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RINGKASAN 

Agitya Kresna Adiyan, Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas 

Brawijaya, Maret 2013, PENERAPAN PRINSIP KEBARUAN  (NOVELTY) 

DALAM PERLINDUNGAN DESAIN INDUSTRI DI INDONESIA (Studi 

Kasus Desain Industri Iphone 3G Apple Inc. v. Galaxy S Samsung Electronics 

Co.Ltd), Afifah Kusumadara, S.H., L.LM,SJD, M. Zairul Alam, S.H., M.H. 

 

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Penerapan Prinsip Kebaruan 

(novelty) dalam Perlindungan Desain Industri di Indonesia. Pilihan tema tersebut 

dilatarbelakangi oleh adanya ketidak tegasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

2000 tentang Desain Industri dalam mengatur metode pendekatan untuk menilai 

unsur kebaruan. Undang-Undang desain industri tersebut tidak menjelaskan 

prinsip dari kebaruan (novelty) dari sebuah desain industri yang terdaftar, 

sehingga dalam prakteknya penafsiran terhadap ketentuan pasal tersebut 

diserahkan kepada hakim dalam proses pengadilan jika terjadi sengketa. Dalam 

penerapan prinsip kebaruan (novelty) perlu adanya sebuah ketegasan dengan 

berpedoman pada ketentuan hukum yang lebih luas terkait desain industry sseperti 

TRIPs sebagai hukum internasional serta rujukan dari penerapan prinsip kebaruan 

pada negara industri yang lebih maju, sehingga penulis memilih untuk menjadikan 

kasus Desain Industri Iphone 3G Apple Inc. v. Galaxy S Samsung Electronics 

Co.Ltd sebagai rujukan dalam penulisan karya tulis ini, namun hanya terbatas 

pada putusan sengketa Desain Industri Iphone 3G Apple Inc. v. Galaxy S Samsung 

Electronics Co.Ltd di Amerika Serikat, mengingat banyaknya pengajuan sengketa 

Desain Industri Iphone 3G Apple Inc. v. Galaxy S Samsung Electronics Co.Ltd 

pada berbagai negara di dunia. 

Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) 

Bagaimana Penerapan Prinsip Kebaruan (Novelty) dalam Perlindungan Desain 

Industri di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 

Tentang Desain Industri ? (2) Bagaimana Penerapan Prinsip Kebaruan (Novelty) 

dalam Perlindungan Desain Industri pada Kasus Desain Industri Iphone 3G Apple 

Inc. v. Galaxy S Samsung Electronics Co.Ltd? 

Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normative 

dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute-approach), pendekatan 

konsep (conceptual approach), serta pendekatan komparatif (comparative 

approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis 

akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis interpretasi sistematis dan 

perbandingan. Berdasarkan metode ini Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 

tentang Desain Industri setelah ditelaah dan dianalisis serta dikaji mendalam 

mengenai penerapan prinsip kebaruan (novelty) dalam desain industri lalu di 

perbandingkan dengan peraturan perundang-undangan negara lain yang dalam 

skripsi ini diambil contoh adalah negara Amerika Serikat berdasarkan putusan 

pengadilan dalam sengketa desain industri Iphone 3G Apple Inc. v. Galaxy S 

Samsung Electronics Co.Ltd untuk dapat mengetahui apa yang sama dan apa yang 

mungkin berbeda dalam penormaan tentang penerapan dari prinsip kebaruan 

(novelty) terkait desain industri 



Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas 

permasalahan yang ada bahwa belum ada penerapan yang jelas terkait prinsip 

kebaruan (novelty) dalam perlindungan desain industri di Indonesia berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Hal ini 

dikarenakan undang-undang desain industri Indonesia tidak memiliki klausula 

yang khusus, maupun penjelasan yang terperinci dan jelas mengenai prinsip 

kebaruan (novelty) yang dapat di terapkan dalam penyelesaian sengketa desain 

industri yang terjadi di Indonesia. Undang-Undang hanya memberikan ketentuan 

bahwa desain yang mendapat perlindungan adalah desain yang bersifat baru, dan 

kebaruan tersebut hanya dilihat dari sudut pandang bahwa desain industri pada 

tanggal penerimaannya tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada 

sebelumnya. Hal itu menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktek 

penerapan prinsip kebaruan (novelty), sehingga terjadi dualisme penafsiran 

terhadap penerapan prinsip kebaruan dikalangan para saksi ahli, Dirjen HKI, 

maupun oleh aparat penegak hukum, yakni penafsiran yang menyatakan bahwa 

Dalam kasus ini Pengadilan menafsirkan bahwa suatu desain industri tersebut 

dianggap baru (novel) apabila desain tersebut memiliki perbedaan dari desain 

yang telah ada, meskipun perbedaan tersebut hanya sedikit dan pada bagian-

bagian tertentu saja, sehingga masih menimbulkan kesan mirip dari desain yang 

telah ada sebelumnya. dan penafsiran yang menyatakan bahwa desain industri 

dianggap baru apabila desain tersebut memiliki perbedaan yang jauh dan 

signifikan dari desain yang telah ada sebelumnya, sehingga tidak ada unsur 

kemiripan dengan desain yang telah ada terlebih dahulu. Sedangkan penerapan 

prinsip kebaruan pada kasus Desain Industri Iphone 3G Apple Inc. v. Galaxy S 

Samsung Electronics Co.Ltd di Amerika Serikat,  memperlihatkan bahwa dalam 

penerapan prinsip kebaruan (novelty) menganut ketentuan yang sejalan dengan 

article 25 ayat (1) TRIPs yakni menggunakan metode significantly diferent. 

Sehingga desain dari ponsel Samsung Galaxy S i9000 dianggap melanggar 

beberapa hak desain paten yang dimiliki Apple atas produk IPhone 3GS karena 

keduanya memiliki desain yang menyerupai satu dengan lainya, dan tidak tampak 

adanya perbedaan yang signifikan diatara kedua desain ponsel tersebut. Hal ini 

terlihat jelas dalam putusan juri yang menyatakan bahwa atas beberapa tuduhan 



yang dilakukan Apple terhadap pelanggaran Hak Kekayaan Inteltual, Samsung 

terbukti dalam pengadilan melanggar beberapa hak yang dituduhkan Apple, 

diantaranya hak Desain Paten yang berupa Home Button, sudut bulat dan tepi 

meruncing (US D593087), dan On-Screen Icons (US D604305) pada fitur IPhone. 

Dimana dalam petikan putusan penadilan hakim menyatakan adanya syarat 

significantly diferent bagi desain yang ada. Desain yang dianggap baru tidak 

boleh menyerupai desain yang telah ada terdahulu, meski pemilik desain tergugat 

menyatakan bahwa terdapat perbedaan dari desain yang ia miliki dengan desain 

yang ada terdahulu, namun apabila perbedaan tersebut hanya terletak pada 

perbedaan yang minim, terkait beberapa unsur saja, baik itu warna maupun lekuk 

penampang luar, sepanjang itu terlihat secara kasat mata oleh juri sama, atau 

menyerupai, maka desain tersebut tidak dapat dianggap sebagai desain yang baru. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam era perdagangan bebas, kemajuan sektor perdagangan sangat 

erat kaitannya dengan bidang ekonomi. Terlebih lagi dengan adanya 

perkembangan dan kemajuan teknologi maka pelaksanaan perkembangan 

bidang ekonomi tersebut akan lebih bertitik berat pada sektor industri. 

Sebagai salah satu negara berkembang dunia, perlu bagi Indonesia 

untuk memajukan sektor industri yang dimiliki untuk mendorong daya saing. 

Salah satu jalan yang dapat di tempuh guna meningkatkan daya saing tersebut 

yang terkait dengan sektor industri adalah dengan memanfaatkan peranan 

desain industri sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. Dengan adanya 

perlindungan terhadap desain industri maka akan mempercepat pembangunan 

industri nasional. 

Keikutsertaan Indonesia dalam meratifikasi Agreement Establishing 

The World Trade Organization (selanjutnya disebut WTO) yang mencakup 

pula Agreement on Trade Related Aspect of  Intellectual Property Right 

(selanjutnya disebut Perjanjian TRIPs) sebagaimana telah diratifikasi dengan 

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement 

Establishing The World Trade Organization. Ratifikasi atas persetujuan-

persetujuan tersebut mendukung ratifikasi Paris Convention for the 

Protection of Industrial Property Rights (Konvensi Paris) dengan dengan 
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Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997, mengakibatkan Indonesia harus 

membentuk dan menyempurnakan hukum nasionalnya1. 

Sebagai bentuk konsekuensi dari ratifikasi Undang-Undang Nomor 7 

tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade 

Organization, Indonesia menyempurnakan peraturan perundang-undangan di 

bidang Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI). Dimulai dengan 

di ubahnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Hak Cipta dengan 

Undang – Undang Nomor 12 tahun 1997, yang kemudian di ubah kembali 

dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Begitu 

pula dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 Tentang Merek yang 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 yang kemudian 

diubah kembali dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001. Serta 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Paten yang diubah dengan 

Undang-Undang  Nomor  14 Tahun 1997 yang di ubah kembali dengan 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Indonesia juga telah mengesahkan 

Undang-Undang Nomor  30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri (selanjutnya disebut 

Undang-Undang Desain Industri), dan Undang-Undang Nomor 32 Tentang 

Tataletak Sirkuit Terpadu. 

Indonesia juga tidak akan terlepas dari era perdagangan bebas, 

mengingat Indonesia sebagai salah satu negara dengan prinsip ekonomi 

terbuka yang terhubung dengan kegiatan perekonomian negara-negara dunia 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Kitab Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual, Bandung, Fokusmedia, 2006, hal.223. 
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Ditambah pula dengan lalu lintas perdagangan dan informasi teknologi yang 

begitu cepat. 

Hal ini menimbulkan persaingan barang dalam perdagangan 

internasional semakin meningkat akibat deregulasi disegala bidang, dan 

selanjutnya pasar akan dikuasai oleh produk industri yang bermutu tinggi. 

Sebagai negara berkembang, Indonesia harus memandang sisi 

perdagangan internasional yang menimbulkan adanya persaingan sebagai 

suatu hal yang mempunyai arti sangat penting. Pembangunan di bidang 

ekonomi yang akan semakin menitik beratkan pada sektor industri yang 

berorientasi pada ekspor memerlukan pengamanan bagi pemasarannya 2 . 

Berangkat dari hal tersebut , isu perlindungan terhadap produk industri 

termasuk produk-produk yang dihasilkan oleh kemampuan intelektual 

manusia menjadi isu yang tidak dapat dilepaskan dalam kerangka 

perdagangan bebas. Salah satu produk yang dihasilkan oleh kemampuan 

intelektual manusia adalah desain industri. Dalam perkembangan desain 

industri memegang peranan penting bagi keberhasilan perindustrian dan 

perdagangan di suatu negara. Desain industri merupakan sarana untuk 

mendapatkan nilai tambah ekonomi yang tinggi dalam suatu industri. Oleh 

karena itu , negara industri maju seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Jepang 

telah memberikan perhatian khusus pada desain Industri3. 

Sebagai bagian dari HKI, hak industri memiliki karakter yang eksklusif. 

Dengan adanya hak eksklusif tersebut , pendesain/pemegang hak desaian 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#
!Ranti Fauza Mayana, Perlindungan Desaian Industri di Indonesia Dalam Era Perdagangan 

Bebas (Desain Industri), Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2004, hal 3.!
$
!Ibid.!
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industri dapat mempertahankan haknya kepada siapapun juga yang berupaya 

menyalahgunakan dan pendesain mempunyai hak yang seluas-luasnya untuk 

menggunakan hak tersebut untuk kepentingan pribadi atau perusahaan asal 

tidak bertentangan dengan kepentingan umum.4 

Berdasarkan Undang-Undang Desain Industri, hak atas desain industri 

diberikan negara kepada pendesain dalam jangka waktu tertentu.5 Pendesain 

mempunyai hak untuk menggunakan industri tersebut untuk dirinya sendiri 

atau kepada pihak lain berdasarkan persetujuannya untuk periode waktu yang 

telah ditentukan. Dalam hal ini pendaftaran adalah syarat mutlak untuk 

terjadinya hak industri.6 Tanpa pendaftaran, tidak akan ada hak atas desain 

industri, juga tidak ada perlindungan hukum. 

Desain industri adalah bagian dari Hak atas Kekayaan Intelektual dan 

perlindungan atas desain industri didasarkan pada konsep pemikiran bahwa 

lahirnya desain industri tidak terlepas dari kemampuan kreativitas cipta, rasa 

dan karsa yang dimiliki oleh manusia. Jadi ia merupakan produk intelektual 

manusia, produk peradaban manusia.7 

Salah satu fungsi utama diberikannya hak eksklusif tersebut adalah 

untuk membina dan menyelenggarakan sistem perdagangan bebas yang 

bersih serta persaingan jujur dan sehat sehingga kepentingan masyarakat luas 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
%
!Ibid. hal 4.  

&
!Pasal 5 ayat (1), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, 

menyatakan bahwa perlindungan terhadap hak industri diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) 

tahun terhitung sejak tanggal penerimaan. 
'
!) Ranti Fauza Mayana, Op.cit. hal 59. 

(
!OK.Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Rajawali Pers, Bandung, 2010, hal 467.!
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dapat dilindungi dari perbuatan curang yang dilakukan oleh pihak yang 

beritikat buruk.8 

Berdasarkan uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa 

permasalahan HKI tidak dapat dilepaskan dari konteks ekonomi yang 

semakin erat melekat dalam segi-segi kegiatan ekonomi dan perdagangan 

internasional saat ini. Oleh karena itu Undang-Undang Desain Industri dibuat 

untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak pendesain dan menetapkan 

hak dan kewajibannya serta menjaga agar pihak yang tidak berhak 

menyalahgunakan hak desain industri tersebut. 

Selain mewujudkan komitmen terhadap persetujuan Perjanjian TRIPs 

sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, peraturan desain industri 

dimaksudkan untuk memberikan landasan bagi perlindungan yang efektif 

terhadap berbagai bentuk penjiplakan, pembajakan, dan peniruan atas Desain 

Industri yang telah didaftarkan. 

Adapun prinsip pengaturannya adalah pengakuan kepemilikan atas 

karya intelektual yang memberi kesan estetis dan dapat diproduksi secara 

berulan-ulang serta dapat menghasilkan suatu barang dalam bentuk dua atau 

tiga dimensi. Dengan demikian, perlindungan atas desain industri hanya 

diberikan kepada produk yang memang diproduksi secara massal, bukan 

produk yang hanya diproduksi satu kali. 

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Desain Industri dikatakan 

pula bahwa perlindungan desain industri  diberikan oleh Negara Republik 

Indonesia apabila diminta melalui prosedur pendaftaran oleh pendesain, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
)
!Ibid. 
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ataupun badan hukum yang berhak atas Hak Desain Industri tersebut, dengan 

pengertian pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan 

desain industri, dalam suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau 

komposisi (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 atau komoditi 

industri dan kerajinan tangan. 

 Dari hal-hal tersebut dapat dikatakan bahwa pada prinsipnya yang 

dilindungi dari sebuah desain industri adalah penampilan bentuk terluar dari 

suatu produk, atau penampakan visualnya saja. Sementara,  aspek teknis, 

teknologi dan fungsional dari suatu produk dilindungi oleh hukum paten. 

Jika dibandingkan dengan ketentuan Desain Industri dalam Part II 

Section 4 TRIPs Agreement khususnya dalam pasal 25 dan pasal 26, 

disimpulkan bahwa pada intinya ketentuan dalam Perjanjian TRIPs tentang 

Desain Industri mengatur bahwa : 

i. desain industri yang dapat dilindungi adalah desain industri yang 

baru atau orisinal; 

ii. hak desain industri yang mencakup membuat, menjual, atau 

mengimpor dan termasuk mencegah pihak lain yang melakukan 

hal itu tanpa izin pemegang hak, dan 

iii. jangka waktu perlindungan minimal 10 (sepuluh) tahun. 

Undang-Undang Desain Industri yang Indonesia miliki pada dasarnya 

hanya menelan secara utuh ketentuan yang terkandung dalam pasal Perjanjian 
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TRIPs tentang Desain Industri, hal ini terlihat dari ketentuan pasal 2 Undang-

Undang Desain Industri yang mengemukaan desain industri yang dapat 

memperoleh perlindungan meliputi : 

i. Hak Desain Industri diberikan untuk desain industri yang baru. 

ii. Desain Industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, 

desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang 

telah ada sebelumnya. 

iii. Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(2) adalah pengungkapan desain industri yang sebelum (i) tanggal 

penerimaan; (ii) tanggal prioritas apabila permohonan diajukan 

dengan hak prioritas; dan (iii) telah diumumkan atau digunakan di 

Indonesia atau di luar Indonesia 

Adapun maksud dari Undang-Undang Desain Industri tersebut 

mengenai pengungkapan adalah pengungkapan melalui media cetak atau 

elektronik, termasuk juga keikutsertaan dalam suatu pameran. Menurut 

pengertian pasal 2 aquo, dapat disimpulkan bahwa suatu desain industri akan 

dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan desain yang didaftarkan 

tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. 

Dengan demikian pengungkapan terlebih dahulu oleh pendesain akan 

menghilangkan unsur kebaruan. Juga bahwa Undang-Undang Desain Industri 

tidak menerapkan pendekatan orisinalitas, melainkan lebih menekankan 

apakah suatu desain industri baru atau tidak.9 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
*
!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)!
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Dari sinilah kemudian muncul sebuah permasalahan yang mendasar 

terkait perlindungan desain industri di Indonesia, karena tidak ada definisi 

dan pengertian jelas yang diberikan oleh Undang-Undang Desain Industri 

maupun di peraturan perundang-undangan lain yang berlaku terkait 

bagaimana prinsip kebaruan yang digunakan, apakah kemudian yang menjadi 

indikator desian industri tersebut dapat dikatakan baru, karena dilihat dari 

pengertian yang diberikan oleh pasal 2 Undang-Undang Desain Industri 

hanya bertitik tolak bahwa pada tanggal penerimaan pendaftaran, desain 

industri yang didaftarkan tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada 

sebelumya. Ketentuan ini sama sekali belum memberikan sebuah kepastian 

yang jelas mengenai prinsip kebaruan dari desain tersebut. 

Ketidak tegasan Undang-Undang Desain Industri dalam mengatur 

metode pendekatan untuk menilai unsur kebaruan telah menimbulkan ketidak 

pastian hukum. Tidak ada satupun ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 

31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang mencantumkan penjelasan 

mengenai prinsip dari kebaruan (Novelty) dari sebuah desain indutri yang 

terdaftar, sehingga dalam prakteknya penafsiran terhadap ketentuan pasal 

tersebut diserahkan kepada hakim dalam proses pengadilan jika terjadi 

sengketa.  

Sebagai contoh dalam perkara gugatan pembatalan desain industri 

Mesin Gergaji type STIHL 070 oleh Precision Tooling S.p.A. berkedudukan 

di Italia (sebagai penggugat), v. Andreas STIHL AG & Co.KG, 

berkedudukan di Deutschland Republik Federasi Jerman (DE) (sebagai 
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tergugat), karena dianggap tidak baru. Kedua belah pihak telah menggunakan 

kuasanya masing-masing.10 

Adapun tentang duduk perkara dalam sengketa ini (setelah diolah) 

adalah sebagai berikut: 

Bahwa Penggugat melalui surat gugatanya tertanggal 09 Januari 2004, 
telah mengajukan gugatanya terhadap desain industri milik Tergugat. 
Bahwa Penggugat adalah distributor suku cadang bermutu tinggi antara 
lain suku cadang mesin gergaji Precion Tooling, bahwa ternyata 
sebagaimana terlihat dalam petikan resmi yang diterbitkan oleh Ditjen 
HKI, bahwa desain Mesin Gergaji Tipe STIHL 070 atas nama Tergugat 
ID 0003916 tanggal 11 Juni 2003, yang ada kaitanya dengan suku 
cadang yang selama ini telah dikembangkan dan menjadi bidang usaha 
Penggugat. Bahwa Penggugat menyatakan keberatan atas terdaftarnya 
desain Mesin Gergaji Tipe STIHL 070 atas nama Tergugat, bahwa 
desain Mesin Gergaji Tipe STIHL 070 atas nama Tergugat tersebut 
sudah tidak memenuhi unsur kebaruan baik dalam bentuk, konfigurasi, 
ornamen, dan struktur mesin, juga tidak memenuhi unsur kebaruan 
pada warna (orange, hitam, abu-abu). Hal tersebut dapat dibuktikan 
dengan adanya surat pernyataan dari distributor/dealer/konsumen yang 
menyatakan bahwa distributor/dealer/konsumen telah menjual 
/memakai /mengetahui keberadaan desain Mesin Gergaji Tipe STIHL 
070 tersebut sejak lama, jauh sebelum permohonan pendaftaran desain 
tersebut diajukan ke Ditjen HKI. Hal ini juga dapat dibuktikan dengan 
telah terdaftarnya pada daftar umum ciptaan Ditjen HKI, hak cipta 
untuk Mesin Gergaji Tecogold type E-700 register No. 014453 atas 
nama Sdr. Trisno Widjaja tertanggal 19 Oktober 1995, bahwa desain 
Mesin Gergaji Tipe STIHL 070 diajukan dengan iktikad tidak baik. 
Berdasarkan uraian di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim 
Pengadilan Niaga untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk 
seluruhnya, menyatakan desain industri Mesin Gergaji Tipe STHIL 070 
atas nama Tergugat tidak memiliki nilai kebaruan, menghukum tergugat 
untuk membayar biaya perkara. 
Bahwa dalam eksepsi Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil 
Penggugat, kecuali apa yang dengan tegas diaku kebenaranya oleh 
Tergugat, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat hanyalah sebagai 
distributor, tanpa menyebutkan distributor siapa; bahwa karena 
Penggugat hanya sebagai distributor dan tidak ada kuasa serta 
penjelasan sejauh mana wewenang Penggugat sebagai distributor, jelas 
Penggugat disini tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan 
gugatan. Tergugat adalah pendaftar pertama dari desain Mesin Gergaji 
Tipe STIHL 070, karena desain Mesin Gergaji Tipe STIHL 070 telah 
mengalami pembaruan dari waktu ke waktu; bahwa berdasarkan hal-hal 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 02/Desain Industri/2004/ PN.Niaga.Jkt.Pst 
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tersebut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menerima 
eksepsi Tergugat, menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, 
menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara, dalam pokok 
perkara menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-
tidaknya tidak dapat diterima. 
Tentang pertimbangan hukum; bahwa Majelis Hakim sampai pada 
kesimpulan Mesin Gergaji Tipe STIHL 070 yang didaftarkan oleh 
Tergugat sebagai desain industri bukan merupakan model mesin yang 
baru, karena tidak terdapat perbedaan yang signifikan dengan mesin 
sejenis yang telah lama beredar dan dipasarkan kepada masyarakat; 
bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Majelis 
Hakim berpendapat, tuntutan pokok pertama Penggugat agar desain 
industri Mesin Gergaji Tipe STIHL 070 ID 0003916 atas nama 
Tergugat dinyatakan tidak memiliki nilai kebaruan adalah beralasan 
menurut hukum, karena itu di kabulkan; dengan demikian, tuntutan 
pokok kedua agar Majelis Hakim membatalkan pendaftaran desain 
industri Mesin  Gergaji Tipe STIHL 070 atas nama Tergugat dari daftar 
umum desain industri Mesin Gergaji Tipe STIHL 070 harus dibatalkan, 
menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, 
Tergugat berada di pihak yang kalah, Tergugat dihukum untuk 
membayar biaya perkara ini. 
Demikian diputuskan pada tanggal 27 Agustus 2004 dalam rapat 
musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Putusan 
tersebut diucapkan dalam persidangan umum tanggal 31 Agustus 2004. 
 
Berdasarkan uraian sengketa tersebut, dapat disimpulkan bahwa: 

terdapat penafsiran terhadap penerapan prinsip kebaruan (novelty) oleh 

hakim, dimana Majelis Hakim dalam sengketa ini berpendapat bahwa sebuah 

desain industri dapat dikatakan baru apabila telah mengalami perubahan 

penampakan visual yang signifikan, artinya penampakan visual kedua benda 

tersebut menjadi sangat berbeda. Bila tidak, maka modifikasi suatu produk 

tersebut tidak dapat disebut baru sehingga tidak dapat dianggap sebagai suatu 

desain industri. 

