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PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENDESAIN MENURUT 

UNDANG UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN 

INDUSTRI  

(Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 301K/Pdt.Sus-HKI/2015) 
 

Abstrak 

Desain Industri menurut pasal 1 ayat 1 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 

tentang Desain Industri yaitu suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau 

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

yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan 

dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai 

untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan 

tangan.Perlindungan hukum desain industri diberikan agar pendesain semakin 

berkembang untuk menciptakan desain yang baru. Perlindungan hukum desain 

industri diberikan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan dan harus 

memiliki unsur kebaruan. Permasalahan dalam kasus ini adalah PT. Batik Keris 

yang menyatakan keberatannya atas dikeluarkan sertifikat Desain Industri milik 

Wenny yang desainnya dianggap sama dengan pengungkapan sebelumnya oleh 

PT. Batik Keris sehingga penulis tertarik untuk mebahas ini. Penelitian ini 

membahas mengenai unsur kebaruan suatu desain yang dapat didaftarkan pada 

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektualdan kesesuaian antara pertimbangan 

hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung No. 301K/Pdt.Sus-HKI/2015 

dengan Undang Undang Desain Industri. Metode penelitian ini digunakan peneliti 

adalah metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian yang dilakukan 

penulis pada skripsi ini dapat disimpulkan bahwa desain industri yang didaftarkan 

harus mempunyai unsur kebaruan. Unsur kebaruan harus sesuai dengan pasal 2 

Undang Undang Desain Industri. Dengan adanya unsur kebaruan yang sesuai 

dengan Undang Undang maka pihak yang mendaftarkan mendapatkan 

perlindungan hukum. 

 

Kata kunci: desain industri, perlindungan hukum, pertimbangan hakim, unsur 

kebaruan 

 

Abstract 

Industrial designs according to article 1 paragraph 1 of UU 31 / 2000 about 

Industrial Design, namely a creation concerning the shape, configuration, or 

composition of lines or colors, or lines and colors, or a combination of in three or 

two dimensional forms which give an aesthetic impression and can be realized in 

a three-dimensional or two-dimensional pattern and can be used to produce a 

product, goods, industrial commodity, or handicraft. Industrial design legal 

protection is given so that designers develop more and more to create new designs. 

Industrial design legal protection is given to the party who first registered and 

must have an element of novelty. The problem in this case is that PT. Batik Keris 

who expressed his objection to the issuance of an Industrial Design certificate 

belonging to Wenny whose design was deemed the same as the previous 

disclosure by PT. Batik Keris so that the author is interested in discussing this. 

This study discusses the novelty element of a design that can be registered at the 
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Directorate General of Intellectual Property Rights and the suitability of legal 

considerations of judges in the Supreme Court decision No. 301K/ 

Pdt.Sus-HKI/2015 with the Law on Industrial Design. This research method used 

by researchers is a normative juridical approach. The results of research 

conducted by the author in this thesis can be concluded that registered industrial 

designs must have an element of novelty. The element of novelty must be in 

accordance with Article 2 of the Industrial Design Law. With the novelty element 

that is in accordance with the Law, the registering party will get legal protection. 

 

Keywords: industrial design, legal protection, judge's consideration, novelty 

elements 

 

1. PENDAHULUAN 

Pada era globalisasi saat ini, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan 

aspek penting dan perlu diperhatikan. Hal tersebut ditunjukkan dengan 

dibentuknya World Trade Organization (WTO) pada tahun 1994 yang 

didalamnya mencangkup Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual 

Rights (persetujuan TRIPs/WTO). persetujuan tersebut mengatur tentang aspek 

aspek dagang yang dapat dikaitkan dengan HKI, yang salah satunya adalah 

Desain Industri. Ketentuan terkait perlindungan Hak Desain Industri ini, diatur 

secara khusus dalam pasal 25 dan 26 Persetujuan TRIPs/WTO. Untuk memenuhi 

ketentuan mengenai perlindungan Hak Desain Industri yang diatur dalam 

persetujuan TRIPs/WTO, dibentuklah Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 

tentang Desain Industri (Soeparman, 2013). 

