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A.  Latar Belakang  

Dalam dasawarsa terakhir ini, masalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) begitu 

banyak dibicarakan dan dalam konteks hubungan antar negara, HKI menjadi salah satu 

isu bilateral. Perkembangan pasar bebas telah menciptakan pasar global, yaitu suatu 

pasar yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperdagangkan 

barang dan jasa yang bergerak melampaui wilayah batas negara secara lebih mudah dan 

cepat serta murah. Kondisi yang demikian menciptakan aktivitas ekonomi dan sosial 

masyarakat secara signifikan.1 Pasar global tersebut telah menjadi fenomena ekonomi 

dunia pada masa kini, membuat negara-negara termasuk Indonesia, dituntut untuk 

mengikuti kecenderungan globalisasi ekonomi yang mengarah pada pemampatan dunia 

(compression of the world) dalam bidang ekonomi. 

Globalisasi ekonomi juga semakin dikembangkan berdasarkan prinsip liberalisasi 

perdagangan (trade liberalization) atau perdagangan bebas (free trade) lainnya, yang 

telah membawa pengaruh pada hukum setiap negara yang terlibat dalam globalisasi 

ekonomi dan perdagangan bebas tersebut. Arus globalisasi ekonomi dan perdagangan 

bebas sulit untuk ditolak dan harus diikuti karena globalisasi ekonomi dan perdagangan 

bebas tersebut berkembang melalui perundingan dan perjanjian internasional.2 

Implikasi globalisasi ekonomi terhadap hukum tidak dapat dihindari  karena globalisasi 

hukum mengikuti globalisasi ekonomi tersebut, secara substansi berbagai undang-

undang dan perjanjian-perjanjian menyebar melampaui batas-batas negara (cross-

border).3
 Tepatlah pandangan Lawrence M. Friedman, yang menyatakan hukum itu 

tidak bersifat otonom, tetapi sebaliknya hukum bersifat terbuka setiap waktu terhadap 

pengaruh luar.4 

                                                 
1 Nobuyuki Yasuda , “How Can Law Interact With Society?: A Note on Recent Law Reform Movement in Asia, dalam 
Naoyuki Sakumoto, Masayuki Kobayashi, Shinya Imaizumi, Law, Development and Socio-Economic Changes In Asia, 
(Japan: Institute of Developing Economies Japan External Trade Organization, 2003), hal. 15 
2 Lihat John Braithwaite dan Peter Drahos, Global Business Regulation, (New York: Cambridge University Press, 2000), 
hal. 24-23. 
3 Erman Rajagukguk, “Globalisasi Hukum dan Kemajuan Teknologi: Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum dan 
Pembangunan Hukum Indonesia,” pidato pada Dies Natalis Universitas Sumatera Utara Ke-44, Medan 20 Nopember 
2001, hal. 4. 
4 Lawrence M. Friedman, Legal Culture and the Welfare State: Law and Society-An Introduction, (Cambridge, 
Massachusetts, London: Harvard University Press, 1990), hal. 89. 
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Dapat dipahami bahwa globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas telah 

menimbulkan akibat yang sangat besar terhadap bidang hukum. Negara-negara di dunia 

yang terlibat dengan globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas, baik negara maju 

maupun sedang berkembang bahkan negara yang terbelakang harus membuat 

standarisasi hukum dalam kegiatan ekonominya.  

Indonesia sebagai negara berkembang perlu menerapkan HKI secara maksimal 

agar dapat memajukan sektor industri dan meningkatkan kemampuan daya saing di 

pasaran internasional serta perlu memajukan sektor industri dengan meningkatkan 

kemampuan daya saing. Salah satu daya saing tersebut adalah dengan memanfaatkan 

peranan Desain Industri yang merupakan salah satu bidang HKI yang diatur dalam 

Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs). 

Pengaturan mengenai HKI yang didasarkan pada pertimbangan terbentuknya 

Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO), yang 

mencakup TRIPs telah diratifikasi oleh Pemerintah RI dengan Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 1994. Dengan ditandatanganinya Perjanjian TRIPs, Indonesia meratifikasi 

kembali Paris Convention for the Protection of Industrial Property secara utuh dengan 

mencabut reservation atas ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 12 ayat (1) pada 

tanggal 7 Mei 1997, melalui Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979 tentang 

Pengesahan Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Convention 

Establishing the World Intellectual Property Organization (WIPO).
5
 

Sebagai konsekuensi keikutsertaan Indonesia sebagai anggota organisasi 

perdagangan dunia dan sebagai penandatangan dari Perjanjian TRIPs, maka pada 

tanggal 20 Desember 2000 Pemerintah mengesahkan Undang-Undang No. 31 Tahun 

2000 Tentang Desain Industri yang diberlakukan sejak tanggal 20 Desember 2000. 

Lahirnya Desain Industri tidak terlepas dari kemampuan kreativitas cipta, rasa dan 

karsa milik manusia yang merupakan pemikiran dilakukannya perlindungan terhadap 

Desain Industri, yang biasa juga disebut sebagai produk intelektual manusia, produk 

peradaban manusia. Keanekaragaman budaya yang dipadukan dengan upaya untuk ikut 

                                                 
5 Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 tentang 
Pengesahan Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the World 
Intellectual Property Organization, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 32, 1997. Lihat juga Cita Citrawinda, 
Hak Kekayaan Intelektual – Tantangan Masa Depan (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 
2003) hal. 17 – 18. Konvensi Paris yang merupakan konvensi bagi perlindungan Hak Milik Industri, Indonesia pertama 
kali meratifikasi Konvensi Paris versi Stockholm 1967 yaitu pada tahun 1979 melalui Keputusan Presiden Nomor 24 
tanggal 10 Mei 1979 namun menyatakan: “Republic of Indonesia declares that its ratification shall not apply to Article 1 to 12 
of the Convention.”  
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serta dalam globalisasi perdagangan, dengan memberikan pula perlindungan hukum 

terhadap Desain Industri akan mempercepat pembangunan industri nasional.
6
  

Desain Industri memiliki obyek pengaturan atas karya-karya berupa produk yang 

pada dasarnya merupakan “pattern” yang digunakan untuk membuat/memproduksi 

barang secara berulang.
7
  Pattern merupakan salah satu ciri suatu produk dapat 

dimasukkan dalam ruang lingkup perlindungan Desain Industri. Ciri lainnya adalah 

mengenai lingkupnya yang cenderung pada estetika produk yang berkaitan dengan 

aspek kemudahan atau kenyamanan dalam penggunaan produk yang dihasilkan.
8
 

Sebagai salah satu bentuk karya intelektual, Desain Industri juga mempunyai 

peranan yang penting dalam kehidupan ekonomi. Perlindungan terhadap Desain 

Industri akan meningkatkan kreativitas dalam menciptakan produk yang beragam di 

sektor manufaktur dan kerajinan. Oleh karena itu Desain Industri yang dihasilkan oleh 

pengrajin patut diberi perlindungan hukum. Perlindungan hukum diberikan agar Desain 

Industri yang dihasilkan pengrajin tidak ditiru atau dimanfaatkan oleh pihak lain yang 

tidak berhak.
9
 

Desain Industri semula diwujudkan dalam bentuk lukisan, karikatur atau 

gambar/grafik, satu dimensi yang dapat diklaim sebagai Hak Cipta,
10

 maka pada 

tahapan berikutnya Desain Industri disusun dalam bentuk dua atau tiga dimensi dan 

dapat diwujudkan dalam suatu pola yang melahirkan produk materiil dan dapat 

diterapkan dalam aktifitas industri. Dalam wujud itulah kemudian dirumuskan sebagai 

Desain Industri.   

Pemerintah Indonesia pernah melakukan upaya untuk memberikan perlindungan 

hukum bagi Desain Industri melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 Tentang 

Perindustrian.
11

 Namun demikian, perlindungan terhadap Desain Industri berdasarkan 

Undang-undang Perindustrian tersebut tidak terlaksana karena peraturan 

pelaksanaannya sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 17 Undang-undang Perindustrian 

belum dikeluarkan. Ketentuan hukum Indonesia yang dituangkan dalam Undang-

Undang No. 5 tahun 1984 Tentang Perindustrian, mengartikan desain adalah “desain 

                                                 
6  Penjelasan Atas Undang-undang RepubIik Indonesia Nomor 31 Tentang Desain Industri.  
7
 Bambang Kesowo, “Perlindungan Hukum serta Langkah-langkah Pembinaan oleh Pemerintah dalam Bidang Hak 

Milik Intelektual ”dalam Paten-Pengaturan, Pemahaman dan Pelaksanaan, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum,1993) hal. 6. 
8
 Ibid. 

9 http://www.iprcentre.org/artikel/Desain Industri Terdaftar, dapatkah dibatalkan.pdf. diakses tanggal  11 April 
2008. 
10 Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menentukan bahwa “Hak Cipta adalah hak 
eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu 
dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” 
11 LN No. 22 Tahun 1984, TLN No. 324. 

http://www.iprcentre.org/artikel/Desain
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produk industri”, sedangkan istilah industrial design sering digunakan oleh masyarakat 

Eropa dan Jepang. Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap Desain Industri saat ini 

diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 Tentang 

Desain Industri.
12

 Definisi normatif Desain Industri sendiri adalah “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”.
13

 Pengaturan Desain Industri dimaksudkan 

untuk memberikan landasan bagi perlindungan yang efektif terhadap berbagai bentuk 

penjiplakan, pembajakan, atau peniruan atas Desain Industri yang telah dikenal secara 

luas.  

Dalam konteks korelasi antara HKI nasional, HKI internasional dan kegiatan 

ekonomi, serta perdagangan pasar global, perkembangan standar internasional bagi 

pengaturan HKI telah memberikan dampak bagi perkembangan perdagangan dan 

teknologi, sehingga keadaan ini sangat mendukung pembentukan suatu pasar global 

bagi produk-produk berbasis HKI.
14

 

Pengaturan hukum nasional sendiri pada akhirnya merupakan pengejawantahan 

dari tujuan-tujuan kepentingan nasional dari suatu negara. Salah satu pertimbangan 

yang penting untuk diperhatikan dalam interkoneksi antara pengaturan HKI dengan 

sistem hukum, sistem perekonomian, dan sistem sosial budaya adalah tujuan dalam 

peningkatan kesejahteraan sosial. Sifat-sifat individualistis dari pengaturan HKI justru 

harus diinterpretasikan sebagai upaya untuk mendukung kesejahteraan sosial.
15

 

Sama halnya sebagaimana perlindungan di bidang  HKI lainnya, yaitu Paten, 

Merek, Hak Cipta dan Rahasia Dagang yang diatur dalam konvensi internasional, 

perlindungan Desain Industri selain dilindungi oleh undang-undang dalam negeri 

masing-masing, secara internasional perlindungan atas Desain Industri diatur dalam: 

- Paris Convention  for the Protection of Industrial Property of 1883. 

- The Hague Agrement Concerning the International Classification for Industrial 

Designs of 1925. 

                                                 
12 Undang-undang disahkan dan diundangkan pada tanggal 20 Desember 2000, Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 243. 
13  Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri. 
14 Anthony D’Amato and Doris Estelle Long, “International Intellectual Property Anthology”, Anderson Publishing Co. 
(Cincinati Ohio, 1996), hal. 8. 
15 Ibid. hal.11. 
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- The Locarno Agreement establishing an International Classification for Industrial 

Designs of 1968. 

- TRIPs Agreement under the world Trade Organization Agreement. 

- The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works of 1886. 

- The Universal Copyright Convention of 1952.16 

 Ketentuan khusus mengenai Desain Industri dalam Perjanjian TRIPs diatur pada 

Bab 4 bagian II yaitu Pasal 25 dan Pasal 26. Pasal 25 mengatur mengenai Persyaratan 

Bagi Perlindungan Desain Industri, sedangkan Pasal 26 mengatur mengenai Hak dari 

Pemegang Hak Desain. 

Pasal 25 ayat 1 TRIPs Agreement berbunyi sebagai berikut: 

―1. Member 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 design or 

combinations of known design features. Members may provide that such 

protection shall not extend to designs dictated essentially by technical or 

functional consideration.‖  

Berdasarkan pasal tersebut disepakati bahwa negara-negara anggota WTO 

hendaknya memberikan perlindungan terhadap Desain Industri yang mandiri dan 

kreatif dengan persyaratan bahwa hak Desain Industri yang diberikan harus memiliki 

kebaruan (novelty) atau orisinal (original). Negara anggota dapat menolak bahwa 

desain tersebut tidak baru atau orisinal jika desain yang dimaksud tidak memiliki 

perbedaan yang signifikan apabila dibandingkan dengan desain atau kombinasi dari 

beberapa desain yang telah ada. Lebih lanjut, dinyatakan bahwa negara anggota dapat 

memperluas perlindungan terhadap Desain Industri dengan syarat perlindungan tersebut 

tidak didikte atas pertimbangan semata-mata fungsional atau teknis. Di Indonesia tidak 

semua Desain Industri yang dihasilkan oleh pendesain dapat dilindungi sebagai hak 

atas Desain Industri. Hanya Desain Industri yang baru yang oleh Negara dapat 

diberikan kepada pendesain.
17

 

Untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip HKI diimplementasikan menurut 

tujuannya, perlu terlebih dahulu diketahui latar belakang pembentukan doktrin-doktrin 

yang digunakan dalam implementasi prinsip-prinsip HKI tersebut. Pemikiran-

pemikiran yang dikembangkan sebagai doktrin bagi pengaturan norma-norma HKI 

memiliki beberapa sifat khusus yang berkaitan dengan filsafat hukum dan teori 

                                                 
16 H.OK.Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, hal.470. 
17 Negara memberikan hak atas desain industri hanya untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal 
penerimaan pendaftaran yang dimuat dalam Daftar Umum Desain Industri yang diumumkan dalam Berita Resmi 
Desain Industri Departemen Hukum & HAM RI. 
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ekonomi. Sebagai contoh, sumbangan pemikiran Thomas Aquinas
18

 yang membahas 

teori hukum alam, dan John Locke
19

 yang membahas hak individual atas benda, dapat 

dijadikan landasan terhadap bagaimana doktrin dipergunakan dalam kerangka 

implementasi prinsip-prinsip HKI, untuk selanjutnya memberikan jaminan kepastian 

hukum melalui penentuan hak-hak yang melekat pada bagian-bagian obyek hukum 

yang dianggap material maupun immaterial. Disamping itu, teori ekonomi yang dikenal 

dengan the Theory of Bargaining
20

 dapat dijadikan materi pembahasan yang diperlukan 

dalam urgensi praktik pengaturan HKI demi tercapainya keseimbangan antara 

kepentingan ekonomi individual dan pemegang HKI maupun keseimbangan dengan 

tingkat pertumbuhan ekonomi nasional yang diakibatkan oleh implementasi atau 

eksploitasi dari HKI itu sendiri. 

Selain itu, dalam Labour Theory juga telah dikemukakan tentang pentingnya 

perlindungan HKI termasuk Desain Industri yang merupakan salah satu bidang HKI 

yaitu: 

―Patent and other types of intellectual property rights are intended to prevent 

people from commercially exploiting ideas or inventions without fair 

compensation to the originators. The concept comprises two competing social 

objectives: the need to encourage technical innovations and the need to 

disperse the benefits of that innovation throughout society.‖ 21 

 

Dari uraian tersebut terlihat adanya pemikiran bahwa suatu karya intelektual yang 

dihasilkan oleh seseorang atas dasar intelektualitasnya, baik berupa invensi maupun 

karya intelektual lainnya termasuk Desain Industri perlu mendapatkan perlindungan 

guna mencegah segala bentuk eksploitasi secara komersial oleh pihak lain tanpa 

kompensasi yang adil kepada pihak yang menghasilkan karya-karya intelektual 

tersebut. Konsep tersebut juga mengandung makna untuk mendukung dua tujuan sosial 

yang saling berkompetisi, yaitu adanya kebutuhan untuk merangsang invensi-invensi 

baru disatu sisi dan di sisi lain yaitu kebutuhan untuk menyebarluaskan karya 

intelektual tersebut untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. 

Sejak diberlakukannya Undang-Undang tentang Desain Industri No. 31 Tahun 

2000 pada tanggal 20 Desember 2000, maka terhitung sejak 1 Januari 2001 pendaftaran 

                                                 
18 W. Friedmann, “Legal Theory”, Fifth Edition Columbia University Press (Columbia, 1967), hal. 108. 
19 Ibid. hal. 122. 
20 Robert Cooter dan Thomas Ulen, Law and Economics Third Edition, Addison-Wesley, (USA, 2000), hal. 75. 
Sebagaimana dikutip: “To develop an economic theory of property, we must first develop the economic theory of bargaining 
games. At first you may not see the relevance of this theory to property law, but later you will recognize that it is the very 
foundation of the economic theory of property. The elements of  bargaining theory can be developed through an example of a 
familiar exchange-selling a used car.” 
21 Justin Hughes, The Philosophy of Intellectual Property, 77 Geo.L.J.287 1988, hal. 21. 
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Desain Industri dapat diajukan pada Direktorat Jenderal HKI, Departemen Kehakiman 

dan HAM Republik Indonesia22. Tabel 1 berikut ini memperlihatkan bahwa telah terjadi 

peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengajukan permohonan Desain Industri 

yang jumlahnya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.  

Tabel 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual 

Sesuai tujuan dari diadakannya pendaftaran Desain Industri, masyarakat mulai 

memahami pentingnya kreasi Desain Industri untuk dimintakan perlindungan agar 

kreasi Desain Industri yang dibuat oleh Pendesain mendapat pengakuan perlindungan 

melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. 

Yang dimaksud dengan Desain Industri menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 

2000 adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, 

atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya 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.
23

  

                                                 
22 Lihat Ketentuan Peralihan Pasal 55 bahwa:  

(1) “Pendesain yang telah mengumumkan Desain Industri dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum Undang-undang ini 
mulai diberlakukan dapat mengajukan Permohonan berdasarkan Undang-undang ini; 

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak 
tanggal mulai diberlakukannya Undang-undang ini”. 

23 Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. 
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Undang-undang juga mengatur bahwa perlindungan Desain Industri diberikan 

dalam bentuk pemberian hak Desain Industri kepada Pendesainnya atau penerima hak 

atas desain tersebut. Hak yang dimaksud adalah hak untuk melaksanakan sendiri hasil 

desainnya, atau memberikan kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut, atau 

melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, 

mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak Desain 

Industri. 

Hak Desain Industri adalah 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 hak tersebut.
24

 Perlindungan diberikan selama jangka waktu 10 (sepuluh) 

tahun. Dalam kurun waktu tersebut pendesain atau penerima hak dapat mengajukan 

gugatan perdata ataupun tuntutan pidana kepada pihak lain yang dengan sengaja dan 

tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau 

mengedarkan barang yang diberi hak Desain Industri tersebut.  

Dalam Pasal 2 Undang-undang Desain Industri ditentukan bahwa sistem 

pendaftaran yang diberlakukan saat ini yaitu hak Desain Industri diberikan untuk 

Desain Industri yang baru. Desain Industri dianggap baru apabila pada Tanggal 

Penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada 

sebelumnya. Pengungkapan yang dimaksud dalam hal ini adalah pengungkapan melalui 

media cetak atau elektronik, termasuk juga keikutsertaan dalam suatu pameran. 

Pengungkapan sebelumnya adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelum 

Tanggal Penerimaan atau tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak 

prioritas telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.25 

Pengertian “baru” adalah ketika suatu Desain Industri dimohonkan pendaftarannya 

pada Direktorat Jenderal HKI, Desain Industri tersebut “berbeda” dengan 

pengungkapan yang telah ada terlebih dahulu.  

 Namun demikian, sistem perlindungan Desain Industri yang diterapkan dalam 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri ini secara eksplisit 

hanya mensyaratkan “kebaruan” saja tanpa persyaratan “keaslian atau originality‖ 

sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Undang-undang Desain Industri sebagai berikut: 

Pasal 2 ayat (1) berbunyi: 

                                                 
24 Lihat Pasal 1 angka 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tentang Desain Industri 
25 Lihat Pasal 2 Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. 
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―Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru‖ 

Pasal 2 ayat  (2) berbunyi: 

―Desain Industri dianggap baru apabila pada Tanggal Penerimaan, Desain 

Industri  tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada 

sebelumnya.‖ 

 

Dalam prakteknya ketentuan Pasal 2 ini banyak menyesatkan pemohon karena 

walaupun baru 1 (satu) hari saja desain tersebut diungkapkan baik melalui media cetak 

maupun elektronik termasuk keikutsertaan dalam pameran, maka permohonan Desain 

Industri tersebut dapat ditolak oleh Direktorat Jenderal HKI. Sementara ketentuan Pasal 

3 Undang-undang Desain Industri mengatur bahwa suatu Desain Industri tidak 

dianggap telah diumumkan atau diungkapkan apabila dalam jangka waktu paling lama 

6 (enam) bulan sebelum Tanggal Penerimaan, desain tersebut telah dipertunjukkan 

dalam suatu pameran nasional maupun internasional di Indonesia atau di luar negeri 

yang resmi atau diakui sebagai resmi. Ketidak konsistenan ketentuan Pasal 2, Pasal 3 

dan Penjelasan Pasal 2 Undang-undang Desain Industri tentang pengungkapan telah 

menimbulkan masalah yang berakibat banyak permohonan ditolak karena alasan 

kealpaan menyebutkan pengungkapan sebelum Tanggal Penerimaan permohonan. 

Ketentuan Pasal 2 juga menimbulkan multi-interpretasi terkait dengan arti 

“kebaruan”, dimana dalam Pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa Desain Industri dianggap 

“baru” apabila pada Tanggal Penerimaan, Desain Industri tersebut “tidak sama” dengan 

pengungkapan yang telah ada sebelumnya tanpa penjelasan lebih lanjut mengenai 

maksud kata-kata “tidak sama” sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 2 ayat 

(2) tersebut. Dalam prakteknya terjadi dua penafsiran terhadap kata-kata “tidak sama” 

tersebut, dimana penafsiran pertama adalah “tidak sama secara signifikan” sebagaimana 

diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Perjanjian TRIPs, sedangkan penafsiran kedua adalah 

“tidak sama persis” (tidak identik). Sebagai contoh,  kasus yang terjadi sebagai akibat 

dari ketidakjelasan Pasal 2 ayat (2) ini antara lain yaitu perkara pembatalan pendaftaran 

hak Desain Industri mesin gergaji tipe STIHL 070 terdaftar Nomor ID 0 003 916 yang 

perkaranya diselesaikan sampai ke tingkat Peninjauan Kembali (PK).26 

Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2000, “kebaruan” atau “novelty‖ menjadi 

salah satu pertimbangan dalam pemberian hak Desain Industri. Hal ini berbeda dengan 

                                                 
26 Putusan Nomor 02/Desain Industri/2004/PN Niaga Jakarta Pusat; Putusan Nomor 025 K/N/HaKI/2004; Putusan 
Nomor 010/PK/N/HaKI/2005. Penggugat sebagai pihak yang telah menggunakan desain tersebut terlebih dahulu 
dari Tergugat telah menggugat pembatalan pendaftaran hak Desain Industri milik Tergugat karena Desain Industri 
yang sudah tidak baru. 



