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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

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. 
1
 

Hak kepemilikan hasil HKI itu abstrak jika dibandingkan dengan hak 

kepemilikan benda, tetapi hak-hak tersebut bersifat mutlak, yang mempunyai 

arti bahwa hak tersebut dapat dipertahankan oleh siapapun. Pemegang hak 

kekayaan intelektual mempunyai hak monopoli yang dimana hak tersebut 

merupakan hak yang dapat digunakan untuk melarang siapapun tanpa 

persetujuannya membuat ciptaan atau penemuannya atau menggunakannya. 

Kepemilikannya bukan pada barangnya akan tetapi pada hasil kemampuan 
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dan kreatifitas intelektual manusianya dengan adanya ciptaan tertentu, 

misalnya kesenian, bidang industri atau pengetahuan.
2
 

Sebagai salah satu negara yang sedang berkembang, Indonesia perlu 

memajukan sektor industri dengan cara meningkatkan kemampuan daya 

saing. Salah satu yang dapat menjadi daya saing tersebut adalah desain 

industri yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. Dengan 

memberikan perlindungan hukum terhadap Desain Industri akan 

mempercepat pembangunan industri nasional.
3
 

Desain industri diaplikasikan dalam berbagai produk industri dan 

kerajinan seperti instrument teknikal dan medikal lalu perlengkapan rumah 

tangga dan peralatan elektrikal sampai kendaraan struktual, dan barang – 

barang hobi atau kesenangan. Untuk dapat dilindungi oleh undang – undang, 

maka suatu desain industri itu harus baru dan dapat dilihat dengan nyata oleh 

mata. Yang berarti desain industri cenderung merupakan nilai estetis yang 

bersifat menyeluruh , sehingga pada setiap karateristik teknikal yang 

menerapkan desain tersebut tidak ikut terlindungi.
4
 

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 
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peraturan perundang – undangan mempunyai peranan sangat 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, sebagai contoh desain industri yang 

memiliki kemiripan dengan desain industri yang lain ternyata juga diterima 

pendaftarannya oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atau 

desain industri yang didaftarkan dengan itikad tidak baik. Kurangnya 

pemahaman masyarakat tentang eksistensi dan manfaat desain industri secara 

tidak langsung memberi peluang bagi pihak yang beritikad tidak baik untuk 

mendaftarkan desain industri yang bukan merupakan haknya. Hal tersebut 

dapat dilihat dari berbagai perkara desain industri yang sampai ke pengadilan, 

sebagian besar terjadi karena banyak desain industri yang tidak memenuhi 

unsur kebaruan namun dapat didaftarkan dan memperoleh hak desain 

industri
5
 

Kasus yang berhubungan dengan desain industri dalam skripsi ini 

adalah putusan nomor : 301 K/Pdt.Sus-HKI/2015 yang menjelaskan adanya 

sengketa kepemilikan desain industri antara penggugat (PT BATIK KERIS) 

melawan tergugat (WENNY SULISTIOWATY HARTONO). Bahwa 

penggugat adalah sebuah perusahaan berbadan hukum Perseroan Terbatas 
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yang bergerak sebagai produsen dana penjual beberapa macam jenis tas yang 

salah satu produksinya memiliki konfigurasi yang diduga sama dengan apa 

yang diakui oleh Tergugat sebagai miliknya atau apa yang telah diakui 

Tergugat sebagai desainnya. Menurut penggugat desain industri “tas” seperti 

desain pada Sertifikat Desain Industri Nomor IDD0000035060; 

IDD0000035000; IDD 0000035061 atas nama tergugat tidak memenuhi unsur 

kebaharuan (not novelty) karena desain tersebut dinilai sudah pernah 

dipublikasikan dan dipasarkan sebelum tanggal permohonan desain tersebut 

yang diajukan oleh tergugat ke Dierktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. 

Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran desain industrinya yaitu pada 

tanggal 4 september 2012, dan penggugat meminta agar pendaftaran ketiga 

desain industri tersebut dibatalkan karena apabila tidak dibatalkan maka 

masih akan terjadi ketidakadilan terhadap penggugat selaku pihak yang telah 

memasarkan dan memperjual belikan hasil produksi “konfigurasi tas” yang 

diduga sama sebelum tanggal permohonan pendaftaran desain industri 

Tergugat dimohonkan.  

Namun menurut hakim Pengadilan Niaga Semarang gugatan 

penggugat tidak dapat diterima karena penggugat tidak dapat memberikan 

bukti bukti yang kuat dan penggugat tidak mendaftarkan terlebih dahulu 

desainnya. Sehingga penggugat memutuskan untuk mengajukan kasasi ke 

Mahkamah Agung.  

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahas 

lebih dalam karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul “Perlindunganِ

hukum terhadap pendesain menurut Undang Undang Nomor 31 Tahun 
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2000 tentang Desain Industri (analisis putusan Mahkamah Agung 

Nomor: 301 K/ pdt.sus-HKIِ/ِ2015)” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka 

rumusan yang dapat diambil adalah sebagai berikut : 

1. Apa ukuran kebaharuan suatu desain yang dapat diajukan ke Direktorat 

Jenderal Hak Kekayaan Intelektual ? 