Perlindungan desain industri itu sendiri juga pasti tidak lepas dari bentuk 

negara kita yaitu sebagai negara hukum yang dalam mewujudkan negara hukum 

itu sendiri diperlukan keseimbangan dan keadilan pada segala aspek kehidupan 

melalui perundang–undangan. Sangat jelaslah bahwa peraturan 

perundang–undangan mempunyai peranan penting dalam negara hukum. 

Kesadaran pemahaman masyarakat Indonesia tentang pentingnya HKI hingga saat 

ini masih belum tinggi yang menyebabkan dalam perlindungan terhadap desain 

industri seringkali kurang berjalan semestinya, sehingga sengketa kepemilikan 

hak desain industri ini sering terjadi. Banyaknya didaftarkannya desain – desain 

industri yang sepatutnya tidak didaftarkan inilah salah satunya (Handoyono, 2009). 

Struktur hukum penilaian kebaruan desain industri di Indonesia pada 

dasarnya ada dua cara penilaian kebaruan yaitu pelakasana penilaian kebaruan 
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desain industri dalam proses pendaftaran desain industri dan pelaksana penilaian 

kaberuan desain industri dalam proses pembatalan hak desain industri. Penilaian 

kebaruan desain industri dalam proses pendaftaran hak desain industri dilakukan 

oleh pemeriksa desain industri yang statusnya pejabat fungsional, yang dimaksud 

disini adala pejabat pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. 

Ketentuan ini terdapat dalam pasal 26 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 

tentang Desain Industri. Adanya keberatan maka harus dilakukannya pemeriksaan 

substantif oleh pemeriksa. Selain adanya pemeriksaan substantif dalam proses 

pendaftaran desain industri, penilaian kebaruan desain industri juga diadakan pada 

saat adanya gugatan pembatalan hak desain industri di Pengadilan Niaga. Dalam 

hal ini pelakasana penilain kebaruan desain industri adalah majelis hakim di 

Pengadilan Niaga. Dalam proses pembuktian desain industri yang didaftrakan 

aoakah telah memenuhi ketentuan pasal 2 Undang Undang Desain Industri hakim 

dapat meminta bantuan dari ahli di bidang desain industri yang memiliki 

pengetahuan baik dari sudut pandang konsumen ataupun sudut pandang ahli 

(Soeparman, 2013). 

Masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah apa ukuran 

kebaharuan suatu desain yang dapat diajukan ke Direktorat Jenderal Hak 

Kekayaan Intelektual dan apakah pertimbangan hukum hakim dalam putusan 

Mahkamah Agung No. 301 K/Pdt.Sus-HKI/2015 telah memenuhi ketentuan 

perlindungan hukum terhadap pendesain yang sesuai dengan Undang Undang 

Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri 

 

2. METODE 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah, Yuridis normatif 

yang artinya hukum meinjau dirinya dari sudut pandang dirinya sendiri sebagai 

sistem nilai, sistem konseptual dan sistem hukum positif. Metode ini melakukan 

penelitian melalui perantara bahan bahan hukum yang biasanya disebut bahan 

kepustakaan dengan cara, mempelajari bahan bahan seperti Peraturan Perundang - 

undangan, putusan lembaga pengadilan (yurisprudensi), kasus hukum, dan doktrin 

(Qamar, 2017). 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

3.1 Unsur kebaruan suatu desain menurut Undang Undang Nomor 31 Tahun 

2000 tentang Desain Industri 

Unsur kebaruan suatu desain industri terdapat dalam pasal 2 ayat 1 Undang - 

Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang berbunyi, hak desain 

industri diberikan terhadap desain insutri yang baru. Dan pada pasal 2 ayat 2 juga 

dijelaskan Desain Industri dianggap baru apabila pada Tanggal Penerimaan, 

Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada 

sebelumnya (Soeparman, 2013). 