 10 

ketentuan dalam Undang-undang Hak Cipta yang menggunakan azas “orisinalitas” atau 

“originality‖ dalam pemberian haknya.
27

 “Kebaruan” Desain Industri tidak diakui 

apabila pemilik Desain Industri tersebut telah membuat dan memakainya sebelum 

pendaftaran diajukan pada Direktorat Jenderal HKI. Penelusuran terhadap Desain 

Industri yang telah ada sebelum Tanggal Penerimaan permohonan menjadi langkah 

awal dalam pemeriksaan “kebaruan” Desain Industri. 

Dalam melakukan penilaian “kebaruan” tidak terlepas dari definisi sebagaimana 

yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Desain Industri, yaitu:  

“Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau 

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

yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis 

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

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

kerajinan tangan.‖  

 

Unsur kreasi yang memberikan kesan estetis dan produk harus dipakai dalam 

mempertimbangkan “kebaruan” Desain Industri. 

 Pasal 25 ayat (1) Perjanjian TRIPs menentukan bahwa Desain Industri dianggap 

“baru” apabila berbeda secara signifikan dengan pengungkapan sebelumnya atau 

kombinasi dari fitur-fitur desain sebelumnya “…not new if they do not significantly 

differ from known design or combination of known design features …” 

 Pasal 25 ayat (2) Perjanjian TRIPs mengatur masalah perlindungan produk tekstil 

yang juga harus mendapatkan perlindungan baik melalui Undang-Undang Desain 

Industri maupun Undang-Undang Hak Cipta, sebagaimana berikut ini: 

“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 obtain such protection. 

Members shall be free to meet this obligation through industrial design law or 

through copyright law.‖ 

 

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 25 ayat (2) tersebut, Undang-Undang 

Desain Industri telah menerapkan ketentuan yaitu memberikan perlindungan terhadap 

Desain Industri yang berbentuk dua dimensi termasuk memberikan pula perlindungan 

tekstil melalui Hak Cipta. 

Pada Pasal 26 ayat (1) Perjanjian TRIPs diatur ketentuan mengenai perlindungan 

terhadap pemegang hak desain, yaitu bahwa: 

                                                 
27 Andrieansjah Soeparman, “Jenis Permohonan, Penilaian Kebaruan, dan Penggunaan Hak Desain Industri di 
Indonesia”, Media HKI Vol. IV/No. 5/Oktober 2007 hal. 7 
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 “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‖. 

  

Undang-undang Desain Industri dalam Pasal 9 mengatur hak Pemegang Desain 

Industri yang melarang pihak lain tanpa izin Pemegang Desain Industri untuk membuat, 

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

hak Desain Industri.  

Selanjutnya dalam Pasal 12 ditentukan bahwa pihak yang untuk pertama kalinya 

mengajukan Permohonan dianggap sebagai Pemegang hak Desain Industri, kecuali jika 

terbukti sebaliknya. “Kecuali jika terbukti sebaliknya” adalah ketentuan yang 

merupakan pengejawantahan dari prinsip itikad baik yang dianut dalam sistem hukum 

Indonesia. Hakikat dari bunyi Pasal 12 Undang-undang Desain Industri tersebut bahwa 

hak atas Desain Industri tersebut hanya bersifat anggapan hukum yang setiap saat dapat 

digugat pembatalannya apabila terdapat indikasi bahwa Desain Industri tersebut tidak 

baru. Oleh karena itu, apabila terdapat kasus-kasus gugatan pembatalan terhadap suatu 

Desain Industri terdaftar, para aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dengan 

proses penegakan hukum harus benar-benar melaksanakan penegakan hukum dengan 

mencari kebenaran materiil. Sebaliknya, dalam prakteknya justru aparat penegak 

hukum mendasarkan kebenaran pada kebenaran formal karena adanya sertifikat Desain 

Industri. 

Dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain 

Industri ditentukan  bahwa dalam hal tidak terdapat keberatan terhadap Permohonan 

hingga berakhirnya jangka waktu pengajuan keberatan, Direktorat Jenderal 

menerbitkan dan memberikan sertifikat Desain Industri paling lama 30 (tiga puluh) hari 

terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu tersebut. Dengan tidak diperiksanya 

permohonan karena tidak ada keberatan yang diajukan, maka tidak dapat diketahui 

“kebaruan” dari Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya. 

Pemberian hak Desain Industri tanpa melalui mekanisme proses pemeriksaan 

substantif apabila tidak ada keberatan dari pihak lain berpotensi menimbulkan masalah, 

sebagaimana bunyi ketentuan dalam Pasal 29 Undang-Undang Desain Industri, yaitu:  

―Dalam hal tidak terdapat keberatan terhadap permohonan hingga 

berakhirnya jangka waktu pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 26 ayat (2), Direktorat Jenderal menerbitkan dan memberikan sertifikat 
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Desain Industri paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 

berakhirnya jangka waktu tersebut.‖ 

 

Desain Industri yang mendapat perlindungan diberikan untuk Desain Industri 

yang “baru”. Desain Industri dianggap “baru” apabila pada Tanggal Penerimaan, desain 

tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Maksud 

pengungkapan sebelumnya adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelum 

Tanggal Penerimaan atau tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak 

prioritas, telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia. 

Tidak dilakukannya pemeriksaan substantif terhadap setiap permohonan Desain 

Industri dikarenakan tidak adanya keberatan dari pihak lain telah menjadi salah satu 

permasalahan mendasar dalam implementasi Undang-Undang Desain Industri. Dengan 

tidak dilakukannya pemeriksaan substantif, berarti terhadap setiap permohonan Desain 

Industri harus dikabulkan dan pendaftar dapat menerima sertifikat Desain Industri. 

Sistem yang demikian berpotensi menimbulkan banyak kasus di bidang Desain 

Industri. Kelemahan substansi dari Undang-Undang Desain Industri ini dalam 

prakteknya membuka peluang dan banyak dimanfaatkan oleh para pemohon yang 

“beritikad tidak baik” yang dengan sengaja mendaftarkan Desain Industri yang sudah 

tidak lagi memiliki “kebaruan”. Pada tahun 2003 – 2006 pada Pengadilan Niaga 

terdaftar sebanyak 28 perkara gugatan permohonan pembatalan Desain Industri.28  

Sedangkan jumlah penanganan perkara HKI oleh POLRI tahun  2004 – 2007 terdapat 

24 kasus.29 

Permasalahan berikutnya yaitu ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Desain 

Industri yang menyatakan apabila terdapat permohonan yang ditolak, maka pemohon 

dapat mengajukan keberatan atas penolakan tersebut kepada Direktorat Jenderal HKI. 

Dalam prakteknya, keberatan tersebut biasanya akan dikembalikan kepada pemeriksa 

yang bersangkutan yang kemudian menentukan dapat atau tidaknya permohonan 

keberatan tersebut diterima atau tetap ditolak. Sistem ini kurang menjamin obyektifitas 

pemeriksa karena pemeriksaan dilakukan bukan oleh lembaga yang independen atau 

oleh pemeriksa senior sebagaimana halnya Komisi Banding yang diatur dalam Undang-

Undang Paten maupun Undang-Undang Merek. 

                                                 
28 Data-data dihimpun dari Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tahun 2008. 
29 Rekapitulasi Bahan Laporan dari Markas Besar Kepolisian RI selaku Instansi Anggota Tim Nasional Penanggulangan 
Pelanggaran HKI kepada Presiden berdasarkan Keppres Nomor 4 Tahun 2006. 
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Selain ketentuan Pasal 29 ayat (1) di atas, kelemahan Undang-Undang Desain 

Industri juga terdapat pada Pasal 25 ayat (1) yang mengatur sebagai berikut:  

“Permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 dan Pasal 11 diumumkan oleh Direktorat Jenderal dengan cara 

menempatkannya pada sarana yang khusus untuk itu yang dapat dengan mudah 

serta jelas terlihat oleh masyarakat, paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak 

Tanggal Penerimaan”.  

 

Kelemahannya adalah bahwa jangka waktu pengumuman terlalu singkat untuk 

memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat melihat pengumuman serta 

mengetahui bahwa ada suatu permohonan Desain Industri yang diajukan. Sistem 

manual yang menempatkan pada pengumuman secara konvensional pada papan 

pengumuman di Direktorat Jenderal HKI tidak memungkinkan bagi masyarakat untuk 

melihatnya, sehingga banyak permohonan harus dikabulkan karena tidak ada yang 

mengajukan keberatan/oposisi. Banyak Desain Industri yang tidak baru terpaksa harus 

dikabulkan oleh Direktorat Jenderal HKI karena tidak dilakukan pemeriksaan 

substantif. 

Sebagai suatu produk perundang-undangan yang relatif baru di bidang Hak 

Kekayaan Intelektual, Undang-Undang Desain Industri Nomor 31 Tahun 2000 masih 

memiliki beberapa kelemahan, baik dari aspek struktur, substansi maupun 

implementasinya yang banyak mempengaruhi tatacara administrasi proses permohonan 

pendaftaran Desain Industri, yaitu tidak dilakukannya pemeriksaan substantif terhadap 

Desain Industri yang akan didaftarkan apabila pada masa pengumuman dalam jangka 

waktu 3 (tiga) bulan tidak ada keberatan, Direktorat Jenderal HKI akan menerbitkan 

Sertifikat Desain Industri paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 

berakhirnya jangka waktu tersebut (Pasal 29 ayat (1)). 

Ditinjau dari aspek substansi Undang-undang Desain Industri, masih terdapat 

pasal-pasal yang mengandung kelemahan dalam implementasinya. Kelemahan lainnya 

yang dapat mempengaruhi implementasi Undang-Undang Desain Industri yaitu masih 

banyak peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Desain Industri yang belum 

diterbitkan oleh Pemerintah yaitu Keputusan Presiden Mengenai Syarat dan Tata Cara 

Pemberian Salinan Desain Industri; Keputusan Presiden Mengenai Pencatatan 

Perjanjian Lisensi; Keputusan Presiden mengenai Persyaratan, Jangka Waktu dan Tata 

Cara Pembayaran Biaya; dan Pencatatan Perjanjian Lisensi serta Permintaan lain-lain. 

Peraturan pelaksanaan yang telah disahkan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 

2005 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain 
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Industri yang merangkum mengenai Pengajuan Permohonan, Pengajuan Keberatan atas 

Permohonan, Permintaan Petikan Daftar Umum Desain Industri, Permintaan Dokumen 

Prioritas Desain Industri, Permintaan Salinan Sertifikat Desain Industri, dan Pencatatan 

Pengalihan Hak.   

 Terdapat kelemahan prosedural substansi Undang-Undang Desain Industri, yaitu: 

1. Banyak Desain Industri terdaftar pada Direktorat Jenderal HKI yang sebenarnya 

tidak memiliki “kebaruan” dan “orisinalitas” karena sudah diproduksi oleh 

beberapa pihak perusahaan yang berasal dari Indonesia maupun dari dan di luar 

negeri, sehingga sudah diketahui umum; 

2. Ada “itikad tidak baik”dari pihak-pihak pemohon yang sengaja mendaftarkan 

Desain Industri yang sudah tidak memiliki “kebaruan” dan “orisinalitas”, sudah 

diketahui oleh umum atau sudah beredar dalam lingkungan bisnis serupa. 

Revisi Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 Tentang Desain Industri yang 

diusulkan ini, selain harus dilatarbelakangi dengan hal-hal sebagaimana telah diuraikan 

di atas, tentu harus mengandung substansi yang lebih jelas dan tegas agar tercapai 

kepastian hukum. Revisi juga  harus dilakukan dengan penyesuaian mengenai 

pengertian atau ketentuan dalam Perjanjian TRIPs, Hague Agreement, praktek 

pelaksanaan UU di negara-negara maju seperti USA, Uni Eropa, Jepang, dan 

sebagainya. Lebih lanjut, revisi Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 Tentang Desain 

Industri juga sebaiknya dilatarbelakangi dengan tujuan untuk mengakomodasikan 

masalah-masalah yang timbul dalam kaitannya dengan prosedur administrasi, 

pendaftaran Desain Industri, dan penegakan hak Desain Industri, serta dapat 

mengakomodasikan masukan-masukan masyarakat yang berkaitan dengan 

perlindungan hukum dan kepastian lingkup perlindungan hak Desain Industri. 

Tuntutan masyarakat yang menyebabkan semua sektor kehidupan misalnya 

seperti tuntutan ekonomi, hukum dan budaya berpacu dengan waktu untuk mengejar 

ketertinggalannya dalam era persaingan global yang saat ini semakin diskriminatif, 

komparatif, dan kompetitif sehingga telah mendorong Badan Pembinaan Hukum 

Nasional perlu menyusun Tim Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan 

tentang Rancangan Undang-Undang Desain Industri. 

 Berikut ini adalah definisi operasional mengenai istilah HKI yang pada prinsipnya 

dibagi menjadi dua subyek yang saling melengkapi satu sama lain yaitu,  Hak Cipta 

(seni, sastra, ilmu pengetahuan, dan hak-hak terkait) dan Hak Milik Industri (Paten, 
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Merek, Indikasi Geografis, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia 

Dagang, dan Perlindungan Varietas Tanaman).  

 HKI atau yang dalam perjanjian TRIPs disebut dengan Intellectual Property 

Rights (IPR) adalah istilah yang sangat luas, namun dapat dipakai untuk menunjukkan 

suatu kelompok dari bidang-bidang Hak Kekayaan Intelektual, terdiri dari Copyright 

and Related Rights, Trademarks, Geographical Indication, Industrial Design, Patents, 

Layout Designs of Integrated Circuit, Protection of Undisclosed Information dan 

Control of Anti Competitive Practices in Contractual Licenses. 

 

 Secara substansi yang dimaksud dengan beberapa subyek HKI adalah: 

 Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk 

mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu 

dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku.30 

 Paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada Inventor atas hasil 

invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan 

sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain 

untuk melaksanakannya.31 

 Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, 

susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya 

pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.32 

 Indikasi Geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal 

suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor 

manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas 

tertentu pada barang yang dihasilkan.33 

 Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi 

garis atau warna, atau gabungan  daripadanya yang berbentuk 3 (tiga) dimensi atau 

2 (dua) dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 

(tiga) dimensi atau 2 (dua) dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu 

produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan.34
 

                                                 
30 Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. 
31 Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-undang No 14 Tahun 2001 Tentang Paten. 
32 Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek. 
33 Lihat Pasal 56 angka 1 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek. 
34 Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. 
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 Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang 

didalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen 

tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta 

dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan 

untuk menghasilkan fungsi elektronik.35 Desain tata Letak adalah kreasi berupa 

rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu 

dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi 

dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan 

untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu.
36 

 Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang 

teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan 

usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia dagang.
37

 

 Perlindungan Varietas Tanaman adalah Perlindungan Varietas Tanaman yang 

selanjutnya disingkat PVT, adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, 

yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh 

Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan 

oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.
38

 

 

 Oleh karena revisi UU ini menitikberatkan pada Desain Industri, maka beberapa 

pengertian Desain Industri saling berbeda satu sama lain namun memiliki makna yang 

sama misalnya: Desain Industri dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 31/2000 adalah 

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

gabungan  daripadanya yang berbentuk 3 (tiga) dimensi atau 2 (dua) dimensi yang 

memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 (tiga) dimensi atau 2 

(dua) dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas 

industri atau kerajinan tangan. Sedangkan Desain Produk Industri adalah suatu ciptaan 

atau kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau pola dari suatu barang yang dapat 

diproduksi oleh perorangan dan/atau perusahaan industri.39  

 

                                                 
35 Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 32 Tahun 2000 Tentang Desain tata Letak Sirkuit Terpadu. 
36 Lihat Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 32 Tahun 2000 Tentang Desain tata Letak Sirkuit Terpadu. 
37 Lihat Pasal 1 angka 5 Undang-undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. 
38 Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman 
39 Lihat Pasal 17 Undang-Undang  No. 5  Tahun 1984 Tentang Perindustrian  
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 Sedangkan yang dimaksud dengan Pendesain adalah seorang atau beberapa orang 

yang menghasilkan Desain Industri.40 Dengan demikian, hak Desain Industri adalah 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 sendiri, atau memberikan 

persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.41 

 Pemegang hak Desain Industri adalah pendesain sebagai pemilik hak Desain 

Industri atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pendesain atau pihak lain yang 

menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.42 Pelaku usaha, 

khususnya usaha kecil dapat juga sebagai pemegang hak Desain Industri.  

 Usaha kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 

200.000.000 (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 

atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar 

rupiah), milik warga negara Indonesia, berdiri sendiri, bukan merupakan anak 

perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak 

langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar, berbentuk usaha orang 

perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang 

berbadan hukum, termasuk koperasi.43 Dalam praktek bisnis, antara pemegang hak 

Desain Industri dengan pihak lain yang melaksanakan hak tersebut, dapat dilakukan 

melalui lisensi.  

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang Hak Desain Industri kepada 

pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan 

hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Desain Industri yang diberi 

perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu.44 

 

B. Identifikasi Masalah 

 Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain 

lndustri, masih terdapat beberapa kendala dan hambatan dalam implementasi undang-

undang Desain Industri ditinjau dari aspek substansi, prosedur dan administrasi serta 

                                                 
40 Lihat Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. 
41 Lihat Pasal 1 angka 5 Undang-undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. 
42 Lihat Pasal 1 butir 9 PP Pelaksanaan Undang-undang Desain Industri. 
43 Nilai nominal dari angka-angka tersebut dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan     

Pemerintah. 
44 Lihat Pasal 1 angka 11 Undang-undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri 
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penegakan hukum yang dalam prakteknya menimbulkan masalah ketidakpastian 

hukum. 

Dalam rangka memberikan landasan ilmiah bagi penyusunan Rancangan Undang-

Undang Desain Industri, maka dalam Naskah Akademik ini dilakukan pengkajian dan 

penelitian yang lebih mendalam mengenai berbagai permasalahan yang ditemukan 

dalam praktek, yaitu: 

1. Apakah pelaksanaan sistem konstitutif yang dianut dalam Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri sudah efektif. 

2. Apakah kendala dan hambatan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang 

Desain Industri dalam prakteknya baik ditinjau dari sisi substansi, administrasi 

dan prosedur pendaftarannya. 

3. Bagaimana implementasi penegakan hukum Hak Desain Industri dikaitkan 

dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.  

 

C.  Maksud Dan Tujuan 

 Maksud disusunnya Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang 

Desain Industri ini adalah sebagai landasan ilmiah bagi penyusunan perubahan atau 

revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri agar visi dan 

misi undang-undang Desain Industri di masa mendatang dapat lebih melindungi 

kepentingan masyarakat. 

 Tujuan dibentuknya tim Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-

Undang tentang Desain Industri adalah: (i) untuk memberikan arah dan menetapkan 

ruang lingkup pengaturan; (ii) sebagai sumber masukan bagi penyusunan Rancangan 

Undang-Undang tentang Desain Industri; (iii) sebagai bahan pertimbangan yang dapat 

dipergunakan dalam permohonan izin prakarsa; (iv) sebagai bahan pembahasan dalam 

forum konsultasi pengharmonisan, pembulatan; dan (v) sebagai pemantapan Konsepsi 

Rancangan Undang-Undang; serta (vi) sebagai bahan dasar keterangan Pemerintah 

mengenai Rancangan Undang-Undang yang disiapkan oleh Departemen/LPND 

Pemrakarsa guna disampaikan pada DPR sesuai Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 

2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan 

Rancangan Peraturan Presiden. 
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Penulisan Naskah Akademik ini juga mempunyai tujuan untuk membantu 

memetakan hukum dan harmonisasinya dengan memperhatikan sinkronisasi baik secara 

vertikal maupun horizontal dalam konteks sistem hukum nasional. 

 

D.  Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan dalam Penyusunan Naskah Akademik 

Rancangan Undang-Undang Tentang Desain lndustri adalah menggunakan metode 

pendekatan deskriptif-analitis yang berasal dari data sekunder yang terdiri dari bahan-

bahan hukum primer (peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Desain 

lndustri termasuk Perjanjian TRIPs dan konvensi internasional yang berhubungan 

dengan Desain Industri), dan bahan hukum sekunder (berupa buku-buku) serta bahan 

hukum tertier (hasil-hasil penelitian, pengkajian, majalah ilmiah, dan sebagainya). 

 Sumber hukum materiil masalah Desain Industri ini mengacu pada inventarisasi 

permasalahan, kemudian diupayakan untuk menarik azas-azas hukum dan rumusan 

norma yang akan dijadikan acuan penyusunan Rancangan Undang-Undang Desain 

lndustri. Sedangkan inventarisasi dan pengolahan data dilakukan melalui: 

1. Penelusuran kepustakaan, dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-

undangan yang sudah ada dan berlaku di Indonesia termasuk Perjanjian TRIPs, 

konvensi dan traktat internasional yang terkait dengan Desain Industri,  

2. Mengkaji bahan-bahan seminar, makalah, kertas kerja, putusan pengadilan yang 

terkait dengan Desain Industri; 

3. Mengkaji Undang-undang Desain Industri, implementasi, dan kendala dalam 

prakteknya, serta peraturan perundang-undangan yang terkait; dan 

4. Hasil Diskusi atau informasi sesama anggota tim. 

 

E.  Sistematika Penulisan 

 Penulisan Naskah Akademik ini terdiri dari lima bab, yaitu Bab Kesatu mengenai 

Pendahuluan, Bab Kedua mengenai Landasan Filosofis, Yuridis Dan Sosiologis 

Perlindungan Desain Industri, Bab Ketiga mengenai Peran Pemerintah Dalam 

Menumbuhkembangkan Dan Melindungi Desain Industri, Bab Keempat mengenai 

Materi Muatan Rancangan Undang-Undang Desain Industri Dan Keterkaitannya 

Dengan Hukum Positif, dan Bab Kelima merupakan Bab Penutup yang berisi 

Kesimpulan dan Saran. 
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BAB II   

LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS DAN SOSIOLOGIS 

PERLINDUNGAN DESAIN INDUSTRI 

 
 

A. Landasan Filosofis, Yuridis dan Sosiologis 

Salah satu bidang HKI yang dilindungi sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian 

TRIPs-WTO adalah Desain Industri (Industrial Design). Lahirnya Desain Industri tidak 

terlepas dari kemampuan kreativitas cipta, rasa dan karsa milik manusia yang 

merupakan pemikiran yang biasa juga disebut sebagai produk intelektual manusia.   