Berbeda dengan pertimbangan hukum pada uraian sengketa desain 

industri Mesin Gergaji tipe STIHL 070 oleh Precision Tooling S.p.A. 

berkedudukan di Italia (sebagai penggugat), v. Andreas STIHL AG & 

Co.KG, berkedudukan di Deutschland Republik Federasi Jerman (DE) 
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(sebagai tergugat), dalam perkara gugatan pembatalan desain industri Karung 

Plastik Anti Slip antara PT. Boma Internusa (sebagai Penggugat) v. PT PPEN 

Rajawali Nusantara (sebagai Tergugat) karena desain industri Karung Plastik 

Anti Slip yang telah terdaftar dianggap tidak baru.11Adapun duduk perkara 

(setelah diolah) sebagai berikut: 

Bahwa pada tanggal 04 Februari 2002 PT Boma Internusa sebagai 
Penggugat telah memiliki hak paten sederhana karung plastik anti selip 
dan peralatan untuk membuat karung plastik yang telah terdaftar di 
bawah registrasi No. ID 0003377 S. bahwa kemudian Penggugat pada 
tanggal 2 April  2002 telah mengajukan permohonan pendaftaran 
desain industri untuk melindungi konfigurasi garis-garis anyaman 
karung plastik anti slip pada Ditjen HKI di bawah agenda No. A 
00200200497. Namun Permohonan tersebut ditolak dengan alasan 
berdasrkan pemeriksaan subtantif, ternyata bentuk dan konfigurasi garis 
anyaman serta rajutan karung plastik anti slip atas nama Penggugat 
telah menjadi milik umum. 
Dilain pihak, ternyata desain industri karung plastik rajawali telah 
terdaftar di bawah register No. ID 0004661 tanggal 03 September 2003 
atas nama Tergugat. Desain industri bentuk/ konfigurasi Tergugat telah 
terbukti tidak memenuhi syarat kebaruan (novelty), desain bentuk dan 
konfigurasi anyaman/ rajutan karung plastik rajutan rajawali atas nama 
Tergugat adalah sama dengan pengungkapan yang ada sebelumnya 
yaitu desain bentuk dan konfigurasi rajutan anyaman karung plastik anti 
slip yan telah diajukan permohonan pendaftaranya lebih dahulu oleh 
Penggugat pada tanggal 2 April 2002 yang kemudian ditolak oleh 
Ditjen HKI. 
Fakta hukumnya, selama masa pengumuman dan pemeriksaan subtantif 
tersebut tidak ada pihak-pihak yang keberatan termasuk keberatan dari 
Penggugat, sehingga untuk kepastian hukum, Ditjen HKI berkewajiban 
menerima pendaftaran desain industri milik Tergugat. 
Tentang pertimbangan hukum; meski tidak berbeda secara signifikan, 
apabila dicermati, secara fisik bentuk/konfigurasi garis anyaman/rajutan 
karung plastik rajut rajawali atas nama Tergugat dianggap memiliki 
perbedaan dengan desain industri karung plastik anti slip atas nama 
Penggugat yang didalilkan telah dipatenkan akibat adanya penambahan 
model anyaman di bagian tengah karung plastik anti selip tersebut. 
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, 
majelis hakim berpendirian desain bentuk dan konfigurasi Tergugat 
dinyatakan bukan industri yang baru, tidak beralasan menurut hukum 
karena itu ditolak. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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!Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 61/Desain Industri/2004/ PN.Niaga.Jkt.Pst, 

Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi No.16/k/n/HaKI/2005. 
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 Bahwa Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, berdasarkan putusannya, 
tanggal 5 Novemevr 2004 No. 61/Desain Industri/2004/PN.Niaga. 
Jkt.Pst, telah memutuskan untuk menolak gugatan Penggugat untuk 
seluruhnya, menghukum Penggugat untuk membayar  perkara ini 
sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Atas putusan pengadilan 
niaga tersebut, PT Boma mengajukan kasasi dan dalam putusan 
Mahkamah Agung tanggal 12 Juli 2005 telah menolak kasasi PT Boma 
dan menguatkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. 
 
Berdasarkan uraian sengketa tersebut, dapat disimpulkan bahwa: 

terdapat penafsiran terhadap penerapan prinsip kebaruan (novelty) oleh 

hakim, dimana Majelis Hakim dalam sengketa ini berpendapat bahwa sebuah 

desain industri dapat dikatakan baru apabila telah mengalami perubahan atau 

modifikasi maupun penambahan dari desain sebelumnya yang telah ada, 

berdasarkan penafsiran in, suatu desain industri dapat dikatakan baru tanpa 

perlu ada perubahan signifikan yang terjadi pada desain industri sebelumnya. 

Dari kedua putusan pengadilan tersebut telah terjadi sebuah ketidak 

pastian hukum, dimana dalam putusan pertama,  penerapan prinsip kebaruan 

(novelty) menggunakan prinsip bahwa desain industri dapat dikatakan baru 

apabila telah mengalami perubahan penampakan visual yang signifikan, 

artinya penampakan visual kedua benda tersebut harus memiliki perbedaan 

yang sangat signifikan agar bisa disebut sebagai desain yang memiliki unsur 

kebaruan. Sedangkan dalam putusan kedua menggunakan penerapan prinsip 

kebaruan (novelty) yang berbeda yakni desain industri dapat dikatakan baru 

apabila desain tersebut telah mengalami perubahan atau modifikasi meskipun 

perubahan tersebut bukan merupakan perubahan yang signifikan, itu artinya 

bahwa masih ada kemiripan visual dengan desain sebelumnya.  

Hal ini jelas sangat merugikan Indonesia, baik itu menambah ketidak 

pastian hukum, dan dapat menurunkan kualitas perlindungan terhadap hak 
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atas kekayaan intelektual seorang pendesain beritikad baik. Sehingga tidaklah 

mengherankan apabila kemudian kerap kali terjadi pelanggaran terkait HKI. 

Dari data yang dicantumkan oleh Direktorat Jendral Hak Kekayaan 

Intelektual Kementrian Hukum dan HAM,terdaftar  sebanyak 52 kasus 

pelanggaran HKI per Juli 2012. Angka tersebut naik signifikan dari posisi 

akhir di tahun 2011 yang hanya mencapai 17 kasus.12 

Ditambah dengan sederetan panjang pengajuan gugatan kepengadilan 

niaga terkait sengketa desain industri di Indonesia, seperti halnya Putusan  

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 02 /Desain Industri /2004/PN.Niaga. 

Jkt.Pst tentang mesin Gergaji Precision Tooling, Putusan Pengadilan Niaga 

Surabaya No.03/HAKI-Desain Industri /2007/PN.Niaga.Jkt. dan Putusan 

Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi No.047k/Pdt.Sus/2008 tentang tegel 

Mosaik Assecories type Cove 90 Derajat dan Tegel Mosaik Cembung Code 

Motif Tambang, Putusan pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.70/Desain 

Industri/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst. tentang sajadah Gambar Masjid, Putusan 

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.48/ Desain Industri/2004/Pn.Niaga.Jkt.Pst 

Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi No.07/K/N/HAKI/2005 

tentang Karpet dengan Motif Masjid. 

Setelah menelaah dari putusan pengadilan niaga yang memiliki 

perbedaan penerapan prinsip kebaruan (novelty), untuk memperkuat sebuah 

landasan penerapan dari sebuah prinsip kebaruan (novelty) pada desain 

industri perlu adanya sebuah  rujukan berdasarkan putusan pengadilan di 

beberapa negara khususnya negara yang menjadi anggota WTO dan telah 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12 Syakur Usman, Pemerintah Tangani 52 Kasus Pelangaran HKI, 2012, Indonesia Finance 

Today (online), http://www.indonesiafinancetoday.com, diakses 27 Oktober 2012.!
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meratifikasi Perjanjian TRIPs kedalam hukum nasionalnya. Oleh karena itu 

dalam hal ini penulis menggunakan rujukan pada putusan pengadilan terkait 

kasus desain Industri Apple Inc. v. Samsung Electronics Co.Ltd.. Adapun 

alasan penulis menggunakan kasus ini sebagai rujukan karena kasus ini 

merupakan kasus yang melibatkan dua perusahaan elektronik besar dunia. 

Kasus Desain Industri Iphone 3G Apple Inc. v. Galaxy S Samsung Electronics 

Co.Ltd, merupakan kasus besar yang diajukan pada lebih dari 4 (empat) 

negara berbeda yakni Amerika Serikat, Inggris, Korea Selatan dan Jepang. 

Tidak hanya itu, alasan penulis menjadikan kasus tersebut sebagai bahan 

rujukan dikarenakan dalam kasus tersebut terdapat penerapan dari prinsip 

kebaruan (novelty) yang  memperhitungkan kemiripan visual sebuah desain 

industri agar desain tersebut dapat di kategorikan sebagai desain industri yang 

baru. Namun dalam penulisan ini penulis hanya akan membatasi pada 

putusan Kasus Desain Industri Iphone 3G Apple Inc. v. Galaxy S Samsung 

Electronics Co.Ltd di Amerika Serikat. 

Atas dasar pertimbangan tersebut maka penulis berpendapat bahwa 

putusan terkait kasus desain industri Apple Inc. v. Samsung Electronics 

Co.Ltd layak digunakan sebagai rujukan dalam upaya perlindungan desain di 

Indonesia. 

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan di atas, terlihat jelas bahwa 

permasalahan penerapan prinsip kebaruan (novelty) dalam upaya 

perlindungan desain industri di Indonesia berpengaruh bagi kepastian hukum 

dalam penegakan hukum desain industri karena belum ada pengaturan prinsip 

kebaruan yang pasti dalam perlindungan desain industri Indonesia, sehingga 
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perlu adanya sebuah kepastian terhadap pengaturan prinsip kebaruan tersebut 

dengan merujuk pada yurisprudensi internasional seperti putusan Kasus 

Desain Industri Iphone 3G Apple Inc. v. Galaxy S Samsung Electronics 

Co.Ltd di Amerika Serikat yang digunakan penulis sebagai bahan rujukan. 

Maka penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut dalam bentuk skripsi 

yang berjudul : PENERAPAN PRINSIP KEBARUAN (NOVELTY) 

DALAM PERLINDUNGAN DESAIN INDUSTRI DI INDONESIA 

(Studi Kasus Desain Industri Iphone 3G Apple Inc. v. Galaxy S Samsung 

Electronics Co.Ltd) 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan di atas, maka diperolehlah 

beberapa permasalahan yang penting untuk diajukan, yakni sebagai berikut : 

1. Bagaimana Penerapan Prinsip Kebaruan (Novelty) dalam 

Perlindungan Desain Industri di Indonesia Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri ? 

2. Bagaimana Penerapan Prinsip Kebaruan (Novelty) dalam 

Perlindungan Desain Industri pada Kasus Desain Industri Iphone 3G 

Apple Inc. v. Galaxy S Samsung Electronics Co.Ltd? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Setiap kegiatan yang dilakukan tentunya mempunyai tujuan yang ingin 

dicapai. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini 

adalah : 
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1. Untuk mengetahui dan menganalisa Penerapan Prinsip Kebaruan 

(Novelty) dalam Perlindungan Desain Industri di Indonesia 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain 

Industri. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisa Penerapan  Prinsip Kebaruan 

(Novelty) dalam Perlindungan Desain Industri pada Kasus Desain 

Industri Iphone 3G Apple Inc. v. Galaxy S Samsung Electronics 

Co.Ltd. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum hak atas 

kekayaan intelektual pada umumnya dan perlindungan Desain 

Industri pada khususnya. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan dan referensi 

bagi penelitian sejenis lainnya dimasa mendatang. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Pemerintah  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi 

pemerintah agar dalam membuat peraturan perundang-undangan 

mampu mengakomodasi kepentingan semua pihak terutama 
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pendesain yang memiliki hak atas desain industri sehingga dapat 

lebih tercipta kepastian hukum. 

b. Bagi Pendesain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperbaiki kepastian 

hukum atas desain industri yang dimiliki oleh pendesain sehingga 

mampu memberikan perlindungan terhadap hak pendesian untuk 

menunjang perkembangan industri yang ada di Indonesia. 

c. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi 

masyarakat luas terutama para pihak dalam perlindungan desain 

industri yang dalam hal ini adalah perseorangan maupun 

perusahaan yang diwakili oleh pendesaian sehingga dapat tercipta 

kepastian hukum dalam perlindungan hukum terkait desain industri 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Skripsi ini dibagi menjadi lima bab secara berurutan dan saling berkaitan. 

Berikut ini uraian singkat pokok-pokok bahasan yang akan dibahas pada tiap-tiap 

babnya sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan dikemukakan latar belakang penelitian, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini diuraikan mengenai tinjauan umum terkait  



! ")!

BAB III : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai jenis penelitian, 

pendekatan penelitian, bahan hukum, teknik pengumpulan 

bahan hukum, dan teknik analisis bahan hukum yang 

digunakan dalam penulisan skripsi ini. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai analisis terhadap 

Prinsip Kebaruan (novelty) dalam Perlindungan Desain 

Industri di Indonesia. 

BAB V : PENUTUP 

Dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan dari hasil 

pembahasan dan rekomendasi yang diberikan dari 

permasalahan yang ada.  
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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Sejarah Perlindungan Desain Industri 

 Jika dilihat secara global, perlindungan terhadap desain industri telah 

melewati beberapa fase atau tahapan perkembangan tersendiri sejak waktu yang 

telah lampau, tepatnya sejak tahun 2800 SM. Pada awal tersebut hanya dikenal 

gambar-gambar dari suatu benda atau produk, dimana orang-orang yang membuat 

gambar dari produk pada saat itu disebut dengan istilah desainer. Setelah itu mulai 

diadakan peraturanperaturan mengenai desain ini.  

Pengaturan mengenai desain industri ini umumnya diberlakukan di 

negara-negara pada saat itu sedang  mengembangkan sistem industri atau yang 

disebut dengan istilah revolusi industri, seperti yang terjadi di negara Inggris.13 

Pengaturan perlindungan desain industri dibutuhkan pada saat itu untuk 

melindungi para desainer dari kegiatan pesaing mereka yang melakukan tindakan 

peniruan terhadap barang-barang yang sangat laku di pasaran.14 

Pada saat itu di Inggris, desain industri berkembang pada sektor 

pertekstilan dan kerajinan tangan yang dibuat secara massal. Pada tahun 1787 

Pemerintah Inggris melahirkan peraturan perundang-undangan pertama yang 

mengatur mengenai desain industri, yakni The Designing and Printing Linens, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"$
!Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, Aspek-Aspek Hukum Desain Industri di 

Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti , Bandung, 1999, hal 211. 
"%
!Rachmadi Usman, Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi 

Hukumnya di Indonesia),  cet. 1, Penerbit Alumni, Bandung, 2003, hal 413. 
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Cotton, Calicoes and Muslins Act. Undang-Undang tersebut memberikan jangka 

waktu perlindungan terhadap desain industri hanya selama dua bulan dan dapat 

diperpanjang sampai tiga bulan. Pada masa itu pengaturan mengenai desain 

industri hanya pada benda yang berbentuk dua dimensi.15 

Kemudian pengaturan mengenai desain industri mengalami perkembangan 

yang pesat dan mulai mencakup desain industri dalam bentuk tiga dimensi. 

Tepatnya pada tahun 1798, pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai desain 

industri dalam bentuknya yang tiga dimensi ini secara lebih spesifik, yakni 

melalui Sculpture Copyright Act 1798. Bentuk pengaturannya pun masih 

sederhana, yakni hanya meliputi model manusia dan binatang. Pada tahun 1814, 

muncul peraturan perundang-undangan dengan cakupan pengaturan yang telah 

diperluas lagi. 

Pada tahun 1839 lahir undang-undang yang mengatur desain industri 

secara lebih luas, yakni peraturan yang mengatur mengenai dimensi industri 

dalam bentuk yang dua dimensi dan tiga dimensi, yang keseluruhan hasilnya 

dipakai dalam proses industri. Undang-Undang tentang Desain Industri tahun 

1839 tersebut juga mengatur mengenai perlunya diadakan pendaftaran untuk 

desain industri, tetapi jangka waktu perlindungannya masih singkat. Tiga tahun 

kemudian, pada tahun 1842, pemerintah mengeluarkan undang-undang terbaru 

mengenai desain industri, di mana pengaturan dari undang-undang tersebut 

menjadi lebih komprehensif. Jangka waktu perlindungan atas hak desain ini tahap 

demi tahap menjadi lebih diperpanjang. Menurut Registered Design Act 1949, 

perlindungan diberikan untuk jangka waktu lima tahun dan dapat diperpanjang 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"&
! Ibid, hal 211.!
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dua kali, sehingga secara keseluruhan jangka waktu perlindungan hak atas desain 

industry adalah lima belas tahun.16 

Sedangkan di Indonesia, desain industry tercakup dalam Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 1984 Tentang Perindustrian, yang kini telah diatur dalam 

peraturan perundang-undangan tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 2000 Tentan Desain Industri, yang secara khusus dipisahkan dari materi 

desain tata letak sirkuit terpadu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Didalam ketentuan 

Undang-Undang Desain Industri tersebut dikatakan bahwa Hak desain industri 

diberikan untuk desain industri yang baru, yakni apabila pada tanggal penerimaan 

desain industri tersebut tidak sama dengan desain yang telah diungkapkan 

sebelumnya. Pemegang hak desain memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan 

hak desain industri yang dimilikinya dan melarang siapa pun yang tanpa 

persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor dan atau mengedarkan 

barang yang diberi hak desain industri. 

Kreasi yang dilindungi Undang-Undang Desain Industri adalah yang 

berbentuk tiga atau dua dimensi (dan konfigurasinya), memberikan kesan estetis 

dan dapat dipakai untuk memproduksi barang, komoditas industri dan kerajinan 

tangan. Untuk menilai suatu kreasi memiliki kesan estetis atau tidak tentu saja 

bukan hal yang mudah karena bersifat subjektif, baik dari sudut pandang 

pemeriksa maupun pemilik desain. Untuk itulah perlu dicapai kepastian hukum 

dalam penentuan syarat tersebut.17 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16 Ibid, hal 212. 
"(
!Endang Purwaningsih, Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights,  Ghalia 

Indonesia, Bogor, 2005, hal 21. 



! ##!

2.1.1 Konvensi Internasional Mengenai Desain Industri 

Beberapa konvensi internasional yang mengenai perlindungan atas desain 

industri yang ada pada saat itu antara lain The Paris Convention for The 

Protection of Industrial Property of 1883, The Haque Agreement Concerning The 

International Deposit of Industrial Designs of 1925, The Locano Agreement 

Establishing an International Classification for Industrial Designs of 1968, Trade 

Related Intellectual Property Rights Agreement Under The World Trade 

Organization Agreement, The Berne Convention for The Protection of Literary 

and Artistic Woks of 1886, dan The Universal Copyright Convention 1952. 

Konvensi mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual yang cukup 

berpengaruh pada saat itu adalah Paris Convention atau yang sering disebut 

dengan Konvensi Paris. Konvensi ini disetujui pada tanggal 20 Maret 1883 di 

Brussels18 dan mengalami beberapa perubahan, hingga perubahan terakhir pada 

tahun 1979 di Stockholm. Adapun tujuan pembentukan Paris Convenstion ini 

adalah suatu uniform untuk melindungi hak-hak penemu atas karya-karya cipta di 

bidang milik perindustrian. 19  Pengaturan dan perlindungan hak milik 

perindustrian yang diberikan Konvensi Paris didasarkan pada prinsip National 

Treatment atau Assimilation. Prinsip ini memberikan perlindungan hukum yang 

sama terhadap hak milik perindustrian warga negara lain yang menjadi peserta 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
")
!The Paris Conventional for The Protection of Industrial Property sering disebut dengan Paris 

Union, Rachmadi Usman, Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi 

Hukumnya di Indonesia), hal 413. 
"*
!Paris Convention ini mengatur mengenai hak milik perindustrian yang meliputi  inventions, 

trademarks, service marks, industrial design; utility model (smal patent), trade nation 

(designations under which an industrial or commercial activity is carried on), geographical 

indication (indications of source and appellation of right) dan  the repression of unfair 

competition. Ibid, hal. 9. 
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atau pihak dalam Konvensi Paris sama seperti melindungi warga negaranya 

sendiri. 

Pengelolaan dari konvensi tersebut dilaksanakan oleh suatu badan yang 

bernama United Biro For The Protection Intellectual Property atau dalam bahasa 

Prancis disebut dengan nama “Bivieaux International Reunis pour Ia Protection 

de la Propriete Intellectuelle” atau BIRPI, yang sekarang ini lebih dikenal dengan 

nama World Intellectual Property Organization (WIPO).20  World Intellectual 

Property Organization memegang peranan penting dalam perlindungan hak 

kekayaan intelektual secara internasional.21 

Selain konvensi tersebut, terdapat sebuah perjanjian yang dikenal dengan 

nama Konvensi Den Haag 1925 atau “The Hague Arrangement Concerning The 

International Deposit of Industrial Pattern and Design” yang ditandatangani pada 

tanggal 6 November 2005 di Den Haag.22 Perjanjian tersebut mengatur mengenai 

pendaftaran internasional yang bersifat murni deklaratoir, yaitu bahwa barang 

siapa mengajukan pendaftaran internasional atas suatu desain industri dianggap 

sebagai pemilik desain tersebut kecuali jika dibuktikan sebaliknya, pendaftaran 

internasional itu menimbulkan akibat hukum yang sama di negara-negara 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#+
!Badan Internasional World Intellectual Property Organization  atau WIPO ini sekarang 

berkantor di Jenewa, Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, Aspek-Aspek Hukum Desain 

Industri di Indonesia, hal 214. 
#"
!Walaupun badan tersebut bukan merupakan badan peradilan yang secara khusus ditugaskan 

untuk memberikan interprestasi secara uniform  dari konvensi-konvensi tersebut, dan juga tidak 

melakukan pengawasan atas anggota-anggotanya, tetapi badan tersebut mempunyai peranan yang 

sangat strategis dalam perlindungan hak kekayaan intelektual secara internasional. Badan tersebur 

seringkali mengadakan persiapan untuk konvensi-konvensi dan membuat draft convention . Selain 
itu juga badan tersebut berusaha membuat model hukum yang dapat ditiru oleh negara 

berkembang. Beberapa model hukum yang telah dihasilkan yaitu di antaranya: model hukum 

tentang Paten 164, model hukum tentang Merek dan Persaingan. Ibid , hal. 215. 
##
!Persetujuan ini dinamakan dengan Konvensi Den Haag yang berisikan London Act 1934, The 

Hague Act 1960, Additional Act of Monaco 1961 , Complementary Act of Stockholm 1967  dan 

Protocol of Geneva 1975, Ibid , hal. 414. 



! #%!

anggotanya seperti jika didaftarkan langsung di negara-negara yang 

bersangkutan.23 

Perkembangan terakhir dalam aturan internasional mengenai Desain 

Industri ini yaitu pengaturan dalam Trade Related Aspects of Intellectual Property 

Rights (TRIPs), yaitu setelah ditandatangani kesepakatan Putaran Uruguay pada 

tanggal 15 April 1994 di Marakesh, Maroko. Trade Related Aspects of Intellectual 

Property Rights pada dasarnya berisi tiga paket persetujuan antara lain: 

1. Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia sebagai pengganti 

Sekretariat General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) yang 

selanjutnya akan mengadministrasi dan mengawasi pelaksanaan 

persetujuan perdagangan serta menyelesaikan sengketa dagang di 

antara negara anggota; 

2. Penurunan tarif impor berbagai komoditi perdagangan secara 

menyeluruh dan akses pasar domestik dengan mengurangi berbagai 

hambatan proteksi perdagangan yang nyata; 

3. Pengaturan baru di bidang aspek-aspek dagang yang terkait dengan 

hak kekayaan intelektual, ketentuan investasi yang berkaitan 

dengan perdagangan, dan perdagangan jasa.24 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#$
!Suatu pendaftaran desain internasional tidak mempunyai akibat hukum di Negara asalnya 

apabila dinyatakan oleh hukum Negara tersebut. Jangka waktu perlindungan atas desain terdaftar 

adalah lima belas tahun. Emmy Yuhassarie, Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya: 

Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum 
Bisnis Lainnya 10-11 Februari 2004,  cet. 1, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2005, hal. 160. 
#%
!Ketentuan di bidang desain industri pun tercakup di dalamnya dan menjadi bagian dari 

pengaturan World Trade Organization  (WTO) yang dicakup dalam Trade Related Aspects of 

Intellectual Property Right Including Trade in Counterfeit Goods  (TRIPs) atau Aspek-aspek 

Dagang yang terkait dengan hak kekayaan intelektual termasuk perdagangan barang palsu. 

Muhammad Djumhana, Aspek-Aspek Hukum Desain Industri di Indonesia, hal. 216. 
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2.1.2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain 

Industri 

 Indonesia merupakan negara yang memiliki tradisi hukum adat, yang 

dapat dikatakan kurang atau bahkan tidak begitu mengenal perangkat hukum yang 

mengatur perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI). Hal tersebut 

disebabkan karena akar hukum Indonesia yang bersifat Komunal, gotong-royong 

dan hak mengenal perlindungan karya intelektual yang mengedepankan sifat 

individual. Hal ini terlihat dari beberapa pandangan dari pada pencipta desainer 

yang tidak begitu memperdulikan bila karyanya ditiru orang lain dan tidak merasa 

dirugikan, bahkan orang tersebut merasa bangga bila karyanya mendapat 

perhatian berpendapat bahwa karya ciptaannya sebagai karya batiniah yang 

universal dan dapat dinikmati siapapun dan kapanpun. 

 Namun sebagai bagian dari masyarakat dunia, Indonesia tentu harus 

terlibat dan berpartisipasi dalam perjanjian-perjanjian internasional yang 

berhubungan dengan kekayaan intelektual. Partisipasi Indonesia dalam perjanjian-

perjanjian atau konvensikonvensi internasional telah membawa pengaruh di tanah 

air. Pada tanggal 17 Desember 1999, sebagai wujud pelaksanaan ratifikasi 

tersebut, pemerintah Indonesia dengan diwakili oleh Menteri Hukum dan 

Perundang-undangan, telah memberikan keterangan pemerintah dihadapan Rapat 

Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat mengenai usulan tiga rancangan Undang-

Undang di bidang hak kekayaan intelektual kepada Dewan Perwakilan Rakyat 

Indonesia. Keterangan pemerintah tersebut telah didahului dengan Amanat 

Presiden Republik Indonesia Nomor R.43/PU/XII/1999 Tanggal 8 Desember 

1999 kepada Dewan perwakilan rakyat untuk membicarakan mengenai 
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Rancangan Undang-Undang tentang Desain Industri, Rancangan Undang- 

Undang tentang Rahasia Dagang dan Rancangan Undang-Undang tentang Tata 

Letak Sirkuit Terpadu.25 

Bila disimak konsiderans menimbang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

2000 tentang Desain Industri, maka terdapat dua pertimbangan pokok yang 

melatarbelakangi perlunya dibentuk undang-undang tersebut antara lain: 

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 Indonesia telah meratifikasi Agreement Establishing 

the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan 

Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup Agreement 

on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights 

(Perjanjian TRIPs) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan 

Organisasi Perdagangan Dunia. 26  Sehingga perlu diatur 

mengenai desain industri. 