2. 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? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai 

berikut: 

a. Untuk mengetahui ukuran kebaruan desain yang dapat diajukan ke 

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual 

b. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam perkara 

sengketa desain industri. 
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2. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang 

dapat diambil dari penelitian tersebut, adapun manfaat yang didapat 

dalam penelitian ini adalah:  

a. Secara Teoritis 

Diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan 

serta untuk memperluas pemahaman bagi pengembangan ilmu hukum 

dan hukum atas hak kekayaan intelektual khususnya mengenai desain 

industri 

b. Secara Praktis 

1) Bagi peneliti, hasil penelitian dapat menjadikan pengalaman 

penelitian yang berkaitan dengan hukum hak kekayaan intelktual 

khususnya tentang perlindungan hukum terhadap pendesain 

2) Bagi pembaca, peneliitian ini dapat dijadikan sebagai informasi 

secara tertulis. 

 

D. Kerangka Pemikiran 

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada dasarnya adalah hal hal yang 

lahir dari hasil karya intelektual seseorang. HKI memang sangat dibutuhkan 

oleh berbagai pihak sebagai sarana untuk melindungi dalam penuangan ide 

serta gagasan yang telah diwujudkan secara nyata. Akan tetapi, kesadaran dan 

pemahaman masyarakat Indonesia tentang pentingnya HKI masih kurang.
6
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Desain Industri adalah 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 adalah tindakan untuk melindungi seseorang 

dalam bidang hukum untuk mendapatkan keadilan dari perbuatan semena 

mena dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Perlindungan hukum tidak 

hanya ditujukan untuk orang yang berkuasa, tetapi juga kepada semua orang 

yang berhak mendapatkan perlindungan hukum. 

Perlindungan hukum pada desain industri adalah suatu larangan bagi 

para pihak untuk melakukan peniruan terhadap industri yang telah diciptakan 

seseorang. Perlindungan desain industri dapat memberikan suatu peningkatan 

dalam pertumbuhan ekonomi dan industri.
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E. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian, 

meliputi hal sebagai berikut : 

1. Metode Pendekatan 

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 
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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.
8
 

2. Jenis Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian deskriptif, 

karena penelitian ini bermaksud untuk menggambarkan suatu keadaan 

yang nyata mengenai analisis perlindungan hukum terhadap pendesain 

suatu industri.
9
 

3. Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

Bahan Hukum Sekunder 

Data yang digunakan penulis berupa data lain yang berhubungan 

yaitu mengenai perlindungan hukum terhadap pendesain. Yang berkaitan 

dengan penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan antara lain buku, 

jurnal hukum, artikel dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan 

dengan penelitian ini: 

1. Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain  Industri 

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun  2005 

tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang 

Desain Industri 
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3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 301 K/Pdt.Sus-HKI/2015 

4. Putusan Nomor 01/Pdt.Sus-HAKI/2014/PN Niaga.Smg 

5. Putusan Nomor 30 PK/Pdt.Sus-HKI/2017  

4. Metode Pengumpulan Data 

a. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan merupakan metode tunggal yang 

dipergunakan dalam penelitian hukum normatif, metode ini 

mengumpulkan sumber data primer dan data sekunder yang 

diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen 

resmi, publiksi dan hasil penelitian.
10

 

b. Metode Analisis Data 

Analisi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deduktif, deduktif menarik kesimpulan secara logika dari premis 

yang diberikan. Perlu diketahui bahwa penalaran deduktif adalah 

mengambil kesimpulan secara logika dari premis yang tersedia, 

Hasilnya tidak selalu dengan fakta kebenran yang kita ketahui.
11

 

Tahapan penerapan deduktif : 

1) Spekulasi : mengumpulkan data, dibaca kembali data yang 

telah terkumpul, lalu mengambil data yang dianggap penting 

dan sesuai 

2) Observasi & klasifikasi : Pengklasifikasianagar data mudah 

ditemukan kembali dalam rangka membuat kategorisasi 
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3) Perumusan Hipotesis : Interpretasi data untuk melakukan 

penarikan kesimpulan setelah melakukan verifikasi data yang 

akan menjawab permasalah dalam penelitian 

 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh tentang sistematika 

penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum. 

Maka penulis menggunakan sistematika penulisan hukum. Adapun 

sistematika penulisan hukum ini terdiri dari empat bab yang ditiap bab terbagi 

dalam sub bagian yang dimaksudkan untuk mempermudah pemahaman 

terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika keseluruhan penelitian 

hukum sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN   

A. Latar Belakang   

B. Rumusan Masalah   

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian   

D. Kerangka Pemikiran   

E. Metode Penelitian   

F. Sistematika Penulisan  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

A. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual   

B. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual  

C. Tinjauan Umum tentang Desain Industri   

D. Perlindungan Hukum   

E. Tinjauan Umum tentang Putusan dan Pertimbangan Hakim  

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN   

A. Unsur Kebaruan Suatu Desain Menurut Undang Undang 

Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri   
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B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Perkara Nomor : 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  

BAB IV PENUTUP   

A. Kesimpulan   

B. Saran   

DAFTAR PUSTAKA  