Landasan filosofis perlindungan Desain Industri adalah Pancasila yaitu rechtidee 

(cita hukum) yang merupakan konstruksi pikir (ide) yang mengarahkan hukum kepada 

apa yang dicita-citakan. Rudolf Stamler,
45

 mengatakan bahwa rechtidee berfungsi 

sebagai leitstern (bintang pemandu) bagi terwujudnya cita-cita sebuah masyarakat. Dari 

rechtsidee itulah disusun konsep dan politik hukum dalam sebuah negara.  

Cita hukum tersebut merupakan suatu yang bersifat normatif, dan juga konstitutif. 

Normatif artinya berfungsi sebagai prasyarat transendental yang mendasari tiap hukum 

positif yang bermartabat, dan merupakan landasan moral hukum dan sekaligus tolok 

ukur sistem hukum positif. Cita hukum yang konstitutif berarti rechtsidee berfungsi 

mengarahkan hukum pada tujuan yang ingin dicapai. Gustaf Radbruch menyatakan 

bahwa “rechtsidee berfungsi sebagai dasar yang bersifat konstitutif bagi hukum positif, 

memberi makna bagi hukum.  Rechtsidee menjadi tolok ukur yang bersifat regulatif, 

yaitu menguji apakah hukum positif adil atau tidak.”
46

 Cita hukum akan mempengaruhi 

dan berfungsi sebagai asas umum yang memberikan pedoman (guiding principle), 

norma kritik (kaidah evaluasi), dan faktor yang memotivasi dalam penyelenggaraan 

hukum (pembentukan, penemuan, penerapan hukum, dan perilaku hukum). 

UUD 45 yang merupakan hukum dasar bagi pembentukan hukum positif 

mengandung empat ide pokok, yang oleh para ahli disepakati sebagai cita hukum 

Indonesia, yaitu: pertama, cita perlindungan yang terkandung dalam  frasa “Negara 

melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan 

berdasarkan atas persatuan”; kedua, cita keadilan sosial, yang terkandung dalam frasa 

“Negara berhak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”; ketiga, 

                                                 
45Rudolf Steammler dalam Roscoe Pound, Hukum Dan Kedudukannya Dalam Masyarakat, Terj. Budiarto, (Jogyakarta: 
RadjaGrafindo, 1996) hal. 11  
46 Abdul M. Noor  Syam, penjabaran Filsafat Pancasila dalam Filsafat Hukum (Sebagai Landasan Pembinaan Sistem 
Hukum Nasional) (Malang: Laboratotium Pancasila IKIP Malang, 2000) hal. xvi. 
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cita kemanfaatan yang terkandung dalam frasa “Negara yang berkedaulatan rakyat, 

berdasar kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan”; dan keempat, cita keadilan 

umum, yang terkandung dalam frasa ”Negara berdasar atas KeTuhanan Yang Maha 

Esa”.  Cita perlindungan mengandung makna cita hukum yang menjamin perlindungan 

segenap bangsa Indonesia, sesuai dengan prinsip keadilan kumulatif yang dikemukakan 

Thomas Aquinas dalam Franz L Neumann,
47

  yaitu hukum memberi perlindungan 

kepada seluruh warga masyarakat tanpa memandang status sosial, suku, budaya, 

politik, agama, dan ekonominya. Hal itu sesuai dengan yang dikemukakan oleh Jeremy 

Bentham, bahwa fungsi hukum yang utama  adalah memberi penghidupan, mendorong 

persamaan, dan memelihara keamanan bagi semua orang. Cita keadilan sosial  

mencerminkan hukum yang menjamin keadilan dalam hidup bermasyarakat, yakni 

mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat, yang mengutamakan perlakuan 

adil bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang ras, golongan, dan agama. 

Keadilan semacam ini oleh Aristoteles dan Thomas Aquinas sebagai keadilan 

distributif, yaitu pembagian barang dan kehormatan pada masing-masing anggota 

masyarakat sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat.
48

 Cita kemanfaatan yang 

merpakan cita hukum dalam bernegara yakni cita tentang kegunaan hukum dalam 

bernegara. Ada empat prinsip dasar cita kemanfataan, yaitu hukum berpihak pada 

kebutuhan rakyat, hukum harus menjamin kesejahteraan rakyat, hukum harus dibuat 

oleh rakyat melalui wakil dalam parlemen, dan hukum berfungsi mengontrol kekuasaan 

negara atas dasar supermasi hukum. Prinsip pokoknya adalah kerakyatan, yang oleh 

Socrates dikatakan bahwa penentuan tentang baik buruk, berhak dan tidak berhak 

jangan diserahkan kepada penguasa semata, tetapi juga dicari ukuran-ukuran yang 

obyektif dari rakyat.
49

 Cita keadilan umum, berlaku prinsip keadilan ius pietatis atau ius 

internum, yaitu hak dan kewajiban orang untuk beribadah pada Tuhan yang dimaknai 

dengan hukum tidak bertentangan dengan nilai agama/kepercayaan kepada Tuhan Yang 

Maha Esa. Melalui hukum, masyarakat harus dibimbing untuk bermoral.   

Landasan yuridis perlindungan Desain Industri adalah aturan hukum yang 

dijadikan pedoman utama dalam mekanisme pelaksanaan Desain Industri agar 

dilakukan secara tertib. Produk Desain Industri dapat dimanfaatkan oleh Pendesain, 

                                                 
47 Franz L. Neumann, The Ruke of Law, Political Theory and The Legal system in Modern Society, (USA: Berg Puolisher, 1994)  
hal. 54 
48 Theo Huijbers, Filsafat Hukum (Yogyakarta: Kanisius Press, 1997) Cetakan V, hal. 6. 
49 Wolfang Friedman, Legal Theory,  ed. Cunan  (Boston., Masattchussetts, USA : Harvard University Press, 2000)  hal. 
211. 
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terutama yang berkaitan dengan nilai ekonomis untuk kesejahteraannya dapat berjalan 

secara adil, maka Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa “hukum harus dijadikan 

sarana, atau dijadikan pedoman utamanya”. Hukum yang dapat memenuhi kebutuhan 

tersebut adalah hukum yang responsif, yang oleh Roscoe Pound, dan para penganut 

realisme hukum  adalah yang mempertimbangkan kebutuhan sosial atau harus lebih 

responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hukum yang responsif tersebut harus 

diarahkan oleh landasan filosofis yang mengarahkan hukum pada perlindungan Desain 

Industri yang adil, baik terhadap pendesain, baik  yang bermodal besar, menengah, 

maupun yang bermodal kecil.  

Landasan sosiologis perlindungan Desain Industri adalah hukum yang mengatur 

Desain Industri yang melindungi individu atau anggota masyarakat dalam pergaulannya 

dengan masyarakat secara umum. Hukum yang dibentuk adalah hukum yang responsif 

yang memaksimalkan potensi sosial melalui hukum Desain Industri yang 

memperhatikan pemberdayaan masyarakat dan diterima secara sosial.  

 

Berbagai Konsep Pemikiran sebagai Dasar yang Melandasi Perlindungan HKI 

Sebagai suatu hak yang dihasilkan kemampuan intelektualita manusia, HKI perlu 

mendapat perlindungan hukum yang memadai. Tanpa adanya perlindungan hukum, 

para pesaing dapat meniru desain orang lain tanpa harus mengeluarkan biaya untuk 

proses penciptaannya. Dengan cara demikian, barang yang merupakan tiruan desain 

baru tersebut dapat dijual dengan harga semurah-murahnya. Hal ini berarti merampas 

kesempatan pendesain asli untuk memperoleh keuntungan dari jerih payahnya 

membuat suatu ciptaan.
50

 

Mieke Komar dan Ahmad M. Ramli mengemukakan beberapa alasan mengapa 

HKI perlu dilindungi, yang pertama adalah bahwa hak yang diberikan kepada seorang 

pencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, atau Inventor di bidang teknologi 

baru yang mengandung langkah inventif merupakan wujud dari pemberian suatu 

penghargaan dan pengakuan atas keberhasilan manusia dalam melahirkan karya-karya 

inovatifnya. Dengan demikian, sudah merupakan konsekuensi hukum untuk 

diberikannya suatu perlindungan hukum bagi penemu atau pencipta dan mereka  yang 

melakukan kreativitas dengan mengerahkan segala kemampuan intelektual tersebut 

                                                 
50

 Yoan N. Simanjuntak, Hak Desain Industri (Sebuah Realitas Hukum dan Sosial), (Surabaya: Srikandi, 2005), hal. 47 
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seharusnya diberikan suatu hak eksklusif untuk mengekspoitasi HKI tersebut sebagai 

imbalan atas jerih payahnya itu.
51

 

Alasan kedua adalah terdapat sistem perlindungan HKI yang dengan mudah dapat 

diakses pihak lain, sebagai contoh dapat dikemukakan Paten yang bersifat terbuka. 

Seorang inventor berkewajiban untuk menguraikan invensinya tersebut secara rinci, 

yang memungkinkan orang lain dapat belajar atau melaksanakan invensi tersebut. 

Untuk itu, merupakan suatu kewajaran dan keharusan untuk memberikan suatu hak 

eksklusif kepada Inventor selama  jangka waktu tertentu untuk menguasai dan 

melakukan eksploitasi atas penemuannya itu (hak ekonomi). 

Alasan ketiga mengenai perlunya perlindungan terhadap HKI adalah HKI yang 

merupakan hasil ciptaan atau penemuan yang bersifat rintisan dapat membuka 

kemungkinan pihak lain untuk mengembangkan lebih lanjut penemuan yang dihasilkan 

oleh Inventor. Oleh karena itu, invensi mendasar pun harus dilindungi meskipun 

mungkin belum memperoleh perlindungan di bawah rezim hukum Paten, dapat 

dikategorikan sebagai Rahasia Dagang atau informasi yang dirahasiakan. 

Terdapat berbagai teori yang mendasari perlunya suatu bentuk perlindungan 

hukum HKI, sebagaimana yang dikemukakannya adalah Reward Theory yang memiliki 

makna yang sangat mendalam yang berupa pengakuan terhadap karya intelektual yang 

telah dihasilkan oleh seseorang sehingga kepada Inventor/Pencipta atau Pendesain 

harus diberikan penghargaan sebagai imbangan atas upaya-upaya kreatifnya dalam 

menemukan/menciptakan karya-karya intelektual tersebut. 

Teori ini sejalan dengan prinsip yang menyatakan bahwa Inventor/Pencipta 

Pendesain yang telah mengeluarkan waktu, biaya serta tenaga dalam menghasilkan 

karya intelektualnya harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkan tersebut, 

yang dikenal dengan Recovery Theory. 

Teori lain yang sejalan dengan teori reward adalah Incentive Theory yang 

mengaitkan pengembangan kreativitas dengan memberikan insentif bagi para 

penemu/pencipta atau Pendesain tersebut. Berdasarkan teori ini insentif perlu diberikan 

untuk mengupayakan terpacunya kegiatan-kegiatan penelitian yang berguna.
52

  

                                                 
51 Mieke Komar dan Ahmad M. Ramli, Perlindungan Hak Atas Kepemilikan Intelektual Masa Kini dan Tantangan 
Menghadapi Era Globalisasi Abad 21, Makalah disampaikan pada Seminar Pengembangan Budaya Menghargai HAKI di 
Indonesia Menghadapi Era Globalisasi Abad ke-21, Lembaga Penelitian ITB-Ditjen HCPM Dep. Kehakiman RI, Sasana 
Budaya Ganesa, tanggal 28 Nopember 1998, hal. 2.  
52 Robert M. Sherwood, Intellectual Property and EconomicDevelopment: Westview Special Studies in Science Technology and 
Public Policy, (San Fransisco: Westview Press Inc., 1990), hal. 39.  
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Ketiga teori ini pada intinya memiliki visi yang sama berupa pemberian 

penghargaan kepada para Penemu/Pencipta dan Pendesain atas karya intelektual yang 

telah dihasilkan. Dalam perkembangannya pemberian penghargaan tersebut harus 

dikaitkan dengan upaya untuk menciptakan iklim kondusif agar masyarakat tetap 

kreatif, sebab penghargaan yang tidak memadai akan membunuh kreativitas masyarakat 

itu sendiri. 

Dengan demikian, teori-teori tersebut perlu disempurnakan dengan memasukkan 

kepentingan makro sebagai upaya untuk menumbuhkan kreativitas masyarakat 

sehingga penghargaan tidak dianggap sebagai satu-satunya upaya memberikan 

keuntungan untuk individu Inventor/Pencipta/Pendesain, tetapi lebih jauh adalah untuk 

menciptakan kreativitas secara nasional. Dengan demikian, maka pemberian 

penghargaan tersebut akan merupakan sumbangan konkret bagai negara dalam 

pembangunan teknologi dan pembangunan ekonominya. Teori ini dinamakan Teori 

Kepentingan Makro.
53

 

Teori keempat yang dikemukakan oleh Robert M. Sherwood adalah Risk Theory. 

Teori ini mengakui bahwa HKI merupakan suatu hasil karya yang mengandung risiko 

yang dapat memungkinkan orang lain yang terlebih dahulu menemukan cara tersebut 

atau memperbaikinya sehingga dengan demkian adalah wajar untuk memberikan suatu 

bentuk perlindungan hukum terhadap upaya atau kegiatan yang mengandung risiko 

tersebut. 

Sherwood berpendapat bahwa risiko yang mungkin timbul dari penggunaan 

secara ilegal yang menimbulkan kerugian secara ekonomis maupun moral bagi 

Inventor/Pencipta dan Pendesain tersebut dapat dihindari jika terdapat landasan hukum 

yang kuat yang berfungsi untuk melindungi HKI tersebut. Namun dalam kenyataannya, 

kesulitan mengatasi risiko ini dapat pula timbul dari kelemahan dalam penegakan 

hukum (law enforcement) meskipun hukum yang ada telah cukup memberikan 

perlindungan. 

Oleh karena itu, teori risk harus diartikan secara luas, tidak hanya sekedar 

penyediaan perangkat hukum semata-mata, tetapi didalamnya juga harus 

diakomodasikan pula kemampuan aparat penegak hukum dalam proses penegakan 

hukum dan langkah untuk membudayakan perlindungan HKI di kalangan masyarakat, 

                                                 
53 Dr. Ranti Fauza Mayana, S.H., Perlindungan Desain Industri Di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas, (Jakarta: PT. 
Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004), hal. 45.  
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mengingat risiko pelanggaran HKI akan tetap potensial terjadi jika budaya masyarakat 

tidak mendukung perlindungan itu. 

Dengan demikian, teori risk tersebut harus disempurnakan dengan memasukkan 

unsur-unsur sosial budaya sebagai faktor pendukung perlindungan HKI. 

Teori terakhir yang dikemukakan oleh Robert M. Sherwood adalah Economic 

Growth Stimulus Theory. Teori ini mengakui bahwa perlindungan atas HKI merupakan 

suatu alat dari pembangunan ekonomi, dan yang dimaksud dengan pembangunan 

ekonomi adalah keseluruhan tujuan dibangunnya suatu sistem perlindungan atas HKI 

yang efektif. 

Menurut Sherwood, teori ini sangat relevan untuk dijadikan dasar perlindungan 

HKI saat ini terutama dalam menghadapi era perdagangan bebas dan konsekuensi 

diratifikasinya kesepakatan WTO oleh Indonesia. 

Konsekuensi keikutsertaan Indonesia dalam WTO adalah harus menciptakan 

perlindungan HKI yang memadai baik bagi HKI nasional maupun asing dapat dijadikan 

alasan pembenaran untuk menerapkan sanksi ekonomi dan bentuk cross retaliation.  

Disamping kelima teori perlindungan HKI tersebut, Anthony D‟Amato dan Doris 

Estelle Long mengemukakan beberapa teori lain mengenai perlindungan HKI sebagai 

berikut: 

1. Prospect Theory 

Teori prospek merupakan salah satu teori perlindungan HKI di bidang Paten. Dalam 

hal seorang Inventor menemukan Invensi besar yang sekilas tidak begitu memiliki 

manfaat yang besar namun kemudian ada pihak lain yang mengembangkan Invensi 

tersebut menjadi suatu Invensi yang berguna dan mengandung unsur inovatif, 

Inventor pertama berdasarkan teori ini akan mendapat perlindungan hukum atas 

Invensi yang pertama kali ditemukannya tersebut. Dalam hal ini Inventor pertama 

mendapat perlindungan berdasarkan asumsi bahwa pengembangan Invensinya 

tersebut oleh pihak selanjutnya hanya merupakan aplikasi atau penerapan dari apa 

yang ditemukannya pertama kali. 

2. Trade Secret Avoidance Theory 

Menurut teori ini, apabila perlindungan terhadap hak Paten tidak eksis, perusahaan-

perusahaan akan mempunyai insentif besar untuk melindungi Invensi mereka 

melalui Rahasia Dagang. Perusahaan akan melakukan investasi berlebihan di dalam 

“menyembunyikan” Invensinya dengan menanamkan modal yang berlebihan. 
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Berdasarkan teori ini, perlindungan hak Paten merupakan suatu alternatif yang 

secara ekonomis sangat efisien. 

3. Rent Dissipation Theory 

Teori ini juga untuk memberikan perlindungan hukum kepada Inventor pertama 

atas Invensinya. Seorang Inventor  pertama harus mendapat perlindungan dari 

Invensi yang dihasilkannya walaupun kemudian Invensi tersebut akan 

disempurnakan oleh pihak lain yang kemudian berniat untuk mematenkan Invensi 

yang telah disempurnakan tersebut. Apabila Invensi yang telah disempurnakan 

tersebut dipatenkan, hasil Invensi dari Inventor semula akan kalah bersaing di 

pasaran. 

Rent Dissipation Theory menyebutkan bahwa suatu Invensi dapat diberikan hak 

Paten apabila Invensi tersebut mensyaratkan cara-cara dengan mana ia dapat 

ditinggalkan dan dibuat secara komersial lebih berguna. 

 

Teori-teori perlindungan HKI tersebut perlu diterapkan dalam praktik agar dapat 

tercipta perlindungan terhadap hasil karya intelektual termasuk Desain Industri. 

Ada dua pendekatan filosofis terhadap Invensi sebagai bagian dari Hak Kekayaan 

Intelektual, yaitu: 

- Pertama, pendekatan Hak Cipta yang berpangkal di negara-negara Eropa dengan 

melihat Desain Industri sebagai karya cipta, rasa dan karsa (budaya). 

- Kedua, pendekatan Paten, yang berpangkal di negara Jepang dan Amerika 

Serikat dengan melihat Desain Industri sebagai produk yang bemilai bisnis. 

 

Perbedaan pada cara pendekatan filosofis terhadap Desain Industri sebagai bagian  

dari HKI menyebabkan terjadinya perbedaan dalam susunan normatif peraturan 

perundang-undangan tentang Desain Industri di berbagai negara. Sebagai contoh 

berikut ini menjelaskan mengenai pendekatan sistem perlindungan Desain Industri 

yang berlaku di Australia, Jepang dan Uni Eropa:  

Perlindungan Desain Industri di Australia mengatur sebagai berikut: 

Design, in relation to a product, means the overall appearance of the product 

resulting from one or more visual features of the product.
54

Product means a thing 

that is manufactured or hand made is a product; a component part of a complex 

product may be a product, if it is made separately from the product; A thing that 

has one or more indefinite dimensions is only a product, if any one or more of the 

following applies to the thing: (a) a cross-section taken across any indefinite 

                                                 
54

 Article 5, Australian Design Act 2003. 
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dimension is fixed or varies according to a regular pattern; (b )all the dimensions 

remain in proportion; (c) the cross-sectional shape remains the same throughout, 

whether or not the dimensions of that shape vary according to a ratio or series of 

ratios; (d) it has a pattern or ornamentation that repeats itself.
55

 

Visual feature, in relation to a product, includes the shape, configuration, pattern 

and ornamentation of the product; a visual feature may, but need not, serve a 

functional purpose. The following are not visual features of a product: (a)the feel 

of the product; (b) the materials used in the product; (c) in the case of a product 

that has one or more indefinite dimensions: (i) the indefinite dimension; and (iii) 

if the product also has a pattern that repeats itself—more than one repeat of the 

pattern.
56

 

 

Peraturan Desain Industri di Jepang mengatur sebagai berikut:  

Design means a shape, pattern, color, or any combination thereof in an article 

(including a part of an article) which produces an aesthetic impression on the 

sense of sight.
57

  

 

Yang dimaksud dengan Desain Industri di Uni-Eropa adalah : 

Design means the appearance of the whole or a part of a product resulting from 

the features of, in particular, the lines, contours, colours, shape, texture and/or 

materials of the product itself and/or its ornamentation.
58

 

 

Product means any industrial or handicraft item, including inter alia parts 

intended to be assembled into a complex product, packaging, get-up, graphic 

symbols and typographic typefaces, but excluding computer programs.
59

 

 

Complex product means a product which is composed of multiple components 

which can be replaced permitting disassembly and re-assembly of the product.
60

 

A design shall be protected: (a) by an ‗unregistered Community design‘, if made 

available to the public in the manner provided for in this Regulation; (b) by a 

‗registered Community design‘, if registered in the manner provided for in this 

Regulation.
61

 

 

Dari berbagai definisi Desain Industri yang dijelaskan di atas dapat diambil ciri-

ciri pokok Desain Industri yang menjadi obyek perlindungan hak Desain Industri, yaitu: 

visibility (dapat dilihat dengan mata), special appearance (penampilan khusus 

memperlihatkan perbedaan dengan produk lain sehingga menarik bagi pembeli atau 

                                                 
55

 Article 6, Australian Design Act 2003. 
56

 Article 7, Australian Design Act 2003. 
57

 Paragraph 1 of Article 2, Japanese Design Law. 
58

 Article 3 (a), Council Regulation (EC) No 6/2002 of 12 December 2001 on Community designs, European Community 
59

 Article 3 (b), Council Regulation (EC) No 6/2002 of 12 December 2001 on Community designs, European Community 
60

 Article 3 (c), Council Regulation (EC) No 6/2002 of 12 December 2001 on Community designs, European Community 
61

 Article 1 (1) and Article  1 (2),  Council Regulation (EC) No 6/2002 of 12 December 2001 on Community designs, European 
Community 
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pengguna produk), non-technical aspect (hanya melindungi aspek estetika dari produk 

dan tidak melindungi aspek fungsi teknis dari produk), dan  embodiment in a utilitarian 

article (diterapkan pada barang yang memiliki kegunaan).
62

 

Dalam perspektif Hak Cipta, Desain Industri dilihat sebagai suatu hasil dimana 

pemikiran atau perasaan yang diekspresikan dengan cara yang kreatif dan diwujudkan 

dalam bentuk karya yang bernilai estetis. Sedangkan dalam perspektif paten 
63

, Desain 

Industri dilihat sebagai upaya untuk mendorong terciptanya penemuan dengan 

mengedepankan aspek perlindungan dan kegunaannya juga memberi kontribusi bagi 

kemajuan industri. Hampir dapat dipastikan, perlindungan terhadap Desain Industri 

adalah 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 estetis, efek rasio dan rasa serta efek kegunaan, sedangkan pada Paten 

khususnya Paten Sederhana lebih mengedepankan unsur materi yang dapat diterapkan 

dalam bidang teknologi dan industri serta mengutamakan rasio dan efek kegunaan 
64

. 