Selain sebagai pelaksanaan dan konsekuensi ikut sertanya Indonesia dalam 

World Trade Organization, Indonesia juga mempunyai kepentingan nasional 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#&
!Rachmadi Usman, Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi 

Hukumnya di Indonesia, Alumni, Bandung, 2003, hal 418. 
#'
!Sudargo Gautama dan Raizawanto Winata, Hak Atas Kekayaan Intelektual: Peraturan Baru 

Desain Industri, PT. Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 1. 
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dengan diterimanya rancangan undang-undang tersebut. Salah satunya adalah 

untuk memenuhi kewajiban yang tertera dalam perjanjian World Trade 

Organization dan Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property 

Rights yang mengharuskan setiap peserta dalam World Trade Organization, untuk 

mentaati dan menerima dalam undang-undang tersendiri atau aturan lainnya 

secara nasional segera ketentuan yang termaktub dalam perjanjian Agreement on 

Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. Sehingga keikutsertaan 

World Trade Organization mewajibkan Indonesia sebagai anggota untuk mentaati 

dan memuat semua ketentuan yang termasuk dalam persetujuan Agreement on 

Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights tersebut dalam tata 

peraturan perundang-undangan nasional. Undang-undang ini diharapkan akan 

meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia, karena telah melaksanakan 

kewajibannya sebagai anggota masyarakat internasional, World Trade 

Organization beserta peraturan-peraturan konvensi dan persetujuan lainnya.27 

2.1.3 Asas Hukum Perlindungan Desain Industri 

Disamping berlakunya asas-asas (prinsip hukum) hukum benda terhadap 

hak atas industri, asas hukum yang mendasari hak ini adalah28: 

1. Asas publisitas; 

2. Asas kemanunggalan (kesatuan); dan 

3. Asas kebaruan. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#(
!Dalam keterangan pemerintah yang disampaikan Menteri Hukum dan Perundang-undangan 

pada tanggal 17 September 1999, telah dinyatakan bahwa dari pengalaman pendaftaran bidang-

bidang hak kekayaan intelektual yaitu hak cipta, merek dan paten, cukup banyak kelompok 

masyarakat yang menanyakan tentang perlindungan desain industri. Jadi bisa dapat dikatakan 
bahwa memang banyak pihak yang berminat untuk mengajukan permohonan supaya desain 

industri itu dilindungi. Jika dilihat dari sudut kepentingan industri nasional, dengan diaturnya 

ketiga masalah Rancangan Undang-Undang di atas, maka diharapkan dapat mendorong dan 

menumbuhkan kreativitas masyarakat di bidang hak kekayaan intelektual. Sehingga dengan 

demikian akan tumbuh ide-ide tentang desain industri. Ibid, hal 4. 
28 OK. Saidin, Op.cit,  hal 477. !
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 Asas publisitas bermakna bahwa adanya hak tersebut didasarkan pada 

pengumuman atau publikasi di mana masyarakat umum dapat mengetahui 

keberadaan tersebut. Untuk itu hak atas industri itu diberikan oleh Negara setelah 

hak tersebut terdaftar dalam Berita Resmi Industri. Di sini perbedaan yang 

mendasar dengan hak cipta, yang menyangkut sistem pendaftaran deklaratif, 

sedangkan hak atas desain industri menganut sistem pendaftaran konstitutif. 

 Untuk pemenuhan asas publisitas inilah diperlukan ada pemeriksaan oleh 

badan yang menyelenggarakan pendaftaran. Pemeriksaan terhadap permohonan 

hak atas industri mencakup dua hal sebagai berikut: 

1. pemeriksaan administratif; 

2. pemeriksaan substantif. 

 Asas kemanunggalan bermakna bahwa hak atas industri tidak boleh 

dipisah-pisahkan dalam satu kesatuan yang utuh untuk satu komponen . Misalnya 

kalau itu berupa sepatu, maka harus sepatu yang utuh, tidak boleh hanya 

telapaknya saja, berbeda jika dimaksudkan itu hanya berupa telapak saja, maka 

hak yang dilindungi hanya telapaknya saja. Demikian pula bila itu berupa botol 

berikut tutupnya, maka yang dilindungi dapat berupa botol dan tutupnya berupa 

satu kesatuan. Konsekuensinya jika ada pendesain baru mengubah bentuk 

tutupnya, maka pendesain pertama tidak dapat mengklaim. Oleh karena itu, jika 

botol dan tutupnya dapat dipisahkan, maka tutup botol satu kesatuan dan botolnya 

satu kesatuan sehingga ada dua macam produk industri yang berbeda yakni botol 

dan tutup botol secara terpisah.29  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
29 Liona Isna, Tolok Ukur Kebaruan Dalam Desain Industri, Jurnal Hukum Nomor 1, Volume 

14, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2007, hal 6. 
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 Oleh karena itu, asas kebaruan menjadi prinsip hukum yang juga perlu 

mendapat perhatian dalam perlindungan hak atas desain industri. Hanya yang 

benar-benar baru yang mendapatkan hak. Ukuran atau kriteria itu adalah apabila 

desain industri yang akan didaftarkan itu tidak memiliki kesamaan dengan desain 

industri yang telah ada sebelumnya. Hal tersebut dapat diputuskan berdasarkan 

batasan wilayah, waktu penemuan dan pemberitahuan kepada masyarakat. Berarti 

tidak pernah diketahui oleh orang lain sebelumnya. Suatu nilai dapat hilang 

apabila telah dipublikasikan, dengan berbagai macam cara dan di negara 

manapun.30 

2.2 Pengertian dan Ruang Lingkup Desain Industri 

2.2.1. Pengertian Desain Industri 

 Berdasarkan Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 

Tentang Desain Industri Pasal 1 angka (1) : 

 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 definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dari desain 

industry adalah sebagai berikut 31: 

1. Kreasi yang dilindungi oleh Undang-Undang Desain dapat berbentuk 

tiga dimensi (bentuk dan konfigurasi) serta dua dimensi (komposisi 

garis atau warna). 

2. Kreasi tersebut memberikan kesan estetis 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
30 Ibid, hal 6. 
31 Tim Lindsey dkk, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, PT. Alumni, Bandung, 2011, 

hal 220. 



! $+!

3. Kreasi tersebut dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, 

komoditas industri , atau kerajinan tangan. 

 Menurut David I. Brainbridge, desain adalah aspek dari gambaran suatu 

benda. Dalam HKI, bukanlah benda itu sendiri, memiliki arti yang lebih sempit. 

Arti kata mengacu pada gambaran suatu bentuk atau gambar yang menunjukkan 

susunan suatu benda. Kemungkinan lain yang dapat terjadi adalah dengan pola 

dekoratif, tetapi dalam istilah hukumnya David I. Brainbridge menyatakan bahwa 

design is definite based on the reference to the rules that is applied on the 

registered design or the right of design.32 

 Jeremy Philips and Alison Firth berpendapat bahwa desain mencakup 

segala aspek tentang bentuk atau konfigurasi baik internal maupun eksternal baik 

yang merupakan bagian maupun keseluruhan dari sebuah benda. Dekorasi 

permukaan dikesampingkan dan suatu harus spesifik. 33  Lebih jauh mereka 

memberikan pendapat:34 

“A design is not, therefore, a product or a means by which a product is 

made, it is the aesthetic feature which appeals to the eye and thus gives an 

attractive or distinctive quality to the goods to which it is applied. The 

meaning of ‘shape’, ‘configuration’, ‘pattern’ and ‘ornament’ are not 

defined by statute and could, it is submitted, have been left out of the 

definition of design without any loss meaning-unless there is a feature 

which, in the finished article, appeals to and is judged solely by the eye, 

and which is not a shape, configuration, pattern or ornament.” 

 

 Dengan demikian desain merupakan suatu gambaran keindahan yang 

memberikan daya tarik atau kualitas khusus untuk barang-barang yang diterapkan.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
32 David Brainbridge, Intellectual Property , Third Edition, Pitman Publishing, 

London, 1996, hal 356.!
33 Jeremy Philips and Alison Firth, Introduction to Intellectual Property Law , Third 

Edition, Butterworth, London, 1999, hal 317. 
34 Ibid., hal 342. 
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 Black’s Law Dictionary mendefinisikan desain industri sebagai bentuk, 

konfigurasi, pola atau ornament yang digunakan dalam proses industri, dan sering 

digunakan sebagai penciri penampilan suatu produk.35 

 World Intellectual Property Organization (WIPO) memberikan definisi 

yang rinci mengenai desain industri sebagai berikut:36 

“Any composition of lines or colors or any three dimensional form, 

whether or not associated with lines or colors, is deemed to be an 

industrial design, provided that such composition or forms gives a special 

appearance to a product of industry or handicraft and can serve as a 

pattern for a product of industry or handicraft.” 

 

 Desain industri adalah “pola” yang digunakan dalam proses pembuatan 

barang baik secara komersial dan berulang-ulang. Karakter penggunaan berulang 

adalah suatu pembeda dari kreasi dalam hak cipta. Karakter yang lain sebuah 

desain industri adalah adanya hubungan dengan estetika, keamanan, dan 

kenyamanan dalam penggunaan suatu produk, sehingga mendukung dalam 

pemasarannya.37 

 Jika dibandingkan dengan ketentuan Desain Industri dalam Part II Section 

4 TRIPs Agrement khususnya dalam pasal 25 dan pasal 26 yaitu : 

Article 25 Requirement for Protection 

1. Members shall provide for the protection of independently created 

industrial designs that are new or original. Members may provide that 

designs are not new or original if they do not significantly differ from 

known designs or combinations of known design features. Members 

may provide that such protection shall not extend to designs dictated 

essentially by technical or functional considerations. 

2. Each Member shall ensure that requirements for securing protection 

for textile designs, in particular in regard to any cost, examination or 

publication, do not unreasonably impair the opportunity to seek and 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
35 Bryan A. Garner, et, al, eds, Black’s Law Dictionary , Eighth Edition, West 

Publishing Co, St. Paul, Minh, 2004, hal. 791. 
36 http://www.wipo.int, diakses 1 November 2012!
37 Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, Op.cit,!hal 220. !
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obtain such protection. Members shall be free to meet this obligation 

through industrial design law or through copyright law. 

Article 26 Protection 

1. The owner of a protected industrial design shall have the right to 

prevent third parties not having the owner's consent from making, 

selling or importing articles bearing or embodying a design which is a 

copy, or substantially a copy, of the protected design, when such acts 

are undertaken for commercial purposes. 

2. Members may provide limited exceptions to the protection of 

industrial designs, provided that such exceptions do not unreasonably 

conflict with the normal exploitation of protected industrial designs 

and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the 

owner of the protected design, taking account of the legitimate 

interests of third parties. 

3. The duration of protection available shall amount to at least 10 years. 

 

 Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa pada intinya ketentuan dalam 

Perjanjian TRIPs tentang desain industri mengatur bahwa : 

i. desain industri yang dapat dilindungi adalah desain industri yang 

baru atau orisinal; 

ii. hak desain industri yang mencakup membuat, menjual, atau 

mengimpor dan termasuk mencegah pihak lain yang melakukan hal 

itu tanpa izin pemegang hak, dan 

iii. jangka waktu perlindungan minimal 10 (sepuluh) tahun. 

2.2.2. Ruang Lingkup Desain Industri 

 Desain industri adalah bagian dari hak atas kekayaan intelektual. 

Perlindungan atas desain industri didasarkan pada konsep pemikiran bahwa 

lahirnya desain industri tidak terlepas dari kemampuan kreativitas cipta, rasa dan 

karsa yang dimiliki oleh manusia. Jadi merupakan produk intelektual manusia, 

produk peradaban manusia.38Ada yang mengatakan ada kesamaan antara hak cipta 

bidang seni lukis atau seni grafika dengan desain industri, akan tetapi 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
38 OK Saidin, Op.cit, hal 467.!
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perbedaannya akan terlihat ketika desain industri itu dalam wujudnya lebih 

mendekati paten. Jika desain industri itu semula diwujudkan dalam bentuk 

lukisan, karikatur atau gambar atau grafik, suatu dimensi yang dapat diklaim 

sebagai hak cipta, maka pada tahapan berikutnya ia disusun dalam bentuk dua 

atau tiga dimensi dan dapat diwujudkan dalam satu pola yang melahirkan produk 

materiil dan dapat diterapkan dalam aktivitas industri. Dalam wujud itulah 

kemudian ia dirumuskan sebagai desain industri.39 

 Di Indonesia desain industri atau desain produk industri memang sudah 

diakui berbeda dengan hak cipta. Dalam beberapa dekade hak desain industri 

tersebut dalam pengaturannya belum tertuang dalam undang-undang tersendiri 

yang secara lengkap mengaturnya, tetapi masih merupakan bagian dari pengaturan 

perindustrian secara umumnya yaitu bagian dari ketentuan Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1984 tentang perindustrian.40Kemudian pada tahun 2000 lahir 

undang-undang yang secara khusus mengatur desain industry tersebut, yaitu 

melalui Undnag-Undnag Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri dan 

khusus menyangkut materi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Kedua undang-

undang tersebut telah melengkapi peraturan perundang-undangan di bidang hak 

kekayaan intelektual.41 

 Dengan adanya kedua undang-undang tersebut, hal-hal keterkaitan Desain 

Industri, yaitu diantaranya mengenai alat peraga yang dibuat untuk kepentingan 

ilmu pengetahuan, gambar sebagai bagian dari seni rupa, yaitu berupa bentuk 

gambar teknik atau technical drawings, motif, diagram, sketsa, logo dan bentuk 

huruf, kolase atau komposisi artistic yang dibuat dari berbagai bahan seperti kain, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
39 Ibid. 
40 Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, Op.cit, hal 213. 
41 Ibid. 
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kertas, kayu yang ditempelkan pada permukaan gambar, seni terapan berupa seni 

kerajinan tangan, yaitu karya seni terapan, yang dapat dibuat dalam jumlah 

banyak, misalnya perhiasan atau aksesoris, mebel, kertas hias atau ornamen untuk 

dinding dan desain pakaian, seni batik yaitu berupa batik ciptaan baru atau batik 

kontemporer atau yang bukan tradisional serta karya arsitektur meliputi seni 

bangunan dan miniatur atau maket bangunan.42 

Bentuk jenis ciptaan tersebut seperti seni klasik dan karya arsitektur 

memang bila dilihat sekilas merupakan bagian dari seni rupa yang dicakup dalam 

undang-undang Hak Cipta, tetapi bila kita dalami dari keterangannya ternyata 

hasil-hasil seperti itu merupakan bagian dari bidang Desain Industri, misalnya 

desain interior, desain produk furniture, desain tekstil dan sebagainya. Arsitektur 

jelas merupakan bagian dari Desain Industri.43 

Ada dua pendekatan filosofis terhadap desain industri sebagai bagian hak 

kekayaan intelektual:44 

a. Pertama, pendekatan hak cipta yang berpangkal di negara-negara Eropa 

dengan melihat hak desain industri sebagai karya, cipta dan karsa 

(budaya); 

b. Kedua, pendekatan paten, yang berpangkal di Negara Jepang dan 

Amerika Serikat dengan melihat desain industri sebagai produk yang 

bernilai bisnis. 

 Perbedaan pada cara pendekatan filosofis terhadap desain industri sebagai 

bagian dari hak kekayaan intelektual, menyebabkan terjadinya perbedaan dalam 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
42 Ibid, hal 214.!
43 Ibid. 
44 Ok. Saidin, Op.cit, hal 469. 
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susunan normatif peraturan perundang-undangan itu di berbagai-bagai negara.45 

Guna lebih memahami ruang lingkup desain industri ini ada pandangan seorang 

ahli yang sangat baik untuk membawa kita sehingga dapat lebih mampu melihat 

ruang lingkup desain industri ini, yaitu pandangan Misha Black yang termuat 

dalam laporannya kepada United Nations Industrial Development Organization 

yang menyebutkan beberapa aspek dari perencanaan sebuah produk industri, 

terdiri dari:46 

1. Aspek kegunaan, mengacu kepada interaksi langsung antara manusia 

dan produk dengan dilandasi pertimbangan-pertimbangan seperti 

kenyamanan, kepraktisan, keselamatan, kemudahan, perawatan, 

perbaikan, termasuk juga faktor-faktor ergonomi dan anthropometri. 

2. Aspek fungsi, mengacu pada prinsip fisik dan teknik dari desain dan 

dilandasi oleh pertimbangan permesinan, persediaan bahan baku, tata 

cara kerja, perakitan, tingkat keterampilan tenaga kerja, efisiensi, 

penghematan biaya, toleransi, kelayakan, standarnisasi dan lain-lain. 

3. Aspek pemasaran, berorientasi pada kebutuhan konsumen yang 

dilandasi pertimbangan akan kebutuhan dan keinginan, kebijakan 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
%&
!Perspektif hak cipta misalnya, desain industri dilihat sebagai suatu hasil di mana pemikiran atau 

perasaan diekspresikan dengan cara yang kreatif dan diwujudkan dalam bentuk karya yang bernilai 

ekstetis. Sedangkan perspektif paten, desain industri dilihat sebagai upaya untuk mendorong 

terciptanya penemuan dengan mengedepankan aspek perlindungan dan kegunaannya juga 

memberi kontribusi bagi kemajuan industri. Hasil dapat dipastikan bahwa perlindungan terhadap 

desain industry hanyalah merupakan gabungan dari perlindungan terhadap hak cipta dan paten, 
namun antara hak cipta, paten dan desain industri tetap memiliki perbedaan. Pada hak cipta 

terdapat nilai ekstetik, efek rasio dan rasa efek kegunaan, sedangkan pada paten, khususnya paten 

sederhana lebih mengedepankan unsur materi yang dapat diterapkan dalam di teknologi dan 

industri serta mengutamakan rasio dan kegunaan. Pada desain industri penekanannya pada materi 

yang melainkan pesan estetik dan mengutamakan rasa dan efek estetika. Ibid. 
46 Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, Op.cit, hal 213. 
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produk, diversifikasi produks, skala prioritas harga, jaringan distribusi, 

dan lain-lain. 

4. Aspek nilai estetis dan penampilan suatu produk, mengacu pada nilai 

visual dan psikologis dari desain yang dilandasi oleh pertimbangan 

seperti bentuk keseluruhan, unsur penampilan, pembuatan detil, 

proporsi, tekstur, warna, grafis dan penyelesaian akhir.47 

2.2.3. Prinsip-Prinsip yang dianut dalam Undang-Undang Desain 

Industri dalam kaitanya dengan Perjanjian TRIPs 

 2.2.3.1 Prinsip National Treatment dan National Interest 

 Prinsip National Tratment meruapakan aturan landasan bagi negara-negara 

anggota WTO sebagai mana tercantum dalam Article 3.1 Perjanjian TRIPs yakni : 

Each member shall accord to the nationals of other members treatment no 

less fovourable than that it accords to its own nationals with regard to the 

protection of intellectual property, subject to the exceptions already 

provided in, respectively, the Paris Convention (1967), the Bern 

Convention (1971), the rome Convention od the Trety on Intellectual 

Property in respect of Integrated Circuits.
48 

 

 Dalam prinsip ini kemudahan yang diberikan pemerintah Indonesia kepada 

warga negaranya harus juga diberikan kepada warga negara anggota WTO lainnya 

tanpa diskriminatif. 

 Prinsip National Interest sangat diperlukan bagi setiap negara yang 

menerapkan sistem HKI berdasarkan Perjanjian TRIPs. Prinsip ini merupakan 

dasar fleksibilitas bagi negara-negara anggota WTO untuk menetapkan undang-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
%(
!Selain itu, sub bidang yang lebih khusus seperti desain produk, yang meliputi furniture, 

perlengkapan rumah tangga, alat-alat elektronik dan lain-lain. Jhon Heskett, Desain Industri , 

terjemahan Chandra Johan, Rajawali, Jakarta, 1968, hal 5.!
48 Andrew Christie & Stephen Gare, Blackstone’s Statues on Intellectual Property 8

th
.ed., Oxford 

universitas Press, London, 2006, hal 599. 
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undang HKI nasionalnya masing-masing sesuai dengan kondisi internal dari 

negaranya. 

 2.2.3.2 Prinsip Most Favoured Nation 

 Prinsip ini berisikan aturan bahwa dalam Perjanjian TRIPs melarang 

Negara anggota WTO melakukan diskriminasi antara warga negaranya dengan 

warga Negara anggota WTO lainya. bahkan Perjanjian TRIPs juga melarang 

diskriminasi antar sesama warga negara asing, misalnya Indonesia memberikan 

kemudahan dan keuntungan bagi satu negara asing tanpa memberikan kemudahan 

tersebut kepada negara lainya.49 

 Most Favoures Nation terdapat dalam Article 4 Perjanjian TRIPs yakni : 

 With regard to the protection of intellectual property,any advantages, 

favour, privilege or immunity granted by member to the nationals of any 

other country shall be accorded immediatlely and unconditionally to the 

nationals of all other members. 
 

 Setiap kemudahan dalam bentuk apapun yang terkait dengan masalah 

perdagangan tidak boleh hanya diberikan kepada negara tertentu saja tetapi harus 

juga dapat diberikan kepada semua negara anggota WTO lainya. 

 Pengecualian terhadap prinsip ini dapat dilakukan, misalnya dalam hal 

negara-negara maju memberikan bantuan untuk konsultasi dan penegakan hukum 

di bidang HKI bagi negara berkembang atau kurang berkembang, atau 

pengecualian-pengecualian yang sudah disepakati berdasarkan perjanjian-

perjanjian multilateral maupun birateral sebelum disetujui Perjanjian TRIPs. 

  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
49 Ansori Sinungan, Perlindungan Desain Industri Tantangan dan Hambatan Dalam 

Praktiknya di Indonesia, Alumni, Bandung, hal 263. 
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 2.2.3.3 Prinsip Reciprocity 

 Prinsip reciprocity adalah suatu prinsip yang mewajibkan sesama anggota 

WTO untuk melakukan atau melaksanakan prinsip-prinsip yang ada dalam 

Perjanjian TRIPs secara timbal balik. Contoh dari pelaksanaan prinsip ini adalah 

pelaksanaan dari prinsip-prinsip most favoured nation, prinsip national treatment, 

prinsip prioritas yang baik secara langsung maupun tidak langsung memang 

terkait dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Desain 

Industri Indonesia. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Dalam penulisan ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 

yuridis normatif yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan 

kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.50 Penelitian hukum 

normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah 

bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-

asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, 

perjanjian serta doktrin (ajaran). 51  Penggunaan jenis penelitian yuridis-

normatif dalam penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek yakni dari aspek 

yuridis penelitian ini mencoba mengkaji hukum dan peraturan perundangan 

yang berlaku yakni dalam hal prinsip kebaruan (novelty) yang ada dalam 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Sedangkan dari aspek normatif 

yakni mencoba menganalisis permasalahan yang ada pada peraturan atau 

norma tersebut.   

 

3.2 Pendekatan Penelitian 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

3.2.1 Pendekatan perundang-undangan (statute-approach), yaitu  

penelitian dilakukan terhadap produk-produk hukum yang 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
50 Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia, Surabaya, 

2005,  hal 295. 
51 Mukti Fajar dkk, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, 

Yogyakarta, 2010, hal 34. 
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hendak diteliti. 52  Pendekatan perundang-undangan 

dilakukan untuk meneliti aturan-aturan yang mengatur 

mengenai penerapan prinsip kebaruan (novelty) desain 

industri di Indonesia, dalam hal ini adalah Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. 

3.2.2 Pendekatan konsep (conceptual approach), yaitu penelitian 

dengan menelaah dan memahami konsep-konsep hukum53 

yang berkaitan dengan  pembentukan Undang-Undang 

Desain Industri. Konsep dalam pengertian yang relevan 

adalah unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas 

fenomena dalam suatu bidang studi yang kadangkala 

menunjuk pada hal-hal universal yang diabstraksikan dari 

hal-hal yang partikular. 54  Pendekatan konsep digunakan 

untuk memahami konsep-konsep prinsip kebaruan (novelty) 

dalam desain industri di Indonesia, sehingga diharapkan 

penormaan dalam aturan hukum tidak lagi ada pemahaman 

yang kabur sehingga menjadi celah bagi pihak lain untuk 

menghindar dari jerat hukum atas perbuatan yang telah 

merugikan pendesain atau pemilik hak desain industri 

tersebut. 

3.2.3 Pendekatan komparatif (comparative approach), yaitu 

penelitian dengan perbandingan produk hukum dan karakter 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
52 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, 

hal 92. 
53 Ibid. hal 92. 
54 Johnny Ibrahim, Op.cit, hal 310. 
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hukum. 55  Pendekatan perbandingan dilakukan untuk 

melihat persamaan dan perbedaan penerapan prinsip 

kebaruan (novelty) desain industri negara lain, dalam hal ini 

adalah Amerika Serikat. Masukan dari bahan hukum negara 

Amerika Serikat tersebut akan menjadi analisis terhadap 

apa yang sama dan apa yang mungkin berbeda dalam 

penormaan tentang prinsip kebaruan (novelty) dalam desain 

industri.  

 

3.3 Jenis Bahan Hukum 

3.3.1. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas 

peraturan perundang-undangan yang diurutkan berdasarkan hierarki 

tata urutan peraturan perundangan di Indonesia.56 Bahan hukum 

primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat dan otoritatif. 

Bahan hukum primer ini diperoleh dari peraturan perundang-

undangan yang mengatur dan terkait dengan penerapan prinsip 

kebaruan (novelty) dalam hukum desain industri,yaitu:  

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 khususnya Pasal 28C, 28D ayat (1), dan Pasal 28F. 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan 

Agreement Establishing The World Trade Organization 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
55 Ibid, hal 93. 
56 Johny Ibrahim, Op.cit, hal 295. 
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3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain 

Industri. 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 Tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang 

Desain Industri. 

