
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Manusia dituntut untuk berpikir agar dapat mengembangkan sektor ekonomi 

untuk mengikuti arus globalisasi. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang, 

perlu memajukan sektor industri dalam rangka memajukan pembangunan nasional. 

Perkembangan ekonomi berkaitan erat dengan ilmu pengetahuan dan kemajuan 

teknologi. Hak Kekayaan Intelektual adalah bukti nyata dari perwujudan pemikiran 

manusia dalam bentuk ciptaan atau invensi. Dalam arti sempit bahwa HAKI itu 

hanyalah di tujukan kepada “hak cipta”, sedangkan dalam arti luas HAKI di 

dalamnya sudah mencakup hak Atas Kekayaan Perindustrian dan dianggap di dalam 

satu kesatuan istilah, yaitu Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).
1
  

Hak atas Desain Industri merupakan bagian daripada Industrial Property 

(Hak Atas Kekayaan Industri) dan hak kekayaan ini merupakan cabang daripada 

Hak Kekayaan Intelektual (HKI).  Hak Desain Industri memiliki Undang-Undang 

yang telah dibentuk oleh pemerintah Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 2000 tentang Desain Industri Lembaran Negara Nomor 243 Tahun 2000 yang 

selanjutnya disebut dengan Undang-undang Desain Industri. Undang-Undang 

Desain Industri merupakan instrumen yang tidak dapat dilepaskan dalam mendorong 
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perlindungan hukum secara komprehensif.
2
 Hak Desain Industri memang harus 

memiliki perlindungan hukum. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi kreatifitas 

dari pendesain. Yang kemudian pendesain ini nantinya akan terus membuat desain-

desain baru lagi. 

Desain industri itu sendiri memiliki definisi menurut Pasal 1 butir 1 Undang–

Undang No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yaitu : 

“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.” 

 

Dari pengertian Desain Industri diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa salah 

satu persyaratannya masuk dalam kategori desain industri adalah bahwa kreasi bentuk 

tersebut harus memberikan kesan estetis. Definisi estetis itu sendiri berasal dari kata 

estetika adalah mengenai keindahan; menyangkut apresiasi keindahan (alam, seni, 

dan sastra) atau mempunyai penilaian terhadap keindahan. Jadi kesan estetis itu 

sendiri tidak menyangkut mengenai benar atau salah, tetapi indah atau tidak 

indah.Ada tidaknya kesan estetis yang diberikan oleh suatu kreasi hanya dapat 

diketahui apabila kreasi tersebut dapat dilihat oleh mata. 

Penulisan skripsi ini yaitu mengangkat masalah hukum dalam Putusan 

Pengadilan Niaga Nomor : 32/DESAIN INDUSTRI/2013/PN.NIAGA. JKT.PST dan 

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 19K/Pdt.Sus-HKI/2014. 
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Putusan tersebut berisikan tentang penolakan pembatalan pendaftaran Hak Desain 

Industri terhadap permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi atas Deni Juni Prianto, 

selaku Direktur PT.Tiga Reksa Perdana Indonesia Pembatalan Pendaftaran Hak 

Desain Industri berdasarkan adanya gugatan. Sengketa tersebut terjadi antara pihak 

Deni Juni Prianto, selaku Direktur PT.Tiga Reksa Perdana Indonesia dengan PT. 

Indoasia Thrivetama, sebagai Tergugat I dan  Djohan Kohar sebagai Tergugat II 

serta sebagai turut tergugat yaitu Pemerintah Republik Indonesia CQ Departemen 

Hukum Dan Hak Asasi Manusia CQ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan CQ 

Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Dan 

Rahasia Dagang mengenai Desain Pemanas Elektrik.  

Dalam dalil yang dikemukakan Penggugat, Penggugat memproduksi dan 

menjual produk pemanas elektrik dengen merek CONHEAT pada tahun 2009, jauh 

sebelum Penggugat membuat dan menjual produk tersebut telah terdapat pemanas 

elektrik yang telah dibuat perusahaan lain. Persamaan desain industri Tergugat I dan 

II terletak pada persamaan konfigurasi yang menurut dalil Penggugat hal ini dapat 

membingungkan masyarakat tentang asal atau sumber produk pemanas elektrik.  