Pada Desain Industri penekanannya lebih pada materi yang melahirkan kesan estetis 

dan mengutamakan rasa dan efek estetika. 

Permasalahan perlindungan hukum terhadap Desain Industri dalam praktek bisnis 

di bidang kerajinan menjadi masalah tersendiri. Kondisi demikian disebabkan oleh 

banyak faktor yang ada di masyarakat, diantaranya faktor yuridis dan ekonomis. Secara 

yuridis dapat dikatakan bahwa terdapat banyak desain yang dimiliki oleh Pendesain 

sekaligus pelaku usaha yang tidak didaftarkan, sehingga mengakibatkan perlindungan 

hukum tidak optimal. Sebagai contoh adalah masyarakat dari Usaha Kecil Menengah 

(UKM) belum sepenuhnya memahami tentang pentingnya perlindungan hukum Desain 

Industri yang dihasilkan oleh UKM. Sementara itu secara ekonomi ada kendala dari 

segi finansial pemilik desain untuk membiayai pendaftaran desain mereka.
65

 Sebagai 

contoh adalah UKM menganggap bahwa pendaftaran Desain Industri memerlukan 

biaya yang mahal, proses pendaftarannya tidak mudah dan memakan waktu yang lama.  

                                                 
62Standing Committee On The Law of Trademarks, Industrial Designs And Geographical Indications, Geneva 9th 
Session, November 11 – 15, 2002, Industrial Design And Their Relation With Works Of Applied Arts And Three-Dimensional 
Marks, hal. 7-8 
63 Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten yang berbunyi: “Paten adalah hak eksklusif 
yang diberikan kepada negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu 
tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk 
melaksanakannya.” 
64 Penjelasan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten yang menyebutkan bahwa obyek paten sederhana 
tidak mencakup proses, penggunaan, komposisi dan produk yang merupakan product by process. Obyek Paten 
Sederhana hanya dibatasi pada hal-hal yang bersifat kasat mata, bukan yang tidak kasat mata. 
65 Budi Agus Riswandi, “Melindungi Desain Yang Tidak Terdaftar”,  Majalah Handicraft Indonesia, edisi 40 Tahun 
VI/Mei 2007. 
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Secara obyektif, negara-negara Eropa tidak menempatkan doktrin utilitarian 

sebagai dasar pengembangan HKI, sementara di Amerika Serikat menempatkan doktrin 

utilitarian sebagai dasar pengembangan HKI.
66

 Meskipun demikian, bagaimanapun 

perbedaan pendapat yang diargumentasikan terhadap landasan pemberlakuan doktrin 

bagi tujuan-tujuan pengaturan HKI, pada kenyataannya saat ini terdapat salah satu 

kerangka pemikiran yang tidak dapat dikesampingkan, yaitu pemikiran yang mengkaji 

hak kebendaan dengan tujuan ekonomi, khususnya dalam kerangka hubungan dagang 

antar negara, meskipun hubungan dagang antar negara di dunia ini ternyata juga 

melibatkan substansi-substansi hukum fundamental yang sangat beragam. Salah satu 

dari substansi hukum fundamental yang mengatur norma-norma perjanjian dagang 

yang terkait dengan HKI adalah perjanjian yang disebut TRIPs (Trade Related Aspects 

of Intellectual Property Rights) atau disebut juga aspek-aspek dagang yang terkait 

dengan HKI. 

 Dari uraian di atas, Bagan 1 berikut menjelaskan rekonstruksi mengenai Sistem 

Hukum Responsif Desain Industri:
67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
66 Wendy J. Gordon, “Intellectual Property”, Working Paper Series, Law and Economics, No. 03-10, Boston University, 
School of Law, http://ssrn.com/abstract_id=413001 (diakses 20 Juni 2007)> hal. 623-624. 
67

 Yoan N. Simanjuntak, Hak Desain Industri (Sebuah Realitas Hukum dan Sosial), (Surabaya: Srikandi, 2005), hal. 212 

http://ssrn.com/abstract_id=413001
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Bagan 1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Yoan N. Simanjuntak, Hak Desain Industri (Sebuah Realitas Hukum dan 

Sosial), (Surabaya: Srikandi, 2005), hal. 212. 

 

B. Sistem Perlindungan Desain Industri di Indonesia 

Sejak menjadi anggota organisasi perdagangan dunia World Trade Organization 

(WTO) yang berada di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1994 dan 

kemudian diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, maka Indonesia 

harus mematuhi perjanjian yang terkait dengan sistem perdagangan internasional yang 

disepakati dalam organisasi internasional tersebut. Salah satu perjanjian yang harus 

dipatuhi adalah perjanjian TRIPs (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual 

Property Rights) yang mengatur aspek HKI yang berkaitan dengan sistem perdagangan 

SISTEM HUKUM DESAIN INDUSTRI 
YANG RESPONSIF 

Dilandasi: 

1. Cita hukum berbangsa yang berbasis jaminan keamanan 
2. Cita hukum bermasyarakat yang berbasis keadilan sosial 
3. Cita hukum bernegara yang berbasis kemanfaatan 
4. Cita hukum berkeTuhanan yang berbasis iustitia universalis 
5. Cita hukum kemanusiaan yang berbasis keadilan berdasarkan persamaan hak 

SUBSTANSI 

 Jelas: menghindari 
spekulasi yuridis 

 Pasti: menyediakan tolak 
ukur obyektif 

 Memberikan manfaat 

 Fungsional: memberi 
sumbangan signifikan 
terhadap masalah 
pendesain 

 Sesuai dengan kerangka 
sosio-kultural masyarakat 
bersangkutan. 

 Aspiratif: cerminan 
kehendak masyarakat 

 Partisipatif: memberi 
peranan kepada 
masyarakat 

 Harmonis: konstitutif 
kontekstual 

STRUKTUR 

 Harus merupakan struktur 
yang terbuka dan 
kompeten; 

 Kelembagaan: penataan 
administratif, manajemen, 
mekanisme, proses, 
prosedur, koordinasi, kerja 
sama, pengembangan 
sarana dan prasarana 

 Personal, dituntut 
kompetensi, kearifan, 
kreatif, tanggung jawab 
dan keahlian 

BUDAYA 
Pelembagaan dan sosialisasi 
hukum dengan rancang 
bangun komunikasi hukum 
yang teapt guna dan 
negosiatif dalam “bahasa” 
yang mudah dimengerti 
masyarakat Pendesain.  
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internasional. Standar lingkup dan penggunaan HKI yang diatur dalam perjanjian 

TRIPs salah satunya adalah sistem perlindungan Desain Industri (Industrial Design).  

Untuk memenuhi Persetujuan TRIPs tersebut, pada tahun 2000 Indonesia 

mengesahkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, yang 

pendaftarannya baru dimulai pada tanggal 21 Juni 2001. Azas yang dianut dalam sistem 

Desain Industri adalah asas first to file, dimana pihak yang pertama kali mendaftar 

dianggap sebagai pemegang hak Desain Industri
68

. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 2000 menentukan bahwa hak Desain Industri diberikan atas dasar permohonan. 

Dengan demikian, sistem perlindungan Desain Industri di Indonesia menganut sistem 

konstitutif, yaitu untuk memperoleh perlindungan hak Desain Industri, seseorang harus 

mendaftarkannya terlebih dahulu ke kantor HKI atau Direktorat Jenderal HKI. Jika 

seseorang tidak pernah mendaftarkan Desain Industrinya, maka Desain Industri tersebut 

tidak mendapatkan perlindungan, hal ini berbeda dengan sistem perlindungan Hak 

Cipta yang tidak memerlukan pendaftaran untuk mendapatkan perlindungan, atau yang 

dikenal dengan sistem deklaratif.  

Dari segi substansi, suatu Desain Industri dapat diberikan hak Desain Industri 

apabila memiliki kebaruan (novelty).
69

 Desain Industri dianggap baru apabila tidak 

sama dengan pengungkapan sebelumnya.
70

 Pengungkapan sebelumnya  disini 

maksudnya dapat berupa penggunaan dan atau pengumuman dari suatu Desain Industri 

baik di Indonesia maupun di luar Indonesia.
71

 Jadi apabila suatu Desain Industri telah 

terungkap di luar Indonesia sebelum Tanggal Penerimaan, dapat digunakan sebagai 

pembanding atau prior art untuk menggugurkan “kebaruan” Desain Industri yang 

diajukan permohonannya. Namun demikian terdapat pengecualian Desain Industri tidak 

dianggap diumumkan sebelum Tanggal Penerimaan, apabila paling lama enam bulan 

sebelum Tanggal Penerimaan, Desain Industri tersebut telah dipertunjukkan dalam 

suatu pameran nasional ataupun internasional di Indonesia atau di luar negeri yang 

resmi atau diakui sebagai resmi atau telah digunakan di Indonesia oleh Pendesain 

dalam rangka percobaan dengan tujuan pendidikan, penelitian, atau pengembangan. 

Dalam proses pendaftaran Desain Industri yang diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 2000 dalam hal pemberian Desain Industri ada dua kemungkinan, 

                                                 
68 Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. 
69 Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. 
70 Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. 
71 Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. 
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yakni pemberian melalui pemeriksaan substantif
72

 dan tanpa melalui pemeriksaan 

substantif bila dalam masa pengumuman permohonan selama tiga bulan tidak terdapat 

oposisi
73

. Pemeriksaan substantif ini meliputi pemeriksaan kebaruan dan apakah desain 

yang diajukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

moralitas, ketertiban umum, agama, dan kesusilaan. 

Untuk melaksanakan Undang-Undang Desain Industri tersebut, pada tahun 2005 

disahkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 31 Tahun Tentang Desain Industri. Dalam peraturan pemerintah ini 

diatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan Undang-Undang Desain Industri, khususnya 

mengenai prosedur dan administrasi pendaftaran Desain Industri.  

Secara visual prosedural permohonan pendaftaran dan substantif Desain Industri 

dapat dilihat berikut ini pada Bagan 2 yang merupakan skema proses: 
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72 Pasal 26 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. 
73 Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. 

Tidak ada keberatan 

Ada 

Keberatan 
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Pada dasarnya, ada dua kemungkinan proses permohonan dalam pemberian hak Desain 

Industri, yang pertama tanpa melalui pemeriksaan substantif (kebaruan) apabila tidak 

ada pihak yang keberatan terhadap permohonan selama pengumuman permohonan 

Desain Industri
74

 dan yang kedua melalui pemeriksaan substantif (kebaruan) apabila 

ada pihak lain yang mengajukan keberatan selama pengumuman permohonan Desain 

Industri.
75

 Apabila selama pengumuman permohonan tersebut tidak ada pihak yang 

keberatan, maka Direktorat Jenderal HKI dalam waktu paling lama tiga puluh hari 

menerbitkan sertifikat Desain Industri dari permohonan tersebut.  

 

1. Subyek Perlindungan Desain Industri 

Dalam Undang-undang Desain Industri Indonesia perlindungan terhadap hak atas 

Desain Industri hanya diberikan selama kurun waktu 10 tahun terhitung sejak Tanggal 

Penerimaan pendaftaran yang dimuat dalam Daftar Umum Desain Industri yang 

diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri Departemen Hukum dan HAM RI. 

Subyek perlindungan Desain Industri di Indonesia, sebagaimana konsep HKI 

pada umumnya adalah memberikan perlindungan hak kepada Pendesain atau pihak lain 

yang mendapat izin dari Pendesain tersebut. Orang yang dapat diberi hak untuk 

memperoleh hak atas Desain Industri adalah Pendesain atau yang menerima hak 

tersebut dari Pendesain. Hal ini diatur dalam Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 

31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri yang berbunyi “Hak Desain Industri adalah 

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 hak tersebut”. Dalam hal 

Pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama, hak Desain Industri diberikan 

kepada mereka secara bersama, kecuali jika diperjanjikan lain. Jika suatu Desain 

Industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan 

pekerjaannya, 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 keluar hubungan dinas. Ketentuan tersebut berlaku bagi Desain 

Industri yang dibuat orang lain berdasarkan pesanan yang berlaku dalam hubungan 

                                                 
74 Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri 
75 Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri 
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dinas.
76

 

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.
77

 Ketentuan di 

atas tidak menghapus hak Pendesain untuk tetap dicantumkan namanya dalam 

Sertifikat Desain Industri, Daftar Umum Desain Industri, dan Berita Resmi Desain 

Industri.
78

 

Hak yang diberikan kepada pemegang hak Desain Industri adalah hak eksklusif 

yakni hak untuk melaksanakan hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk 

melarang orang lain tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, 

mengekspor dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak Desain Industri. Namun 

demikian pelaksanaan hak tersebut dikecualikan terhadap pemakaian Desain Industri 

untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan 

yang wajar dari pemegang hak Desain Industri. Pendesain sebagai pihak yang dengan 

kemampuan intelektualnya menghasilkan karya Desain Industri menjadi subyek utama 

dalam sistem perlindungan Desain Industri, dimana karya tersebut memiliki nilai 

ekonomi yang dapat memberikan keuntungan bagi pihak yang memproduksi dan 

memasarkan produk dengan memanfaatkan karya Desain Industri tersebut. Pendesain 

adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan Desain Industri.
79

 Dengan 

demikian Pendesain adalah orang atau beberapa orang yang berarti tidak dapat berupa 

Badan Hukum.  

 

Pengalihan dan Lisensi Hak Desain Industri 

Sejalan dengan asas-asas hukum benda, maka sebagai hak kebendaan, hak atas 

Desain Industri juga dapat berakhir atau dialihkan dengan cara:
80

 

a. Pewarisan 

b. Hibah 

c. Wasiat 

d. Perjanjian tertulis; atau 

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

                                                 
76 Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. 
77 Pasal 7 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. 
78 Pasal 32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri mengatur tentang “Hak Moral” dimana 
Pengalihan Hak Desain Industri tidak menghilangkan hak Pendesain untuk tetap dicantumkan nama dan identitasnya, 
baik dalam Sertifikat Desain Industri, Berita Resmi Desain Industri, maupun dalam Daftar Umum Desain Industri. 
79 Pasal 1 angka ( 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. 
80 Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. 
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Pengalihan hak Desain Industri disertai dengan dokumen tentang pengalihan hak. 

Segala bentuk pengalihan hak Desain Industri wajib dicatat dalam Daftar Umum 

Desain lndustri pada Direktorat Jenderal dengan membayar biaya. Namun demikian, 

pengalihan hak Desain Industri yang tidak dicatatkan dalam Daftar Umum Desain 

lndustri tidak berakibat hukum pada pihak ketiga. Pengalihan hak Desain Industri 

diumumkan dalam Berita Resmi Desain lndustri.
81

 

Pengalihan hak Desain Industri tidak menghilangkan hak Pendesain untuk tetap 

dicantumkan nama dan identitasnya baik dalam Sertifikat Desain lndustri, Berita Resmi 

Desain lndustri, maupun dalam Daftar Umum Desain lndustri. Hal ini disebut dengan 

hak moral.
82

 

Disamping pengalihan atas dasar yang disebut di atas, pemegang hak atas Desain 

Industri dapat memberikan ijin kepada pihak lain untuk membuat, memakai, menjual, 

mengimpor, mengekspor dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak Desain Industri 

berdasarkan ketentuan hukum kontrak yaitu melalui lisensi. Dengan demikian, 

pemegang hak Desain Industri berhak memberikan lisensi kepada pihak lain 

berdasarkan perjanjian lisensi untuk melaksanakan semua perbuatan yang melekat pada 

hak tersebut, kecuali jika diperjanjikan lain.
83

 

Dengan tidak mengurangi hak pemegang lisensi, pemegang hak Desain Industri 

tetap dapat melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga untuk 

melaksanakan perbuatan yang melekat pada hak tersebut, kecuali jika diperjanjikan 

lain.
84

 

Perjanjian lisensi wajib dicatatkan dalam Daftar Umum Desain lndustri pada 

Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya. Perjanjian lisensi yang tidak dicatatkan 

dalam Daftar Umum Desain lndustri tidak berlaku bagi pihak ketiga. Perjanjian lisensi 

sebagaimana dimaksudkan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri.
85

 

Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat 

yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan 

persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Apabila hal itu terjadi maka Direktorat Jenderal wajib menolak 

pencatatan perjanjian lisensi tersebut.
86

 

                                                 
81 Pasal 31 Ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. 
82 Pasal 32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. 
83 Pasal 33 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. 
84 Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. 
85 Pasal 35 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. 
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Persoalan berikutnya adalah sejauhmana batasan tentang kepentingan yang wajar. 

Untuk hak atas karya intelektual yang mempunyai nilai ekonomis, batasan kepentingan 

yang wajar sangat pelik, karena dunia pendidikan sendiri (termasuk penelitian 

didalamnya) saat ini sudah berkembang menjadi dunia bisnis. Jika perbanyakan 

terhadap hak atas Desain Industri itu mengandung "unsur bisnis" atau economic interest 

maka hal itu dapat dikategorikan telah melanggar kepentingan yang wajar. 

 

2. Obyek Perlindungan Desain Industri 

Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi 

garis atau warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua 

dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi 

atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, 

komoditas industri, atau kerajinan tangan.
87

 Kreasi bentuk dan konfigurasi adalah 

kreasi dalam wujud tiga dimensi, sedangkan komposisi garis dan warna adalah kreasi 

dalam wujud dua dimensi. Desain Industri dapat berwujud tiga dimensi, dua dimensi, 

atau gabungan dari dua dan tiga dimensi yang diterapkan dalam produk sebagai aspek 

keindahan atau ornamental. Desain kursi untuk contoh desain berwujud tiga dimensi, 

desain kain batik untuk contoh desain yang berwujud dua dimensi, dan desain cangkir 

dengan ornamen gambar motif bunga untuk desain yang merupakan gabungan dari 

desain yang berwujud dua dimensi dan tiga dimensi. Gambar 1 berikut ini menjelaskan 

mengenai menggambarkan penerapan kreasi Desain Industri dalam suatu produk: 

  

Gambar 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              
86

 Pasal 36 (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. 
87

 Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. 
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Sumber: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Seminar Tentang Manfaat dan 

Strategi Dalam Penggunaan Sistem Hak Kekayaan Intelektual oleh Dunia Usaha 

Termasuk Usaha Kecil dan Menengah di Hotel Nikko Jakarta, 25 Juni 2008. 

 

Aspek yang dilindungi dalam sistem perlindungan Desain Industri adalah kesan 

estetis atau menurut definisi WIPO (World Intellectual Property Organization) Desain 

Industri melindungi aspek ornamental atau estetika (ornamental or aesthetic aspects) 

dari suatu produk
88

, walaupun dalam kreasi Desain Industri terdapat pula aspek fungsi 

teknis yang bertujuan dalam penggunaan produk tersebut yang merupakan obyek 

perlindungan Paten biasa ataupun Paten Sederhana. Pada dasarnya obyek yang 

dilindungi dalam sistem perlindungan Desain Industri adalah kreasi Desain Industri 

yang diterapkan pada produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan yang 

penekanannya pada aspek keindahan berupa kesan estetis yang dapat memberikan daya 

tarik dalam pemasaran produk. Jenis produk yang menjadi obyek perlindungan Desain 

Industri, diatur dalam klasifikasi internasional Desain Industri Locarno Agreement
89

, 

dimana walaupun Indonesia belum meratifikasi perjanjian tersebut, akan tetapi dalam 

prakteknya menggunakan klasifikasi ini sebagai rujukan utama dalam pemeriksaan.
90

  

Yang menjadi obyek perlindungan Desain Industri adalah bentuk ornamentasi 

pada permukaan suatu produk, dan bukan atas teknologi dan invensinya dengan syarat 

Desain Industri tersebut bersifat “baru”
91

 sebagaimana diatur dalam Pasal 2 yang 

menyatakan bahwa:  

- Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru.  

- Dianggap baru bila pada tanggal penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama 

dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya 

- Pengungkapan sebelumnya adalah pengungkapan Desain Industri sebelum Tanggal 

Penerimaan, atau tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak 

prioritas telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau diluar Indonesia. 

Suatu Desain Industri tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka 

waktu 6 (enam) bulan sebelum Tanggal Penerimaannya Desain Industri tersebut: 

                                                 
88 Looking Good: An introduction to Industrial Designs for Small and Medium-sized Enterprises. WIPO publication 
No. 498. 
89 Locarno Agreement, established at Locarno on October 8, 1968. (sampai saat ini sudah direvisi sebanyak 9 kali/ 9th edition), 
sampai saat ini Indonesia belum menjadi anggota perjanjian Locarno tersebut.  
90 Penjelasan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri 
91 Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri 
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- telah dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional ataupun internasional di 

Indonesia atupun di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi atau  

- telah digunakan di Indonesia oleh Pendesain dalam rangka percobaan dengan tujuan 

pendidikan, penelitian, atau pengembangan 
92

 

Desain Industri dianggap tidak baru bila secara menyolok (signifikan) tidak 

berbeda dengan desain yang sudah ada sebelumnya. Apabila ada sedikit perubahan, 

akan tetapi kesan estetisnya tetap sama dengan pengungkapan sebelumnya, maka 

desain tersebut secara keseluruhan tidak dapat dikatakan baru, apalagi bila permohonan 

Desain Industri tersebut “sama persis” atau “identik” dengan pengungkapan 

sebelumnya.
93

 

Sebaliknya, hak Desain Industri tidak dapat diberikan apabila Desain Industri 

tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban 

umum, agama atau kesusilaan.
94

 

Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 ada dua jenis 

permohonan Desain Industri yakni satu Desain Industri merupakan satu produk sebagai 

satu kesatuan dan beberapa Desain Industri yang merupakan satu kesatuan atau yang 

sering dikenal dengan produk set (set articles). Mengingat dalam suatu produk 

dimungkinkan adanya pengembangan terhadap bagian-bagian tertentu dari suatu 

desain, maka dalam satu Desain Industri dapat diajukan pula permohonan perlindungan 

untuk sebagian kreasi Desain Industri atau yang sering dikenal dengan nama Desain 

Industri parsial (partial design)
95

. Secara visual, jenis permohonan tersebut dapat 

digambarkan melalui gambar berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
92 Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri 
93 Andrieansjah Soeparman, S.T., M.M., “Jenis Permohonan, Penilaian Kebaruan, dan Penggunaan Hak Desain Industri 
di Indonesia”, Media HKI Vol. IV/No. 5/Oktober 2007, hal. 12 
94 Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri 
95 Hal ini sudah diterapkan di Jepang, Australia, Amerika Serikat dan Uni Eropa. Di Indonesia mengenai tata cara 
merepresentasikan suatu Desain Industri parsial diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 1 
Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor  31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. 
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1. Keseluruhan kreasi yang diterapkan 

pada produk sebagai satu Desain 

Industri atau  produk utuh atau 

komponen produk yang merupakan 

satu Desain Industri – Satu Produk 

 

2. Sebagian kreasi yang diterapkan pada 

produk sebagai satu Desain Industri – 

Desain Parsial 

 

3. Beberapa produk yang merupakan 

beberapa Desain Industri yang 

merupakan satu kesatuan Desain 

Industri atau sebagai satu Desain 

Industri – Produk Set 

 

Produk: Teko 

Produk: Teko dengan 

perlindungan hanya 

konfigurasi bagian mulut (A) 

dan Gagang (B) yang 

diterapkan pada teko yang 

merupakan satu kesatuan. 