3.3.2. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum tambahan yang 

menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri 

atas buku-buku yang khususnya mengenai hukum bisnis khususnya 

yaitu mengenai hukum hak kekayaan intelektual terkait desain 

industri, serta buku-buku tentang konsep penerapan desain industri, 

penjelasan peratuarn perundang-undangan yang terkait, yaitu 

pejelasan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang 

Desain Industri. Selain itu, bahan hukum sekunder juga terdiri dari 

beberapa yurisprudensi  terkait permasalahan desain industri di 

Indonesia, serta kasus hukum yaitu mengenai sengketa desain 

industri Iphone 3G Apple Inc. v. Galaxy S Samsung Electronics 

Co.Ltd . adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dijabarkan 

terdiri atas: 

1) Buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum yang 

berpengaruh; 

2) Jurnal-jurnal hukum; 

3) Pendapat para sarjana; 

4) Kasus-kasus hukum yang terkait dengan Desain Industri; 
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5) Yurisprudensi; dan 

6) Hasil-hasil symposium  

3.3.3. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan 

petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer 

dan bahan hukum sekunder.57  Bahan hukum tersier yang digunakan 

dalam skripsi ini meliputi:  

1) Kamus hukum; 

2) Kamus Besar Bahasa Indonesia; dan 

3) Ensiklopedia. 

 

3.4 Teknik Penelurusan Bahan Hukum 

Teknik penelusuran bahan hukum primer dalam penelitian ini 

dilakukan dengan cara melakukan penelusuran studi kepustakaan yang 

berkaitan dengan peraturan perundangan yang mengatur tentang Desain 

Industri baik didalam negeri maupun diluar negeri. Bahan hukum primer ini 

didapat dari akses internet melalui berbagai situs ilmu hukum dan ilmu 

ekonomi maupun diperoleh dari literatur yang berkaitan dengan desain 

industri. 

Bahan hukum sekunder dan tersier diperoleh dari studi literatur di 

Perpustakaan Umum Kota Malang, Perpustakaan Pusat Universitas 

Brawijaya, Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (Fakultas Hukum Univesitas 

Brawijaya), surat kabar, koleksi pribadi penulis serta dengan cara mengunduh 

berbagai artikel di internet yang berkaitan dengan topik yang hendak dibahas 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
57 Ibid, hal. 296 
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dengan teknik mengutip, baik secara langsung maupun dengan mengutip ide, 

atau gagasan yang terdapat dalam sumber aslinya. Selain itu juga memakai 

teknik mengakses dan mengcopy atau menyalin dari internet artikel-artikel 

ataupun jurnal-jurnal hukum online yang berkaitan dengan prinsip kebaruan 

dalam desain industri.  

 

3.5 Teknik Analisa Bahan Hukum 

Dalam penelitian hukum normatif, pengolahan bahan berwujud 

kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum 

tertulis. Dalam hal ini pengolahan bahan dilakukan dengan cara melakukan 

seleksi bahan hukum sekunder kemudian melakukan klasifikasi menurut 

penggolongan  bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut 

secara sistematis, dan dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan 

keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya untuk 

mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian.58 Disamping itu juga 

harus dilihat bahwa hubungan itu tidak bersifat teknis, melainkan juga harus 

dilihat asas yang melandasinya. 

Berdasarkan metode interpretasi sistematis, Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 2000 tentang Desain Industri perlu di telaah lebih dalam mengenai 

asas-asas yang terkandung di dalamnya serta menganalisis penerapan prinsip 

kebaruan (novelty) yang sebenarnya harus di terapkan dalam hukum di 

Indonesia. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
58 Mukti Fajar dkk, Op.cit, hal 181. 
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Selain menggunakan metode interpretasi sistematis diatas, teknik 

pengolahan bahan hukum dalam skripsi ini juga menggunakan metode 

interpretasi perbandingan. Berdasarkan metode ini Undang-Undang Nomor 

31 Tahun 2000 tentang Desain Industri setelah ditelaah dan dianalisis serta 

dikaji mendalam mengenai penerapan prinsip kebaruan (novelty) dalam 

desain industri lalu di perbandingkan dengan peraturan perundang-undangan 

negara lain yang dalam skripsi ini diambil contoh adalah negara Amerika 

Serikat berdasarkan putusan pengadilan dalam sengketa desain industri 

Iphone 3G Apple Inc. v. Galaxy S Samsung Electronics Co.Ltd untuk dapat 

mengetahui apa yang sama dan apa yang mungkin berbeda dalam penormaan 

tentang penerapan dari prinsip kebaruan (novelty) terkait desain industri. 

 

3.6 Definisi Konseptual 

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan: 

1. Pendesaian 

 Pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan 

Desain Industri, dalam suau kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau 

komposisi (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 atau komoditi industri dan kerajinan tangan. Adapun yang 

dimaksud dalam penelitian ini lebih mengarah pada pendesain yang 

berupa perusahaan atau perorangan atas nama sebuah badan hukum, yang 
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memproduksi secara masal sebuah desain industri dalam bentuk produk 

jadi. 

 

2. Hak Desain Industri 

 Pemegang Hak Desain Industri memiliki hak eksklusif untuk 

melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang 

orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, 

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

Desain Industri. 

 Hak Eksklusif adalah hak yang hanya diberikan kepada pemegang 

desain industri untuk dalam jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri 

atau memberi izin kepada orang lain. Dengan demikian,pihak lain 

dilarang melaksanakan Hak Desain Industri tersebut tanpa persetujuan 

pemegangnya. 
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3.7 Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indonesia adalah Negara Berkembang 

 

Perkembangan Industri yang terkait dengan sektor Ekonomi mempunyai 

peranan penting dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional!

Perlindungan Hak Kekayaan Inteketual untuk 

merangsang pertumbuhan kreatifitas dan 

inovasi dalam dunia Industri 

Perlindungan Desain Industri sebagai bagian dari 

Hak Kekayaan Intelektual menjadi peranan penting 

untuk menghindari adanya pelangaran terhadap 

Desain Industri mengingat Prinsip Ekonomi terbuka 

Indonesia yang tidak menutup kemungkina 

masuknya hasil produksi dari berbagai negara 

Perlindungan Hukum 

Oleh Pemerintah 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

2000 Tentang Desain Industri 

Terdapat Prinsip Kebaruan (Novelty) untuk menentukan 

Desain Industri yang mendapatkan perlindungan!

Tidak ada kepastian hukum terkait penerapan prinsip kebaruan 

(novelty) pada Desain Industri dalam Undang-Undang Desain 

Industri!
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Penerapan Prinsip Kebaruan (Novelty) dalam Perlindungan Desain 

Industri di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

2000 Tentang Desain Industri 

4.1.1. Hal yang Melatarbelakangi Perlunya Perlindungan Desain 

Industri di Indonesia  

Diterbitkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain 

Industri pada tanggal 1 Desember 2000 menjadi sebuah harapan baru bagi 

para pendesain dalam rangka memperoleh perlindungan hukum atas desain-

desain yang telah mereka hasilkan. Hal ini terlihat dalam Tabel 1, dimana 

dalam tabel jumlah penerimaan permohonan pendaftaran desain industri 

Direktorat Desain Industri terdapat peningkatan setiap tahunya. Pada awal 

Tahun 2011 tercatat 4196 permohonan diterima, dengan komposisi 

permohonan perseorangan sebanyak 2072 permohonan dan 2124 permohonan 

berasal dari badan hukum.59 

Sementara itu sepanjang tahun 2011 tercatat 5987 dokumen 

permohonan, dari hasil pemeriksaan terhadap 5987  dokumen permohonan 

tersebut yang dilakukan selama kurun waktu 2011, sebanyak 5367 

permohonan dapat diberikan hak desain industri sementara 620 permohonan 

tidak dapat diberikan hak desain industri.60 

Tabel 1 : Permohonan yang didaftarkan dan ditolak di Indonesia 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
59 The Development of Industrial Design, Laporan Tahunan Ditjen HKI 2011-!
60 Ibid. 
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Tabel 1 : Application Registration for Listed and Rejected 
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Tabel 2 : Penerimaan Permohonan Pendaftaran Desain Industri 

(UKM-Non UKM) 

Tabel 2 : Small and Medium Enterprises – Non Small and Medium 

Enterprises Application for Registration 
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Tabel 3 : Penerimaan Permohonan Pendaftaran DI (Perorangan-

Badan Hukum) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Laporan Tahunan Ditjen HKI-Departemen Hukum dan HAM 2011 

Tabel 4 : Penerimaan Permohonan Pendaftaran DI (Dalam-Luar  

   Negeri) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Laporan Tahunan Ditjen HKI-Departemen Hukum dan HAM 2011 
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4.1.2. Penerapan Perlindungan Desain Industri di Indonesia 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang 

Desain Industri 

4.1.2.1. Desain Industri Indonesia 

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang 

Desain Industri menyatakan bahwa, Desain Industri di definikan 

sebagai 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. 

Dalam desain industri terdapat beberapa hak,yakni : 

1. Hak Prioritas 

Hak Prioritas dalam hal ini meruoakan hak pemohon 

untuk mengajukan Permohonan yang berasal dari negara 

yang tergabung dalam Paris Convention for Protection 

of Industrial Property atau Agreement Establishing the 

World Trade Organization untuk memperoleh 

pengakuan bahwa Tanggal Penerimaan yang 

diajukannya ke negara tujuan, yang juga anggota 

Konvensi Paris atau Persetujuan Pembentukan 

Organisasi Perdagangan Dunia, memiliki tanggal yang 

sama dengan Tanggal Penerimaan yang diajukan di 
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negara asal selama kurun waktu yang telah ditentukan 

berdasarkan Konvensi Paris. Permohonan dengan 

menggunakan hak prioritas harus diajukan dalam waktu 

paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 

penerimaan permohonan pertama kali diterima negara 

lain yang merupakan anggota Paris Convention for 

Protection of Industrial Property atau Agreement. 

Establishing the World Trade Organization!!

2. Hak Eksklusif 

Hak Ekslusif ialah hak untuk melaksanakan hak desain 

industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain 

yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, 

mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang 

yang diberikan desain industri.61 

3. Hak Desain Industri 

Sebagaimana tertuang dalam pasal 1 butir 5, Hak Desain 

Industri merupakan hak eksklusif 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 hal tersebut. Adapun subyek 

dari hak desain industri meliputi62 : 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
61 Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual,  

DJHKI Kementrian Hukum dan HAM RI, 2011, hal 62. 
62
!Ibid, hal 63.!
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a. Yang berhak memperoleh Hak Desain Industri 

adalah Pendesain atau yang menerima hak tersebut 

dari Pendesain, 

b. Dalam hal Pendesain terdiri atas beberapa orang 

secara bersama, Hak Desain Industri diberikan 

kepada mereka secara bersama, kecuali jika 

diperjanjikan lain!" 

c. Jika suatu Desain Industri dibuat dalam hubungan 

dinas dengan pihak lain dalam lingkungan 

pekerjaannya atau yang dibuat orang lain 

berdasarkan pesanan, pemegang Hak Desain 

Industri adalah pihak yang untuk dan/atau dalam 

dinasnya Desain Industri itu dikerjakan, kecuali 

ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak 

mengurangi hak Pendesain apabila penggunaan 

Desain Industri itu diperluas sampai ke luar 

hubungan dinas. 

d. 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 pihak. 

Lingkup dari hak desain industri mencangkup pelaksanaan hak 

yang dimilikinya sendiri dan melarang orang lain yang tanpa 
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persetujuannya membuat, memakai, mengimpor, mengekspor 

dan/atau mengedarkan barang yang di beri hak desain industri. Namun 

terdapat pengecualian didalamnya, yakni pengecualian dalam 

pemakaian hak desain industri untuk kepentingan penelitian dan 

pendididkan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari 

pemegang hak desain industri tersebut. 

Kepentingan yang wajar tersebut, dapat diartikan sebagai 

kepentingan yang wajar dari pendesain tidak dirugikan pada saat 

desain industry digunakan untuk seluruh unit yang ada di suatu 

lembaga pendidikan atau lembaga penelitian. Dan kriteria kepentingan 

ini tidak hanya di ukur dari ada atau tidaknya unsur komersial dalam 

penggunaanya, namun juga dilihat dari kuantitas penggunaan desain 

industri tersebut. 

4.1.2.2. Pengalihan Hak Desain Industri Indonesia 

Hak Desain Industri dapat beralih atau dialihkan dengan cara 

pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain 

yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Pengalihan Hak 

Desain Industri harus disertai dengan dokumen tentang pengalihan 

hak dan wajib dicatat dalam Daftar Umum Desain Industri pada 

Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur 

dalam undang-undang ini. Pengalihan Hak Desain Industri yang tidak 

dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri tidak berakibat hukum 

pada pihak ketiga. Pengalihan Hak Desain Industri tersebut akan 

diumumkan dalam Pengalihan Hak Desain Industri tidak 
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menghilangkan hak Pendesain untuk tetap dicantumkan nama dan 

identitasnya, baik dalam Sertifikat Desain Industri, Berita Resmi 

Desain Industri, maupun dalam Daftar Umum Desain Industri. 

Disamping ketentuan pengalihan hak tersebut, pemegang hak 

desain industry juga memiliki hak memberikan lisensi kepada pihak 

lain berdasarkan perjanjian lisensi untuk melaksanakan semua 

perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 2000, kecuali diperjanjian lain. 

4.1.2.3. Lingkup Perlindungan Desain Industri Indonesia 

Lingkup desain industri yang dilindungi adalah desain industri 

yang baru dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama dan kesusilaan. 

Berdasarkan ketentuan pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 2000 tentang Desain Industri, Desain Industri diberikan atas 

dasar adanya sebuah permohonan, dimana setiap permohonan hanya 

dapat digunakan untuk satu desain industri atau untuk beberapa desain 

industri yang merupakan satu kesatuan desain industri atau yang 

memiliki unsur sama.63 

Perlindungan hukum terhadap hak desain industri merupakan 

perlindungan hukum yang timbul apabila ada sebuah pendaftaran 

desain industri oleh pendesain atau pemilik hak desain tersebut, 

perlindungan hukum terhadap hak desain industri diberikan untuk 

jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan ( 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
63 Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. 
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permohonan) dan tidak dapat diperpanjang.64 Kebijakan yang di ambil 

oleh indonesia berbeda dengan kebijakan negara-negara lain didunia 

terkait jangka waktu perlindungan hak desain industri tersebut, hal ini 

dikarenakan Indonesia mengikuti perlindungan minimum yang 

disyaratkan dalam Article 26(3) TRIPs Aggreement. 

Dalam pelaksanaan permohonan desain industri dilakukan 

tahapan pemeriksaan permohonan. Pemeriksaan permohonan desain 

industri dilakukan untuk menguji asas kebaruan (novelty), serta 

memastikan bahwa permohonan tersebut merupakan pengajuan 

pendaftaran yang pertama. 

4.1.2.4. Prinsip Kebaruan (novelty) Desain Industri Indonesia 

Prinsip kebaruan dalam desain industri ditentukan oleh suatu 

pendaftaran yang pertama kali, hal ini tentu berbeda dengan asas 

orisinalitas dalam hak cipta. Pada Prisnsip kebaruan desain industri 

berlakukanya sebuah kebaruan ditetapkan dengan suatu pendaftaran 

yang pertama kali diajukan dan tidak ada pihak lain yang dapat 

membuktikan desain industri yang diajukan tidak baru baik secara 

lisan maupun tertulis. 

Klausula pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

2000 tentang Desain Industri yang menyatakan bahwa pendaftaran 

yang pertama kali yang dapat dikategorikan baru dapat diartikan 

bahwa orang yang pertama mengajukan permohonan akan mendapat 

perlindungan, bukan berdasarkan ketentuan bahwa orang yang 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
64 Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. 

!
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pertama mendesain yang mendapat perlindungan hukum atas desain 

industrinya. 

Sedangkan pada asas orisinalitas mempunyai arti bahwa sesuatu 

yang langsung berasal dari sumber asal orang yang mebuat atau yang 

menciptakan astau sesuatu yang langsung dikemukakan oleh orang 

yang dapat membuktikanya.65  

Mengacu pada Article 25(1) TRIPs Agreement, dalam 

menentukan desain industri negara anggota berhak menentukan asas 

yang digunakan, baik itu new atau originality. Dan dari kedua asas 

tersebut tetap mengarah pada ketentuan bahwa baik menggunakan 

asas new atau originality, perlindungan desain industri pada dasarnya 

diberikan untuk desain yang memiliki perbedaan secara signifikan 

dengan desain atau kombinasi desain yang telah diketahui 

sebelumnya.66 

Kriteria Kebaruan (novelty) maupun Orisinalitas (originality) 

dapat berbeda di setiap negara. Hal ini dipengaruhi oleh dilakukan 

atau tidaknya pemeriksaan atas bentuk dan subtansi dalam proses 

permohonan desain industri.67 

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang 

Desain Industri sebagai dasar pemberlakukan hukum desain industri 

di Indonesia menyatakan bahwa desain industri diangap baru apabila 

pada tanggal penerimaan permohonan, desian industri tidak sama 

dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Pengungkapan 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
65 Nugroho Amien Soetijanto, Penyusunan Deskripsi Desain Industri, Jakarta, 2005, hal 15. 
66 EU Design Directive, 1998. 
67 WIPO Publication No.450(E), What is Intellectual Property, tanpa tahun, hal 13. 
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sebelumnya yang dimaksud ialah pengungkapan desain industri 

sebelum tanggal penerimaan atau tanggal prioritas telah diumumkan 

atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia. 

Pengungkapan yang dimaksud dalam paragraf sebelumnya dapat 

diartikan sebagai pengungkapan melalui media cetak atau elektronik 

termasuk keikutsertaan dalam pameran. Pengaturan keikutsertaan 

dalam pameran dijelaskan dalam pasal 3  Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 2000 tentang Desain Industri bahwa tidak dianggap telah 

diumumkan apabila dalam jangka waktu 6 bulan sebelum tanggal 

penerimaanya desain tersebut : 

a. Telah dipertunjukan dalam suatu pameran nasional atau 

internasional didalam atau di luar Indonesia yang resmi 

atau di akui sebagai resmi, dan 

b. Telah digunakan pendesain di Indonesia dalam rangka 

percobaan dengan tujuan pendidikan, penelitian dan 

pengembangan. 

Dalam ketentuan TRIPs pada article 25, dikatakan bahwa selain 

elemen kebaruan atau orisinalitas juga ditentuakn bahwa suatu desain 

yang dapat memperoleh perlindungan harus dapat direproduksi dalam 

industri (industrial application). Desain harus dapat di aplikasikan 

pada produk yang berbentuk dua dimensi maupun tiga dimensi. 

4.1.2.5. Klasifikasi Locarno 

Dalam pengajuan desain industri di Indonesia, digunakan 

klasifikasi desain industri berdasarkan Locarno Classification . 
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Klasifikasi locarno membagi desain industri menjadi 30 kelas 

berbeda. Adapun klasifikasi desain industri tersebut meliputi : 

Tabel.5 

Klasifikasi Internasional Desain Industri 

Berdasarkan Locarno Classification  
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4.1.2.6. Prosedur dan Tata Cara Permohonan Pendaftaran 

Desain Industri di Indonesia 

Prosedur permohonan desain industri di Indonesia diawali 

dengan adanya pengajuan permohonan desain industri, sebagaimana 

yang disyaratkan pada pasal 18 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2000 tentang Desain Industri untuk memperoleh tanggal penerimaan. 

Persyaratan minimum yang tercantum dalam pasal 18 tersebut :  

a. Mengisi formulir Permohonan; 

b. Melampirkan contoh fisik atau gambar atau foto dan 

uraian dari desain industri yang dimohonkan 

pendaftaranya; dan 

c. Membayar biaya permohonan. 

Setelah mendapatkan tanggal penerimaan, pemohon harus 

melengkapi persyaratan administrasi sebelum dilanjutkan ketahap 

pengumuman. Tahap pengumuman ini merupakan tahap penting 

untuk mengetahui ada atau tidaknya keberatan dari pihak lain atas 

desain industri yang didaftarakan. 

Apabila ada keberatan, pemohon diberi kesempatan untuk 

menyanggah sebelum dilakukan pemeriksan substantif. Setelah 

melalui proses tersebut, dilakukan pemeriksaan subtantif oleh Ditjen 

Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI). Berdasarkan pemeriksaan 

subtantif, DJHKI akan menentukan meerima atau menolak keberatan. 

Apabila keberatan di tolak, maka desain industri akan didaftar dan 
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dilakukan pemberian sertifikat atas desain industri yang terdaftar 

tersebut. 

Adapun besaran biaya permohonan terbagi menjadi beberapa 

kategori pada tabel berikut ini : 

Tabel.6 

Tarif Biaya Permohonan Desain Industri Berdasarkan PP No.38 

Tahun 2009 
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Permohonan desain industri dilakukan dengan mengajukan 

permohonan ke Ditjen Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI) secara 

tertulis diketik rangkap tiga dalam bahasa indonesia dengan cara68 : 

a. Mengisi formulir permohonan yang disertai :  

i. tanggal, bulan dan tahun surat permohonan;  

ii. nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan 

pendesain; 

iii. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan 

Pemohon; 

iv. nama dan alamat lengkap Kuasa apabila 

Permohonan diajukan melalui kuasa; dan 

v. nama negara dan tanggal penerimaan 

permohonan yang pertama kali, dalam hal 

Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas. 

 

b. Permohonan ditandatangani oleh pemohon atau 

kuasanya serta dilampiri dengan : 

i. contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian 

dari Desain Industri yang dimohonkan 

pendaftarannya (untuk mempermudah proses 

pengumuman permohonan, sebaiknya bentuk 

gambar atau foto tersebut dapat di-scan, atau 

dalam bentuk disket atau floppy disk dengan 

program sesuai); 

ii. surat kuasa khusus, dalam hal Permohonan 

diajukan melalui Kuasa; 

iii. surat pernyataan bahwa Desain Industri yang 

dimohonkan pendaftarannya adalah milik 

Pemohon atau milik Pendesain. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
68 Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Op.cit,  hal 67.   
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c. Dalam hal Permohonan diajukan secara bersama-sama 

oleh lebih dari satu Pemohon, Permohonan tersebut 

ditandatangani oleh salah satu Pemohon dengan 

melampirkan persetujuan tertulis dari para Pemohon 

lain. 

d. Dalam hal Permohonan diajukan oleh bukan Pendesain, 

Permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi 

dengan bukti yang cukup bahwa Pemohon berhak atas 

Desain Industri yang bersangkutan. 

e. Membayar biaya permohonan sebesar Rp 300.000,00 

untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) serta Rp 

600.000,00 untuk non-UKM untuk setiap permohonan. 

 

Sejak tanggal dimulainya pengumuman permohonan desain 

industri, setiap pihak dapat mengajukan keberatan yang bersifat 

subtantif kepada Ditjen Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI) dengan 

membayar biaya untuk setiap pengajuan keberatan bagi setiap 

permohonan yang diajukan keberatanya. Pengajuan keberatan tersebut 

harus sudah diterima oleh Direktorat Jenderal paling lama tiga bulan 

terhitung sejak tanggal dimulainya pengumuman. Pemohon dapat 

menyampaiakn sanggahan atas keberatan yang diajukan ke DJHKI 

paling lama tiga bulan sejak tanggal pengiriman pemberiahuan oleh 

DJHKI. 

Rangkaian prosedur pedaftaran desain industri dalam paragaraf 

diatas dapat digambarkan dalam skema sebagaimana tercantum dalam 

gambar sebagai berkut : 
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Gambar 1.  Skema Pendaftaran Desain Industri di Indonesia 
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4.1.2.7. Penerapan Prinsip Kebaruan (novelty) dalam Desain 

Industri di Indonesia 

Sejak di terbitkanya Undang-Undang Desain Industri pada tahun 

2000, hingga saat ini telah timbul beberapa sengketa dalam desain 

industri di indonesia. Dari sengketa-sengketa tersebut terdapat 

beberapa yang telah dijatuhi putusan pengadilan, diantaranya69 : 

1. Kasim Haim v. Hendra & Pemerintah Republik 

Indonesia, cq. Departemen Hukum dan HAM cq. 

Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain tata Letak 

Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, perkara sengketa 

desain industri Penjepit Kartu Nama (name tag). 

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.63/Desain 

Industri/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst. Putusan Mahkamah 

Agung pada tingkat kasasi No.011/K/N/HaKI/2006. 

Dalam pengajuan gugatan ini, penggugat mengajukan 

keberatan atas desain tergugat yang didaftarkan di Dirjen 

HAKI dengan nomor ID 0002596, ID 0002597, ID 

0002598. 

Gambar 2. Desain Name Tag ID 0002596, ID 0002597, 
ID 0002598 

 

 

 

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
69 Ansori Sinungan, Op.cit, hal 124-488. 
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Bahwa dalam gugatanya penggugat mendalilkan desain 

name tag milik tergugat tidak memenuhi syarat kebaruan 

(novelty) karena bentuk dan konfigurasi tersebut sama 

dengan bentuk dan konfigurasi pada penjepit kartu yang 

telah lama beredar di masyarakat dan di perdagangkan 

oleh penggugat jauh sebelum tergugat mengjukan 

permohonan hak desain industri tersebut. 

Dalam kasus ini Pengadilan menafsirkan bahwa suatu 

desain industri tersebut dianggap baru (novel) apabila 

desain tersebut memiliki perbedaan dari desain yang 

telah ada, meskipun perbedaan tersebut hanya sedikit dan 

pada bagian-bagian tertentu saja, sehingga masih 

menimbulkan kesan mirip dari desain yang telah ada 

sebelumnya. 