Kebaruan selalu menjadi syarat utama dibeberapa negara dalam pemberian 

hak desain industri, selain syarat lainnya seperti orisinalitas, kreatifitas, serta 

karakter khusus. Dibeberapa negara, salah satu nya di uni eropa juga ada yang 

menambahkan kriteria lain selain kebaruan dan orisinalitas yaitu karakter individu. 

Ukuran kebaruan desain industri adalah desain industri yang akan didaftarkan 

tidak sama dengan desain industri yang telah ada sebelumnya. Hal ini dipengaruhi 

oleh dilakukan atau tidaknya pemeriksaan atas bentuk dan subtansi dalam proses 

permohonan desain industri 

Dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang 

Desain Industri, menjelaskan bahwa “desain industri dianggap baru apabila pada 

tanggal penerimaan desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan 

yang ada sebelumnya” itu artinya orang yang pertama kali mengajukan 

permohonan itulah yang akan mendapatkan perlindungan, bukan berdsarkan 

orang yang pertama kali mendesain yang mendapatkan perlindungan hukum 

desain industri. Hal tersebut sesuai dengan asas kebaruan dalam desain industri 

yaitu berlakunya suatu kebaruan dilihat dari suatu pendaftaran yang pertama kali 

diajukan dan tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan desain industri 

dianggap tidak baru baik melalui lisan ataupun tertulis (Santoso, Njatrijani, dan 

Fadjri. 2016).  

Desain industri dikatakan tidak baru apabila telah terungkap sebenarnya 

pada saat diajukan pendaftarannya, dalam hal ini ada tiga kemungkinan penyebab 

tidak barunya suatu desain industri yaitu;  
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Telah diketahui umum sebelum tanggal penerimaan atau disebut dengan publicly 

known design, yang artinya telah diketahui masyarakat sebelum tanggal 

penerimaan permohonan.  

Telah diajukan pendaftarannya terlebih dahulu oleh pihak lain atau disebut first to 

file  

Masa perlindungan desain industri telah habis atau disebut public domain design 

(Djumhana dan Djubaedillah,2014,) Pendaftaran desain industri merupakan syarat 

mutlak agar suatu desain industri mempunyai sifat kebaruan. Sifat kebaruan ini 

dapat memberikan hak desain industri dan memberikan perlindungan hukum 

dalam jangka waktu tertentu. Melalui permohonan pendaftaran desain industri 

yang dapat menekan berkurangnya tindakan seperti penjiplakan, peniruan, atau 

pembajakan desain industri. Kebaruan dalam hukum desain industri ditetapkan 

dengan suatu pendaftaran yang pertama kali diajukan dan pada saat pendaftaran 

itu diajukan, tidak adanya pihak lain yang membuktikan bahwa pendaftaran 

tersebut tidak baru atau telah ada pengungkapan atau publikasi sebelumnya, baik 

tertulis maupun tidak tertulis (Susiana, 2009). 

3.2 Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung No. 301 

K/Pdt.Sus-HKI/2015 telah memenuhi ketentuan perlindungan hukum 

terhadap pendesain yang sesuai dengan Undang Undang Nomor 31 

Tahun 2000 tentang Desain Industri 

Putusan Mahkamah Agung Nomor 301 K/Pdt.Sus-HKI/2015 merupakan kasus 

sengketa Desain Industri antara PT. Batik Keris melawan Wenny Sulistyowati 

Hartono. Dimana posisi Batik Keris adalah sebagai Pemohon Kasasi / Penggugat 

mengajukan gugatan kepada Wenny Sulistyowati Hartono sebagai Termohon 

Kasasi / Tergugat berupa gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri Nomor 

IDD0000035061, IDD0000035000, IDD0000035060 yang permohonannya 

diajukan pada tanggal 4 September 2012. 

Didalam alasan - alasan kasasi yang dikemukakan oleh Batik Keris, 

Mahkamah Agung berpendapat alasan - alasan yang telah dikemukakan tidak 

dapat diterima, karena menurut Mahkamah Agung setelah meneliti dengan 

saksama memori kasasi tanggal 16 Oktober 2014 dan jawaban memori kasasi 

tanggl 27 Oktober 2014 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal 
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ini putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tidak salah 

menerapkan hukum, namun hakim memandang perlu untuk melakukan perbaikan. 