A B 

Produk: Seperangkat Cangkir & 

Teko (Produk Set), dengan 

perlindungan sebagai satu kesatuan 

Desain Industri 

Gambar 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jenis permohonan Desain Industri berpengaruh terhadap penggunaan hak Desain 

Industri dalam penegakan haknya. Sebagaimana diatur dalam undang-undang, bahwa 

hak Desain Industri pada dasarnya diberikan atas dasar permohonan sebagaimana diatur 

dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Selanjutnya telah kita ketahui 

bahwa jenis permohonan Desain Industri ada 2 macam, yaitu satu Desain Industri dan 

beberapa Desain Industri yang merupakan satu kesatuan (Pasal 13 Undang-Undang  

Nomor 31 Tahun 2000).  Tentunya jenis permohonan sangat mempengaruhi lingkup 

substansi dari hak Desain Industri yang diajukan pendaftarannya. Jika kita 

mendaftarkan hak Desain Industri untuk satu produk sebagai satu Desain Industri 

(Pasal 13 a. Undang-Undang  Nomor 31 Tahun 2000), akan berbeda lingkup 

penggunaan haknya dengan apabila kita mendaftar beberapa produk yang merupakan 

satu kesatuan Desain Industri (Pasal 13 b. Undang-Undang  Nomor 31 Tahun 2000). 

Untuk mempermudah penjelasan penggunaan hak Desain Industri dapat dilihat 

pada Gambar berikut ini: 

Gambar 3 
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Sumber: Bulletin “IP Community no.8”, March 2005, APIC-JIII Japan, pg. 37 

Bahwa dari Gambar 3 di atas dapat terlihat pada ada 3 jenis permohonan Desain 

Industri yang masing-masing merupakan satu Desain Industri (sebagaimana Pasal 13 

huruf a Undang-Undang  Nomor 31 Tahun 2000), yaitu:  

a) Produk Utuh (Whole) – Mesin Pembuat Jus (Juicer) 

b) Komponen atau bagian dari utuh yang terlepas dari produk utuhnya (Component) – 

Mangkok yang merupakan komponen lepasan Juicer (Cup) 

c) Sebagian kreasi yang tidak terlepas dari produk utuh (Portion) – Sebagian kreasi 

yang diterapkan pada Juicer yang tidak terlepas dari produk utuhnya, dalam hal ini 

Juicer. 

 

Masing-masing jenis permohonan merupakan permohonan Desain Industri 

tersendiri dan penggunaan haknyapun berbeda. Dalam gambar dijelaskan bahwa: 

a) Apabila kita memiliki suatu hak Desain Industri dari jenis permohonan yang utuh 

(whole) (dalam gambar berupa Juicer), kita hanya dapat menggunakan hak Desain 

Industri kita terhadap produk lain di pasaran yang memiliki kesamaan Desain 

Industri dari jenis produk yang sama (Juicer).  (dalam gambar hak Desain Industri 

hanya dapat digunakan terhadap A saja). 

b) Apabila kita memiliki suatu hak Desain Industri dari jenis permohonan komponen 

atau bagian dari utuh yang terlepas dari produk utuhnya (Component) (dalam 

gambar berupa mangkok Juicer (cup)), kita dapat menggunakan hak Desain Industri 

kita terhadap produk utuh lain di pasaran yang menggunakan komponen lepasan 

yang memiliki kesamaan dengan yang kita daftarkan tersebut dan tentunya dapat 

digunakan juga terhadap produk komponen lain di pasaran yang memiliki kesamaan 

dengan komponen yang kita daftarkan. (dalam gambar hak Desain Industri dapat 

digunakan terhadap A, B dan C).  

c) Apabila kita memiliki suatu hak Desain Industri dari jenis permohonan sebagian  

kreasi yang tidak terlepas dari produk utuh (Portion) (dalam gambar sebagian kreasi 

yang diterapkan pada Juicer yang tidak terlepas dari produk utuhnya), kita dapat 

menggunakan hak Desain Industri kita terhadap produk utuh sejenis lainnya (Juicer) 

di pasaran yang menerapkan sebagian kreasi yang memiliki kesamaan dengan 

sebagian kreasi yang kita daftarkan dengan tidak terlepas dari produk utuhnya 

(Juicer). (dalam gambar hak Desain Industri dapat digunakan terhadap A dan C).  
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Hak Desain Industri Desain Industri Lain Di Pasaran 

Penggunaan Hak 

Bagaimana lingkup substansi hak Desain Industri untuk jenis permohonan berupa 

beberapa Desain Industri yang merupakan satu kesatuan Desain Industri (Pasal 13 b. 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000)? Dalam penjelasan disebutkan bahwa 

seperangkat cangkir dan teko (beberapa Desain Industri yang merupakan satu kesatuan) 

adalah juga satu Desain Industri. Ini berarti seperangkat cangkir dan teko secara utuh 

sebagai suatu produk set diperlakukan sebagai satu Desain Industri. Artinya apabila kita 

mengajukan permohonan untuk permohonan Desain Industri seperangkat cangkir dan 

teko dalam satu permohonan Desain Industri, maka lingkup hak Desain Industri yang 

kita miliki hanya dapat digunakan terhadap seperangkat cangkir dan teko (produk set) 

yang menggunakan hak Desain Industri milik kita yang ada di pasaran.  

Bagaimana apabila ada yang memproduksi dan menjual produk cangkir yang 

sama dengan salah satu produk cangkir dari Produk Set berupa seperangkat cangkir dan 

teko yang kita miliki hak Desain Industrinya? Dengan didasarkan pasal 10 Undang-

undang  Nomor 31 Tahun 2000 dan Pasal 13 Undang-Undang  Nomor 31 Tahun 2000, 

tentunya apabila kita hanya memiliki pendaftaran Desain Industri hanya untuk 

seperangkat cangkir dan teko, kemudian ada orang lain yang memproduksi dan menjual 

hanya tekonya saja, kita tidak dapat menggunakan hak Desain Industri seperangkat 

cangkir dan teko kita terhadap produk teko yang beredar tersebut. Sebaliknya apabila 

kita mempunyai hak Desain Industri untuk produk teko (satu Desain Industri), 

kemudian ada orang lain yang memproduksi dan menjual seperangkat cangkir dan teko 

yang cangkirnya sama dengan desain teko yang hak Desain Industri milik kita, maka 

kita dapat menggunakan hak Desain Industri tersebut hanya terhadap teko yang 

diproduksi dan dijual sebagai bagian dari seperangkat cangkir dan teko yang 

diperjualbelikan tanpa seijin kita selaku pemegang hak Desain Industri sebagaimana 

diperlihatkan pada Gambar 4 berikut ini. 

Gambar 4 
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Dari gambaran di atas dapat kita simpulkan, bahwa perlindungan satu produk 

lebih kuat dari pada perlindungan produk set. Produk set akan efektif apabila desain 

produk set tersebut merupakan pengembangan dari satu jenis produk yang kemudian 

kita kembangkan menjadi set. Sedangkan apabila secara satuan produk (cangkir dan 

teko secara sendiri-sendiri) merupakan desain yang baru, maka pendaftaran untuk 

satuan produk secara sendiri-sendiri tersebut menjadi lebih komprehensif dan efektif 

dibandingkan hanya mendaftarkan untuk produk set saja.   

 

3. Administrasi dan Prosedur Pendaftaran Desain Industri 

Pemeriksaan terhadap permohonan hak atas Desain Industri mencakup dua hal, 

yaitu:  

a. pemeriksaan administratif 

b. pemeriksaan substantif. 

 

Di Indonesia yang melakukan pemeriksaan terhadap permohonan hak atas Desain 

Industri adalah Direktorat Jenderal HKI yang berada di bawah Departemen Hukum dan 

HAM RI. Dengan kata lain, hak atas Desain Industri diberikan oleh negara. Namun 

negara tidak memberikan begitu saja, tanpa adanya pihak yang meminta  secara 

normatif. Disyaratkan untuk lahirnya hak tersebut harus dilakukan dengan cara dan 

prosedur tertentu, antara lain disyaratkan melalui suatu permohonan dengan ketentuan 

sebagai berikut:
96

  

1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat 

Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

Desain Industri. 

2) Permohonan sebagaimana dimaksudkan harus ditandatangani oleh pemohon atau 

kuasanya. 

3) Dalam surat permohonan harus memuat: 

a. Tanggal, bulan dan tahun surat permohonan; 

b. Nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan pendesain; 

c. Nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan pemohon; 

d. Nama dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa; 

dan  

                                                 
96 Pasal 11 Undang-Undang No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri. 
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e. Nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali, dalam hal 

permohonan diajukan dengan hak prioritas. 

4) Permohonan sebagaimana dimaksud harus dilampiri dengan: 

a. Contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari Desain Industri yang 

dimohonkan pendaftarannya; 

b. Surat Kuasa Khusus dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa; 

c. Surat pemyataan bahwa Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya 

adalah milik pemohon atau milik pendesain; 

5) Dalam hal permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu 

pemohon, maka permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu pemohon 

dengan melampirkan persetujuan tertulis daripada pemohon lain. 

6) 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. 

7) Ketentuan tentang tata cara permohonan diatur lebih lanjut dengan Peraturan 

Pemerintah. 

 

Namun demikian, dalam pengajuan permohonan pendaftaran Desain Industri diatur 

ketentuan mengenai persyaratan minimum agar permohonan Desain Industri dapat 

memperoleh Tanggal Penerimaan dan diterima permohonannya, yaitu mengisi formulir 

permohonan, melampirkan gambar atau foto atau contoh fisik  Desain Industri beserta 

uraiannya, dan tanda terima pembayaran permohonan.
97

 Selain persyaratan minimum, 

yang harus dipenuhi adalah:
98

  

1) Surat Pernyataan bahwa desain yang dimohonkan pendaftarannya adalah milik 

Pemohon atau milik Pendesain  

2) Surat Pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa Pemohon berhak 

atas Desain Industri yang bersangkutan (bila Pemohon bukan Pendesain)  

3) Surat Kuasa (bila melalui kuasa/ Konsultan HKI)  

4) Bukti Prioritas bila menggunakan Hak Prioritas (Pemohon dari Luar Negeri)  

 

Pihak yang untuk pertama kali mengajukan permohonan dianggap sebagai pemegang 

hak Desain Industri, kecuali jika terbukti sebaliknya.
99

 

                                                 
97 Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. 
98 Pasal 11 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri 
99 Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. 
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Setiap  permohonan hanya dapat diajukan untuk: 
100

 

a. Satu Desain Industri; atau 

b. Beberapa Desain Industri yang merupakan satu kesatuan Desain Industri atau yang 

memiliki kelas yang sama. 

Untuk pemohon yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia, 

maka permohonan Desain Industri harus diajukan melalui kuasanya.
101

 Pemohon 

sebagaimana dimaksud harus menyatakan dan memilih domisili hukumnya di 

Indonesia.
102

 

Selanjutnya mengenai permohonan dengan menggunakan hak prioritas harus 

diajukan dalam jangka waktu paling lama enam bulan terhitung sejak Tanggal 

Penerimaan permohonan yang pertama kali diterima di negara lain yang merupakan 

anggota Konvensi Paris atau anggota Persetujuan Pembentukan Organisasi 

Perdagangan Dunia.
103

 

Permohonan dengan hak prioritas sebagaimana dimaksud wajib dilengkapi 

dengan dokumen prioritas yang disahkan oleh kantor yang menyelenggarakan 

pendaftaran Desain Industri disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia dalam 

waktu paling lama tiga bulan terhitung setelah berakhirya jangka waktu pengajuan 

permohonan dengan hak prioritas.
104

 

Apabila syarat sebagaimana dimaksud di atas tidak dipenuhi, permohonan 

tersebut dianggap diajukan tanpa menggunakan hak prioritas.
105

 

Selain salinan surat permohonan sebagaimana dimaksudkan dalam uraian di atas, 

Direktorat Jenderal dapat meminta agar permohonan dengan menggunakan Hak 

Prioritas dilengkapi pula dengan:
106

 

a. Salinan lengkap hak Desain Industri yang telah diberikan sehubungan dengan 

pendaftaran yang pertama kali diajukan di negara lain; dan 

b. Salinan sah dokumen lain yang diperlukan untuk mempermudah penilaian bahwa 

Desain Industri tersebut adalah baru. 

Di samping itu Tanggal Penerimaan permohonan juga sangat penting ditentukan, 

sebab hal ini menyangkut titik awal perlindungan terhadap hak tersebut. secara 

normatif Tanggal Penerimaan adalah tanggal diterimanya permohonan tersebut dengan 

                                                 
100 Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. 
101 Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor  31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. 
102 Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor  31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. 
103 Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. 
104 Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor  31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. 
105 Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor  31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. 
106 Pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. 
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syarat pemohon telah:
107

 

c. Mengisi formulir permohonan;  

b.    Melampirkan contoh fisik atau gambar atau foto uraian dari Desain Industri yang 

dimohonkan pendaftarannya; dan  

c.       Membayar biaya permohonan. 

 

Apabila ternyata terdapat kekurangan dalam pemenuhan syarat-syarat dan 

kelengkapan permohonan, Direktorat Jenderal memberitahukan kepada pemohon atau 

kuasanya agar kekurangan tersebut dipenuhi dalam waktu tiga bulan terhitung sejak 

tanggal pengiriman surat pemberitahuan kekurangan tersebut. Jangka waktu 

pemenuhan syarat-syarat dan kelengkapan permohonan tersebut dapat diperpanjang 

untuk paling lama satu bulan atas permintaan permohonan.
108

 

Apabila kekurangan tidak dipenuhi, Direktorat Jenderal memberitahukan secara 

tertulis kepada pemohon atau kuasanya bahwa permohonannya dianggap ditarik 

kembali. Dalam hal permohonan dianggap ditarik kembali, segala biaya yang telah 

dibayarkan kepada Direktorat Jenderal tidak dapat ditarik kembali.
109

 

Permintaan penarikan kembali permohonan Desain Industri dapat diajukan secara 

tertulis kepada Direktorat Jenderal oleh pemohon atau kuasanya selama permohonan 

tersebut belum mendapat keputusan.
110

 

Selama masih terikat dinas aktif hingga selama dua belas bulan sesudah pensiun 

atau berhenti karena sebab apapun dari Direktorat Jenderal, Pegawai Direktorat 

Jenderal atau orang yang karena tugasnya bekerja untuk dan/atau atas nama Direktorat 

Jenderal dilarang mengajukan permohonan, memperoleh, memegang atau memilliki 

hak yang berkaitan dengan Desain Industri, kecuali jika pemilikan tersebut diperoleh 

karena pewarisan.
111

 

Terhitung sejak Tanggal Penerimaan, seluruh pegawai Direktorat Jenderal atau 

orang yang karena tugasnya bekerja untuk dan/atau atas nama Direktorat Jenderal 

berkewajiban menjaga kerahasiaan permohonan sampai dengan diumumkannya 

permohonan yang bersangkutan.
112

 

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

                                                 
107 Pasal 18 Undang-Undang Nomor  31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. 
108 Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor  31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. 
109 Pasal 20 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor  31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. 
110 Pasal 21 Undang-Undang Nomor  31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. 
111 Pasal 22 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. 
112 Pasal 23 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. 
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Desain Industri, asas hukum yang mendasari hak ini adalah:  

a. Asas publisitas 

b. Asas kemanunggalan (kesatuan) 

c. Asas kebaruan 

 

Asas publisitas bermakna bahwa adanya hak tersebut didasarkan pada 

pengumuman atau publikasi di mana masyarakat umum dapat mengetahui keberadaan 

tersebut. Untuk itu hak atas Desain Industri diberikan oleh negara setelah hak tersebut 

terdaftar dalam Berita Resmi Negara. Di sini perbedaan yang mendasar dengan Hak 

Cipta, yang menyangkut sistem pendaftaran deklaratif, sedangkan hak atas Desain 

Industri menganut sistem pendaftaran konstitutif yang memiliki  persamaan dengan 

Paten. 

Untuk pemenuhan asas publisitas inilah diperlukan pemeriksaan oleh badan yang 

menyelenggarakan pendaftaran. 

Tentang asas kemanunggalan, ini bermakna bahwa hak atas Desain Industri tidak 

boleh dipisah-pisahkan dalam satu kesatuan yang utuh untuk satu komponen desain. 

Misalnya kalau desain itu berupa sepatu, maka harus sepatu yang utuh, tidak boleh 

hanya desain telapaknya saja, berbeda jika dimaksudkan desain itu hanya berupa 

telapak saja, maka hak yang dilindungi hanya telapaknya saja. Demikian pula bila 

desain 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 ada dua Desain Industri. 

Untuk asas “kebaruan”, asas ini menjadi prinsip hukum yang juga perlu mendapat 

perhatian dalam perlindungan hak atas Desain Industri. Hanya desain yang benar-benar 

“baru”, yang dapat diberikan hak untuk perlindungan Desain Industri. Ukuran atau 

kriteria “kebaruan” itu adalah apabila Desain Industri yang akan didaftarkan itu tidak 

sama dengan Desain Industri yang telah ada sebelumnya sebagaimana telah dijelaskan 

pada Bab-Bab sebelumnya. 

 Apabila hak atas Desain Industri itu bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama dan kesusilaan atau apabila ternyata 

terdapat kekurangan dalam pemenuhan persyaratan
113

 atau juga permohonan dianggap 

                                                 
113 Tidak memenuhi persyaratan atau kelengkapan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 11, 13, 15, 16, dan 17                
Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. 
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telah ditarik kembali maka Direktorat Jenderal akan menerbitkan keputusan penolakan 

atas permohonan hak tersebut. 

 Pemohon atau kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atas 

keputusan penolakan atau anggapan penarikan kembali permohonan tersebut dalam 

waktu paling lama tiga puluh hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat penolakan 

atau pemberitahuan penarikan kembali permohonan tersebut. 

 Dalam hal pemohon tidak mengajukan keberatan, keputusan penolakan atau 

penarikan kembali oleh Direktorat Jenderal menjadi keputusan yang bersifat tetap. 

 Terhadap keputusan penolakan atau penarikan kembali oleh Direktorat Jenderal, 

pemohon atau kuasanya dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Niaga dengan 

tata cara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang 

Desain Industri. 

Permohonan yang telah memenuhi persyaratan akan diumumkan oleh Direktorat 

Jenderal dengan cara menempatkannya pada sarana yang khusus untuk itu yang dapat 

dengan mudah serta jelas dilihat oleh masyarakat, paling lama tiga bulan terhitung 

sejak Tanggal Penerimaan.
114

 

 

Pengumuman tersebut memuat:
115

  

a. Nama dan alamat lengkap pemohon; 

b. Nama dan alamat lengkap kuasa dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa; 

c. Tanggal dan nomor penerimaan permohonan; 

d. Nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali apabila 

permohonan diajukan dengan menggunakan hak prioritas; 

f. Judul Desain Industri; dan 

g. Gambar atau foto Desain Industri. 

 

Dalam hal permohonan ditolak atau dianggap ditarik kembali, tetapi kemudian 

didaftarkan atas putusan pengadilan, pengumuman dilakukan setelah Direktorat 

Jenderal menerima salinan putusan tersebut.
116

 

Pada saat pengajuan permohonan, Pemohon dapat meminta secara tertulis agar 

pengumuman permohonan ditunda. Penundaan pengumuman tidak boleh melebihi 

waktu dua belas bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan atau terhitung sejak tanggal 

                                                 
114 Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. 
115 Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. 
116 Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. 
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prioritas.
117

 

Sejak tanggal dimulainya pengumuman, setiap pihak dapat mengajukan keberatan 

tertulis yang mencakup hal-hal yang bersifat substantif kepada Direktorat Jenderal 

dengan membayar biaya. Pengajuan keberatan harus sudah diterima oleh Direktorat 

Jenderal paling lama tiga bulan terhitung sejak tanggal dimulainya pengumuman. 

Keberatan diberitahukan oleh Direktorat Jenderal kepada Pemohon. Pemohon dapat 

menyampaikan sanggahan atas keberatan paling lama tiga bulan terhitung sejak tanggal 

pengiriman pemberitahuan oleh Direktorat Jenderal.
118

 

 Dalam hal adanya keberatan terhadap permohonan, dilakukan pemeriksaan 

substantif oleh pemeriksa. Direktorat Jenderal menggunakan keberatan dan sanggahan 

yang diajukan sebagai bahan pertimbangan dalam pemeriksaan untuk memutuskan 

diterima atau ditolaknya permohonan. Direktorat Jenderal berkewajiban memberikan 

keputusan untuk menyetujui atau menolak keberatan dalam waktu paling lama enam 

bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman. Keputusan Direktorat 

Jenderal diberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau kuasanya paling lama tiga 

puluh hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya keputusan tersebut.
119

 

 Pemeriksa adalah Pejabat pada Direktorat Jenderal yang berkedudukan sebagai 

pejabat fungsional, yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Menteri. 