2. Trisno Widjaya v. Andreas STIHL AD & Co. KG, 

Pmerintah Republik Indonesia, cq. Departemen Hukum 

dan HAM cq. Direktur Hak Cipta, Desain Industri, 

Desain tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, 

perkara sengketa desain industri Mesin Gergaji Type 

Stihl 070. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat 

No.05/Desain Industri/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst. 

Dalam sengketa ini, penggugat menjaukan gugatan atas 

desain mesin gergaji yang dimiliki oleh tergugat dengan 

nomor ID 0003916. 
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Gambar 3. Desain Mesin Gergaji Type Stihl 070 ID 
0003916 

 

 

 

 

Dalam hal ini penggugat mendalilkan bahwa desain yang 

diajukan tergugat tidak memenuhi unsur kebaruan karena 

desain tersebut merupakan desain yang telah lama 

beredar dipasaran industri Indonesia, ditambah pula 

dengan adanya posisi penggugat sebagai Komisaris PT 

Teckindo Printis, perusahaan yang di beri ijin produksi 

mesin gergaji dengan merek dagang tecogold type E-700 

yang memiliki desain menyerupai desain mesin gergaji 

tergugat. 

Gambar 4. Desain Gergaji Tecogold type E-700 gaji Teco!

   

 

Gambar 5. Desain Berbagai Gergaji Mesin yang beredar 
di Masyarakat 
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Dalam pertimbangannya pengadilan menyatakan bahwa 

desain dari gergaji mesin yang dimiliki tergugat 

merupakan desain yang memiliki kesan menyerupai 

dengan desain yang diproduksi oleh tergugat, serta 

desain gergaji mesin yang selama ini telah dikenal dan 

beredar di masyarakat. Oleh karenanya pengadilan 

memberi putusan dengan menyatakan bahwa desain 

yang dimiliki tergugat bukan merupakan desain yang 

baru karena tidak memenuhi unsur kebaruan. 

Dalam kasus ini Pengadilan menafsirkan bahwa desain 

industri dianggap baru apabila desain tersebut memiliki 

perbedaan yang jauh dan signifikan dari desain yang 

telah ada sebelumnya, sehingga tidak ada unsur 

kemiripan dengan desain yang telah ada terlebih dahulu. 

3. Juanda Purnomo v. Liong Anton & Pemerintah 

Pmerintah Republik Indonesia, cq. Departemen Hukum 

dan HAM cq. Direktur Hak Cipta, Desain Industri, 

Desain tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, 

perkara sengketa desain industri Pegangan Sekop, 

Putusan Pengadilan niaga Jakarta Pusat No.80/Desain 

Industri/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst. Putusan Mahkamah 

Agung pada tingkat kasasi No. 013 K/N/HaKI/2007. 
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Dalam sengketa ini, Juanda Purnomo selaku penggugat , 

mengajukan gugatann atas desain pegangan sekop milik 

Liong Anton yang memiliki nomor ID 0002056. 

Gambar 6. Desain Pegangan Sekop ID 0002056 
 

 

 

 

 

 

Desain yang dimiliki oleh tergugat ini, memiliki 

konfigurasi dan bentuk yang menyerupai dengan desain 

yang telah terlebi dahulu beredar di pasaran dan dimiliki 

oleh penggugat, dimana penggugat memiliki desain 

pegangan sekop yang sangat menyerupai dengan desain 

yang dimiliki tergugat, yakni desain dengan nomr ID 

0008747. 

Gambar 7. Desain Pegangan Sekop ID 0008747 

 

 

 

Atas pengajuan gugatan tersebut, berdasarkan bukti-

bukti dan saksi selama persidangan, Pengadilan Niaga 
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Jakarta Pusat memberi putusan mengabulkan gugatan 

pembetalan desain industri milik Liong Anton karena 

tidak memenuhi unsur kebaruan mengingat desain 

tersebut telah ada sebelumnya dan meneyerupai desain 

yang dimiliki penggugat. Berdasarkan putusan tersebut 

Liong Anton mengajukan kasasi pada Mahkamah 

Agung, dan Putusan Mahkamah Agung kembali 

menguatkan apa yang menjadi putusan dari Pengadilan 

Niaga Jakarta Pusat. 

Dalam kasus ini Pengadilan menafsirkan bahwa desain 

industri dianggap baru apabila desain tersebut memiliki 

perbedaan yang jauh dan signifikan dari desain yang 

telah ada sebelumnya, sehingga tidak ada unsur 

kemiripan dengan desain yang telah ada terlebih dahulu. 

4. Tjio Gwek Hwa v. Sujanto, perkara sengketa desain 

industri Pengaris Ebtanas. Putusan Pengadilan Niaga 

Jakarta Pusat No. Rol.58 /Desain Industri/ 2005/ 

PN.Niaga.Jkt.Pst. 

Dalam sengketa ini, Tjio Gwek selaku penggugat 

mengajukan gugtan keberatan kepada Pengadilan Niaga 

Jakarta Pusat ats desain penggaris yang dimiliki oleh 

Sujanto dengan nomor ID 0004479. 
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Gambar 8. Desain Penggaris Ebtanas ID 0004479 

 

 

 

Penggugat mengajukan gugatan dikarenakan adanya 

kesamaan konfigurasi dari desain yang dimiliki oleh 

tergugat dengan desain yang dimiliki penggugat dengan 

nomor 0000759. 

Gambar 9. Desain Penggaris Ebtanas ID 0000759 

 

 

 

 

Atas Gugatan tersebut, berdasarkan bukti-bukti selama 

persidangan, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat 

memberikan putusan bahwa desain penggaris yang 

dimiliki Sujanto sebagai tergugat tidak memiliki unsur 

kebaruan, serta memerintahkan Dirjen HKI untuk 

menghapus pendaftaranya dari daftar Umum Desain 

Industri. 

Dalam kasus ini Pengadilan menafsirkan bahwa desain 

industri dianggap baru apabila desain tersebut memiliki 

perbedaan yang jauh dan signifikan dari desain yang 
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telah ada sebelumnya, sehingga tidak ada unsur 

kemiripan dengan desain yang telah ada terlebih dahulu. 

5. PT Sun Industri v. Kasum Susanto, perkara sengketa 

desain industri Kereta Sorong. Putusan Pengadilan 

Niaga Medan No.03/Desain  Industri /2006/ PN.Niaga. 

Mdn. Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi No. 

033 K/N/HaKI/2006. 

Dalam sengketa ini, PT Sun Industri sebagai penggugat 

mengajukan gugatan atas desain Kereta Sorong milik 

Kasum Susanto dengan nomor ID 0002193. 

Gambar 10. Desain Kereta Sorong ID 0002193 

 

 

 

 

 

Penggugat dalam hal ini menggugat desain kereta sorong 

yang dimiliki tergugat dikarenakan adanya kemiripan 

dengan desain yang sudah lama beredar di pasaran dan 

diproduksi oleh penggugat dengan merk Sun. 

Gambar 11. Desain Kereta Sorong Merk Sun 
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Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Niaga 

Medan membatalkan Desain Industri Kereta Sorong 

No.ID 0002193 atas nama Kasum Susanto dengan alasan 

desain industri tersebut sudah tidak memiliki kebaruan 

sebagaimana disyaratkan pada pasal 2 Undang-Undang 

Desain Industri. Atas dasar putusan tersebut Kasum 

Susanto mengajukan Kasasi, dan Putusan Mahkamah 

Agung, menolak permohonan kasis tersbut dengan 

alasan yang sam sehingga menguatkan Putusan 

Pengadilan Niaga Medan. 

Dalam kasus ini Pengadilan menafsirkan bahwa desain 

industri dianggap baru apabila desain tersebut memiliki 

perbedaan yang jauh dan signifikan dari desain yang 

telah ada sebelumnya, sehingga tidak ada unsur 

kemiripan dengan desain yang telah ada terlebih dahulu. 

6. Sumarko Liman, v. Megusdyan Susanto, perkara 

sengketa desain industri Mesin Refill Ballpoint. Putusan 

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.12/Desain 

Industri/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst. Putusan Mahkamah 

Agung pada tingkat kasasi, no 024 K/N/HaKI/2006, dan 

putusan Mahkamah Agung pada tingkat peninjauan 

kembali (PK) No.11/PK/N/HaKI/2006. 
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Dalam hal ini Sumarko Liman selaku penggugat 

mengajuka gugatan terhadap Megusdyan atas desain 

industri Tip refill ballpoint No ID 0008028. 

Gambar 12. Desain Tip Refill Ballpoint ID 0008028 

 

Penggugat mengajukan gugatan atas desain milik 

tergugat dengan dalil bahwa sebagai salah satu 

distributor berbagaimerk ballpoint seharusnya terguggat 

mengetahui bahwa desain ujung/tip mata ballpoint yang 

didaftarkan bukan merupakan desain yang baru, karena 

desain sepeti itu telah banyak dipasarkan dan di produksi 

oleh hampir seluruh produsen ballpoint manca negara 

termasuk Indonesia. 

Gambar 13. Desain Tip Ballpoint yang beredar di 
Masyarakat 

 
 
 
 
 
 
 

Dalam sengketa ini, setelah memimbang segala bukti 

dan saksi selam persidangan, Pengadilan Niaga Jakarta 
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Pusat memberi putusan menolak gugatan penggugat 

unutk seluruhnya dan menyataan bahwa desain tergugat 

ID 0008028 dengan judul tip refill ballpoint adalah baru 

serta menghukum penggugat untuk membayar biaya 

perkara. Berdasarkan putusan tersebut penggugat 

mengajukn kasasi. Dalam kasasi tersebut Mahkamah 

Agung menerima dan mengabulkan permohonan kasasi 

dari pemohon Sumarko Liman, membatalkan putusan 

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, dan atas putusan 

Mahkamah Agung tersebut Megusdyan Susanto 

mengajukan Peninjauan Kembali namun upaya tersebut 

ditolak oleh Mahakamah Agung. 

Dalam kasus ini Pengadilan menafsirkan bahwa suatu 

desain industri tersebut dianggap baru (novel) apabila 

desain tersebut memiliki perbedaan dari desain yang 

telah ada, meskipun perbedaan tersebut hanya sedikit 

dan pada bagian-bagian tertentu saja, sehingga masih 

menimbulkan kesan mirip dari desain yang telah ada 

sebelumnya. 

7. PT.Cahaya Buana Intitama v. Robert Ito, perkara 

sengketa desain industri Lemari CBK 124, Putusan 

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 46/Desain 

Industri/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst. Putusan Mahkamah 

Agung pada tingkat kasasi No.01 K/N/HaKI/2005. 
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Dalam sengketa ini, PT. Cahaya Buana selaku penggugat 

mengajukan gugatan atas desain lemari milik tergugat 

bernomor ID 0006357 yang diajukan pada tanggal 28 

Oktober 2003. 

Gambar 14. Desain Lemari ID 0006357 

 

 

 

 

 

 

Penggugat dalam hal ini mengajukan gugatan desain 

lemari tergugat karena desain tersebut dianggap 

menyerupai desain milik penggugat yan telah 

didaftarkan tersebih dahulu pada tanggal 1 Agustus 2003 

dengan Nomr ID 0006689. 

Gambar 15. Desain Lemari CBK 124 ID 0006689 
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Menimbang, bahwa gambar tampak belakang pada 

kedua desain industri sama, artinya tidak ada perbedaan, 

sedangkan tampak perspektif seperti yang 

dipertimbangkan diatas lebih jelas dengan melihat desain 

industri yang telah diproduksi penggugat maupun 

tergugat. Dari pertimbaangan tersebut disimpulkan 

bahwa konfigurasi dalam desain industri tergugat adalah 

sama dengan desain indsutri milik penggugat yang 

terlebih dahulu terdaftar. 

Kemudian Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, mengadili 

dengan putusan mengabulkan gugatan penggugat untuk 

seluruhnya dan menghukum tergugat untuk membayar 

biaya perkara, dan menyatakan bahwa desain ID 

0006357 atas nama tergugat tidak memiliki kebaruan. 

Namun dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung 

mengadili sendiri dengan putusan yang membatalkan 

putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. 

Dalam kasus ini Pengadilan menafsirkan bahwa suatu 

desain industri tersebut dianggap baru (novel) apabila 

desain tersebut memiliki perbedaan dari desain yang 

telah ada, meskipun perbedaan tersebut hanya sedikit 

dan pada bagian-bagian tertentu saja, sehingga masih 

menimbulkan kesan mirip dari desain yang telah ada 

sebelumnya. 



! )%!

8. PT. Tirta Intimizu Nusantara v. Abdul Malik Jan, 

Perkara sengketadesain industri Badan Pompa. Putusan 

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. No. 16/Desain 

Industri/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst. Putusan Mahkamah 

Agung pada tingkat kasasi No. 026 K/N/HaKI/2007. 

Dalam sengketa ini Pihak PT. Tirta Intimizu Nusantara 

sebagai penggugat, mengajukan gugatan atas desain 

pompa otomatis milik Abdul Malik Jan dengan Nomor 

ID 0005780, ID 0007052, ID 0007053. 

Gambar 16. Desain Pompa Otomatis ID 0005780 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 17. Desain Pompa Otomatis ID 0007052 
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Gambar 18. Desain Pompa Otomatis ID 0007053 

 

 

 

 

 

 

Penggugat dalam hal ini sebagai pihak yang menjual dan 

mendistribusikan pompa air, mendalilkan bahwa desain 

yang dimiliki oleh tergugat bukan merupakan sebuah 

desain yang dapat dianggap baru mengingat desain 

tersebut telah lama beredar di masyarakat. Sehingga 

telah menjadi public domain. 

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengadili sengketa 

tersebut dengan putusan bahwa Pengadilan Niaga Jakarta 

Pusat mengabulkan untuk seluruhnya gugatan 

penggugat, menyatakan desain industri atas nama 

tergugat tidak mempunyai kebaruan baik bentuk maupun 

konfigurasi karena sudah diungkap terlebih dahulu. 

Menyatakan batal pendaftaran desain industri milik 

terguga, dan memerintahkan Ditjen HKI untuk 

menghapuskan pencatatan pendaftaran desain dari daftar 

umum desain industri. 
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Dalam kasus ini Pengadilan menafsirkan bahwa desain 

industri dianggap baru apabila desain tersebut memiliki 

perbedaan yang jauh dan signifikan dari desain yang 

telah ada sebelumnya, sehingga tidak ada unsur 

kemiripan dengan desain yang telah ada terlebih dahulu. 

9. PT. Margahayu Jaya Indah Plastik v. Soka Atmadjaya, 

perkara sengketa desain industri Klip Plastik. Putusan 

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 07/Desain 

Industri/2004/PN/Niaga.Jkt.Pst. Putusan Mahkamah 

Agung pada tingat kasasi No.016 K/N/HaKI/2004. 

Pada sengketa ini, pihak PT Margahayu sebagai 

penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan 

Niaga Jakarta Pusat atas desain klip plastik yang dimiliki 

oleh tergugat yang terdaftar di Ditjen HKI dengan nomor 

ID 0000863. 

Gambar 19. Desain Kantong Plastik ID 0000863 
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Dalam sengketa ini penggugat mendalilkan bahwa, 

desain yang dimiliki tergugat bukan merupakan desain 

yang baru, karena telah di perdagangkan dan diproduksi 

oleh berbagai produsen sejak tahun 1985 jauh sebelum 

tergugat mendaftarkan desain yang tergugat miliki. 

Berdasarkan alat-alat bukti dan kesaksian para saksi dari 

masing-masing pihak yang bersengketa, dan berdasarkan 

pertimbangan hakim yang mengadili sengketa tersebut, 

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengabulkan gugatan 

penggugat, dan menyatakan bahwa desain industri Klip 

Plastik adalah tidak baru. Berdasarkan putusan tersebut 

Soka Admajaya mengajukan kasasi kepada Mahkamah 

Agung, adapun putusan Mahkamah Agung tetap 

menguatkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. 

Dalam kasus ini Pengadilan menafsirkan bahwa desain 

industri dianggap baru apabila desain tersebut memiliki 

perbedaan yang jauh dan signifikan dari desain yang 

telah ada sebelumnya, sehingga tidak ada unsur 

kemiripan dengan desain yang telah ada terlebih dahulu. 

10. PT. Boma Internusa v. PT. PPEN Rajawali Nusantara, 

perkara sengketa desain industri Karung Plastik Anti 

Slip. Putusan Pengadilan Niaga jakarta Pusat 

No.61/DesainIndustri/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst. Putusan 
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Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi No. 016 

K/N/haKI/2005. 

Pada sengketa desain industri ini, Pihak PT Boma 

Internusa selaku penggugat mengajukan gugatan kepada 

PT Rajawali Nusantara atas desain karung plastik rajut 

rajawali nomor ID 0004661. 

Gambar 20. Desain Karung Plastik Rajut Rajawali ID 
0004661 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Dalam hal ini, desain karung plastik yang dimiliki oleh 

PT Rajawali , di dalilkan oleh penggugat memiliki 

desain yang sama dengan karung plastik pada umumnya.! 

Gambar 21. Desain Karung Plastik yan beredar di 
Masyarakat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dalam salah satu pertimbanganya hakim yang 

menangani sengketa ini menyatakan bahwa, apabila 

dicermati secara fisik bentuk/konfigurasi garis 
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anyaman/rajutan karung plastik rajut rajawali atas nama 

Tergugat jelas memiliki perbedaan yang sangat 

mencolok dengan desain industri karung plastik anti slip 

atas nama Penggugat yang didalilkan telah dipatenkan. 

 ditambah pula dengan bukti dipersidangan dimana pihak 

penggugat  tidak mampu menunjukkan bukti-bukti yang 

kuat atas gugatan yang ia ajukan, sehingga gugatan 

penggugat yang menyatakan bahwa desain tergugata 

merupakan publik domain dan memiliki kesamaan 

dengan produk lain tidak beralasan sehingga tidak dapat 

diterima dan ditolak oleh pengadilan. Berdasarkan 

putusan tersebut pihak rajawali mengajukan kasasi pada 

Mahkamah Agung, namun putusan Mahakamah Agung 

tetap menguatkan putusan dari Pengadilan Niaga 

sebelumnya. 

Dalam kasus ini Pengadilan menafsirkan bahwa suatu 

desain industri tersebut dianggap baru (novel) apabila 

desain tersebut memiliki perbedaan dari desain yang 

telah ada, meskipun perbedaan tersebut hanya sedikit 

dan pada bagian-bagian tertentu saja, sehingga masih 

menimbulkan kesan mirip dari desain yang telah ada 

sebelumnya. 

11. Precision Tooling S.P.A v. Andreas STIHL AG & Co. 

KG, perkara sengketa desain industri Mesin Gergaji 
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Precision Tooling. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta 

Pusat No. 02/Desain Industri/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst 

Sengketa yang terjadi ini, merupakan sengekta yang 

menyerupai sengketa pada kasus nomor 2 diatas, namun 

yang membedakan adalah pihak yang menjadi penggugat 

dalam sengketa ini. Dimana dalam sengketa ini pihak 

Precision Tooling sebagai salah satu distributor dan 

produses suku cadang antara lain suku cadang Gergaji 

Precision Tooling. Dimana penggugat berdalil bahwa 

Mesin Gergaji tipe STIHL 070 atas nama tergugat sudah 

tidak memenuhi unsur kebaruan baik dalam bentuk, 

konfigurasi, ornamen, struktur mesin serta pada warna 

(orange, hitam, abu-abu). 

Tentang pertimbangan hukum pengadilan menyatakan 

bahwa majelis hakim sampai pada kesimpulan Mesin 

Gergaji tipe STIHL 070 yang di daftarkan oleh Terguga 

sebagai desain industri bukan merupakan model mesin 

yang baru, karena tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan dengan mesin sejenis yang telah lama beredar 

dan dipasarkan kepada masyarakat. Dengan demikian 

pengadilan mengabulkan gugatan penggugat dan 

menyatakan bahwa desain mesing gergaji tipe STIHL 

070 bukan merupakan desain yang baru dan harus 
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dibatalkan, serta menghukum tergugat untuk membayar 

biaya perkara tersebut. 

Dalam kasus ini Pengadilan menafsirkan bahwa desain 

industri dianggap baru apabila desain tersebut memiliki 

perbedaan yang jauh dan signifikan dari desain yang 

telah ada sebelumnya, sehingga tidak ada unsur 

kemiripan dengan desain yang telah ada terlebih dahulu. 

12. Merz GMBH v. Honggo Siswanto, perkara sengketa 

desain industri Saklar Pemutus Listrik. Putusan 

Pengadilan Niaga jakarta Pusat No.21/Desain 

Industri/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst. dan Putusan Mahkamah 

Agung No. 026 K/PDT/SUS/2007. 

Dalam sengekta ini, pihak Merz GMBH selaku 

penggugat mengajukan gugatan atas desain saklar 

pemutus listrik atas nama Honggo Siswanto dengan 

nomor ID 0010233 dan ID 0010234. 

Gambar 22. Desain Saklar Pemutus Listrik ID 0010233 
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Gambar 23. Desain Saklar Pemutus Listrik ID 0010234 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam sengketa ini pihak penggugat mengajukan 

gugatan atas kedua desain saklar pemutus listrik atas 

nama tergugat, dengan dalil bahwa kedua desain tersebut 

tidak memenuhi unsur kebaruan, karena bukan 

merupakan desain yang baru, dan sudah banyak beredar 

di masyarakat sebagai Saklar pemutus Listrik dengan 

kode No.IP 54 dengan tipe model No.A105 dan Z.451. 
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Gambar 24. Saklar pemutus Listrik dengan kode No.IP 
54 dengan tipe model No.A105 dan Z.451 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat melaui putusanya, 

mengabulkan gugatan penggugat dan membatalkan 

pendaftaran desain industri milik tergugat karena 

terbukti tidak memenuhi unsur kebaruan. Atas putusan 

tersebut, tergugat mengajukan kasasi. Dalam putusanya 

Mahkamah Agung telah menguatkan putusan Pengadilan 

Niaga yang membatalkan pendaftaran desain industri 

sakalar pemutus listrik nomor ID 0010233 dan ID 

0010234. 

Dalam kasus ini Pengadilan menafsirkan bahwa desain 

industri dianggap baru apabila desain tersebut memiliki 

perbedaan yang jauh dan signifikan dari desain yang 

telah ada sebelumnya, sehingga tidak ada unsur 

kemiripan dengan desain yang telah ada terlebih dahulu. 

13. Hendra Tjeng (PT. Medan Logam Jaya Permai) V. 

Siswandi, perkara sengketa desain industri Pompa Pasir 
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dan Spare Part. Putusan Pengadilan Niaga jakarta Pusat 

No. 39/Desain Industri/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst. 

Pada sengketa ini,  PT Medan Logam Jaya Permai 

melaui Hendra Tjeng sebagai penggugat mengajukan 

gugatan atas desain pompa pasir milik Siswandi nomor 

ID 0000937. 

Gambar 25. Desain Pompa Pasir ID 0000937 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penggugat melakukan gugatan atas desain tersebut, 

dengan dalil bahwa desain yang dimiliki atas nama 

tergugat, bukan merupakan desain yang baru, hal ini 

dikarenakan sejak tahun 1997 masyarakat Indonesia di 

daerah pertambangan sudah sejak lama menggunakan 

pompa pasir dan sparepart yang sama dengan desain 

tersebut, antara lain masyarakat provinsi Bangka 

Belitung, Tangerang , serta Pangkal Pinang. Bahkan 
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produk pompa pasir dengan desain seperti itu telah 

banyak di produksi secara home industri oleh 

masyarakat di daerah tersebut. 

 

Gambar 26. Desain Berbagai Produk Mesin Pompa Pasir 

 

 

 

 

 

Berdasarkan bukti-bukkti dan saksi dalam persidangan 

terhadapap gugatan tersebut Pengadilan Niaga Jakarta 

Pusat telah mengambil putusan yang amarnya menolak 

eksepsi tergugat, menolak gugatan penggugat 

seluruhnya, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat 

diterima. Bahwa sesudah putusan tersebut diucapkan 

kemudian penggugat mengajukan permohonan kasasi. 

Mahkamah Agung dalam putusanya No. 031 

K/N/HaKI/2004 tanggal 31 Maret 2005 menyatakan 

bahwa pengertian baru dari suatu desain industri tidak 

hanya ditentukan oleh pendaftaran yang pertama kali 

diajukan, tetapi harus pula ada pihak yang dapat 

membuktikan bahwa pendaftaran tersebut belum ada 
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sebelumnya atau belum ada pengungkapan/publikasi 

sebelumnya, baik tertulis atau tidak tertulis. 

Dengan pertimbangan fakta-fakta yang terungkap selama 

persidangan, Mahkamah Agung mengabulkan 

permohonan kasasi PT Medan Logam Jaya Permai, 

membatalkan putusan pengadilan niaga atas sengketa ini. 

Dan mengadili sendiri, menolak eksepsi tergugat, 

menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya, 

menyatakan desain industri judul pompa pasir ID 

0000937 atas nama tergugat merupakan desain industri 

yang tidak baru. 

Dalam kasus ini Pengadilan menafsirkan bahwa desain 

industri dianggap baru apabila desain tersebut memiliki 

perbedaan yang jauh dan signifikan dari desain yang 

telah ada sebelumnya, sehingga tidak ada unsur 

kemiripan dengan desain yang telah ada terlebih dahulu. 

14. Kurnain Gunardi v. Rony ridwan, perkara sengketa 

desain industri Kemasan (packaging) My Love. Putusan 

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.79/Desain Idustri/ 

PN.Niaga.Jkt.Pst. Putusan Mahkamah Agung pada 

tingkat kasasi No.01 K/N/HaKI/2007 tertanggal 12 Juni 

2007. 
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Sengketa ini bermula pada saat Kurnain Gunardi 

melakukan gugatan atas desain kemasan my love atas 

nama tergugat dengan nomor ID 0003234. 