Hakim telah mempertimbangkan pokok perkaranya dan Penggugat (Batik Keris) 

tidak berhasil membuktikan gugatannya. Batik Keris dianggap tidak dapat 

membuktikan kapan ia memasarkan objek dalam sengketa tersebut. Bukti - bukti 

baru yang diajukan Batik Keris dianggap tidak bersifat menentukan.  

Berdasarkan pertimbangan diatas putusan Pengadilan Niaga pada 

Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara tersebut tidak bertentangan dengan 

hukum dan / atau Undang - Undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan 

oleh PT Batik Keris harus ditolak dengan perbaikan amar putusan. Karena 

permohonan kasasi ditolak, maka PT Batik Keris dihukum untuk membayar biaya 

perkara pada tingkat kasasi. 

Pertimbangan hakim dalam perkara antara PT. Batik Keris dengan Wenny 

Sulistyowati, hakim berpendapat bahwa hak desain industri yang diberikan 

kepada Wenny sudah benar. Karena sesuai dengan Undang Undang Desain 

Industri, Apabila melihat dari segi pendaftaran, maka keputusan hakim adalah 

benar dengan tidak menerima gugatan PT. Batik Keris yang kemudian dilanjutkan 

ke tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali. Menginat pendaftaran desain industri 

di Indonesia merupakan syarat sah untuk mendapatkan perlindungan. 

Desain Industri milik Wenny telah didaftarkan dan mendapatkan sertifikat 

Desain Industri dengan Nomor IDD0000035061, IDD0000035000, 

IDD0000035060 dengan judul tas telah melalui prosedur yang telah sesuai dengan 

ketentuan pasal 25 dan 26 Undang Undang Desain Industri. Yang berarti bagi 

para pihak yang keberatan dengan dikeluarkannya Desain Industri milik Wenny 

yang sedang dalam proses pengumuman diberikan kesempatan untuk mengajukan 

keberatan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Namun selama 

proses pengumuman atas Desain Industri yan diberikan terhadap Wenny pihak PT. 

Batik Keris tidak mengajukan keberatan atas Desain Industri milik Wenny kepada 

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Maka dengan tidak adanya 

keberatan dari pihak lain selama proses pengumuman Direktorat Jenderal Hak 

Kekayaan Intelektual menerbitkan sertifikat Desain Industri milik Wenny.  
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Namun apabila dilihat dari unsur kebaruan PT. Batik Keris adalah benar, 

menurutnya desain yang didaftarkan Wenny tidak baru (not novelty). dikarenakan 

pernah ada pengungkapan sebelumnya, dan batik keris telah memasarkan jauh 

sebelum Wenny mendaftarkan desain tersebut ke Direktorat Jenderal Hak 

Kekayaan Intelektual yaitu pada tahun 2012. Undang Undang Desain Industri 

belum mengatur secara jelas dan rinci tentang unsur kebaruan. Sehingga masih 

perlu adanya perbaikan mengenai unsur kebaruan didalam Undang Undang 

Desain Industri. Belum diaturnya secara jelas sehingga membuat banyak 

penafsiran oleh pihak pihak yang bersengketa. PT. Batik Keris seharusnya 

pemegang hak desain dari kasus tersebut, karena PT. Batik Keris yang mendesain 

terlebih dahulu sebelum Wenny. Dapat dilihat di pasal 6 ayat (1) Undang Undang 

Desain Industri “yang berhak memperoleh Hak Desain Industri adalah Pendesain 

atau yang menerima hak tersebut dari Pendesain” sehingga dalam hal ini 

seharusnya PT. Batik Keris yang mendapatkan Hak desain industri tersebut.  