Kepada pemeriksa diberikan jenjang dan tunjangan fungsional sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.
120

 

 Pemohon yang permohonannya ditolak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan 

Niaga dalam waktu paling lama tiga bulan terhitung sejak tanggal pengiriman 

pemberitahuan dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Desain 

Industri. Terhadap permohonan yang ditolak, Pemohon dapat mengajukan secara 

tertulis keberatan beserta alasannya kepada Direktorat Jenderal. Dalam hal Direktorat 

Jenderal berpendapat bahwa permohonan tidak sesuai dengan yang berlaku, pemohon 

dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan penolakan Direktorat Jenderal kepada 

Pengadilan Niaga dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Desain 

Industri.
121

    

 Dalam hal ini tidak terdapat keberatan terhadap permohonan hingga berakhimya 

                                                 
117 Pasal 25 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. 
118 Pasal 26 ayat (2) s.d. (4) Undang-Undang Nomor  31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. 
119 Pasal 26 ayat (5) s.d. (8) Undang-Undang Nomor  31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. 
120 Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor  31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. 
121 Pasal 28 ayat (1) s.d. (3) Undang-Undang Nomor  31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. 
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jangka waktu pengajuan keberatan, Direktorat Jenderal menerbitkan dan memberikan 

Sertifikat Desain lndustri paling lama tiga puluh hari terhitung sejak tanggal 

berakhirnya jangka waktu tersebut. Sertifikat Desain Industri mulai berlaku terhitung 

sejak Tanggal Penerimaan. Pihak yang memerlukan salinan sertifikat Desain Industri 

dapat memintanya kepada Direktorat Jenderal dengan membayar biaya.
122

 

 

4. Penegakan Hukum di Bidang Desain Industri 

 Pemegang hak Desain Industri mempunyai 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.
123

 Apabila ada pihak lain yang 

melanggar hak eksklusif tersebut, maka pemegang hak Desain Industri dapat 

mengajukan gugatan ganti rugi perdata
124

 dan atau tuntutan pidana
125

 baik melalui 

Penyidik Kepolisian Republik Indonesia ataupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil HKI 

(PPNS-HKI)
126

 terhadap pihak yang melanggar haknya tersebut. Selain penyelesaian 

sengketa melalui pengadilan, dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 diatur juga 

penyelesaian perselisihan melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa.
127

 

  Untuk mencegah masuknya produk yang berkaitan dengan pelanggaran Hak 

Desain Industri dan penyimpanan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Desain 

Industri berdasarkan bukti yang cukup, pihak yang haknya dirugikan dapat meminta 

hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara.
128

 Penetapan 

sementara ini adalah hal baru dalam praktek hukum di Indonesia guna memenuhi 

ketentuan dalam Pasal 44 perjanjian TRIPs. 

 

Pembatalan Pendaftaran 

Walaupun sudah mendapatkan sertifikat hak Desain Industri, bukan berarti hak 

tersebut tidak dapat dibatalkan. Pihak yang berkepentingan dapat mengajukan 

pembatalan hak Desain Industri melalui Pengadilan Niaga dengan alasan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang 

Desain Industri, dan apabila tidak puas dengan hasil Putusan Pengadilan Niaga dapat 

                                                 
122 Pasal 29 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor  31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. 
123 Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. 
124 Pasal 46 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. 
125 Pasal 54 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. 
126 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. 
127 Pasal 47 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. 
128 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. 
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diajukan kasasi ke Mahkamah Agung yang tata cara dan lamanya proses berperkara 

juga diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini.
129

     

Ada dua cara pembatalan pendaftaran hak atas Desain Industri pertama atas dasar 

permintaan pemegang hak Desain Industri, kedua atas dasar gugatan. 

Atas dasar yang pertama, pembatalan itu dilakukan atas permintaan tertulis yang 

diajukan oleh pemegang hak Desain Industri kepada Direktorat Jenderal. Pembatalan 

hak Desain Industri sebagaimana dimaksud tidak dapat dilakukan apabila penerima 

lisensi hak Desain Industri yang tercatat dalam Daftar Umum Desain Industri tidak 

memberikan persetujuan secara tertulis yang dilampirkan pada permohonan pembatalan 

pendaftaran tersebut. Keputusan pembatalan hak Desain Industri diberitahukan secara 

tertulis oleh Direktorat Jenderal kepada: 

a. Pemegang Desain Industri: 

b. Penerima lisensi jika telah dilisensikan sesuai dengan catatan dalam Daftar 

Umum Desain Industri; 

c. Pihak yang mengajukan pembatalan dengan menyebutkan bahwa hak Desain 

Industri yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku lagi terhitung sejak tanggal 

keputusan pembatalan.  

 

Keputusan pembatalan pendaftaran dicatatkan dalam Daftar Umum Desain 

Industri dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri. Selanjutnya pembatalan 

atas dasar gugatan dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan kepada Pengadilan 

Niaga atas dasar tidak adanya unsur “kebaruan” dan desain itu bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama atau kesusilaan. 

Putusan Pengadilan Niaga tentang pembatalan pendaftaran hak Desain Industri 

disampaikan kepada Direktorat Jenderal paling lama empat belas hari setelah tanggal 

putusan diucapkan. 

Tata cara yang harus dilalui sebagai prosedur dalam mengajukan gugatan tersebut 

adalah sebagai berikut:  

1) Gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri diajukan kepada Ketua Pengadilan 

Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat.  

2) Dalam hal ini tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, gugatan tersebut 

diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. 

3) Panitera mendaftarkan gugatan pembatalan pada tanggal gugatan yang 

                                                 
129 Pasal 38 s.d. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000  Tentang Desain Industri. 
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bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang 

ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran 

gugatan. 

4) Panitera menyampaikan gugatan pembatalan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam 

jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak didaftarkan. 

5) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal gugatan 

pembatalan didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan 

hari sidang. 

6) Sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan diselenggarakan dalam jangka waktu 

paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan. 

7) Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah 

gugatan pembatalan pendaftaran. 

8) Putusan atas gugatan pembatalan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) 

hari setelah gugatan  didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga 

puluh) hari atas Persetujuan Ketua Mahkamah Agung. 

9) Putusan atas gugatan pembatalan yang memuat secara lengkap pertimbangan 

hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka 

untuk umum dan dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan 

tersebut diajukan suatu upaya hukum. 

10) Salinan putusan Pengadilan Niaga wajib disampaikan oleh juru sita kepada para 

pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan pembatalan 

diucapkan. 

 

Akibat Hukum Pembatalan Pendaftaran 

- Pembatalan pendaftaran Desain Industri menghapuskan segala akibat hukum yang 

berkaitan dengan hak Desain Industri dan hak-hak lain yang berasal dari Desain 

Industri tersebut. 

- Dalam hal pendaftaran Desain Industri dibatalkan berdasarkan gugatan, penerima 

lisensi tetap berhak melaksanakan lisensinya sampai dengan berakhimya jangka 

waktu yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi. 

- Penerima lisensi tidak lagi wajib meneruskan pembayaran royalti yang 

seharusnya masih wajib dilakukannya kepada pemegang hak Desain Industri yang 

haknya dibatalkan, tetapi wajib mengalihkan pembayaran royalti untuk sisa 

jangka waktu lisensi yang dimilikinya kepada pemegang hak Desain Industri yang 
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sebenarnya. 

- Pemegang hak Desain Industri atau penerima lisensi dapat menggugat siapa pun 

yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan yang tanpa 

persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, 

mengedarkan barang yang merupakan hak Desain Industri yang dimilikinya. 

   

Upaya Hukum Kasasi 

- Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud hanya dapat 

dimohonkan kasasi. 

- Permohonan kasasi diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal 

putusan yang dimohon kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak 

dengan mendaftarkan kepada panitera yang telah memutuskan gugatan tersebut. 

- Panitera mendaftar permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang 

bersangkutan diajukan dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang 

ditandatangani oleh panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal 

penerimaan pendaftaran. 

- Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi pada panitera dalam waktu 

14 (empat belas) hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan. 

- Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi kepada pihak 

termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah permohonan kasasi didaftarkan. 

- Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera paling 

lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi dan 

panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi 

paling lama 2  (dua) hari setelah kontra memori kasasi diterimanya. 

- Panitera wajib menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi dan atau kontra 

memori kasasi beserta berkas perkara yang bersangkutan kepada Mahkamah 

Agung paling lama 7 (tujuh) hari setelah lewatnya jangka waktu sebagaimana 

dimaksud di atas. 

- Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas permohonan kasasi dan menetapkan 

hari sidang paling lama 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima 

oleh Mahkamah Agung. 

- Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan paling lama 60 (enam 

puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. 

Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) 
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hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. 

- Putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud yang memuat secara 

lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan 

dalam sidang yang terbuka untuk umum. 

- Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kepada panitera 

paling lama 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan kasasi 

diucapkan. 

- Juru sita wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada pemohon kasasi dan 

termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah putusan kasasi diterima. 

- Direktorat Jenderal mencatat putusan atas gugatan pembatalan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap dalam Daftar Umum Desain lndustri dan 

mengumumkannnya dalam Berita Resmi Desain lndustri. 

 

Gugatan dan Penyelesaian Sengketa: 

a. Gugatan ganti rugi; dan/atau 

b. Penghentian semua perbuatan sesuai dengan yang melekat di atasnya. 

c. Gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Niaga.  

d. Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksudkan di atas para pihak dapat 

menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau altematif penyelesaian 

sengketa. 

 

Penetapan Sementara Pengadilan 

Berdasarkan bukti yang cukup, pihak yang haknya dirugikan dapat meminta 

Hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara tentang: 

a. Pencegahan masuknya produk yang berkaitan dengan pelanggaran hak desain 

industri. 

b. Penyimpanan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak Desain Industri. 

 

Dalam hal surat penetapan sementara telah dilaksanakan, Pengadilan Niaga 

segera memberitahukan kepada pihak yang dikenai tindakan dan memberikan 

kesempatan kepada pihak tersebut untuk didengar keterangannya. Dalam hal Hakim 

Pengadilan Niaga telah menerbitkan surat penetapan sementara, Hakim Pengadilan 

Niaga yang memeriksa sengketa tersebut harus memutuskan untuk mengubah, atau 

menguatkan penetapan dalam waktu paling lama 30 hari sejak dikeluarkannya surat 
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penetapan sementara pengadilan tersebut. 

 

Dalam hal penetapan sementara Pengadilan Niaga dibatalkan, pihak yang merasa 

dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang meminta penetapan sementara 

pengadilan atas segala kerugian yang ditimbulkan oleh penetapan sementara pengadilan 

tersebut. 

 

Tuntutan Pidana 

Tindak pidana terhadap pelanggaran hak atas Desain Industri merupakan delik 

aduan, jadi bukan delik biasa. Penyidikan hanya dapat dilakukan bila ada pengaduan 

dari yang berhak, yakni pemegang hak atau penerima hak. 

Ada banyak perdebatan di kalangan ahli hukum tentang penempatan delik aduan 

atas tindak pidana terhadap hak atas Desain Industri (termasuk juga hak atas kekayaan 

intelektual lainnya, kecuali Hak Cipta) antara lain ada pendapat yang mengatakan 

karena hak atas Desain Industri adalah merupakan hak privat seseorang. Jadi apabila 

ada pelanggaran atas hak tersebut maka yang dirugikan hanya si pemilik hak, jadi tidak 

merugikan kepentingan umum. Padahal tidak ada bedanya seseorang yang melakukan 

pencurian atas barang yang dimiliki oleh orang lain, justru dalam KUH Pidana 

Indonesia ditetapkan sebagai delik biasa. Dalam Persetujuan TRIPs ditentukan bahwa, 

‖Recognizing that intellectual property rights are private rights‖.
130

 

Penempatan delik aduan terhadap kejahatan yang obyeknya adalah hak kekayaan 

intelektual termasuk hak atas Desain Industri adalah merupakan kekeliruan oleh karena 

tidak menutup kemungkinan si pemegang hak tidak mengetahui bahwa haknya telah 

dilanggar oleh karena peristiwa pelanggaran itu terjadi di tempat yang jauh dari tempat 

tinggalnya. Tentu saja dalam kasus ini si pemilik hak terus menerus dirugikan tetapi ia 

tidak mengetahuinya. Bila kejahatan itu termasuk pada delik aduan maka si pelaku 

tindak pidana tersebut tidak dapat dijatuhi hukuman selama pemilik tidak melakukan 

pengaduan. 

 

C. Kendala dan Hambatan dalam Implementasi Undang-Undang Desain 

Industri 

Sistem perlindungan Desain Industri yang terdapat dalam Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri secara eksplisit hanya mensyaratkan 

                                                 
130 Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement) (1994) (Geneva: WIPO, 1997) hal. 
14 
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“kebaruan” saja tanpa persyaratan “keaslian” atau originality sebagaimana tercantum 

dalam Pasal 2 Undang-undang Desain Industri sebagai berikut: 

 

Pasal 2 ayat (1) berbunyi: 

“Hak desain industri diberikan untuk desain industri yang baru” 

Pasal 2 ayat  (2) berbunyi: 

“Desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan dan desain 

industri  tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada 

sebelumnya.” 

 

Istilah “sama secara signifikan” tidak diatur dalam Undang-Uundang Desain 

Industri dan tidak dapat diterapkan sebagaimana dalam kasus Merek yang mengenal 

istilah “persamaan dalam pokoknya” maupun persamaan pada keseluruhannya. 

Menurut Pasal 2 ayat (2) di atas, Desain Industri yang mendapat perlindungan 

diberikan untuk Desain Industri yang memiliki “kebaruan”. Desain Industri dianggap 

“baru” apabila pada Tanggal Penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan 

pengungkapan yang telah ada sebelumnya, baik melalui pengumuman secara nyata atau 

melalui cara apapun. Maksud pengungkapan sebelumnya dalam Pasal 2 ayat (3) adalah 

pengungkapan desain industri yang sebelum Tanggal Penerimaan atau tanggal prioritas 

apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas,
131

 telah diumumkan atau digunakan 

di Indonesia atau di luar Indonesia. 

Sementara ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Desain Industri mengatur bahwa 

suatu Desain Industri tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu 

paling lama 6 (enam) bulan sebelum Tanggal Penerimaan, Desain Industri tersebut 

telah dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional maupun internasional di Indonesia 

atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi; atau telah digunakan di 

Indonesia oleh Pendesain dalam rangka percobaan dengan tujuan pendidikan, penelitian 

atau pengembangan.  

Ketentuan Pasal 2 dapat menimbulkan multi-interpretasi terkait dengan arti 

“kebaruan”, dimana dalam Pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa Desain Industri dianggap 

“baru” apabila pada Tanggal Penerimaan, Desain Industri tersebut “tidak sama” dengan 

pengungkapan yang telah ada sebelumnya, tanpa adanya penjelasan lebih lanjut 

mengenai maksud kata “tidak sama” yang tertulis dalam Pasal 2 ayat (2) tersebut. 

Dalam prakteknya terjadi dua penafsiran terhadap kata “tidak sama” tersebut, dimana 

                                                 
131 Lihat Pasal 2 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri 
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penafsiran pertama adalah “tidak sama secara signifikan” sebagaimana diatur dalam 

Pasal 25 ayat (1) Persetujuan TRIPs yang memberikan ketentuan bahwa Desain 

Industri dianggap “baru” apabila berbeda secara signifikan dengan pengungkapan 

sebelumnya atau kombinasi dari fitur-fitur desain sebelumnya sedangkan penafsiran 

kedua adalah tidak sama persis (tidak identik).  

Dalam melakukan penilaian “kebaruan” tentunya tidak terlepas dari definisi 

Desain Industri sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 31/2000 tentang 

Desain Industri. Unsur kreasi yang memberikan kesan estetis dan produk harus dipakai 

dalam mempertimbangkan “kebaruan” Desain Industri. Unsur kreasi Desain Industri 

dapat berupa produk dan pola, baik dalam wujud tiga dimensi maupun dua dimensi, 

sedangkan unsur produk adalah jenis-jenis produk industri tempat diterapkannya kreasi 

Desain Industri tersebut.
132

 

Dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain 

Industri ditentukan  bahwa dalam hal tidak terdapat keberatan terhadap permohonan 

hingga berakhirnya jangka waktu pengajuan keberatan, Direktorat Jenderal 

menerbitkan dan memberikan sertifikat Desain Industri paling lama 30 (tiga puluh) hari 

terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu tersebut. Dengan tidak diperiksanya 

permohonan karena tidak ada keberatan yang diajukan, maka tidak dapat diketahui 

“kebaruan” dari Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya. Apakah hak atas 

Desain Industri yang diberikan kepada pemohon benar-benar “baru” atau tidak. 

Adapun bunyi ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Desain Industri adalah sebagai 

berikut: 

“Dalam hal tidak terdapat keberatan terhadap permohonan hingga berakhirnya 

jangka waktu pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 

(2), Direktorat Jenderal menerbitkan dan memberikan sertifikat Desain Industri 

paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka 

waktu tersebut.” 

 

Tidak dilakukannya pemeriksaan substantif terhadap setiap permohonan Desain 

Industri dikarenakan tidak adanya keberatan dari pihak lain telah menjadi salah satu 

                                                 
132 Andrieansjah Soeparman, op.cit.,  hal. 12. Lihat juga Cita Citrawinda, “Sisi Lemah UU Desain Industri”, majalah 
Mahkamah Edisi 2 Oktober 2008 h. 37, bahwa “…penafsiran kata “berbeda” dalam praktik selama ini tidak diartikan 
dengan “tidak sama secara signifikan”…walaupun berbeda sedikit saja, maka hal tersebut dianggap tidak sama 
sehingga dapat dianggap sebagai desain yang baru. Suatu desain dapat dikatakan “sama” apabila dua desain yang 
diperbandingkan adalah benar-benar 100% sama. Apabila ada sedikit unsur yang berbeda, maka hal tersebut masih 
tetap dapat dikatakan baru. Dengan kata lain, walaupun mirip, hal tersebut tetap dianggap tidak sama. Dengan 
adanya penafsiran seperti ini, maka kriteria “kebaruan” yang diatur  dalam Undang-Undang Desain Industri 
berpotensi menimbulkan konflik karena banyak produk yang beredar memiliki persamaan, tetapi pemegang sertifikat 
Desain Industri sulit menuntut pihak lain yang dianggap melanggar, karena untuk dapat dikategorikan melanggar, 
desain pihak lain tersebut harus benar-benar “sama” 
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permasalahan mendasar dalam implementasi Undang-undang Desain Industri. Dengan 

tidak adanya pemeriksaan substantif, berarti terhadap setiap permohonan Desain 

Industri harus dikabulkan dan pendaftar dapat menerima sertifikat Desain Industri. 

Sistem yang demikian berpotensi menimbulkan banyak kasus di bidang Desain 

Industri. Kelemahan substansi dari Undang-Undang Desain Industri ini dalam 

prakteknya membuka peluang dan banyak dimanfaatkan oleh para pemohon yang 

beritikad tidak baik yang dengan sengaja mendaftarkan Desain Industri yang sudah 

tidak lagi memiliki “kebaruan”. Sebagai contoh kasus tentang regulator gas yang pada 

17 Desember 1998 dimuat dalam Harian Suara Pembaruan dan terdaftar dalam Daftar 

Umum Hak Cipta Nomor 017571 tanggal 20 Mei 1996 yang diumumkan pertama kali 

pada 23 September 1995 di Jakarta, kemudian mengajukan permohonan pendaftaran 

Desain Industri pada tanggal 18 Oktober 2001 dengan Nomor Agenda A00200100930 

yang apabila tidak ada keberatan selama proses pengumuman akan mendapatkan hak 

Desain Industri, karena tidak dilakukan pemeriksaan substantif terutama terhadap 

“kebaruan” Desain Industri tersebut.
133

 

Demikian pula pada kasus lain ada beberapa desain yang sebenarnya sudah tidak 

baru dan telah diketahui masyarakat sebelum Tanggal Penerimaan permohonan, karena 

tidak ada keberatan maka dimungkinkan untuk diberikan hak Desain Industri, dan hal 

ini akan menimbulkan keresahan di masyarakat. Contohnya adalah tiga permohonan 

Desain Industri  Gambar 5 berikut ini yang walaupun tidak ada keberatan, dikarenakan 

memungkinkan mengganggu terhadap ketertiban umum akhirnya ditolak oleh 

Direktorat Jenderal HKI.
134

 

Gambar 5 

 

 

 

 

  

Pasal 25 ayat (1) menentukan sebagai berikut:  

“Permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 dan Pasal 11 diumumkan oleh Direktorat Jenderal dengan cara 

menempatkannya pada sarana yang khusus untuk itu yang dapat dengan mudah 

                                                 
133 Gunawan Suryomurcito, “Aspek Hukum Desain Industri”,  Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya:  Prosiding 
Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya Tahun 2004  Tim Editor 
Emmy Yuhassarie dan Tri Harnowo, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2004) hal. 161. 
134 Sumber Direktorat Jenderal HKI. 
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serta jelas terlihat oleh masyarakat, paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak 

Tanggal Penerimaan”.  

 

Untuk permohonan Desain Industri yang telah memenuhi persyaratan akan 

diumumkan oleh Direktorat Jenderal dengan cara menempatkannya pada sarana yang 

khusus yang dapat dengan mudah serta jelas dapat dilihat oleh masyarakat
135

. Namun 

demikian, kendala yang dihadapi dalam praktek, pengumuman Desain Industri hanya 

ditempatkan pada suatu papan pengumuman yang hanya tersedia di Direktorat Jenderal 

HKI, Tangerang. Cara pengumuman seperti ini tidak memungkinkan bagi mereka yang 

berkepentingan atau masyarakat untuk datang ke Direktorat Jenderal HKI setiap kali 

ada pengumuman, khususnya bagi mereka yang bertempat tinggal di luar Tangerang 

atau di luar provinsi. Karena keterbatasan pengumuman ini, maka Desain-Desain 

Industri yang diumumkan yang mungkin telah lama digunakan oleh masyarakat atau 

dimiliki oleh pihak lain sangatlah tidak mungkin untuk mendapat keberatan pada masa 

pengumuman. Akibatnya Desain Industri yang tidak layak untuk diberikan hak 

eksklusif dapat diberi hak Desain Industri oleh Direktorat Jenderal HKI
136

. 

Kelemahan sistem pengumuman ini adalah bahwa jangka waktu pengumuman 

terlalu singkat untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat melihat 

pengumuman serta mengetahui bahwa ada suatu permohonan Desain Industri yang 

diajukan. Sistem manual yang menempatkan pada pengumuman secara konvensional 

pada papan pengumuman di Direktorat Jenderal HKI tidak memungkinkan bagi 

masyarakat untuk melihatnya, sehingga banyak permohonan harus dikabulkan karena 

tidak ada yang mengajukan keberatan/oposisi. Banyak Desain Industri yang tidak baru 

terpaksa harus dikabulkan karena tidak dilakukan pemeriksaan substantif. 