Gambar 27. Desain Kemasan My Love 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam hal ini penggugat mendalilkan bahwa desain sprei 

dengan tulisan my love merupakan sebuah desian yang 

telah umum beredar dimasyarakat. Oleh karenanya 

desain kemasan my love atas nama tergugat tidak dapat 

dikatakan sebagai desain yang memenuhi unsur 

kebaruan. 

Gambar 28. Desain Kemasan Sprei Merk My Love 
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Berdasarkan bukti-bukti, serta saksi selama jalanya 

persidangan pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah 

mengambil putusan yang amarnya menolak gugatan 

penggugat seluruhnya dan menghukum penggugat untuk 

membayar biaya perkara persidangan. Berdasarkan 

putusan tersebut penggugat mengajukan permohonan 

kasasi. Atas pertimbangan selama persidangan 

Mahkamah Agung mengadili sengketa ini dengan 

putusan yang memperkuat putusan pada Pengadilan 

Niaga Jakarta Pusat terhadap sengketa ini, yakni 

menolak permohonan kasasi penggugat, dan 

menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. 

Dalam kasus ini Pengadilan menafsirkan bahwa suatu 

desain industri tersebut dianggap baru (novel) apabila 

desain tersebut memiliki perbedaan dari desain yang 

telah ada, meskipun perbedaan tersebut hanya sedikit 

dan pada bagian-bagian tertentu saja, sehingga masih 

menimbulkan kesan mirip dari desain yang telah ada 

sebelumnya. 

15. PT. United rope v. 9 Perusahaan Industri tali plastik. 

Perkara sengketa desain industri Tali tambang. Putusan 

Pengadilan Niaga Medan No. /Desain Industri/2003 

/PN.Niaga.Mdn. dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 

034 K/N/HaKI/2003. 
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Sengketa ini bermula ketika PT United Rope selaku 

pemilik desain industri nomor ID 0001446, ID 0001447, 

ID 0001448, ID 0001452, ID 0001453 melakukan 

somasi di Media Cetak Koran terhadap seluruh tindak 

pelanggaran desain yang menjadi milik PT United Rope. 

Somasi tersebut kemudian membuat 9 Perusahaan 

Industri Tali Plastik melakukan gugatan kepada 

pengadilan Niaga atas Desain tersebut dengan dalil 

bahwa desain tersebut bukan merupakan desain yang 

baru, karena baik konfigurasi maupun bentuk merupakan 

milik umum dan sudah lama diperjual belikan di 

masyarakat. 

Gambar 29. Desain Tambang Plastik Putih ID 0001446 

 

 

 

 

 

Gambar 30. Desain Tambang Plastik Crem ID 0001447 
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Gambar 31. Desain Tambang Plastik Hijau ID 0001448 

 

 

 

 

 

 

Gambar 32.Desain Tambang Plastik Biru ID 0001452 

 

 

 

 

 

 

Gambar 33. Desain Tambang Plastik Putih Kombinasi 
ID 0001453 

 

 

 

 

 

 

Dalam Putusanya Pengadilan Niaga Medan menyatakan 

bahwa desain tersebut bukan merupakan desainyang 

memenuhi unsur kebaruan. Berdasarkan putusan 
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Pengadilan Niaga tersebut tergugat mengajukan 

permohonan kasasi pada Mahkamah Agung. Adapun 

putusan Mahkamah Agung pada sengketa ini 

menguatkan putusan Pengadilan Niaga yang 

membatalkan desain tali tambang plastik atas nama PT 

United Rope, karena dianggap tidak baru, dan sudah 

dipakai kalangan nelayan, atau transportasi darat serta 

sudah pernah diungkapkan karena telah diproduksi dan 

dijual kepada umum. 

Dalam kasus ini Pengadilan menafsirkan bahwa desain 

industri dianggap baru apabila desain tersebut memiliki 

perbedaan yang jauh dan signifikan dari desain yang 

telah ada sebelumnya, sehingga tidak ada unsur 

kemiripan dengan desain yang telah ada terlebih dahulu. 

16. PT Nobel Carpets, v. PT. Universal Carpets, Perkara 

sengketa desain industri Karpet dengan Motif Masjid. 

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 48/Desain 

Industri/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst. Putusan Mahkamah 

Agung pada tingkat kasasi No. 07/K/N/HaKI/2005. 

PT. Nobel Carpet selaku penggugat dalam sengketa ini 

mengajukan gugatan atas desain karper Motif Masjid 

dan Motif pilar atas nama tergugat nomor ID 0005420 

dan ID 0005425. 

 



! "+#!

Gambar 34. Desain Karpet Motif Masjid ID 0005420 

 

 

 

 

 

 

Gambar 35. Desain Karpet Motif Pilar ID 0005425 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan pertimbangan bukti-bukti dan saksi selama 

persidangan, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengambil 

putusan yang amarnya, menolak gugatan penggugat 

seluruhnya, karena dianggap desain yang dimiliki 

tergugat berbeda dengan desain-desain yang ada di 

masyarakat, karena memiliki motif dan corak kombinasi 

warna yang berbeda, sehingga tidak dapat dikatakan 

sama dengan desain-desain yang telah ada. Berdasarkan 

putusan pengadilan tersebut, Penggugat mengajukan 

Kasasi. 
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Pada tingkat kasasi Mahkamah Agung menyatakan 

bahwa Mahkamah Agung tetap menolak gugatan 

pemohon kasasi dan menguatkan putusan Pengadilan 

Niaga Jakarta Pusat, dengan salah satu pertimbangan 

bahwa desain indutri milik termohon kasasi adalah 

berbeda dengan dasain industri milik pemohon kasasi 

baik dari segi bentuk konfigurasi, atau komposisi garis 

watau warna atau garis atau gabungan dari padanya yang 

dapat menimbulkan kesan estetis pada kedua karpet 

termohon. 

Dalam kasus ini Pengadilan menafsirkan bahwa suatu 

desain industri tersebut dianggap baru (novel) apabila 

desain tersebut memiliki perbedaan dari desain yang 

telah ada, meskipun perbedaan tersebut hanya sedikit 

dan pada bagian-bagian tertentu saja, sehingga masih 

menimbulkan kesan mirip dari desain yang telah ada 

sebelumnya. 

17. Mr. Neven Megusar & PT. Marigold Indokreasi, v. CV. 

Shaniqua Marigold Bamboo & Khairul Effendi 

Pulungan, perkara sengketa desain industri Furniture 

Bamboo. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat 

No.60/Desain Industri/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst. 

Dalam sengketa ini, PT Marigold selaku penggugat 

mengajukan gugatan kepada CV Marigold Bamboo, atas 
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desain furniture (perabot) berupa bambu yakni 

diantaranya tempat tidur lebak, tempat tidur klasik, meja 

samping tempat tidur, tempat tidur pyramid. 

Gambar 36. Desain Tempat Tidur Lebak 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 37. Desain Tempat Tidur Klasik 

 

 

 

 

 

 

Gambar 38. Desain Tempat Tidur Pyramid 
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Desain desain tersebut dianggap oleh penggugat bukan 

merupakan suatu desain yang baru, sehingga tidak layak 

menjadi sebuah desain yang terdaftar di Dirjan HKI, 

karena telah menjadi public domain, dan banyak beredar 

serta di publikasikan di media, baik cetak maupun 

elektronik seperti internet. 

Berdasarkan pertimbangan hukum dan bukti-bukti serta 

saksi selama persidangan, maka Pengadilan Niaga 

Jakarta Pusat memutuskan mengabulkan ggatan 

penggugat untuk seluruhnya, dan menyatakan desain 

yang dimiliki terguat atas perabot bambu tersebut adalah 

tidak baru. Atas dasar putusan tersebut tergugat 

mengajukan kasasi pada Mhakamah Agung. Dalam 

putusanya Mahkamah Agung Menyatakan bahwa 

Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta 

Pusat sudah sesuai sehingg putusan Mahkamah Agung 

tersebut menguatkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta 

Pusat terhadap sengketa ini. 

Dalam kasus ini Pengadilan menafsirkan bahwa desain 

industri dianggap baru apabila desain tersebut memiliki 

perbedaan yang jauh dan signifikan dari desain yang 

telah ada sebelumnya, sehingga tidak ada unsur 

kemiripan dengan desain yang telah ada terlebih dahulu. 
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18. PT. Kahatex v. PT. Invetco Nusantara, perkara sengketa 

desain industri Sajadah Gambar Masjid. Putusan 

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.70/Desain Industri/ 

2004/ PN.Niaga.Jkt.Pst. 

Sengketa ini bermula saat terdaftarnya desain motif 

sajadah Gambar masjid atas nama tergugat PT Invetco 

Nusantara di Dirjen HKI dengan nomor ID 0004790 dan 

ID 0004791. 

Gambar 39. Desain Sajadah Motif Masjid ID 0004790 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 40. Desain Sajadah Motif Masjid ID 0004791 
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Berdasarkan bukti-bukti dalam persidangan, pengadilan 

berpendapat bahwa motif-motif sajadah tergugat tidak 

sama atau berbeda dengan motif-motif produk 

penggugat. Sehingga pengadilan berpendapat bahwa 

desain industri milik tergugat a quo adalah bersifat baru 

saat pendaftaran dan bukan merupakan public domain. 

Dalam kasus ini Pengadilan menafsirkan bahwa suatu 

desain industri tersebut dianggap baru (novel) apabila 

desain tersebut memiliki perbedaan dari desain yang 

telah ada, meskipun perbedaan tersebut hanya sedikit 

dan pada bagian-bagian tertentu saja, sehingga masih 

menimbulkan kesan mirip dari desain yang telah ada 

sebelumnya. 

19. Billy Hartono Salim, v. PT. Gloria Origita Cosmetics, 

perkara sengketa desain industri Kemasan Lulur Mandi 

Purbasari. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 

49/ Deain Industri/ 2004/PN.Niaga.Jkt.Pst. putusan 

Mahkamah Agung pada tingkat kasasi 

No.03/K/N/HaKI/2005. 

Sengketa ini bermula ketika PT Gloria Origita 

memproduksi lulur mandi purbasari dengan kemasan 

yang menyerupai desain kemasan lulur sari bengkoang 

atas nama penggugat dengan nomor ID 0006438. 
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Gambar 41. Desain Kemasan Lulur Mandi Sari 
Bengkoang ID 0006438 

 

 

 

 

 

Gambar 42. Desain Kemasan Lulur Mandi Purbasari 

 

 

 

 

 

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dalam 

persidangan pengadilan memutuskan mengabulkan 

gugatan penggugat  untuk sebagian, menetapkan bahwa 

penggugat adalah pemegang hak desain industri kemasan 

yang dikenal dengan desain industri kemasan lulur 

mandi sari bengkoang ID 0006438, menyatakan 

menghukum tergugat menarik dari peredaran, 

pemasaran, dan penjualan lulur mandi purbasari yag 

memakai wadah atau kemasan yan mempunyai 

kesamaan dengan kemasan lulur mandi sari bengkoang. 

Berdasarkan putusan tersebut tergugat mengajukan 

kasasi pada Mahkamah Agung.  Atas kasasi tersebut 



! "+*!

Mahkamah Agung mengadili menyatakan menolak 

permohonan kasasi yan diajukan pemohon kasasi. 

Dalam kasus ini Pengadilan menafsirkan bahwa desain 

industri dianggap baru apabila desain tersebut memiliki 

perbedaan yang jauh dan signifikan dari desain yang 

telah ada sebelumnya, sehingga tidak ada unsur 

kemiripan dengan desain yang telah ada terlebih dahulu. 

20. Beiersdof AG v. PT. Abacus Jaya, perkara sengketa 

desain industri Kotak Kemasan Amanplast. Putusan 

Pengadilan Niaga JakartaPusat No.47/Deain 

Industri/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst. 

Pada sengketa ini PT Beierdof Indonesia mengajukan 

gugatan kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat atas 

desain kemasan amanplast nomor ID 0004785 

berdasarkan klain atas komposisi daris dan warna. 

Gambar 43. Desain Kemasan Amanplast ID 0004785 

 

 

 

Gambar 44. Desain Kemasan Hansaplast 
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Alasan gugatan yang diajukan adalah bahwa terdapat 

persamaan desain yang telah diproduksi oleh penggugat 

sejak tahun 2003 di jerman dan masuk ke Indonesia pada 

desain kemasan produk hansaplast dengan kemasan 

produk amanplast. Bahwa persamaan tersebut terletak 

pada pemilihan warna yang sama yaitu orange biru dan 

putih, penempatan sususan/komposisi warna secara garis 

besar sama yaitu atas biru berbentuk persegi panjang 

pada bagian atas kotak kemasan, garis putih di bawah 

warna biru dan garis warna orange dibawah garis putih, 

warna dasr putih untuk seluruh kemasan, komposisi garis 

berombak berwarna coklat muda, gambar plaster 

berombak, warna biru berbentuk persegi panjang yang 

terletak di bawah kemasan. 

Seelah melalui pemeriksaan dan penyampaian bukti-

bukti serta pertimbanagn hukum selama persidangan, 

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengeluarkan putusan 

yang amarnya menolak gugatan penggugat untuk 

seluruhnya dengan alasan bahwa, konfigurasi warna 

maupun bentuk dari desain kemasan amanplast dengan 

hansaplast memiliki perbedaan. Sehinga tidak ada 

indikasi pelanggaran pasal 2 Undang-Undang Desain 

Industri sabagaimana didalilkan penggugat. Desain 

Industri tergugat telah memenuhi unsur kebaruan. 
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Dalam kasus ini Pengadilan menafsirkan bahwa suatu 

desain industri tersebut dianggap baru (novel) apabila 

desain tersebut memiliki perbedaan dari desain yang 

telah ada, meskipun perbedaan tersebut hanya sedikit 

dan pada bagian-bagian tertentu saja, sehingga masih 

menimbulkan kesan mirip dari desain yang telah ada 

sebelumnya. 

21. Agus Gunawan v PT Nusamandala Primadaya dan 

Menteri Kehakiman dan HAM RI, cq. Direktur Jenderal 

Hak kekayaan Intelektual cq, Direktur Hak Cipta, 

perkara sengketa desain industri Kemasan Kotak Empat 

(4) Persegi. Putusan pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 

042/Deain Industri /2004/ PN . Niaga.Jkt.Pst. Putusan 

Mahkamah Agung pada tingkat kasasi No. 016 / K/N/ 

HaKI/2005. 

Pada sengketa ini, Agus Gunawan selaku penggugat 

yang berkepentingan sebagai distributor produk gear set 

Np new China diesel genuine part, mengajukan gugatan 

terhadap PT Nusamandala atas desain kemasan kotak 

gear set Np new China diesel genuine part nomor ID 

0004906. 
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Gambar 45. Desain Kemasan gear set Np new China 
diesel genuine part ID 0004906 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desain tersebut dianggap tidak memenuhi unsur 

kebaruan dalam desian industri, karena penggugat selaku 

distributor spare part gear set Np new China diesel 

genuine part, telah lama memjual barang tersebut 

dengan kemasan yang sama dengan desain kemasan 

yang dimiliki oleh tergugat. 

Setelah menjalani persidangan, Pengadilan Niaga Jakarta 

Pusat mengeluarkan putusan yang amarnya berbunyi, 

menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, 

menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, 

menghukum penggugat membayar biaya perkara. 

Berdasarkan putusan Pengadilan Niaga tersebut 

penggugat mengajukan permohonan kasasi. Atas 

permohona tersebut Mahkamah Agung mengadili; 

mengabulkan permohonan kasasi pemohon kasasi, 
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membatalkan ptusan pengadilan niaga terhadap sengketa 

tersebut, menyatakan desain kemasan kotak gear set Np 

new China diesel genuine part tergugat merupakan 

desain industri yang tidak baru, menyatakan batal 

sertifikat desain industri nimor ID 0004906 atas nama 

PT Nusamandaa Primadaya. 

Dalam kasus ini Pengadilan menafsirkan bahwa desain 

industri dianggap baru apabila desain tersebut memiliki 

perbedaan yang jauh dan signifikan dari desain yang 

telah ada sebelumnya, sehingga tidak ada unsur 

kemiripan dengan desain yang telah ada terlebih dahulu. 

22. CV.Gemilang v. PT.Cahaya Buana Intitama  perkara 

sengketa desain industri Perabot/Furniture Plastik. 

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 31/ Desain 

Industri/2003/PN.Niaga.Jkt.PSt. 

Pada sengketa ini pihak CV Gemilang selaku penggugat, 

pernah menjadi rekanan PT. Cahaya Buana, dimana PT 

Cahaya Buana berperan sebagai distributor dari CV 

Gemilang tersebut dengan salah satu produk kursi plastik 

dengan kode G.101. Namun setelah kerjasama itu 

berakhir, CV Gemilang mengetahui bahwa telah 

terdaftar desain kursi makan plastik yang menyerupai 

desain dari kursi plastik yang biasa ia produksi di Dirjen 

HKI dengan nomor ID 0001496. 
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Gambar 46. Desain Kursi Makan Plastik ID 0001496 

 

 

 

 

 

 

 

Adapun desain dari kursi tersebut dianggap oleh 

penggugat tidak memenuhi unsur kebaruan karena 

menyerupai model kursi plastik yang telah lama 

diproduksi oleh penggugat yakni kursi plastik dengan 

kode G.101. 

Gambar 47. Desain Kursi Plastik G.101 CV Gemilang 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan pertimbangan bukti-bukti yang terungkap 

dalam persidangan, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat 

memutuskan; menolak gugatan penggugat seluruhnya. 

Atas putusan tersebut penggugat mengajukan kasasi 



! ""&!

pada Mahakamah Agung. Namun hingga kini penulis 

belum mendapati putusan resmi terkait sengketa tersebut 

dari Mahkamah Agung. 

Dalam kasus ini Pengadilan menafsirkan bahwa desain 

industri dianggap baru apabila desain tersebut memiliki 

perbedaan yang jauh dan signifikan dari desain yang 

telah ada sebelumnya, sehingga tidak ada unsur 

kemiripan dengan desain yang telah ada terlebih dahulu. 

23. PT. Hitachi Construction Machinery v. PT. Basuki 

Pratama Enggineering, perkara desain Industri Mesin 

Boiler. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 

06/Deain Industri/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst. Putusan 

Mahkamah Agung pada tingkat kasasi No.19 

K/N/HaKI/2006.   

Dalam sengketa ini Pihak PT Hitachi selaku penggugat 

merupakan pihak yang berkepentingan sebagai produsen 

mesin-mesin industri termasuk mesin boiler. Dimana 

dalam sengketa ini penggugat mendapati adanya 

sertifikat desain industri mesin boiler dengan nomor ID 

0008936 atas nama tergugat PT Basuki Pratama. 

Padahal mesin boiler type tersebut sudah bukan 

merupakan desian yang dapat dikatakan baru, karena 

sudah diprosuksi secara masal oleh bebrapa perusahaan 

mesin-mesin industri di Indonesia. 
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Gambar 48. Desain Mesin Boiler ID 0008936 

 

 

 

 

 

 

Dalam putusannya, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat 

menyatakan bahwa menerima gugatan penggugat untuk 

sebagian, dan menghukum tergugat untuk membayar 

biaya perkara. Atas putusan tersebut tergugat maupun 

penggugat masing-masing mengajukan kebaratan untuk 

kasasi pada Mhakamah Agung. Atas permohonan kasasi 

tersebut Mahkamah Agung memutus; menolak 

permohonan kasasi pemohon dan menguatkan putusan 

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat atas sengketa tersebut. 

Dalam kasus ini Pengadilan menafsirkan bahwa desain 

industri dianggap baru apabila desain tersebut memiliki 

perbedaan yang jauh dan signifikan dari desain yang 

telah ada sebelumnya, sehingga tidak ada unsur 

kemiripan dengan desain yang telah ada terlebih dahulu. 

24. Jusuf Tanuwidjaya v. PT. Kuda Laut Mas, perkara 

sengketa desain industri Tegel Mosaik Assecories type 

Cove 90 Derajat dan Tegel Mosaik Cembung Code 



! ""(!

Motif Tambang. Putusan Pengadilan Niaga Surabaya 

No.03/HaKI/ DesainIndustri/2007/PN.Niaga.Sby dan 

Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi No.047 

K/Pdt.Sus/2008. 

Dalam sengketa desain industri ini, Pihak Jusuf 

Tanuwidjaya selaku penggugat merupakan produsen 

tegel mozaik dengan merek Cove, dimana penggugat 

mendapati adanya sertifikat desain industri atas desain 

Tegel Mosaik Assecories type Cove 90 Derajat dan 

Tegel Mosaik Cembung Code Motif Tambang atas nama 

tergugat PT Kuda Laut Mas dengan nomor ID 0006430 

dan ID 0006431. 

Gambar 49. Desain Tegel Mosaik Assecories type Cove 
90 Derajat ID 0006430 

 

 

 

 

Gambar 50. Desain Tegel Mosaik Cembung Code Motif 
Tambang 
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Berdasarkan pertimbangan hukum dan penyampaian 

bukti-bukti serta saksi selama persidangan, Pengadilan 

Niaga Surabaya Menjatuhkan putusan yang amarnya,  

mengadili; menolak eksepsi tergugat seutuhnya, 

mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, 

menyatakan desain industri dengan nomor ID 0006430 

dan ID 0006431 atas nama tergugat bukan merupakan 

desain industri yang baru, menyatakan batal pendaftaran 

desain indsutri dengan nomor ID 0006430 dan ID 

0006431 dengan segala akibat hukumnya. 

Atas putusan tersebut tergugat mengajukan permohonan 

kasasi. Atas permohonan tersebut, dalam persidangan di 

tingkat kasasi pihak termohon yakni Jusuf Widjaya salah 

mendalilkan bahwa desain tersebut merupakan milik 

pribadi bukan sebagai public domain, tanpa bisa 

melampirkan bukti sertifikat kepemilikan, sedangkan 

pihak pemohon kasasi PT Kuda Laut Mas merupakan 

pemilik sertifikat desain indsutri atas kedua desain tegel 

moasaik tersebut. 

Sehingga putusan Mahkamah Agung membatalkan 

Putusan Pengadilan Niaga Surabaya atas sengketa ini, 

dan menyatakan PT Kuda Laut Mas sebagai pemilik sah 

desain industri nomor ID 0006430 dan ID 0006431. 
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Dalam kasus ini Pengadilan menafsirkan bahwa desain 

industri dianggap baru apabila desain tersebut memiliki 

perbedaan yang jauh dan signifikan dari desain yang 

telah ada sebelumnya, sehingga tidak ada unsur 

kemiripan dengan desain yang telah ada terlebih dahulu. 

25. Ferry Sukamto v. Susianto & Pemrintah Republik 

Indonesia, cq. Departemen Hukum dan HAM cq. 

Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Deain tataletak 

sirkuit terpadi dan Rahasia Dagang, perkara sengketa 

desain industri Tempat Disc. Putusan Pengadilan Niaga 

Jakarta Psat No. 20/Desain Industri /2006/PN.Niaga. 

Jkt.Pst. Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi 

No.22 K/N/HaKI/2006. 

Dalam sengketa ini, Ferry Sukamto selaku produsen dan 

distributor tempat Disc mengajukan gugatan kepada 

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat atas desain tempat disc 

yang terdaftar pada Dirjen HKI atas nama tergugat 

Susianto dengan nomor ID 0007243. 

Gambar 51. Desain Tempat Disc ID 0007243 
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Penggugat dalam sengketa ini menyatakan bahwa desain 

yang dimiliki tergugat bukan merupakan desain yang 

dapat dikatakan baru, karena penggugat selaku produsen 

tempat disc telah lama memproduksi tempat disc dengan 

desain seperti yang dimiliki tergugat jauh sebelum 

tergugat mendaftarkan desain tersebut ke Dirjen HKI. 

Oleh karena itu penggugat menyatakan bahwa desain 

tersebut merupakan sebuah public domain. 

Namun sepanjang persidangan berlangsung, penggugat 

tidak mampu menghadirkan bukti-bukti dalam 

persidangan yang menyatakan bahwa desain tersebut 

merupakan public domain. Oleh karena itu pengadilan 

menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dan  

menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. 

Atas dasar putusan tersebut penggugat mengajukan 

kasasi, dan atas permohonan kasasi tersebut Mahkamah 

Agung meberikan putusan yang amarnya, menolak 

permohonan kasasi pemohon, dan menguatkan putusan 

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat atas sengketa ini. 

Dalam kasus ini Pengadilan menafsirkan bahwa suatu 

desain industri tersebut dianggap baru (novel) apabila 

desain tersebut memiliki perbedaan dari desain yang 

telah ada, meskipun perbedaan tersebut hanya sedikit 



! "#"!

dan pada bagian-bagian tertentu saja, sehingga masih 

menimbulkan kesan mirip dari desain yang telah ada 

sebelumnya. 

26. Tapselalno Kurnia Jaya Hia & Syarif Setiadarma v. 

Departemen hukum dan HAM cq, Direktur Hak Cipta, 

Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan 

rahasia dagang, perkara sengketa desain industri Shelter 

Busway. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 

75/Desain Industri/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst. putusan 

Mahkamah Agung pada tinkat kasasi No.010 

K/N/HaKI/2007. 

Sengketa ini bermula ketika pihak Tapselalno selaku 

arsitek independen pemilik desain shelter bus-way atas 

permintaan PT Pamintori Cipta mempresentasikan 

desain shelter bus-way tersebut kepada pemerintah DKI. 

Selang beberapa waktu, tanpa sepengetahuan penggugat 

tiba-tiba pemerintah DKI menjalankan proyek shelter 

bus-way tersebut dengan pelaksana lain yakni PT 

Arkonin namun tetap menggunakan desain yang dibuat 

dan di presentasikan oleh Tapselalno. Merasa keberatan 

atas penggunaan desain tersebut, ia mengajukan 

permohonan desain Indsutri kepada Dirjen HKI, namun 

ditolak dengan alasan bahwa desain yang ia miliki bukan 

merupakan desain yang baru karen telah di publikasikan 
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sebelumnya di berbagai media cetak pasca ia 

mempresentasikan desain yang ia miliki kepada 

pemerintah DKI Jakarta. 