Pada jawaban Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat I dan II mengemukakan 

dalil bahwa pada tahun 2005 Tergugat I dan Tergugat II mencoba untuk membuat 

dan atau merancang suatu desain industri atas produk pemanas elektrik. Setelah 

melakukan uji coba, Tergugat I dan Tergugat II mendaftarkan desain industri 

tersebut pada tanggal 25 Januari 2010 dan turut Tergugat menerbitkan sertifikat 

desain industri tersebut pada tanggal 10 Februari 2012. Pada tanggal 5 Desember 
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2012 Tergugat I dan Tergugat II mengetahui Penggugat melakukan penjualan 

pemanas elektrik merek “Panel Heater Track” dengan persamaan konfigurasi secara 

keseluruhan dengan pemanas elektrik merek “Conheat” milik Tergugat I dan 

Tergugat II. Tergugat I dan Tergugat II meminta dan memperingatkan Penggugat 

untuk tidak menjual dan menarik produk pemanas elektrik tersebut dalam “Somasi 

I”. Setelah melakukan pertemuan pada tanggal 13 Maret 2013, Penggugat 

mengirimkan email kepada Tergugat I dan Tergugat II berupa keberatan atas 

permintaan ganti rugi. Menurut dalil Tergugat I dan Terguggat II, Penggugat 

memiliki itikad tidak baik dan terkesan ingin mempermainkan. 

Tergugat I dan Tergugat II kemudian menggugat dalam gugatan Rekonvensi. 

Dengan dalil ternyata Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan 

penjualan atas produk pemanas elektrik dengan merek Panel Heater Track yang 

memiliki persamaan konfigurasi secara menyeluruh dengan desain industri pemanas 

elektrik merek Conheat yang dimiliki oleh Tergugat I Konvensi/ Penggugat I 

Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi. Hal tersebut 

didasarkan pada pengakuan sendiri Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada 

angka 1 huruf (b) gugatan sebagai berikut: 

“Bahwa Penggugat dalam memproduksi dan menjual produk Pemanas Elektrik 

tersebut telah dilakukan sejak tahun 2009...”.  

Pada Pasal 9 ayat (2) UU Desain Industri, Tergugat I Konvensi/Penggugat I 

Rekonvensi Dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi selaku Pemegang 

Hak Desain Industri memiliki hak ekslusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri 
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yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain tanpa persetujuannya membuat, 

memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang 

diberi Hak Desain Industri. Pasal 9 ayat 2 UU Desain Industri:“Pemegang Hak 

Desain Industri memiliki hak ekslusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang 

dimilikinya dan untuk melarang orang lain tanpa persetujuannya membuat, memakai, 

menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak 

Desain Industri”. 

Berdasarkan putusan tersebut hakim memutuskan untuk menolak gugatan 

Penggugat untuk seluruhnya dengan pertimbangan Penggugat tidak dapat 

mengajukan bukti performa produk pembanding berupa foto, video, atau bukti lain 

yang dapat membuktikan bahwa pendaftaran tersebut tidak baru atau telah ada 

pengungkapan atau publikasi sebelumnya, baik tertulis atau tidak tertulis. Muncul 

permasalahan disini apakah bukti performa produk pembanding merupakan hal dasar 

yang dapat membuktikan bahwa produk tersebut tidak baru lalu bagaimana dengan 

bukti lain yang menyatakan bahwa Desain Industri tersebut tidak baru. 

Pengertian Desain Industri menurut Pasal 1 butir 1 Undang–Undang No.31 

Tahun 2000 tentang Desain Industri dapat ditarik kesimpulan bahwa salah satu 

persyaratannya masuk dalam kategori desain industri adalah bahwa kreasi bentuk 

tersebut harus memberikan kesan estetis.  
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Menurut Pasal 2 Undang–Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain 

Industri, Hak Desain Industri dapat diberikan apabila : 

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. 

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. 

 

Selanjutnya pada Pasal 4 Undang–Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain 

Industri, Desain Industri yang tidak mendapatkan perlindungan adalah : 

“Hak Desain Industri tidak dapat diberikan apabila Desain Industri tersebut 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.” 