Ditinjau dari aspek substansi Undang-Undang Desain Industri, masih terdapat 

pasal-pasal yang mengandung kelemahan dalam implementasinya. Kelemahan lainnya 

dari  implementasi Undang-Undang Desain Industri yaitu masih banyak peraturan 

pelaksanaan dari Undang-Undang Desain Industri yang belum diterbitkan oleh 

Pemerintah yaitu Keputusan Presiden Mengenai Syarat dan Tata Cara Pemberian 

Salinan Desain Industri; Keputusan Presiden Mengenai Pencatatan Perjanjian Lisensi; 

Keputusan Presiden mengenai Persyaratan, Jangka Waktu dan Tata Cara Pembayaran 

Biaya; dan Peraturan Pemerintah mengenai Pengajuan Permohonan, Pengajuan 

Keberatan atas Permohonan, Permintaan Petikan Daftar Umum Desain Industri, 

                                                 
135 Lihat Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri 
136 Ir. Robinson Sinaga., S.H., LL.M, op.cit., hal. 21. 
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Permintaan Dokumen Prioritas Desain Industri, Permintaan Salinan Sertifikat Desain 

Industri, Pencatatan Pengalihan Hak,  Pencatatan Perjanjian Lisensi serta Permintaan 

lain-lain. 

 Terdapat kelemahan prosedural substansi Undang-Undang Desain Industri, yaitu: 

3. Banyak Desain Industri terdaftar pada Direktorat Jenderal HKI yang sebenarnya 

tidak memiliki “kebaruan” karena sudah diproduksi oleh beberapa pihak 

perusahaan yang berasal dari Indonesia maupun di luar negeri, sehingga sudah 

diketahui oleh umum; 

4. Ada “itikad tidak baik” dari pihak-pihak pemohon yang dengan sengaja 

mendaftarkan Desain Industri yang sudah tidak memiliki “kebaruan”, sudah 

diketahui oleh umum atau sudah beredar dalam lingkungan bisnis serupa. 

 

“Kebaruan” dari Desain Industri tidak diakui apabila si pemilik Desain Industri 

tersebut telah membuat dan memakainya sebelum pendaftaran Desain Industri diajukan 

pada Direktorat Jenderal HKI. 

Ada kesan bahwa pendaftaran Desain Industri telah digunakan sebagai sarana 

untuk menekan persaingan dagang, dan disalahgunakan untuk memperoleh 

perlindungan hukum bagi desain-desain yang sebenarnya tidak layak untuk didaftarkan 

karena “tidak baru” maupun secara substansi tidak memenuhi kriteria sebagai karya 

Desain Industri.
137

 

Pada kasus-kasus gugatan pembatalan terhadap suatu Desain Industri terdaftar, 

diharapkan para penegak hukum dan pihak-pihak terkait dengan proses penegakan 

hukum dapat benar-benar melaksanakan penegakan hukum dengan mencari kebenaran 

materiil. Sebaliknya, dalam prakteknya justru seringkali para penegak hukum 

mendasarkan kebenaran pada kebenaran formal karena mengandalkan semata-mata 

hanya pada sertifikat Desain Industri. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
137 Gunawan Suryomurcito, op. cit.  hal. 171. 
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BAB III 

PERAN PEMERINTAH DALAM MENUMBUHKEMBANGKAN                                     

DAN MELINDUNGI DESAIN INDUSTRI 

 
 

A. Pengembangan 

Globalisasi adalah integrasi yang tidak dapat ditawar-tawar lagi dari pasar, negara 

dan teknologi yang memungkinkan setiap individu, perusahaan, dan bangsa atau negara 

untuk mencapai seluruh dunia dengan lebih jauh, lebih cepat, lebih murah. Ide di 

belakang globalisasi yang mengendalikannya adalah kapitalisme pasar bebas - semakin 

anda membiarkan kekuatan pasar berkuasa dan semakin anda membuka perekonomian 

anda bagi perdagangan bebas dan kompetisi, perekonomian anda akan semakin efisien 

dan pesat. Globalisasi berarti penyebaran kapitalisme ke setiap pasar di dunia. 

Karenanya globalilasi juga memiliki aturan perekonomian tersendiri-peraturan yang 

bergulir seputar pembukaan, deregulasi, privatisasi perekonomian, guna membuatnya 

lebih kompetitif dan atraktif bagi investasi luar negeri.
138

 

Prinsip globalisasi cenderung merupakan prinsip liberalisasi perdagangan yang 

diupayakan secara bersama-sama oleh negara-negara di dunia telah menimbulkan 

interdependensi dan integrasi perdagangan di antara bangsa-bangsa di dunia, termasuk 

perdagangan di Indonesia. Prinsip perdagangan bebas tersebut ditetapkan melalui 

kesepakatan dalam Agreement Establishing the World Trade Organization (perjanjian 

WTO) dan ASEAN Free Trade Area (AFTA) yang disepakati oleh negara-negara 

anggota ASEAN. Organisasi Perdagangan Dunia (“World Trade Organization‖- 

“WTO”) merupakan organisasi internasional yang dihasilkan dalam Perundingan 

Putaran Uruguay (Uruguay Round), yang diselenggarakan dalam kerangka General 

Agreement on Tariff and Trade (GATT), yang dimulai pada September 1986 di Punta 

del Este, Uruguay dan berakhir pada 15 April 1994 di Marrakesh, Maroko.  

WTO mulai beroperasi sebagai organisasi internasional pada tanggal 1 Januari 

1995. WTO disebut sebagai pendukung vital untuk memperkuat kerjasama ekonomi 

                                                 
138 Thomas L. Friedman, Memahami Globalisasi Lexus dan Pohon Zaitun, (Bandung: Penerbit ITB, 2002), hal. 9 
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dunia dan juga sebagai salah satu organisasi internasional terpenting di bidang 

perekonomian internasional, disamping organisasi internasional lainnya. Hal ini dapat 

diamati dari pendapat Peter D. Sutherland, mantan Direktur Jenderal GATT yang 

disampaikan pada World Economic Forum, bahwa: 

 “Money, Finance and Trade have all to be  treated in an integrated way. The 

resources that can be mobilized by the World Bank in support of the development 

of essential infrastructure and enterprise are vital, especially to give a lead to 

promising private sector initiatives. The IMF‘s role of guiding macro-economic 

and monetary policy is crucial one. And the new WTO will over and above all its 

other specific tasks – provide a much-needed means of gauging the 

appropriateness and effectiveness of micro-economic policies through their 

impact on trade and consistency with multilateral rules.‖
139

 

 

Fungsi WTO sebagai pengganti GATT menetapkan aturan perdagangan 

internasional, dimana tujuan utamanya adalah meliberalisasikan perdagangan 

internasional dan menjadikan perdagangan bebas sebagai landasan perdagangan 

internasional untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan 

umat manusia.
140

 Saat ini substansi pengaturan yang ditangani WTO diperluas 

mencakup bidang-bidang  baru (new issues) yang sebelumnya tidak pernah dimuat 

dalam GATT, seperti masalah perlindungan HKI,  masalah kebijakan di bidang 

investasi yang mempunyai dampak terhadap perdagangan, dan masalah perdagangan 

jasa (“General Agreements on Trade in Services” – “GATS”). 

Ketentuan bidang investasi tersebut dapat dilihat dari dua jenis perjanjian yang 

menjadi lampiran (annex) dari Perjanjian Pendirian WTO, sebagaimana terdapat pada 

Trade-Related Investment Measures (TRIMs) dan GATS.
141

 Dalam TRIMs diatur 

mengenai ketentuan-ketentuan investasi yang berkaitan dengan perdagangan barang. 

Pasal 1 Agreement on Trade-Related Investment Measures menyatakan, bahwa “This 

Agreement applies to investment measures related to trade in goods only.” Pada 

dasarnya TRIMs tersebut merupakan penegasan kembali pengaturan mekanisme 

pelaksanaan ketentuan yang berkaitan dengan aturan GATT 1947, khususnya mengenai 

                                                 
139 Peter D. Sutherland, “Global Trade – The Next Challenge,” Pidato disampaikan pada World Economic Forum, Davos, 
tanggal 28 Januari 1994. 
140 Daniel S. Ehrenberg, “The Labor Link: Applying the International Trading System to Enforce Violation of Forced 
and 
Child Labor,” Yale Journal International Law Vol. 20, 1995, hal. 391. 
141 Perjanjian Pendirian WTO mempunyai beberapa Lampiran, yaitu Lampiran 1A mengenai Multilateral Trade 
Agreements on Trade in Good (MTA). Lampiran 1B mengenai General Agreement on Trade in Servicees (GATS). Lampiran 
1C mengenai Trade-Related Aspects of Intellectual Property Right (TRIPs). Lampiran 2 mengenai Understanding on Rules 
and Procedures Governing the Settlement of Disputes. Lampiran 3 mengenai Trade Policy Review Mechanism (TPRM) dan 
Lampiran 4 mengenai Plurilateral Trade Agreements (PTA). 
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ketentuan Pasal III dan XI yang mengatur 2 (dua) hal pokok. Pertama, agar negara-

negara tidak menerapkan kebijaksanaan yang membatasi volume atau nilai impor dari 

suatu perusahaan untuk dapat memperoleh atau menggunakannya bagi suatu jumlah 

yang dikaitkan kepada tingkat produk yang diekspornya (trade balancing requirement). 

Kedua, menerapkan kebijaksanaan yang menentukan investor asing untuk 

menggunakan sebagian dari input produksinya dari sumber dalam negeri (domestic 

content requirement). Sedangkan persyaratan lain yang sebenarnya ingin dimasukkan 

oleh negara maju adalah kebijaksanaan yang menentukan investor asing untuk 

mengekspor sebagian produksinya sebagai syarat untuk memperoleh ijin penanaman 

modal (export performance requirement). 

Dalam konteks GATS, khususnya mengatur hal yang berkenaan dengan cara 

pemasokan jasa (mode of supply) melalui kehadiran komersil (commercial presence), 

yang mengatur investasi di bidang sektor jasa. 

Pasal 1 ayat 1 GATS menyatakan 4 (empat) cara pemasokan jasa. Pertama, cross 

border, kedua, consumption abroad, ketiga, commercial presence  dan keempat, 

movement of natural person. Ketentuan investasi yang diatur dalam GATS adalah 

ketentuan yang menyangkut commercial presence atau disebut presence of juridical 

person dengan ketentuan bahwa negara anggota diwajibkan untuk memberikan akses 

ke pasar domestiknya dan memberikan perlakuan non diskriminasi antar sesama 

anggota (most favoured nation) serta memperlakukan pemasok jasa asing tidak berbeda 

dari pemasok jasa domestik (national treatment), yaitu setiap jenis usaha yang 

dilakukan pertama, melalui pendirian, akuisisi atau pendirian suatu badan hukum di 

dalam wilayah suatu negara dengan tujuan untuk melakukan pemasokan suatu jasa; dan 

kedua, melalui pendirian suatu kantor cabang atau perwakilan di dalam wilayah suatu 

negara dengan tujuan untuk melakukan pemasokan suatu jasa.  

Disamping itu, perkembangan kerjasama ekonomi regional sebagaimana dibuat 

ASEAN, yang telah menjadi AFTA pada tanggal 1 Januari 2003, sebagaimana 

ditetapkan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) IV ASEAN bulan Januari 1992 di 

Singapura, juga bertujuan menerapkan konsep untuk meningkatkan volume 

perdagangan bagi negara-negara anggota (trade creation) ASEAN. Hal ini menuntut 

Indonesia harus siap mengatur kegiatan perdagangannya untuk diharmonisasikan 

dengan ketentuan AFTA tersebut. Dengan diberlakukannya atau diterapkannya AFTA, 

baik sebagian maupun secara penuh akan membawa pengaruh pada perkembangan 

perdagangan dan hukum Indonesia di masa mendatang. Penetapan AFTA sebagai suatu 
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sistim perdagangan bebas di kawasan Asia Tenggara tersebut akan menimbulkan 

hubungan interdependensi dan integrasi dalam bidang perdagangan serta akan 

membawa dampak perdagangan atau ekonomi di Indonesia, dimana lalu lintas 

perdagangan akan bebas tanpa hambatan tarif bea masuk maupun non tarif. Artinya, 

barang-barang hasil produksi negara-negara ASEAN akan bebas masuk tanpa 

hambatan pada setiap negara anggota ASEAN. 

Prinsip globalisasi ekonomi dan prinsip perdagangan bebas WTO dan AFTA 

tersebut akan membuat perekonomian Indonesia berhadapan dengan perekonomian 

negara lain atau perekonomian mitra dagang Indonesia seperti ekspor-impor; investasi, 

baik yang bersifat investasi langsung maupun tidak langsung (portfolio investment); 

serta pinjam-meminjam. Pengaruh WTO dan AFTA tersebut menjadi tantangan bagi 

perumusan hukum atau kebijakan nasional, dunia ekonomi dan pelaku ekonomi. 

Disinilah diperlukan pembaharuan hukum sebagai perangkat aturan untuk 

memberikan antisipasi globalisasi ekonomi pada investasi atau perdagangan bebas, baik 

dalam lingkup Organisasi Perdagangan Dunia WTO maupun lingkup AFTA. Artinya, 

hukum Indonesia berkenaan dengan investasi dan perdagangan harus diperbaharui 

sesuai dengan “ritme” tuntutan WTO dan AFTA. Misalnya setiap negara yang ikut 

menandatangani Persetujuan Pembentukan WTO dalam kerangka GATT harus 

memenuhi ketentuan-ketentuan, antara lain berkaitan dengan investasi, misalnya  

prinsip-prinsip non-discrimination, most favoured nation, national treatment, 

transparency, dimana prinsip-prinsip itu harus menjadi substansi peraturan perundang-

undangan  nasional negara-negara anggota WTO. Disamping itu Persetujuan tentang 

Aspek-aspek Dagang yang Terkait Dengan Hak Kekayaan Intelektual (“Agreement on 

Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights‖ – “TRIPs”), dimana TRIPs 

tersebut merupakan standar internasional yang harus diterapkan negara anggota WTO 

dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang  Hak Kekayaan 

Intelektual (HKI) termasuk Hak Cipta dan Hak-hak Terkait, Merek Dagang, Indikasi 

Geografis, Desain Industri, Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Perlindungan 

mengenai Undisclosed Information, dan Pengawasan Terhadap Praktek yang 

Membatasi Konkurensi dalam Kontrak Lisensi.  Sedangkan dalam lingkup AFTA, 

misalnya perlu memperbaharui ketentuan berkenaan dengan penurunan tarif beberapa 

mata dagangan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dan hambatan-

hambatan perdagangan di antara negara-negara ASEAN. Oleh karena itu, Indonesia 

harus membenahi peraturan perundang-undangan berkenaan dengan bidang investasi 
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dan perdagangan, sehubungan dengan diberlakukannya ketentuan-ketentuan baru dalam 

GATT maupun AFTA. Indonesia harus menyongsong rezim GATT dan AFTA dengan 

cara melakukan pembaharuan hukum investasi atau perdagangan yang dapat berfungsi 

untuk mengantisipasi rezim GATT dan AFTA tersebut. Hal ini berarti bahwa Indonesia 

harus melaksanakan pembaharuan hukum atau law making yang bisa diartikan sebagai 

suatu usaha untuk memperbaharui hukum investasi atau perdagangan, sehingga sesuai 

dengan kebutuhan untuk melayani masyarakat pada tingkat perkembangan mutakhir, 

sesuatu yang biasa disebut sebagai modernisasi hukum.
142

 Dalam pembaharuan hukum 

ini perlu dibuat pendekatan dengan pengkajian hukum yang bertujuan mencapai 

jaminan dan kepastian hukum bagi kegiatan investasi dan perdagangan secara global. 

Dalam konteks pembaharuan hukum dalam memasuki WTO dan AFTA, upaya 

untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum di Indonesia semakin penting untuk 

dikaji. Oleh karena itu, kebijakan pembaharuan hukum Indonesia dalam era WTO dan 

AFTA hendaknya berorientasi pada jaminan dan kepastian hukum sesuai dengan yang 

diinginkan dalam ketentuan-ketentuan WTO dan AFTA. Dalam rangka pembaharuan 

hukum itu, perlu dipahami pendapat Burg‟s. Menurut kajian yang dilakukan Burg‟s 

mengenai hukum dan pembangunan, terdapat 5 (lima) unsur yang harus dikembangkan 

supaya tidak menghambat ekonomi, yaitu “stabilitas” (stability), “prediksi” 

(preditability), “keadilan” (fairness), “pendidikan” (education), dan “pengembangan 

khusus dari sarjana hukum” (“the special development abilities of the lawyer”).
143

 

Selanjutnya Burg‟s mengemukakan bahwa unsur pertama yaitu ”stabilitas” dan 

kedua yaitu ”prediksi” merupakan persyaratan supaya sistem ekonomi berfungsi. Di 

sini “stabilitas” berfungsi untuk mengakomodasi dan menghindari kepentingan-

kepentingan yang saling bersaing. Sedangkan “prediksi” merupakan kebutuhan untuk 

bisa memprediksi ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan ekonomi suatu 

negara
144

. Hal ini sesuai dengan J.D. Ny Hart yang juga mengemukakan konsep hukum 

sebagai dasar pembangunan ekonomi, yaitu predictability, procedural capability, 

codification of goals, education, balance, definition and clarity of status serta 

accomodation.
145

 

                                                 
142 Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial, (Bandung: Alumni, 1983), hal. 221. 
143 Leonard J. Theberge, “Law and Economic Development,” Journal of International Law and Policy Vol. 9, 1980, hal. 232. 
144 Ibid. 
145 J.D. Ny. Hart, “The Role of Law in Economic Development,” dalam Erman Rajagukguk, Peranan Hukum Dalam 
Pembangunan Ekonomi, Jilid 2, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1995), hal. 365-367. 
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Dengan mengacu pada pendekatan hukum dalam pembangunan ekonomi di atas, 

maka hukum harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut: 
146 

Pertama, hukum harus 

dapat membuat prediksi (predictability), yaitu apakah hukum itu dapat memberikan 

jaminan dan kepastian hukum bagi pelaku dalam memprediksi kegiatan yang dilakukan 

untuk proyeksi perkembangan ekonomi. Kedua, hukum mempunyai kemampuan 

prosedural (procedural capability) dalam penyelesaian sengketa. Misalnya dalam 

mengatur peradilan tribunal (court or administrative tribunal), penyelesaian sengketa 

diluar pengadilan (alternative dispute resolution) dan penunjukan arbiter konsiliasi 

(conciliation) dan lembaga-lembaga yang berfungsi sama dalam penyelesaian sengketa. 

Ketiga, pembuatan, pengkodifikasian hukum (codification of goals) oleh pembuat 

hukum bertujuan untuk pembangunan negara. Keempat, hukum itu setelah mempunyai 

keabsahan, agar efektif maka harus dibuat pendidikannya (education) dan selanjutnya 

disosialisasikan. Kelima, hukum dapat berperan menciptakan keseimbangan (balance), 

karena hal ini berkaitan dengan inisiatif pembangunan ekonomi. Keenam, hukum 

berperan dalam menentukan definisi dan status yang jelas (definition and clarity of 

status). Ketujuh, hukum harus dapat mengakomodasi (accomodation) keseimbangan, 

definisi dan status yang jelas bagi kepentingan inividu-individu atau kelompok-

kelompok dalam masyarakat. Terakhir, tidak kalah pentingnya dan harus ada dalam 

pendekatan hukum sebagai dasar pembangunan adalah unsur stabilitas (stability) 

sebagaimana diuraikan sebelumnya. 

 

I. Dalam Negeri 

Untuk mengantisipasi globalisasi dimaksud, dalam upaya pencapaian tujuan 

negara sebagaimana diamanatkan oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka 

penguasaan, pemanfaatan dan kemajuan ilmu pengetahuan dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia adalah bagian yang sangat 

penting dan tak terpisahkan, hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 

Amandemen Pasal 31 Ayat 5, yang menyebutkan bahwa  

“Pemerintah memajukan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) dengan 

menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan 

peradaban serta kesejahteraan umat manusia‖. 

 

                                                 
146 Bandingkan, Burg’s dalam Leonard J. Therberge, Op.cit, hal. 232. dan J.D. N. Hart, Op.cit, hal. 365-367. 
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Untuk menumbuhkan penguasaan, pemanfaatan dan kemajuan Iptek diperlukan 

sistem nasional Iptek yang merupakan keterkaitan dan saling memperkuat antara unsur-

unsur kelembagaan, sumberdaya, serta jaringan Iptek dalam suatu kerangka yang utuh. 

Untuk itu, telah disusun suatu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem 

Nasional Penelitian dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (selanjutnya 

disebut Sisnas Iptek) yang disahkan pada tanggal 29 Juli 2002. Salah satu amanat 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tersebut adalah : ―Pemerintah wajib 

merumuskan arah, prioritas utama, dan kerangka kebijakan Pemerintah di bidang Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi yang dituangkan sebagai Kebijakan Strategis 

Pembangunan Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi‖ (Pasal 18, ayat 2) yang 

selanjutnya disebut Jakstranas Iptek. Jakstranas Iptek Tahun 2005 – 2009 merupakan 

rangkaian dari Jakstranas Iptek 2000-2004 yang diterbitkan dengan Kepmen No. 

02/M/Kp/II/2000. Sebagai sebuah dokumen yang terbuka dan sifatnya yang lentur, 

dokumen yang dibuat dengan semangat dan kerangka pemikiran untuk membentuk 

kepastian landasan dan arah pembangunan yang berkelanjutan, dalam penyusunannya 

telah mengalami penyempurnaan-penyempurnaan yang sangat dinamis, namun 

demikian prinsip-prinsip dasar tidak mengalami perubahan yang berarti sehingga 

dengan adanya perubahan paradigma pembangunan yang telah terjadi sedemikian rupa 

justru akan memperkaya dan mempertajam, serta dapat dipergunakan sebagai sarana 

untuk menempatkan Iptek sebagai politik negara. 

 

1.  Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional  IPTEK 

a. Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen) 

  Secara legal formal bangsa Indonesia telah memiliki landasan kuat 

untuk mendayagunakan Iptek dalam kehidupan berbangsa, yakni Pasal 31 Ayat 

5 Undang-Undang Dasar 1945 hasil Amandemen ke 4 yang menetapkan bahwa 

“Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung 

tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban 

serta kesejahteraan umat manusia‖. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan 

teknologi adalah suatu misi dibentuknya negara Indonesia, karena itu sepanjang 

masa negara harus menyusun strategi pengembangan Iptek. 