Gambar 52. Desain shelter bus-way yang digunakan 
Pemrintah DKI Jakarta 

 

 

 

 

 

 

 

Merasa dirugikan dengan hal ini, Tapselalno 

mengajukan gugatan kepada Dirjen HKI atas penolakan 

pengajuan desain shelter bus-way yang ia miliki melaui 

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. 

Namun Pengadilan memutuskan bahwa desain yang ia 

miliki dianggap sudah tidak memiliki unsur kebaruan, 

karena telah di publikasikan sebelumnya. Atas putusan 

tersebut pihak penggugat mengajukan permohonan 

kasasi, namun dalam putusan kasasi Mahakamah Agung 

menguatkan putusan Pengadilan Niaga atas sengketa 

tersebut. 

Dalam kasus ini Pengadilan menafsirkan bahwa desain 

industri dianggap baru apabila desain tersebut memiliki 
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perbedaan yang jauh dan signifikan dari desain yang 

telah ada sebelumnya, sehingga tidak ada unsur 

kemiripan dengan desain yang telah ada terlebih dahulu. 

27. Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha v. PT. Anglo 

Sama Permata Motor dan Republik Indonesia,cq. 

Departemen Hukum dan HAM cq. Direktur Hak Cipta, 

Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan 

Rahasia Dagang, perkara sengketa desain indsutri 

Sepeda Motor Garuda. Putusan Pengadilan Niaga 

Surabaya No. 05/HaKI/2004/PN.Niaga.Sby. Putusan 

Mahakamah Agung pada tingkat kasasi No.22 

K/N/HaKI/2005. 

Sengketa ini bermula ketika PT Anglo Sama Permata 

Motor mendaftarakan desain Motor Garuda miliknya ke 

Dirjen HKI dengan nomor ID 0006493. 

 

Gambar 53. Desain Motor Garuda ID 0006493 
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PT Honda Giken sebagai penggugat menyatakan bahwa 

desain tersebut bukan merupakan desain yang baru 

karena telah banyak diproduksi oleh produsen sepeda 

motor lain termasuk penggugat. 

Gambar 54. Desain Sepeda Motor Honda 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan pertimbangan hukum dan bukti-bukti dalam 

persidangan, Pengadilan Niaga Surabaya memutuskan 

menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Dengan 

alasan bahwa sepeda motor garuda adalah baru karena 

tidak sama / identik pengungkapanya dengan sepeda 

motor milik honda sebagai penggugat. Oleh karen itu 

pemberian hak desain industri kepada tergugat telah 

memenuhi syarat sebagaimana mestinya. 

Atas putusan tersebut penggugat mengajukan 

permohonan kasasi pada Mahkamah Agung. Dalam 

putusanya Mahkamah Agung telah mengabulkan 

permohonan kasasi penggugat dengan alasan sepeda 

motor garuda type 125 HS adalah tidak baru karena 
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Pengadilan Niaga tidak cukup mempertimbangakn 

mengenai kebaruan desain tersebut sehingga putusan 

Pengadilan Niaga Surabaya harus dibatalkan dan 

Mahakamah Agung mengadili sendiri dengan 

pertimbangan bahwa desain industri ID 0006493 atas 

nama PT Anglo Sama Permata Motor adalah tidak baru 

karena telah diumumkan dan ditawarkan untuk dijual/ 

atau dipasarkan sebelum tergugat mengajukan 

permohonan desain industri pada Dirjen HKI pada 

tanggal 3 Oktober 2003. 

Mahkamah Agung juga menyatakan bahwa desain 

sepeda motor garuda tersebut, adalah sama/identik 

dan/atau meniru desain industri motor scooter yang telah 

diajukan oleh penggugat pada tanggal 19 Juni 2001 yang 

kemudian terdaftar dengan nomor ID 0000109. 

Dalam kasus ini Pengadilan menafsirkan bahwa desain 

industri dianggap baru apabila desain tersebut memiliki 

perbedaan yang jauh dan signifikan dari desain yang 

telah ada sebelumnya, sehingga tidak ada unsur 

kemiripan dengan desain yang telah ada terlebih dahulu. 

Dari beberapa sengketa desain industri tersebut, terdapat 

perbedaan pandangan dalam penerapan prisip kebaruan (novelty). 

Didalam sengketa sengketa tersebut terdapat penerapan prinsip 

kebaruan (novelty) dalam desain industri yang berbeda-beda, ada 
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sengketa desain industri yang mengunakan penerapan prisip kebaruan 

(novelty) dengan menafsirkan bahwa suatu desain industri tersebut 

dianggap baru apabila ia memiliki perbedaan dari desain yang telah 

ada, meskipun perbedaan tersebut hanya sedikit dan pada bagian-

bagian tertentu saja, sehingga masih menimbulkan kesan mirip dari 

desain yang telah ada sebelumnya sebagaimana tercantum pada 

sengketa nomor 1, 6, 8, 11, 15, 17, 19, 21, 26 di atas. Di samping itu 

juga terdapat penerapan terhadap prisip kebaruan (novelty) yang 

menafsirkan bahwa desain industri dianggap baru apabila ia memiliki 

perbedaan yang jauh dah signifikan dari desain yang telah ada 

terdahulu, sehingga tidak ada unsur kemiripan dengan desain yang 

telah ada terlebih dahulu sebagaimana tercantum pada sengketa nomor 

2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28. 

Dalam Praktiknya di Indonesia masalah penafsiran atas  kriteria 

kebaruan (novelty) tersebut masih berbeda satu dengan lainya baik 

penafsiran oleh para saksi ahli, Dirjen HKI, maupun oleh aparat 

penegak hukum, ketidak jelasan dari kriteria kebaruan yang 

terkandung dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang 

Desain Indsutri tentu akan menimbulkan permasalahan dalam 

penegakan hukum di lapangan. Hal tersebut juga telah menimbulkan 

ketidak pastian hukum dalam proses penegakan hukum. Sehingga 

peran hakim dalam mengambil keputusan dalam proses pengadilan 

akan menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan. 
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4.2 Penerapan Prinsip Kebaruan (novelty) dalam Perlindungan Desain 

Industri pada Kasus Desain Industri Iphone 3G Apple Inc v. Galaxy S 

Samsung Electronic Co.Ltd 

4.2.1. Desain Industri di Amerika Serikat 

Sebagai negara maju Amerika Serikat memiliki pengaturan yang lebih 

komplek mengenai Intellectual Property Right (Hak Kekayaan Intelektual). 

Di Amerika Serikat hukum mengenai desain industri dikenal dengan istilah 

Design Patent Law. Perlindungan mengenai desain industri di Amerika 

Serikat berada di bawah naungan US Federal Patent Law. 

Dalam hukum desain industri Amerika Serikat, desain yang dilindungi 

meliputi desain industri yang bersifat baru, original, dan desain ornamental 

untuk produk industri.70Hal ini sejalan dengan klausula Article 25 (1) TRIPs 

yang menyatakan : 

Members shall provide for the protection of independently created 
industrial designs that are new or original. Members may provide that 
designs are not new or original if they do not significantly differ from 
known designs or combinations of known design features. Members 
may provide that such protection shall not extend to designs dictated 
essentially by technical or functional considerations.  
 

4.2.2. Ruang Lingkup Perlindungan Desain Industri di Amerika Serikat 

4.2.2.1. Definisi Desain 

Dalam Undang-Undang Desain Industri Amerika Serikat, tidak 

tercantm ketentuan yang jelas mengenai definisi  desain. Dalam U.S. Patents 

Act (Designs) 35 U.S.C. pasal 171 dikatakan bahwa paten desain akan 

diberikan pada setiap desain yang bersifat baru, original, dan desain ornamen 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
70 Uma Suthersanen, Design Law : European Union Ad United States of Amerika Serikat, 

Sweet and Maxwell,Thomson Reuters, London, 2010, hal 209-!!
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dari sebuah produk industri. Ketentuan mengenai design patent dipaparkan 

dalam US Patent and trademark office meliputi71 : 

i. Design patent merupakan desain yang terkandung dalam atau 

diterapkan pada sebuah produk industri (atau bagian dari pada 

produk tersebut), dan bukan merupakan produk itu sendiri. 

ii. Didalam ketentuan undang-undang mengacu pada desain 

sebuah produk, tetapi disain sebuah produk termasuk dalam 

desain ornamen permukaan dari konfigurasi produk tersebut. 

iii.  Desain untuk sebuah produk terdiri dari karakteristik visual 

yang terkandung dalam atau diterapkan pada sebuah produk, 

atau aspek yang ditampilkan oleh produk. Ini adalah 

penampilan yang disajikan oleh produk yang menciptakan 

kesan melalui mata terhadap pikiran pengamat. 

iv. Desain tidak terlepas dari produk yang diterapkan dan tidak 

bisa berdiri sendiri hanya sebagai skema ornamen permukaan 

terlepas dari produk tersebut. Desain harus menjadi suatu 

konfigurasi yang terbentuk sebelumnya, dan mampu 

diproduksi berkali-kali (dalam jumlah besar) bukan hanya 

hasil kemungkinan metode yang hanya sekali produksi. 

4.2.2.2. Bagian dari Produk yang di buat (Article of 

Manufacture) 

Dalam Desain Industri, penjelasan mengenai article of manufacture 

dapat di ibaratkan dengan sebuah pernyataan mengenai produk model hiasan 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
71 Ibid, hal 211. 
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taman yang berbentuk pancuran air. Muncul pertanyaan mengenai bagian dari 

produk tersebut, apakah kemudian seluruh pola gerakan air yang ada beserta 

wadah pancuran itu dapat disebut sebagai article of manufacture, pengadilan 

di Amerika Serikat menafsirkan hal yang demikian dengan bertitik tolak pada 

definisi kamus, dimana hal seperti itu dapat dikategorikan sebagai article of 

manufacture karena sebuah produk dapat dikategorikan sebagai article 

manufacture apabila ia merupakan produk yang dibuat oleh manusia dari 

bahan baku tertentu, baik itu mengunakan tangan, maupun dengan mesin 

bahkan dengan sentuhan seni asalakan produk tersebut merupakan satu 

kesatuan rangkaian yang tidak dapat berdiri sendiri terlepas dari fungsi 

produk itu maka itu merupakan article of manufacture. Lebih lanjut 

pengadilan di Amerika Serikat menafsirkan article of manufacture sebagai 

berikut72 : 

We do not see that the dependence of the existence of a design on 

something outside itself is a reason for holding it is not a design 'for 

an article of manufacture. Many such designs depend upon outside 

factors for the production of the appearance which the beholder 

observer. The design of a lampshade may not be apparent unless the 

lamp is lighted. The design of a woman's hosiery is not apparent 

unless it is in place on her legs. The designs of inflated articles such 

as toy balloons, water toys, air mattresses, and now even buildings 

are not apparent in the absence of the compressed air which gives 

them form, as the water pressure here gives shape to the fountain. 

Even the design of wall paper is not always fully apparent in the 

commodity as it is sold and requires a wall and the services of a 

paperhanger to put it into condition for enjoyment by the beholder, 

which is the ultimate purpose of all ornamental design. 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
72 Ibid, hal 212.!
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The United State Patent and Trademark Office Guidelines 

menjelasakan lebih lanjut bahwa setidaknya ada tiga tipe desain yang 

mendapat perlindungan, yaitu73: 

i. a design for an ornament, impression, print, or picture applied 

to or embodied in an article of manufacture (surface indicia); 

ii. a design for the shape or configuration of an article of 

manufacture; and 

iii. a combination of the first two catergories. 

 

Selain hal tersebut terdapat permasalahan baru yang diterima United 

State Patent and Trademark Office (USPTO) yaitu mengenai ikon animasi 

atau ikon komputer seperti menampilkan layar penuh dan ikon individu. Ikon 

tersebut pada dasarnya gambar dua dimensi. USPTO akan menerima ornamen 

permukaan seperti ikon komputer tersebut selama yang dihasilkan ikon 

komputer diklaim bersama dengan article of manufacture sebagai bagian dari 

produk komputer dan tidak dapat berdiri sendiri. Karena aturan utama dalam 

desain industri Amerika Serikat menyatakan bahwa  desain yang dipatenkan 

tidak terlepas dari objek atau produk yang  diterapkan dan tidak dapat ada 

bersama hanya sebagai skema ornamen permukaan, melainkan harus menjadi 

bagian tak terpisahkan dari obyek atau produk tersebut. 

USPTO guidelines menyatakan bahwa ketergantungan ikon yang 

dihasilkan komputer pada unit pengolah pusat dan program komputer untuk 

keberadaannya sendiri bukanlah alasan untuk memegang bahwa desain bukan 

untuk sebuah article of manufacture. Dengan demikian, perangkat keras 

komputer menyediakan dasar suatu article of manufacture untuk desain ikon 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
73 Uspto.gov, The United State Patent and Trademark Office, USPTO Guidelines (online), 

(http://www.uspto.gov /web/offices/pac/mpep/ s2107.html) ,diakses pada tanggal 31 Januari 2013. 
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diklaim. Dalam istilah praktis gerakan dapat digambarkan pada gambar 

aplikasi dengan menggunakan deskripsi tekstual, arah panah patah, atau 

melalui penyajian gerakan melalui manifestasi visual yang beberapa ikon 

animasi. 

4.2.3. Prinsip Kebaruan (novelty) dalam Desain Industri di Amerika 

Serikat 

4.2.3.1. Syarat Kebaruan (novelty)  

Dalam U.S. Patents Act (Designs) 35 U.S.C. pasal 102 (a) dan (b) 

Undang-Undang Desain Industri Amerika Serikat dinyatakan bahwa 

seseorang berhak atas design patent kecuali : 

a) Penemuan tersebut dikenal atau digunakan oleh orang lain di 

negara ini, atau dipatenkan atau dijelaskan dalam publikasi 

cetak dalam atau luar negeri, sebelum penemuan tersebut 

didaftarkan oleh pemohon paten; 

b) Penemuan ini dipatenkan atau dijelaskan dalam publikasi cetak 

dalam negeri atau dinegara asing atau dalam penggunaan 

umum atau dijual di negara ini lebih dari satu tahun sebelum 

tanggal permohonan paten di Amerika Serikat; 

c) Penemu telah meningalkan / menelantarkan hasil penemuanya; 

d) Penemuan telah di pantenkan terlebih dauhu atau sedang 

dalam proses dipatenkan, atau telah memiliki subjek sertifikat 

hak desain paten,yang didaftarkan oleh pemohon atau wakil 

hukumnya atau orang yang ditugaskan di luar negeri sebelum 

tanggal permohonan paten di negara ini pada permohonan 
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paten atau sertifikat pemilik hak desain paten baru diajukan 

lebih dari dua belas bulan sebelum pengajuan aplikasi di 

Amerika Serikat; 

e) Penemuan itu telah dijelaskan dalam aplikasi sebelumnya atau 

desain paten sebelumnya; 

f) Bukan seorang yang benar-benar sebagai penemu desain yang 

ingin mematenkan desain tersebut. 

4.2.3.2. Standart Kebaruan (standart of novelty) 

Hukum desain AS mengadopsi standar yang sama kebaruan seperti di 

bawah utility patent law. Standar untuk menentukan hal-hal baru yang diatur 

dalam kasus Bartlett yang diputus oleh Pengadilan Federal Amerika Serikat74
 

: 

“The degree of difference from the prior art required to establish 

novelty occurs when the average observer takes the new design for a 

different, and not a modified, already-existing design.” 
 
Hal yang berbeda coba di terapkan dalam kasus Horwitt75, dimana 

pengadilan Amerika Serikat dalam kasus ini melakukan tes untuk 

menyatakan kebaruan sebuah produk. Bahwa desain dipandang sebagai 

keseluruhan bagian yang harus menghasilkan kesan baru pada mata yang 

melihat. Namun dalam hal ini hakim dalam pengadilan tidak muncul untuk 

memberikan pertimbangan terhadap kebaruan itu, hakim hanya fokus pada 

masalah ada tidaknya pelangaran dalam peraturan yang ada. Sehingga baru 

tidaknya suatu penemuan hanya didasarkan pada pengamatan yang dilakukan 

oleh ordinary observer (pengamat biasa) yang merupakan hadirin dari sidang 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
74 Uma Suthersanen, Opcit, hal 214. 
75

 Horwitt v Longines Wittnauer Watch Co, 388 F. Supp. 1257, 1260 (S.D.N.Y. 1975). 
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yang digelar. Dianggap baru tidaknya desain tersebut bergantung bagaimana 

pengamat biasa menganggap perbedaan antara desain dipatenkan dan produk 

terdakwa dalam konteks dari penemuan sebelumnya. 

4.2.4. Originalitas Desain (originality) dalam Desain Indsutri di 

Amerika Serikat 

Amerika Serikat menganut sistem originalitas atau keaslian dari 

sebuah desain indutri (design patent) yang di daftarkan. Persyaratan 

mengenai orisinalitas dari design patent tersebut serupa dengan peraturan 

yang tunduk pada hukum hak cipta di Amerika Serikat. Desain akan diangap 

asli sepanjang ornamen yang dipatenkan dalam desain tersebut berasal dari 

pemohon paten, dan tidak menyalin atau meniru (copied) dari orang atau 

pihak lain yang tidak tercantum dalam permohonan sebagai penemu desain 

tersebut. 

 

4.2.5. Lingkup Perlindungan dan Pelanggaran Desain Industri di 

Amerika Serikat 

4.2.5.1. Bentuk tes dalam menentukan pelanggaran 

Dalam putusan pengadilan pada kasus Gorham v White dimana 

terdapat kasus mengenai desain perhiasan perak, muncul pertimbangan dalam 

putusan tersebut apakah dapat dikatakan sebuah pelanggaran ketika sebuah 

desain perak yang dibuat oleh terdakwa telah melampaui konfigurasi desain 

dari design patent penggugat. Dalam tingkat banding The Supreme Court 

Stated menyatakan bahwa : 

We are now prepared to inquire what is the true test of identity of 

design. Plainly, it must be sameness of appearance, and mere 
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difference of lines in the drawing or sketch, a greater or smaller 

number of lines, or slight variances in configuration, if insufficient to 

change the effect upon the eye, will not destroy the substantial 

identity. An engraving which has many lines may present to the eye 

the same picture, and to the mind the same idea or conception as 

another with much fewer lines. The design, however, would be the 

same. So a pattern for a carpet, or a print may be made up of wreaths 

of flowers arranged in a particular manner. Another carpet may have 

similar wreaths, arranged in a like manner, so that none but very 

acute observers could detect a difference. Yet in the wreaths upon one 

there may be fewer flowers, and the wreaths may be placed at wider 

distances from each other. Surely in such a case, the designs' are 

alike. The same conception was in the mind of the designer, and to 

that conception he gave expression.76 
 
Setelah itu mahkamah mengadakan the true of infringement menjadi : 

That if, in the eye of an ordinary observer,giving such attention as a 

purchaser usually gives, two designs are substantially the same, 'if the 

resemblance-is such as to deceive such an observer, inducing him to 

purchase one supposing it to be the other, the first one patented is 

infringed by the other.77 
 
Kemudian dalam menerapkan the test to the design at hand , 

pengadilan menyatakan : 

 
Still, though variances in the ornament are discoverable, the question 

remains, is the effect of the whole design substantially the same? Is 

the adornment in the White design used instrumentally to produce an 

appearance, a distinct device or does it work the same result in the 

same way, and is it, therefore, a colourable evasion of the [Gorham] 

patent, amounting at most to a mere equivalent.
78

 

 
Pada intinya adalah bahwa supreme court yang mengadakan tes untuk 

mengidentifikasi sebuah pelanggaran dimaksudkan untuk mengetahui apakah 

ada sebuah persamaan terhadap substansial antara desain yang dilindungi 

dengan desain yang diduga melanggar. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
76 Gorham v White, 81 U.S. (14 Wall.) 511 (1871). 
77 Gorham, 81 U.S. (14 Wall.) 511, 527 (1871). 
78 Gorham, 81 U.S. (14 Wall.) 511, 528 (1871). 
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4.2.5.2. Points of Novelty Test 

Ketentuan mengenai Point of Novety Test, sejak adanya putusan 

dalam kasus Gorham pada tahun 1871, Mahkamah Agung Amerika Serikat 

dengan relatif mudah dapat menjatuhkan test pada desain yang di 

permasalahkan. Tes dapat dilihat dari  dua pendekatan. Yakni pendekatan 

yuriprudensi pada kasus Gorham melalui uji pengamatan biasa, dan 

pendekatan yurisprudensi pada kasus litton  dengan mengunakan poin of 

novelty test.79 

Berdasarkan point of novelty test tersebut dikatakan bahwa sebuah 

desain tidak dikategorikan melanggar sejauh desain tersebut  tidak melanggar 

secara khusus sebagaimana desain produk pesaingnya yang ada dipasar 

berdasarkan desain paten yang dimilik oleh produk pesaing tersebut.80 

Dalam kasus Litton Systems Inc v Whirlpool Corp , pada peradilan 

tingkat pertama dikatakan bahwa : 

For a design patent to be infringed, however, no matter how similar 

two items look, 'the accused device must appropriate the novelty in the 

patented device which distinguishes it from the prior art'. Sears, 

Roebuck & Co. v. Talge, 140 F.2d 395, 396 (8th Cir. 1944); Horwitt 

v. Longines Wittnauer Watch Co., 388 ESupp. 1257, 1263, 185 USPQ 

123, 128 (S.D.N.Y. 1975). That is, even though the court compares 

two items through the eyes of the ordinary observer, it must 

nevertheless, to find infringement, attribute their similarity to the 

novelty which distinguishes the patented device from the prior art. 

This 'point of novelty' approach applies only to a determination of 

infringement. 

 
Pada tahap peradilan dalam kasus Litton tersebut pengadilan 

dihadapkan pada kasus mengenai desain sebuah microwave, dimana dalam 

hal ini pengadilan menentukan apakah ada sebuah indikasi pelanggaran 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
79 Uma Suthersanen, Op.cit, hal 223 
80 Ibid. 
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terhadap desain yang mirip dari produk microwave tersebut, dan pengadilan 

dalam kasus tersebut menyatakan bahwa : 

While minor differences between a patented design and an accused 

article's design cannot, and shall not prevent a finding of 

infringement, if the Field is crowded with many references relating to 

the design of the same type of appliance, we must construe the range 

of equivalents very narrowly. 

 
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, desain yang diduga 

melanggar harus membuktikan terlebih dahulu mana bagian atau fitur dari 

desain tersebut yang memiliki unsur novelty (kebaruan), kemudian 

pengadilan menentukan apakah poin of novelty dari desain yang telah 

dipatenkan ditemukan dalam desain produk yang digugat atau 

dipermasalahkan. Sedangkan point of novelty itu sendiri fokus pada lingkup 

perlindungan aplikasi dan kriteria perlindungan, hal ini bergantung pada 

gambar dan klaim dalam aplikasi, baik itu terhadap produk itu sendiri, 

maupun penemuan terdahulu dalam desain tersebut. 

Hal lain yang perlu di perhatikan dalam point of novelty test pada 

kasus Gorham adalah tidak harus fokus pada kesamaan secara keseluruhan 

dari konfigurasi desain yang telah dipatenkan, melainkan lebih pada unsur-

unsur penting tertentu dari spesifikasi desain yang ada pada desain produk 

yang dipatenkan tersebut. Namun dalam Kasus Avia Group International Inc 

v LA Aksesoris California Inc, pengadilan menekankan bahwa 81: 

“In addition to overall similarity of deSigns, the accused device must 

appropriate the novelty in the patented device which distinguishes it 

from the prior art.” 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
81 Litton Systems Inc, 728 F.2d,1444. Lihat juga Goodyear Tire & Rubber Co v Hercules Tire 

& Rubber Co, 162 F.3d 1113, 1118 (Fed.Cir., 1998) (kesamaan penampilan keseluruhan adalah 

dasar memadai untuk temuan pelanggaran, kecuali kesamaan mencakup poin kebaruan dari desain 

dipatenkan). 
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Kemudian, sehubungan dengan tes adanya kesamaan dalam dua 

desain tersebut dilakukan dengan penglihatan dengan mata biasa yang 

melihat desain untuk pertama kalinya, maka perbandingan sisi secara detail 

tidak diperlukan. Sehingga meskipun tergugatyang di ajukan klaim terhadap 

sebuah pelanggran desain tidak dapat terhindar dari indikasi pelanggaran 

meski ia berdalil bahwa desain yang ia miliki jauh berbeda dengan desainang 

telah dipatenkan baik secra warna maupun konfigursi gambar, namun jika 

terlihat secara kasat mata sama maka, ia akan diperiksa point of novety nya 

oleh pengadilan. 

4.2.5.3. Hak dan Jangka Waktu Paten (Right and Duration) 

Setelah paten desain diperoleh, maka phak pemohon memperoleh hak 

paten desain tersebut selama14 tahun atau bagi paten yang dilakukan secara 

hibah (eksklusif) maka mempunyai hak desain paten selama 14 tahun sejak 

tanggal hibah.82 

Adapun hal yang termasuk dalam pelanggaran paten terdiri dari 

pembuatan yang tidak sah, menggunakan, menawarkan untuk dijual, menjual 

atau, atau mengimpor desain dipatenkan selama masa paten.83 

4.2.6. Penerapan Hukum Desain Paten Amerika Serikat dalam kasus 

Desain Industri Iphone 3G Apple Inc. v. Galaxy S Samsung 

Electronics Co.Ltd di Amerika Serikat. 