 

Berdasarkan pernyataan tersebut di atas, maka muncul permasalahan bahwa 

unsur kesan estetis yang memegang peranan penting dalam desain industri ternyata di 

dalam pasal–pasal tersebut baik itu Pasal 2 yang mengatur mengenai syarat–syarat 

pemberian Hak Desain Industri maupun Pasal 4 yang mengatur mengenai hal – hal 

apa saja yang menyebabkan tidak dapat diberikannya Hak Desain Industri dan juga 

Pasal 10, 11, 12, 13, 14 Undang-Undang Desain Industri tentang permohonan 

pendaftaran desain industry tidak mencantumkan kesan estetis didalamnya, sehingga 

dapat dipertanyakan penggunaan dari kesan estetis itu sendiri. Apabila ketiadaan 

unsur estetika tidak dapat menjadi dasar bahwa Desain Industri tersebut bukan 
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merupakan Desain Industri bagaimana dengan unsur estetika sebagai dasar bahwa 

Desain Industri tersebut tidak baru berdasarkan prinsip “public domain”. 

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan akan dibahas dalam suatu 

karya ilmiah yang berbentuk skripsi yang berjudul: ASPEK ESTETIK 

PERFORMA BARANG SEBAGAI DASAR PENOLAKAN PEMBATALAN 

DESAIN INDUSTRI DI PENGADILAN NIAGA (Studi kasus terhadap Putusan 

Pengadilan Niaga Nomor : 32/DESAIN INDUSTRI/2013/PN.NIAGA.JKT.PST  

jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 19 K/Pdt.Sus-

HKI/2014) 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah bukti performa produk pembanding merupakan hal utama yang dapat 

digunakan untuk membuktikan adanya ketidak baruan pada kasus 

pembatalan hak desain industri di Pengadilan Niaga?  

2. Apakah ketiadaan unsur estetika performa produk dapat dijadikan sebagai 

dasar tidak adanya kebaruan desain industri berdasarkan prinsip “public 

domain”? 

 

C. Tujuan Penulisan 

1. Untuk mengetahui bukti performa produk pembanding merupakan satu-

satunya dasar yang dapat digunakan untuk membuktikan adanya ketidak 

baruan pada kasus pembatalan hak desain industri di Pengadilan Niaga. 
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2. Untuk mengetahui ketiadaan unsur estetika performa produk dapat dijadikan 

sebagai dasar tidak adanya kebaruan desain industri berdasarkan prinsip 

“public domain”. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara 

teoritis maupun sacara praktis, yaitu: 

1. Dari segi teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi 

pengembangan hak kekayaan intelektual khususnya mengenai masalah 

Kebaruan dan Aspek Estetik Desain Industri. 

2. Dari segi praktis penilitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi hakim atau para pengambil keputusan dalam menentukan 

kebijakan yang berkaitan masalah Kebaruan dan Aspek Estetik Desain 

Industri. 

 

E. Kegunaan Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Penulisan hukum ini diharapkan dapat menjadi pijakan baru di bidang ilmu 

hukum dalam rangka menambah pengetahuan dan wawasan tentang studi 

kasus yang diteliti oleh penulis, sekaligus sebagai syarat akademik untuk 

memperoleh gelar kesarjanaan S1 di bidang ilmu hukum. 
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2. Bagi Masyarakat 

Melalui penulisan hukum ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang 

konkrit atas studi kasus yang diteliti oleh penulis, sehingga masyarakat 

mampu memahami dan terpacu untuk menyelesaikan masalah Hukum Perdata 

khususnya Hak Kekayaan Intelektual di Pengadilan 

3. Bagi Aparat Penegak Hukum 

Melalui penulisan hukum ini diharapkan para aparatur penegak hukum di 

Indonesia  dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan penuh 

tanggungjawab sesuai dengan koridor aturan yang telah ditetapkan tanpa 

adanya manipulasi dalam penegakan hukum atas sebuah kasus perdata 

khususnya Hak Kekayaan Intelektual demi tegaknya hukum yang adil, 

bermanfaat, dan memiliki kepastian hukum yang kokoh. 

