & PT. Dagadu lebih memfokuskan perlindungan produk-

produknya dibidang merk dibandingkan dengan perlindungan di bidang 

desain industri, karena perlindungan dibidang merk lebih efisien untuk 

penyelesaian sengketa yang mungkin akan terjadi. 

II. Saran-saran 

a.  Proses pendaftaran desain sebaiknya dipercepat, tidak berbelit-belit, dan 

terutama biaya pendaftaran untuk satu desain  sebaiknya diperingan. Dengan 

mudahnya proses dan murahnya biaya pendaftaran akan merangsang pengrajin 

dan pengusaha untuk mendaftarkan desainnya ke Ditjen HKI. 

b. Perlu adanya penyempurnaan terhadap Undang-Undang Desain Industri sendiri 

terutama dalam sistem pendaftarannya serta penyempurnaan terhadap 
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pengertian desain itu sendiri karena pengertian yang ada masih menimbulkan 

beberapa permasalahan. 

c. Untuk Dagadu & Mondrian sendiri walaupun sampai saat ini belum ada 

permasalahan hukum yang mendasar menyangkut desain-desainnya, ada 

baiknya mulai mendaftarkan desain-desainnya dikarenakan untuk kedepan 

permasalahan HaKI merupakan permasalahan yang serius terutama menyangkut 

hak ekonominya.  

 

 

 

 