Dalam kasus Desain Industri Iphone 3G Apple Inc. v. Galaxy S 

Samsung Electronics Co.Ltd yang di ajukan di pengadilan California, 

Amerika Serikat. Pengadilan memberikan putusan berdasarkan hasil 

pembuktian selama peradilan berlangsung serta pertimbangan dewan juri 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
82 35 U.S.C. § 173 (1976). 
83 Ibid. § 271 (a) 
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dalam menentukan kesamaan dari desain kedua produk tersebut, bahwa 

pengadilan memutuskan menjatuhi hukuman denda sebesar $ 1.049.393.540 

kepada Samsung Electronics Co.Ltd atas serangkaian pelangaran yang 

dilakukan Samsung terhadap Apple. Adapun rangkuman dari proses peradilan 

tersebut sebagai berikut : 

i. Sengketa antara Apple Inc. v. Samsung Electronics Co., Ltd. 

Bermula pada saat Apple menjatuhkan gugatan kepada 

Samsung atas tuduhan Samsung telah melanggar hak utilitas 

paten Apple yakni United States Patent Nos. 7,469,381, 

7,844,915, and 7,864,163. Serta United States Design Patent 

Patent Nos. D504,889, D593,087, D618,677, and D604,305. 

Pada Pengadilan Distrik California, Ameriak Serikat. 

ii. Atas dasar pengajuan gugatan tersebut Samsung mengajukan 

gugatan balik terhadap Apple dengan tuduhan Apple telah 

melanggar paten Samsung, United States Patent Nos. 

7,675,941, 7,447,516, 7,698,711, 7,577,460, and 7,456,893.84 

iii. Dari beberapa tuduhan yang diajukan oleh Apple kepada 

Samsung, tuduhan yang paling menjadi hal dominan menjadi 

akar permasalahan adalah terkait desain paten United States 

Patent Nos. D504.889. Desain paten tersebut terkait dengan 

permasalahan klaim terhadap desain sebuah perangkat 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
84  Apple vs Samsung: The next battle in their patent wars, (online)(http://www. 

cambridgeip.com/component/content/article/52-blog/677.html.) diakses pada tanggal 10 Januari 

2013. 
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elektronik berbentuk sebuah balok persegi panjang tipis 

dengan sudut membulat. 

iv. Setelah menjalani berbagai rangkaian peradilan dan 

pembuktian dalam persidangan, pada tanggal 24 Agustus 2012 

Juri dalam peradilan mengeluarkan vonis yang berpihak pada 

Apple. Dimana dalam vonis tersebut dinyatakan bahwa 

Samsung telah terbukti melanggar hak desain paten dan 

ultilitas paten dari Apple terutama dalam produk IPhone di 

pasaran Amerika Serikat. Juri menjatuhkan hukuman denda 

terhadap Samsung sebesar  $ 1.049.393.540 atas kerugian yang 

di derita Apple, dan Pengadilan tidak mengabulkan tuntutan 

Samsung yang menuduh Apple telah melanggar paten 

Samsung. 

v. Dalam vonis tersebut juri pengadilan menemukan bahwa 

Samsung telah melanggar hak Paten Apple pada Bounce-Back 

Effect (US Patent No.7,469,381), On-screen Navigation (US 

Patent No.7,884,915), Tap To Zoom (US Patent 

No.7,864,163), dan desain paten mencakup fitur IPhone seperti 

Home Button, sudut bulat dan tepi meruncing (US D593087), 

dan On-Screen Icons (US D604305), dan tidak hanya itu 

bahkan pengadilan memberikan kesepatan kepada Apple untuk 

memberikan daftar produk Samsung lain yang dianggap 

melanggar hak Apple untuk dilarang beredar di Amerika 

Serikat setelah melalui pengamatan dan seleksi pengadilan. 



! "%+!

Dari hasil pengamatan berdasarkan keputusan tersebut, dapat terlihat 

penerapan yang digunakan oleh Amerika Serikat terhadap prinsip kebaruan 

(novelty) dalam menentukan sebuah kebaruan design patent sebuah produk. 

Dalam menentukan novelty dari sebuah design patent, Amerika 

Serikat menggunakan pengamatan menggunakan ordinary observer 

(pengamat biasa) sebagai juri untuk menentukan secara kasat mata dalam 

menentukan novelty sebuah produk yang bersengketa. Prinsip Kebaruan 

(novelty) yang dianut di Amerika Serikat berpedoman pada ketentuan bahwa 

suatu design patent dianggap novel (baru) apabila ia tidak melanggar 

spesifikasi mendasar dari produk sebelumnya, dan tidak terlihat menyerupai 

desain yang telah beredar dipasaran yang telah memiliki hak design patent. 

Desain dipandang sebagai keseluruhan bagian yang harus menghasilkan 

kesan baru pada mata yang melihat. 

Hal ini jelas terlihat dalam putusan juri yang memberikan pernyataan 

bahwa Samsung telah melanggar design patent Apple seperti home button, 

rounded corners and tapered edges (US D593087). 

Gambar 55. 
Perbandingan Desain Samsung Galaxy S dan IPhone 3G  
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Selain pelanggaran desain paten penampang berkaitan dengan fitur 

Iphone yang berupa Home Button, sudut bulat dan tepi meruncing (US 

D593087) sebagamana terlihat pada gambar diatas, juga terbukti adanya 

pelanggaran desain paten On-Screen Icons (US D604305). 

Gambar 56. 
On Screen Icons Pada Iphone dan Samsung Galaxy S 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secara detail persamaan yang timbul dan dinyatakan melanggar hak 

desain paten yang dimiliki Apple oleh Samsung adalah sebagai berikut : 

a) Dalam tampilan utama menu pada IPhone, terdapat beberapa 

Icon yang menjadi ciri khas dan merupakan bentuk design 

patent yang dimiliki Apple dianataranya : 

i. Icon  iTunes 

Pada Iphone (khususnya 3GS yang menjadi sengketa 

dalama kasus ini) terdapat icon pada tampilan interface  
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dari home menu. Pada Icon tersebut memiliki fungsi 

sebagai media music player.  

 

 

 

 

 

 

Pada sengketa ini, Samsung dijatuhi putusan  

pengadilan melanggar salah satu desain Icon  iTunes 

tersebut, hal ini dikarenakan adanya Icon serupa yang 

terlihat dalam home menu produk Samsung Galaxy S 

i9000, yakni icon Music player. 

 

 

 

 

 

 

 

Secara kasat mata, kedua icon dari ponsel yang berbeda 

tersebut memiliki kesan mirip atau menyerupai satu 

dengan yang lainya. Icon iTunes pada Iphone 3GS 

memiliki dominan warna ungu yang di sertai gambar 

Gambar 57. 
Icon iTunes IPhone  3GS 

Gambar 58. 
Icon Music Player  Samsung 

Galaxy S i9000!
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lingkaran dan simbol nada di dalamnya. Pada posisi 

ini, Apple yang terlebih dahulu telah memiliki hak 

design patent atas desain icon ini tentu menjadi pihak 

yang lebih mendapat perlindungan, ditambah dengan 

sistem penerapan prinsip kebaruan (novelty) pada 

design patent Amerika Serikat yang menganut prinsip 

significantly diferent dalam menentukan kebaruan 

sebuah desain  sehingga para juri dalam sidang tersebut 

menyatakan bahwa icon ini merupakan icon yang 

menyerupai satu dengan lain, sehingga Produk 

Samsung Galaxy S i9000 sebagai produk baru 

dibanding Iphone 3GS dinyatakan melanggar hak 

design patent yang dimiliki Apple atas icon tersebut. 

ii. Icon Phone 

Pada tampilan Interface Iphone 3GS terdapat Icon 

Phone yang berfungsi sebagai icon unuk melakukan 

pangilan dan melihat daftar aktifiktas panggilan pada 

ponsel. 

 

 

 

 

 

Gambar 59. 
Icon Phone Iphone 3GS!
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Pada sengketa ini, Samsung dijatuhi putusan  

pengadilan melanggar salah satu desain pada Icon 

Phone.  

Hal ini disebabkan adanya kemiripan secara kasat mata 

pada Icon Phone yang ada pada tampilan interface 

pada home menu Samsung Galaxy S i9000. 

 

 

 

 

 

 

 

Kedua icon dari ponsel yang berbeda tersebut memiliki 

kesan mirip atau menyerupai satu dengan yang lainya. 

Icon Phone pada Iphone 3GS memiliki dominan warna 

hijau yang di sertai gambar ganggang telepon di 

dalamnya sedangkan desain icon yang dimiliki 

Samsung juga didominasi warna hijau dengan di sertai 

gambar ganggang telepon di dalamnya . Pada posisi 

ini, Apple yang terlebih dahulu telah memiliki hak 

design patent atas desain icon ini tentu menjadi pihak 

yang lebih mendapat perlindungan, ditambah dengan 

sistem penerapan prinsip kebaruan (novelty) pada 

Gambar 60. 
Icon Phone  Samsung 

Galaxy S i9000!



! "%&!

design patent Amerika Serikat yang menganut prinsip 

significantly diferent dalam menentukan kebaruan 

sebuah desain  sehingga para juri dalam sidang tersebut 

menyatakan bahwa icon ini merupakan icon yang 

menyerupai satu dengan lain, sehingga Produk 

Samsung Galaxy S i9000 sebagai probuk baru 

dibanding Iphone 3GS dinyatakan melanggar hak 

design patent yang dimiliki Apple atas Icon tersebut. 

iii. Icon Text Massage 

Pada tampilan interface di home menu Iphone 3GS, 

terdapat Icon Text Massage yang berfungsi sebagai 

icon Menampilan Menu Text Massage pada Iphone 

3GS. 

 

 

 

 

 

 

Terlepas dari fungsi atau utilitas dari Icon tersebut, 

pada produk Samsung Galaxy S i9000, terdapat Icon 

yang menyerupai desain dari Icon Text Massage dari 

Iphone. 

 

Gambar 61. 
Icon Text Massage IPhone 3GS!
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Kedua icon dari ponsel yang berbeda tersebut memiliki 

kesan mirip atau menyerupai satu dengan yang lainya. 

Icon Text Massage pada Iphone 3GS memiliki 

dominan warna hijau yang di sertai gambar simbol chat 

menggelembung, sedangkan desain icon yang dimiliki 

Samsung juga didominasi dengan simbol chat yang 

mengelembung dan dominasi warna hijau. Pada posisi 

ini, Apple yang terlebih dahulu telah memiliki hak 

design patent atas desain icon ini tentu menjadi pihak 

yang lebih mendapat perlindungan, ditambah dengan 

sistem penerapan prinsip kebaruan (novelty) pada 

design patent Amerika Serikat yang menganut prinsip 

significantly diferent dalam menentukan kebaruan 

sebuah desain  sehingga para juri dalam sidang tersebut 

menyatakan bahwa icon ini merupakan icon yang 

menyerupai satu dengan lain, sehingga Produk 

Samsung Galaxy S i9000 sebagai probuk baru 

dibanding Iphone 3GS dinyatakan melanggar hak 

design patent yang dimiliki Apple atas Icon tersebut. 

Gambar 62. 
Icon Text Massage  Samsung Galaxy S i9000!
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iv. Icon Note 

Produk Apple yang berupa Iphone 3GS yang menjadi 

salah satu sengekata dengan Samsung pada Samsung 

Galaxy S i9000 terdapat Icon Note yang menjadi salah 

satu ciri khas menu Iphone, dimana menu tersebut 

berfungsi sebagai icon untuk membuka menu Note 

(catatan) pada ponsel.  

 

 

 

 

 

 

 

Terlepas dari utilitas (fungsi ) icon tersebut, pada 

produk Apple terdapat icon note pada Samsung Galaxy 

S i9000 yang secara nyata mempunyai kesan yang 

sama atau menyerupai icon note yang terdapat pada 

tampilan interface dalam home menu Iphone. 

 

 

 

 

 

Gambar 63. 
Icon Note IPhone 3GS!

Gambar 64. 
Icon Note  Samsung Galaxy S i9000!
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Kedua icon dari ponsel yang berbeda tersebut memiliki 

kesan mirip atau menyerupai satu dengan yang lainya. 

Icon Note pada Iphone 3GS memiliki dominan warna 

cokelat yang di sertai gambar sobekan kertas note 

(buku catatan) bergaris-garis , sedangkan desain icon 

yang dimiliki Samsung juga didominasi dengan 

gambar sobekan kertas note (buku catatan) bergaris-

garis dan dominasi warna cokelat. Pada posisi ini, 

Apple yang terlebih dahulu telah memiliki hak design 

patent atas desain icon ini tentu menjadi pihak yang 

lebih mendapat perlindungan, ditambah dengan sistem 

penerapan prinsip kebaruan (novelty) pada design 

patent Amerika Serikat yang menganut prinsip 

significantly diferent dalam menentukan kebaruan 

sebuah desain  sehingga para juri dalam sidang tersebut 

menyatakan bahwa icon ini merupakan icon yang 

menyerupai satu dengan lain, sehingga Produk 

Samsung Galaxy S i9000 sebagai probuk baru 

dibanding Iphone 3GS dinyatakan melanggar hak 

design patent yang dimiliki Apple atas Icon tersebut. 
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v. Icon Contact 

Produk Apple yang berupa Iphone 3GS yang menjadi 

salah satu sengekata dengan Samsung pada Samsung 

Galaxy S i9000 terdapat Icon Contact yang menjadi 

salah satu ciri khas menu Iphone, dimana menu 

tersebut berfungsi sebagai icon untuk membuka menu 

contact pada ponsel. 

 

 

 

 

 

Terlepas dari utilitas (fungsi ) icon tersebut, pada 

produk Apple terdapat icon contact pada Samsung 

Galaxy S i9000 yang secara nyata mempunyai kesan 

yang sama atau menyerupai icon contact yang terdapat 

pada tampilan interface dalam home menu Iphone. 

 

 

 

 

 

Gambar 65. 
Icon Contact IPhone 3GS!

Gambar 66. 
Icon Contact  Samsung  

Galaxy S i9000!
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Kedua icon dari ponsel yang berbeda tersebut memiliki 

kesan mirip atau menyerupai satu dengan yang lainya. 

Icon Contact pada Iphone 3GS memiliki dominan 

bentuk buku telepon yang berbentuk kotak dan diserta 

gambar bayangan orang , sedangkan desain icon yang 

dimiliki Samsung juga didominasi dengan gambar 

yang serupa yakni buku telepon yang berbentuk kotak 

disertai gambar bayangan orang didalamnya. Pada 

posisi ini, Apple yang terlebih dahulu telah memiliki 

hak design patent atas desain icon ini tentu menjadi 

pihak yang lebih mendapat perlindungan, ditambah 

dengan sistem penerapan prinsip kebaruan (novelty) 

pada design patent Amerika Serikat yang menganut 

prinsip significantly diferent dalam menentukan 

kebaruan sebuah desain  sehingga para juri dalam 

sidang tersebut menyatakan bahwa icon ini merupakan 

icon yang menyerupai satu dengan lain, sehingga 

Produk Samsung Galaxy S i9000 sebagai probuk baru 

dibanding Iphone 3GS dinyatakan melanggar hak 

design patent yang dimiliki Apple atas Icon tersebut. 

 

vi. Icon Setting 

Produk Apple yang berupa Iphone 3GS yang menjadi 

salah satu sengekata dengan Samsung pada Samsung 
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Galaxy S i9000 terdapat Icon Setting yang menjadi 

salah satu ciri khas menu Iphone, dimana menu 

tersebut berfungsi sebagai icon untuk membuka menu 

Setting untuk menyeting konfigurasi pada ponsel. 

 

 

 

 

 

Pada Produk Samsung Galaxy S i9000, secara nyata 

terdapat icon setting yang mempunyai kesan yang sama 

atau menyerupai icon setting yang terdapat pada 

tampilan interface dalam home menu Iphone. 

 

 

 

 

 

 

Kedua icon dari ponsel yang berbeda tersebut memiliki 

kesan mirip atau menyerupai satu dengan yang lainya. 

Icon Setting pada Iphone 3GS memiliki dominan 

bentuk buku telepon yang berbentuk kotak dan diserta 

Gambar 67. 
Icon Setting IPhone 3GS!

Gambar 68. 
Icon Setting Samsung  

Galaxy S i9000!
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gambar roda-roda bergigi , sedangkan desain icon yang 

dimiliki Samsung juga didominasi dengan gambar 

yang serupa yakni gambar roda bergigi yang berrada 

dalam icon berbentuk kotak. Pada posisi ini, Apple 

yang terlebih dahulu telah memiliki hak design patent 

atas desain icon ini tentu menjadi pihak yang lebih 

mendapat perlindungan, ditambah dengan sistem 

penerapan prinsip kebaruan (novelty) pada design 

patent Amerika Serikat yang menganut prinsip 

significantly diferent dalam menentukan kebaruan 

sebuah desain  sehingga para juri dalam sidang tersebut 

menyatakan bahwa icon ini merupakan icon yang 

menyerupai satu dengan lain, sehingga Produk 

Samsung Galaxy S i9000 sebagai probuk baru 

dibanding Iphone 3GS dinyatakan melanggar hak 

design patent yang dimiliki Apple atas Icon tersebut. 

 

vii. Icon Gallery 

Produk Apple yang berupa Iphone 3GS yang menjadi 

salah satu sengekata dengan Samsung pada Samsung 

Galaxy S i9000 terdapat Icon Gallery yang menjadi 

salah satu ciri khas menu Iphone, dimana menu 

tersebut berfungsi sebagai icon untuk membuka menu 
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Gallery berisikan foto-foto atau video serta rekaman  

pada ponsel. 

 

 

 

 

   

 

Pada Produk Samsung Galaxy S i9000, secara nyata 

terdapat icon setting yang mempunyai kesan yang sama 

atau menyerupai icon setting yang terdapat pada 

tampilan interface dalam home menu Iphone. 

 

 

 

 

 

 

 

Kedua icon dari ponsel yang berbeda tersebut memiliki 

kesan mirip atau menyerupai satu dengan yang lainya. 

Icon Gallery pada Iphone 3GS memiliki dominan 

bentuk bunga matahari lengkap dengan mahkota bunga 

yang berwarna kuning , sedangkan desain icon yang 

Gambar 69. 
Icon Gallery IPhone 3GS!

Gambar 70. 
Icon Gallery Samsung  

Galaxy S i9000!
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dimiliki Samsung juga didominasi dengan gambar 

yang serupa yakni gambar bunga matahari mahkota 

bunga berwarna kuning yang berada dalam icon 

berbentuk kotak. Pada posisi ini, Apple yang terlebih 

dahulu telah memiliki hak design patent atas desain 

icon ini tentu menjadi pihak yang lebih mendapat 

perlindungan, ditambah dengan sistem penerapan 

prinsip kebaruan (novelty) pada design patent Amerika 

Serikat yang menganut prinsip significantly diferent 

dalam menentukan kebaruan sebuah desain  sehingga 

para juri dalam sidang tersebut menyatakan bahwa icon 

ini merupakan icon yang menyerupai satu dengan lain, 

sehingga Produk Samsung Galaxy S i9000 sebagai 

probuk baru dibanding Iphone 3GS dinyatakan 

melanggar hak design patent yang dimiliki Apple atas 

Icon tersebut. 

b) Samsung Galaxy S i9000 juga melanggar ketentuan design 

patent Apple pada produk Iphone 3GS terkait dengan bentuk 

dan desain body dari posel tersebut. 

 

 

 

 

 



! "&&!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jika melihat dari perbandingan kedua desain body dan 

penampilan luar ponsel, maka sangat terlihat jelas bahwa 

Gambar.71 
Perbandingan Desain Body 

Iphone 3GS v  Samsung Galaxy S i9000 
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keduanya merupakan desain yang mirip, dimana desain 

Samsung Galaxy S i9000 memiliki desain body atau 

penampakan luar yang menyerupai Iphone 3GS. Dalam hal ini, 

design patent terhadap produk ponsel yang memiliki bentuk 

body luar berupa balok persegi yang mempunyai sudut 

meruncing dan bersudut lengkung telah dipatenkan oleh 

Apple.Inc dalam design patent US Patent US D593087S. 

Sehingga sudah menjadi sewajarnya apabila kemudian juri 

dalam persidangan yang menangani sengketa ini menyatakan 

bahwa Samsung telah melanggar hak design patent Apple 

terhadap desain tersebut dengan pertimbangan desain body 

kedua ponsel yang menyerupai satu dengan lain, sehingga tidak 

ada perbedaan yang signifikan, sehingga tidak dapat 

dikategorikan sebagai desain yang baru. 

c) Samsung Galaxy S i9000 juga melanggar ketentuan design 

patent Apple pada produk Iphone 3GS terkait desain tampilan 

interface pada menu home. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar.72 
Perbandingan Interface Home Menu 

Iphone 3GS v  Samsung Galaxy S i9000 
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Dari penampang interface home menu kedua ponsel dapat 

terlihat bahwa terdapat persamaan diantara kedua desain 

penampang interface pada home menu kedua ponsel. 

Dimana pada desain interface home menu Iphone 3GS yang 

telah mendapat hak design patent US Patent US D627790 S, 

memiliki desain interface pada home menu berupa tataletak icon 

yang berada di tengah ponsel berjajar mengarah membujur 

maupun melintang, dan terdapat pembatas menu utama yang 

terletak di bagian paling bawah layar ponsel. Begitu pula dengan 

desain interface pada home menu di ponsel Samsung Galaxy S 

i900. Oleh karena itu juri dalam pengadilan yang menangani 

sengketa ini di california Amerika Serikat, mengatakan bahwa 

Samsung telah secara nyata melanggar design paten yang 

dimiliki Appel terkait desain penampang interface pada home 

menu. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Adapun kesimpulan yang dapat disampaikan dari hasil dan 

pembahasan yang dilakukan oleh penulis sebagai berikut : 

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentan Desain 

Industri sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan 

penegakan hukum terkait desain industri di Indonesia 

tidak memiliki klausula yang khusus, maupun penjelasan 

yang terperinci dan jelas mengenai prinsip kebaruan 

(novelty) yang dapat di terapkan dalam penyelesaian 

sengketa desain industri yang terjadi di Indonesia. 

Pengadobsian ketentuan TRIPs article 25 ayat (1), yang 

di tuangkan dalam Undang-Undang tersebut belum 

sepenuhnya dicerna dengan baik. Hal ini dikarenakan 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 200 tentang Desain 

Indsutri hanya memberikan ketentuan bahwa desain 

yang mendapat perlindungan adalah desain yang bersifat 

baru, dan kebaruan tersebut hanya dilihat dari sudut 

pandang bahwa desain industri pada tanggal 

penerimaannya tidak sama dengan pengungkapan yang 

telah ada sebelumnya. 
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2. Penerapan Prinsip Kebaruan pada kasus Desain Industri 

Iphone 3G Apple Inc. v. Galaxy S Samsung Electronics 

Co.Ltd di Amerika Serikat,  memperlihatkan bahwa 

dalam penerapan prinsip kebaruan (novelty) menganut 

ketentuan yang sejalan dengan article 25 ayat (1) TRIPs 

yakni menggunakan metode significantly diferent. 

Sehingga desain dari ponsel Samsung Galaxy S i9000 

dianggap melanggar beberapa hak desain paten yang 

dimiliki Apple atas produk IPhone 3GS karena keduanya 

memiliki desain yang menyerupai satu dengan lainya, 

dan tidak tampak adanya perbedaan yang signifikan 

diatara kedua desain ponsel tersebut. Hal ini terlihat jelas 

dalam putusan juri yang menyatakan bahwa atas 

beberapa tuduhan yang dilakukan Apple terhadap 

pelanggaran Hak Kekayaan Inteltual, Samsung terbukti 

dalam pengadilan melanggar beberapa hak yang 

dituduhkan Apple, diantaranya hak Desain Paten yang 

berupa Home Button, sudut bulat dan tepi meruncing 

(US D593087), dan On-Screen Icons (US D604305) 

pada fitur IPhone. Dimana dalam petikan putusan 

penadilan hakim menyatakan adanya syarat significant 

diferent bagi desain yang ada. Desain yang dianggap 

baru tidak boleh menyerupai desain yang telah ada 

terdahulu, meski pemilik desain tergugat menyatakan 



! "'+!

bahwa terdapat perbedaan dari desain yang ia miliki 

dengan desain yang ada terdahulu, namun apabila 

perbedaan tersebut hanya terletak pada perbedaan yang 

minim, terkait beberapa unsur saja, baik itu warna 

maupun lekuk penampang luar, sepanjang itu terlihat 

secara kasat mata oleh juri sama, atau menyerupai, maka 

desain tersebut tidak dapat dianggap sebagai desain yang 

baru. 

5.2 Saran 

Berdasarkan analisis yang dilakukan penulis sebagaimana dipaparkan 

di dalam penulisan ini, maka penulis memberikan saran sebagai berikut : 

1. Perlu adanya sebuah perubahan atau amandemen 

terhadap beberapa ketentuan Undang- Undang Nomor 31 

Tahun 2000 tentang Desain Industri Khususnya pada 

ketentuan mengenai standart dari kebaruan suatu desain 

yang menjadi fokus pada penelitian penulis. Sehingga 

dimasa depan tidak lagi ada dualisme dalam penerapan 

prinsip kebaruan di Indonesia dalam menetukan 

kebaruan dari sebuah desain industri serta ada tidaknya 

pelanggaran yang dilakukan desain baru terhadap desain 

terdahulu. Dengan demikian akan menimbulkan 

kepastian hukum bagi pelaku industri di indonesia, 

khususnya pemilik hak desain industri. 
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2. Perlu adanya penyamaan persepsi atau penafsiran atas  

kriteria kebaruan (novelty), baik penafsiran oleh para 

saksi ahli, Dirjen HKI, maupun oleh aparat penegak 

hukum, sehingga tidak lagi timbul ketidakjelasan dari 

kriteria kebaruan yang terkandung dalam Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri 

yang tentu akan menimbulkan permasalahan dalam 

penegakan hukum di lapangan. Hal ini perlu dilakukan 

sejalan dengan proses pembenahan atau perubahan dari 

Undang-Undang Desain Industri. 
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