Namun dikarenakan beberapa ahli menganut asas pendaftar pertama (first 

to file), sehingga pertimbangan hakim berpedoman pada pendapat ahli, PT. Batik 

Keris kalah dalam hal ini dikarenakan PT. Batik Keris tidak mendaftarkannya 

terlebih dahulu. PT. Batik Keris juga telah lalai ketika mengajukan keberatan 

ketika diterbitkannya 3 sertifikat desain industri oleh Direktorat Jenderal Hak 

Kekayaan Intelektual terhadap Wenny Sulistyowati. Pengajuan keberatan 

seharusnya 3(tiga) bulan sejak dimulainya pengumuman. Sesuai dengan pasal 25 

(1) Undang Undang Desain Industri. 

 

4. PENUTUP  

4.1 Kesimpulan 

Dijelaskan dalam Undang Undang Nomro 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri 

telah mengatur ukuran desain yang dapat diajukan ke Direktorat Jenderal Hak 

Kekayaan Intelektual. Sesuai dengan pasal 2 Undang Undang Nomor 31 Tahun 

2000 yang mengatakan bahwa: 

(1) Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru.  

(2) Desain Industri dianggap baru apabila pada Tanggal Penerimaan, 

Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah 

ada sebelumnya.  
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(3) Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 

  adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelum :  

a. tanggal penerimaan; atau  

b. tanggal prioritas apabila Permohonan diajukan dengan Hak 

Prioritas; telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di 

luar Indonesia.  

 

Desain industri dianggap baru apabila sebelum tanggal permohonan atau 

sebelum tanggal prioritas, desain industri yang akan didaftarkan belum ada 

pengungkapan dimanapun dan kapanpun, baik melalui deskripsi atau dengan cara 

yang lain. Penentuan desain industri yang benar benar dianggap baru seharusnya 

bukan dari kapan suatu desain itu didaftarkan, tetapi dapat dilihat dari apakah ada 

pengungkapan atau publikasi sebelum pengajuan permohonan desain industri 

didaftarkan. Apabila pendaftaran desain industri yang akan didaftarkan sama 

dengan pengungkapan sebelumnya baik di dalam negeri maupun luar negeri maka 

harus dibatalkan. Suatu desain yang dikatakan sama apabila jika dibandingkan 

kedua nya benar mirip atau identik. Apabila ada sedikit saja perbedaan bentuk, 

garis ataupun warna maka dapat dikatakan desain baru. Artinya dalam hal ini 

desain dapat dikatakan mirip tetapi tidak sama. Dengan adanya penjelasan seperti 

ini maka banyak terjadi sengketa tentang unsur kebaruan yang diatur didalam 

Undang Undang Desain Industri karena banyaknya produk produk yang mirip 

namun pemegang sertifikat desain kesulitan untuk menuntut pihak lain yang 

dinilai merugikan. 

Di Indonesia juga menganut asas first to file yaitu siapapun yang 

mendaftarkan pertama kali desainnya kepada Direktorat Jenderal hak Kekayaan 

Intelektual ialah yang mendapatkan hak atas desain dan mendapatkan 

perlindungan hukum sesuai dengan Undang Undang yang berlaku. Pendaftaran 

desain industri adalah syarat mutlak untuk mendapatkan penilaian kebaruan. 

Telah disebutkan dalam pasal 10 Undang Undang Desain Industri, “Hak Desain 

Industri diberikan atas dasar Permohonan” itu artinya pihak yang mendaftarkan 

desainnya akan mendapatkan perlindungan. Namun apabila terdapat pihak yang 

keberatan maka akan dilakukan pemeriksaan substantif oleh pejabat Direktorat 

Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Hal tersebut diatur dalam pasal 26 Undang 

Undang Desain Industri. Desain yang didaftarkan dalam sengketa ini tidak 
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memiliki unsur kebaruan, maka tidak seharusnya untuk didaftarkan. Karena telah 

ada pengungkapan sebelum waktu pendaftaran desain tersebut. 

Pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 

301/K/Pdt.Sus-HKI/2015 yang menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh 

pemohon, karena hakim berpedoman pada asas pendaftaran pertama yang berarti 

bahwa orang yang pertama emngajukan permohonan hak atas desain industri yang 

akan mendapatkan perlindungan hukum bukan berdasarkan asas yang pertama 

kali mendesain. Namun untuk mendpaatkan perlindungan desain industri 

didapatkan melalui proses pendaftaran. Pendaftaran desain industri merupakan 

syarat mutlak. Di Indonesia menganut sistem konstitutif, yaitu dimana pihak yang 

pertama kali mendaftarkan desainnya ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan 

Intelektual ialah yang diakui dan berhak untuk mendapatkan perlindungan sesuai 

dengan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Desain Industri. 

 Dalam hal ini hakim tampak mengesampingkan unsur kebaruan yang 

sesuai dengan pasal 2 Undang Undang Desain Industri yang menjelaskan desain 

industri yang baru apabila pada tanggal penerimaan tidak sama dengan 

pengungkapan sebelumnya. Hakim berpedoman pada asas pendaftar pertama. 

Sedangkan dalam sengketa ini PT. Batik Keris telah memberikan bukti bahwa 

desain yang didaftarkan telah ada pengungkapan jauh sebelumnya. 

Dalam perkara antara PT. Batik Keris melawan Wenny Sulistyowati, 

dilihat dari segi pendaftaran Desain Industri yang didaftarkan dan mendapat 

sertifikat Desain Industri dengan nomor IDD0000035061, IDD0000035000, 

IDD0000035060 dengan judul tas telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam 

pasal 25 dan 26 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. 

Maka gugatan yang diajukan PT. Batik Keris ditolak. PT. Batik Keris yang 

selanjutnya mengajukan permohonan kasasi hingga peninjauan kembali, namun 

hakim tetap menolak permohonan gugatannya.  

Namun apabila dilihat dari unsur kebaruan PT. Batik Keris adalah benar, 

menurutnya desain yang didaftarkan Wenny tidak baru (not novelty). dikarenakan 

pernah ada pengungkapan sebelumnya, dan batik keris telah memasarkan jauh 

sebelum Wenny mendaftarkan desain tersebut ke Direktorat Jenderal Hak 

Kekayaan Intelektual yaitu pada tahun 2012. Undang Undang Desain Industri 
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belum mengatur secara jelas dan rinci tentang unsur kebaruan. Sehingga masih 

perlu adanya perbaikan mengenai unsur kebaruan didalam Undang Undang 

Desain Industri. Belum diaturnya secara jelas sehingga membuat banyak 

penafsiran oleh pihak pihak yang bersengketa. PT. Batik Keris seharusnya 

pemegang hak desain dari kasus tersebut, karena PT. Batik Keris yang mendesain 

terlebih dahulu sebelum Wenny. Dapat dilihat di pasal 6 ayat (1) Undang Undang 

Desain Industri “yang berhak memperoleh Hak Desain Industri adalah Pendesain 

atau yang menerima hak tersebut dari Pendesain” sehingga dalam hal ini 

seharusnya PT. Batik Keris yang mendapatkan Hak desain industri tersebut. 

4.2 Saran  

Yang pertama adalah Undang Undang Nomo 31 Tahun 2000 tentang Desain 

Industri juga belum mengatur lebih spesifik tentang unsur kebaruan. Sehingga 

perlu diperbaiki pula Undang Undang Desain Industri untuk adanya sebuah 

kepastian hukum terhadapt pengaturan prinsip kebaruan agar dalam perlindungan 

hukum desain industri benar-benar memiliki jaminan yang bisa dimanfaatkan 

sedemikian rupa dan bisa dikembangkan oleh pemilik hak eksklusif dari pemilik 

yang telah didaftarkan. Mempertegas sanksi kepada pihak – pihak yang 

melanggar desain industri sehingga dapat meminimalisir pelanggaran desain 

industri dan karena masih banyak pihak yang belum mengetahui mengenai 

pentingnya pendaftaran desain industri, sehingga perlu adanya sosialisasi dari 

Pemerintah agar pendesain mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai dengan 

Undang-Undang mengenai desain industri sehingga pendesain dapat lebih 

berkembang untuk menciptakan desain yang baru. Karena perlindungan atas 

desain industri itu ada apabila dilakukannya pendaftaran. 
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