4. Bagi Mahasiswa 

Penulisan hukum ini diharapkan dapat dijadikan bahan bagi para mahasiswa 

untuk menambah pengetahuan baru mengenai studi kasus yang diangkat, 

dengan demikian para mahasiswa khususnya mahasiswa jurusan ilmu hukum 

dapat memberikan kontribusi positif dalam penegakan hukum di Indonesia 

sebagai pengabdian konkrit di tengah masyarakat kelak. 
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F. Metode Penulisan 

1. Jenis Penelitian 

Penulisan dalam penelitian hukum ini, penulis memilih jenis penelitian 

hukum normatif (Normatif Legal Research). Penelitian hukum normatif 

adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau 

yang merupakan data primer atau utama. Pendekatan ini dikenal pula 

dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari jurnal-jurnal, 

buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang 

berhubungan dengan penelitian ini.  

2. Pendekatan 

Sebuah penelitian tidak terlepas dari  metode yang digunakan, dalam 

kaitannya dengan permasalahan yang dikemukakan maka metode 

pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif,
3
 

yaitu dengan menganalisa kasus dan penyelesaiannya dengan prosedur 

undang-undang, dan melihat hukum sebagai norma dalam masyarakat.
4
 

3. Sumber Bahan Hukum 

Dalam penelitian hukum ini, penulis mengumpulkan berbagai macam 

bahan hukum yang kemudian dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) sumber 

bahan hukum yaitu: 

                                                           
3
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1. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat 

autoritatif artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari perundang-

undangan. Bahan hukum primer dalam penulisan hukum ini 

adalah:  

a. Putusan Pengadilan Niaga Nomor : 32/DESAIN INDUSTRI/ 

2013/ PN.NIAGA.JKT.PST 

b. Putusan Mahkamah Agung 19 K/Pdt.Sus-HKI/2014 

c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain 

Industri 

2. Bahan hukum sekunder, berupa semua publikasi tentang hukum 

yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi 

tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, 

jurnal-jurnal hukum, dan pandangan tokoh, serta artikel yang 

berhubungan dengan obyek penelitian. 

4.  Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Pada penelitian hukum ini, penulis mengumpulkan bahan-bahan hukum 

dengan metode studi kepustakaan. Studi Kepustakaan dilakukan dengan 

cara melakukan penelusuran atas berbagai bahan hukum seperti buku, 

jurnal-jurnal, majalah, artikel, surat kabar dan bulletin. 

5.  Analisa Bahan Hukum 

Data yang diperoleh , baik data primer maupun data sekunder akan 

dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif yaitu dengan 
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menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan hal-hal yang sesuai 

dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. 

 

G. Sistematika Penulisan 

BAB I   : PENDAHULUAN 

Pada bab ini penulis mengemukakan latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum. Didalam 

sub bab metode penelitian akan diuraikan tentang tipe 

penelitian dan metode pendekatan yang dipilih penulis, sumber 

bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum serta analisa 

bahan hukum. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka meliputi deskripsi yaitu pertama membahas 

mengenai tinjauan umum tentang Hak Kekayaan Industri. Pada 

bagian selanjutnya menjelaskan mengenai Desain Industri. 

Bagian yang ketiga menjelaskan mengenai tinjauan umum 

tentang Hak Desain Industri.  

BAB III  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini penulis akan membahas dan menjawab 

permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya. Bab ini 

terdiri dari 3 bahasan yang pertama adalah kasus posisi. 

 



13 
 

Kemudian sub bab kedua tentang bukti performa produk 

pembanding merupakan satu-satunya dasar yang dapat 

digunakan untuk membuktikan adanya ketidak baruan pada 

kasus pembatalan hak desain industri di pengadilan kemudian 

ketiadaan estetika performa produk dapat menjadi dasar 

permohonan pembatalan Hak Desain Industri di Pengadilan. 

Dan yang terakhir ketiadaan estetika performa produk dapat 

dijadikan dasar tidak adanya kebaruan desain industri 

berdasarkan prinsip “public domain”. 

BAB IV  : PENUTUP 

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan 

merupkan inti atas hasil penelitian dan analisa penulis terhadap 

obyek yang diteliti berdasarkan rumusan masalah yang 

diajukan. Saran berisi mengenai masukan atas masalah yang 

diteliti oleh penulis yang dianggap penting untuk menjawab 

persoalan yang telah dianalisa dan disimpulkan pada bagian 

sebelumnya. 

 

 