 

b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional 

Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK 
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Sejak tahun 2002 Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 2002 mengenai Sisnas Iptek. Tujuan dari pembuatan Undang-Undang 

tersebut adalah untuk memperkuat daya dukung Iptek guna mempercepat 

pencapaian tujuan negara serta meningkatkan daya saing dan kemandirian 

dalam pergaulan antar bangsa. Terbitnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2002 memberikan manfaat besar bagi pengembangan Iptek di Indonesia, karena 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002: 1) Memberikan landasan hukum; 2) 

Mendorong pertumbuhan dan pendayagunaan sumber daya Iptek secara lebih 

efektif; 3) Menggalakkan pembentukan jaringan; dan 4) Mengikat semua pihak, 

pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk berperan serta secara 

aktif.  

Dalam rangka memadukan sinergisme kerja berbagai unsur kelembagaan 

Iptek, Undang-Undang tersebut menjelaskan mengenai jaringan Sisnas Iptek. 

Jaringan tersebut berfungsi untuk membentuk jalinan (hubungan) interaktif 

yang memadukan unsur-unsur kelembagaan Iptek dalam menghasilkan kinerja 

dan manfaat lebih besar dibandingkan apabila masing-masing unsur 

kelembagaan berjalan secara sendiri-sendiri. Untuk mengembangkan jaringan 

tersebut seluruh elemen Sisnas Iptek wajib mengusahakan kemitraan dalam 

hubungan yang saling mengisi, melengkapi, memperkuat, dan menghindarkan 

terjadinya tumpang tindih yang merupakan pemborosan. 

Kunci penting terlaksananya sinergisme kerja antar unsur Sisnas Iptek 

adalah terbangunnya suatu sistem perencanaan pembangunan nasional Iptek 

baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Pasal 18 dan 19 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 menyatakan bahwa Pemerintah wajib 

merumuskan arah, prioritas utama, dan kerangka kebijakan pemerintah di 

bidang Iptek yang dituangkan sebagai ―kebijakan strategis pembangunan 

nasional Iptek”. Salah satu kewajiban Menteri Negara Riset dan Teknologi 

adalah mengkoordinasikan perumusan ―kebijakan strategis pembangunan 

nasional Iptek‖ dengan mempertimbangkan segala masukan dan pandangan 

yang diberikan oleh unsur kelembagaan Iptek. Dalam skala yang lebih kecil, 

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 menjelaskan mengenai 

kewajiban Pemerintah Daerah untuk merumuskan prioritas serta kerangka 

kebijakan pembangunan daerah Iptek yang dituangkan dalam ―Rencana 

Strategis Pembangunan Iptek di Daerah‖. Seperti halnya di tingkat nasional, 
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Pemerintah Daerah juga dalam merumuskan kebijakan strategisnya harus 

mempertimbangkan masukan dan pandangan yang diberikan oleh unsur 

kelembagaan Iptek. 

Dalam mengarahkan kegiatan Iptek, mekanisme perencanaan program dan 

anggaran terkait dengan hal-hal sebagai berikut yaitu: (i) koordinasi yang 

diperlukan baik untuk perencanaan maupun pelaksanaannya; dan (ii) 

keterarahan program. Kedua aktivitas perencanaan pembangunan nasional Iptek 

tersebut secara legal dapat dikaitkan dengan: (1) Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan 

Iptek; dan (2) Inpres Nomor 4 Tahun 2003 tentang Perumusan dan Pelaksanaan 

Jakstranas Iptek. Keberadaan Undang-Undang No. 18 Tahun 2002 tentang 

Sisnas Iptek menjadi sangat penting dalam mempersiapkan hal-hal seperti 

dikemukakan di atas. Terdapat empat hal yang dicakup dalam Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2002 tersebut, yaitu sebagai berikut : 

1) Sinergi antara kelembagaan: sumberdaya (keahlian SDM, sarana-prasarana, 

kekayaan intelektual dan informasi) serta Jaringan Iptek; 

2) Pemanfaatan Iptek untuk kegiatan ekonomi; 

3) Perlindungan kepada pelaku dan pengguna Iptek, dan 

4) Mendorong peran serta masyarakat di dalam pelaksanaan dan 

pengembangan kegiatan Iptek. Petunjuk teknis pelaksanaan dalam tata-

aturan yang lebih operasional sangat diperlukan, misalnya dalam bentuk 

Peraturan Pemerintah dan kebijakan lainnya. 

 

c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Perencanaan 

Pembangunan Nasional 

Undang-Undang ini mencakup landasan hukum di bidang perencanaan 

pembangunan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Dalam 

Undang-Undang ini ditetapkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk 

menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, 

dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di Pusat 

dan Daerah dengan melibatkan masyarakat. 
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d. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 Tentang Alih Teknologi 

Kekayaan Intelektual serta Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan 

Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan 

 

Salah satu upaya pemerintah untuk mendukung penguasaan, pemanfaatan 

dan kemajuan Iptek telah pula secara nyata dijabarkan dengan diterbitkannya 

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 Tentang Alih Teknologi Kekayaan 

Intelektual serta Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan 

Lembaga Penelitian dan Pengembangan. Dengan hadirnya Peraturan 

Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 ini diharapkan hasil–hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan 

dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat serta dapat 

menghasilkan nilai tambah ekonomi dan perbaikan kualitas kehidupan bangsa 

dan negara. 

 

Dalam perumusan prioritas dan berbagai aspek kebijakan Iptek wajib 

memperhatikan: 

1) Penguatan ilmu dasar dan kapasitas litbang; 

2) Penguatan pertumbuhan industri berbasis hasil litbang; 

3) Penguatan kemampuan audit teknologi yang dikaitkan dengan penguatan 

Standar Nasional Indonesia (SNI); 

4) Untuk mendukung perumusan prioritas dan berbagai aspek kebijakan 

Iptek dibentuk Dewan Riset Nasional dan Dewan Riset Daerah; 

5) Mengembangkan instrumen kebijakan yang diperlukan; 

6) Pemerintah wajib menjamin: 

i) kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara serta keseimbangan tata 

kehidupan manusia dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup; 

ii) perlindungan bagi HKI yang dimiliki oleh perseorangan atau 

lembaga sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

iii) perlindungan bagi pengetahuan dan kearifan lokal, nilai budaya asli 

masyarakat, serta kekayaan hayati dan non hayati di Indonesia; 

iv) perlindungan bagi masyarakat sebagai konsumen, terhadap 

penggunaan Iptek sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
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e. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Perumusan dan 

Pelaksanaan Kebijakan Strategi Nasional (Jakstranas) IPTEK 

 

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pengkoordinasian 

Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional Iptek 

memberikan arahan yang jelas untuk perumusan dan pelaksanaan Jakstranas 

Iptek terutama dalam upaya pengkoordinasian antar instansi-instansi yang 

terkait dalam menentukan dan melaksanakan arah, prioritas utama dan kerangka 

kebijakan pemerintah. 

Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2003, yang menginstruksikan 

kepada Menteri Negara Riset dan Teknologi untuk: (1) Mengkoordinasikan 

perumusan dan pelaksanaan Iptek, sebagai arah, prioritas utama, dan kerangka 

kebijakan pemerintah di bidang Iptek dengan instansi terkait; (2) (a) 

Memberikan perhatian khusus pada aspek-aspek penguatan kapasitas penelitian 

dan pengembangan yang merupakan landasan fundamental bagi perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi dan penguatan penguasaan ilmu-ilmu dasar, 

serta ilmu-ilmu sosial dan budaya; penguatan kemampuan rekayasa dan inovasi 

pada kegiatan industri yang daya saing produksinya sangat dipengaruhi oleh 

faktor teknologi; penguatan kemampuan audit teknologi yang dilaksanakan 

sejalan dengan pemberdayaan Standardisasi Nasional Indonesia serta 

penumbuhan kecintaan produk dalam negeri, (b) Mengikutsertakan dan/atau 

memperhatikan pemikiran dan pandangan dari pihak yang berkaitan dengan 

penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan Iptek, (c) Menyusun program kegiatan 

dalam Jakstranas Iptek yang dirumuskan kedalam bidang-bidang dan kegiatan 

pelaksanaannya secara utuh, nyata, dan menyeluruh, (d) Memperhatikan upaya 

pelestarian lingkungan hidup dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

(3) Dalam mengkoordinasikan perumusan dan pelaksanaan Jakstranas Iptek, 

Menteri Negara Riset dan Teknologi dapat membentuk tim koordinasi; (4) 

Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Iptek yang hasilnya 

dilaporkan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada 

Presiden.  

 

2.  Lembaga IPTEK 

Proses penyusunan arah kebijakan strategis pembangunan Iptek, baik secara 

nasional maupun di setiap daerah harus melalui proses yang melibatkan seluruh 
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unsur kelembagaan Iptek. Dalam rangka mendukung Pemerintah dalam 

merumuskan arah, prioritas utama, dan kerangka kebijakan pemerintah di bidang 

Iptek pemerintah membentuk Dewan Riset, yaitu Dewan Riset Nasional (DRN) 

untuk tingkat nasional dan Dewan Riset Daerah (DRD) untuk daerah, yang 

anggotanya terdiri atas masyarakat dari unsur kelembagaan Iptek. 

Diberlakukannya beberapa Undang-Undang, yakni Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional, menyebabkan adanya 

perubahan cukup besar dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Dalam 

sistem perundangan yang baru tersebut, Iptek bukan lagi sebuah sektor tersendiri, 

oleh karena itu arah dan warna pembangunan nasional Iptek sangat ditentukan 

oleh Renstra yang dibuat oleh masing-masing unsur kelembagaan Iptek milik 

pemerintah, baik di pusat maupun daerah. Arah pembangunan nasional Iptek 

merupakan suatu kesepakatan nasional yang dituangkan dalam sebuah dokumen 

yang dijadikan acuan oleh setiap unsur kelembagaan Iptek. 

Kelembagaan Iptek adalah suatu lembaga atau institusi yang karena 

peraturan perundangan dan/atau kepentingan lain memiliki kewenangan, tugas 

pokok dan fungsi untuk melakukan kegiatan penelitian, pengkajian, 

pengembangan, dan atau penerapan (aktivitas riset) ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Kelembagaan Nasional Iptek secara garis besar dibangun oleh 3 

institusi, yakni institusi pemerintah (baik pusat maupun daerah), perguruan tinggi, 

dan swasta. Dalam membantu menyusun arah pembangunan nasional Iptek, 

menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002, Pemerintah (Pusat maupun 

Daerah) membentuk Dewan Riset, yakni Dewan Riset Nasional (DRN) dan 

Dewan Riset Daerah (DRD). 

 

a. Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) Ristek 

  LPND Ristek adalah institusi Pemerintah yang dibentuk berupa atau 

setingkat badan yang aktivitasnya di bawah koordinasi Kementerian Negara 

Riset dan Teknologi (KNRT), sebagaimana telah disinggung sebelumnya, 

terdiri dari Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional 

(BAKOSURTANAL), Badan Pengawas Tenaga Atom Nasional (BAPETEN), 

Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN), Badan Pengkajian dan Penerapan 

Teknologi (BPPT), Badan Standarisasi Nasional (BSN), Lembaga Antariksa 



 73 

dan Penerbangan Nasional (LAPAN), dan Lembaga Ilmu Pengetahuan 

Indonesia (LIPI). Institusi ini dibentuk melalui Keputusan Presiden dan 

bertanggung jawab kepada Presiden. 

b. Lembaga Penelitian dan Pengembangan Departemen 

Adalah lembaga yang bertugas melakukan aktivitas riset yang 

berhubungan dengan tugas utama lembaga induknya (Departemen). Lembaga 

yang dimaksud di sini adalah Badan Penelitian dan Pengembangan 

(Balitbang) yang berada “dibawah” Departemen, misalnya Balitbang 

Pertanian, Balitbang Perindustrian, Balitbang Perhubungan, Balitbang 

Pendidikan, Balitbang Pekerjaan Umum (PU), Balitbang Kesehatan, 

Balitbang Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan sebagainya. Koordinasi 

internal lembaga Iptek departemen, dilakukan secara hirarkis mulai dari 

Badan, Pusat, Balai, dan seterusnya. Sedangkan koordinasi lintas departemen 

masih belum ada acuan baku, sehingga hanya dilakukan semi formal. Salah 

satu bentuk koordinasi lintas departemen yang dilakukan adalah dengan 

membentuk forum lintas litbang, yakni suatu forum diskusi yang anggotanya 

berasal dari badan litbang departemen. 

c. Lembaga Penelitian dan Pengembangan Daerah 

Kelembagaan Iptek Pemerintah Daerah adalah institusi Pemerintah 

Daerah yang memiliki tugas pokok melakukan aktivitas riset yang berada di 

daerah. Lembaga Iptek Pemerintah Daerah ada yang berupa badan yang 

bersifat penelitian umum atau balai yang biasanya memiliki tugas melakukan 

penelitian di bidang tertentu. Balai atau Unit Pelaksana Teknis Daerah 

(UPTD) biasanya berada di bawah dinas tertentu, misalnya dinas pertanian 

atau perindustrian. Salah satu institusi Iptek yang lahir mengiringi 

diberlakukannya era otonomi daerah adalah badan penelitian dan 

pengembangan daerah (Balitbangda). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Balitbangda merupakan salah satu 

bentuk lembaga teknis yang dibolehkan untuk dibangun oleh suatu daerah. 

Untuk mengoptimalkan peran Balitbangda, beberapa daerah mengusulkan 

bahwa untuk pembina administratif Balitbangda berada di bawah Depdagri 

tetapi untuk pembina teknis di bawah KNRT. Secara hukum, rata-rata 

pembentukan Balitbangda berdasarkan peraturan daerah (Perda) dan pejabat 
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pejabatnya diangkat paling tidak berdasarkan surat keputusan Gubernur atau 

Bupati/Wali Kota. 

d. Lembaga Penelitian dan Pengembangan Perguruan Tinggi 

  Posisi dan peran Perguruan Tinggi (yang selanjutnya disebut PT) dalam 

kelembagaan nasional Iptek sampai saat ini lebih banyak sebagai mitra kerja 

dari lembaga Iptek lain. Hal ini disebabkan karena PT memiliki keunggulan 

dalam infrastruktur SDM dibandingkan dengan lembaga litbang lain. PT 

merupakan sebuah “knowledge pool” atau “pabrik sumberdaya manusia” yang 

sangat luar biasa besar. Tugas fungsi perguruan tinggi tercermin dari Tri 

Dharma perguruan tinggi, yakni pengajaran, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat. Selama ini peran pengajaran atau pendidikan lebih besar 

dari kedua peran lainnya. Hampir seluruh PT, terutama negeri, sudah memiliki 

lembaga penelitian (unit - riset) tersendiri. 

 e. Lembaga Penelitian dan Pengembangan Swasta 

  Kelembagaan Iptek swasta di Indonesia dibagi menjadi dua, yakni 

lembaga yang berdiri sendiri dan divisi riset dan pengembangan (R&D) suatu 

badan usaha swasta. Kerja sama antara litbang swasta dan pemerintah yang 

selama ini sudah terjalin perlu ditingkatkan, agar difusi hasil litbang dapat 

terlaksana lebih cepat. 

f. Dewan Riset Nasional (DRN) dan Dewan Riset Daerah (DRD) 

Kelembagaan Iptek yang ada, di samping yang bersifat lembaga pelaku 

seperti lembaga litbang atau perguruan tinggi, ada juga yang bersifat bukan 

pelaku, yakni Dewan Riset Nasional (DRN) di tingkat pusat dan Dewan Riset 

Daerah (DRD) di daerah. DRN dibentuk sesuai dengan Peraturan Presiden 

Nomor 16 Tahun 2005. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002, 

yang dimaksud dengan DRN adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah 

untuk menggali pemikiran dan pandangan dari pihak-pihak yang 

berkepentingan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di 

Indonesia. Dewan ini merumuskan arah dan prioritas utama pembangunan 

Iptek serta memberikan berbagai pertimbangan bagi penyusunan kebijakan 

strategis pembangunan nasional Iptek. Untuk mewakili semua kepentingan, 

keanggotaan DRN mencakup perwakilan dari DRD. Lebih lanjut Undang-

Undang tersebut menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan DRD adalah 

lembaga yang kegiatannya berkaitan dengan penyusunan kebijakan Iptek di 
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daerah yang bersangkutan. DRD juga berfungsi untuk mendukung pemerintah 

daerah melakukan koordinasi di bidang Iptek dengan daerah-daerah lain, serta 

mewakili daerah di DRN.  

Peran DRN dan DRD sangat penting dalam pembangunan nasional Iptek, 

baik di pusat maupun di daerah. Keberadaan kedua dewan tersebut sangat 

diperlukan dalam rangka penyusunan arah kebijakan serta prioritas utama 

pembangunan Iptek. Sebagaimana halnya DRN, DRD merupakan lembaga yang 

memiliki peran yang strategis bagi pembangunan Iptek di daerah. Sehingga 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 mengamanatkan Pemerintah Daerah 

untuk membentuk DRD dalam rangka menentukan arah pembangunan Iptek di 

daerah. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 menyebutkan bahwa “Untuk 

mendukung perumusan prioritas dan berbagai aspek kebijakan penelitian, 

pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, Pemerintah 

Daerah membentuk DRD yang beranggotakan masyarakat dari unsur 

kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerahnya”. Undang-Undang 

tersebut tidak menjelaskan yang dimaksud Pemerintah Daerah itu apakah 

Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota, namun dalam Ketentuan 

Umum dicantumkan bahwa yang dimaksud dengan “Pemerintah Daerah adalah 

kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan 

eksekutif daerah”. 

Aturan formal mengenai hubungan antar lembaga Iptek tertuang dalam 

Pasal 15, 16, dan 17  Undang-Undang Nomor 18 tahun 2002, yaitu mengenai 

jaringan sistem nasional penelitian, pengembangan, dan penerapan Iptek. 

Undang-Undang menyebutkan pentingnya sinergisme kerja antara satu unsur 

lembaga dengan unsur lembaga lainnya serta keuntungan terbentuknya jaringan 

tersebut, baik di tingkat nasional maupun internasional, namun bentuk dan 

mekanisme jaringan perlu dipertegas dalam bentuk-bentuk kebijakan seperti: 

Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, dan lain-lain. 

 

II. Luar Negeri 

Ratifikasi Perjanjian Internasional 

Dengan keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO dan penandatangan 

Perjanjian TRIPs, sebagai konsekuensinya Pemerintah Indonesia telah melakukan 

upaya meratifikasi Perjanjian-Perjanjian Internasional sebagai berikut: 
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1. WIPO 

World Intelectual Property Organization (WIPO) adalah organisasi dunia di 

bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dibentuk pada tahun 1967 untuk 

menangani Hak Kekayaan Intelektual. WIPO terutama menangani hal 

administrasi yang berkaitan dengan HKI.  

Indonesia meratifikasi konvensi pembentukan WIPO pada tahun 1979. 

kemudian pada tahun 1997 diperbaharui melalui Keputusan Presiden Nomor 15 

Tahun 1997 Tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 

Tentang Pengesahan Paris Convention for the Protection of Industrial Property 

dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization.   

 

2. Konvensi Paris (Paris Convention) 

Konvensi Paris merupakan konvensi pertama yang mengatur Hak Milik 

Industri (Industrial Property) yang meliputi paten, merek, dan desain industri. 

Konvensi  tersebut memuat tiga bagian penting, yaitu: 

a. Ketentuan pokok mengenai prosedur, antara lain prosedur menjadi anggota 

uni. 

b. Prinsip-prinsip yang menjadi pedoman wajib negara anggota uni, antara lain 

national treatment, most favoured nation, independence protection. 

c. Ketentuan-ketentuan mengenai materi Hak Milik Industri yang meliputi 

paten, merek, dan desain industri, antara lain hak prioritas dalam 

permohonan paten, merek, dan desain industri, lisensi wajib pada paten, dan 

sebagainya. 

 

Konvensi Paris mulai berlaku sejak 20 Maret 1883 dan secara berkala 

diadakan konferensi negara-negara anggota untuk mengadakan revisi yang 

dianggap perlu. Setelah tahun 1883, Konvensi Paris telah mengalami beberapa 

kali revisi, diantaranya: 

a. Brussel tanggal 14 Desember 1900; 

b. Washington tanggal 2 Juni 1911; 

c. Den Haag tanggal 6 Nopember 1925; 

d. Lisabon tanggal 31 Oktober 1958; 

e. Stockholm tanggal 14 Juli 1967; 

f. Jenewa tahun 1979 
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g. Stockholm tanggal 2 Oktober 1986. 

 

Pasal 1 Konvensi Paris 1967 mengatur Tentang Ruang Lingkup dari Hak 

Kepemilikan Industri dan pembentukan serikat (Union) dalam konvensi ini. Pasal 

ini menegaskan bahwa Desain Industri termasuk dalam ruang lingkup Hak 

Kepemilikan Industri, buka termasuk dalam ruang lingkup hak cipta. 

Pasal 2 dan 3 Konvensi Paris 1967 memuat prinsip perlakukan sama (National 

Treatment)
147

 

Berdasarkan prinsip ini, negara-negara anggota konvensi wajib memberikan 

perlindungan atau perlakuan yang sama kepada warga negara anggota lain, sama 

seperti yang diberikan kepada warga negaranya sendiri. Warga negara dari negara 

bukan anggota juga bisa mendapatkan perlindungan Konvensi Paris apabila 

mereka mempunyai domisili atau industri atau perdagangan yang nyata dan 

efektif di negara anggota.
148

  

Prinsip national treatment juga berlaku bagi Desain Industri. Berdasarkan 

prinsip ini, yang mendapatkan perlindungan adalah subyek hukum, yaitu 

pendesain, dimanapun ia berada asalkan di salah satu negara anggota konvensi, ia 

berhak mendapatkan perlindungan hukum atas desain-desainnya. Dalam hal 

Pendesain bukan warga negara dari suatu negara anggota konvensi, namun 

apabila ia mempunyai usaha di salah satu negara anggota konvensi, Pendesain 

tetap berhak untuk mendapatkan perlindungan atas desain-desainnya tersebut.
149

  

Menyesuaikan diri dengan hal-hal substantif yang diatur dalam Konvensi 

Paris, utamanya pasal 1 sampai dengan pasal 12, serta pasal 19,
150

 Indonesia pada 

tanggal 10 Mei 1979 telah meratifikasi Konvensi Paris berdasarkan Keputusan 

Presiden Nomor 24 Tahun 1979, kemudian pada tahun 1997 diperbaharui melalui 

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Perubahan Keputusan 

Presiden Nomor 24 Tahun 1979 Tentang Pengesahan Paris Convention for the 

Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the World 

Intellectual Property Organization.   

                                                 
147 Lihat Part I Article 3 Persetujuan TRIPs. Penjelasannya dikutip dari Pusat Kajian APEC Universitas Indonesia 
bekerjasama dengan Badan Litbang Departemen Luar Negeri RI, Pemberlakuan Persetujuan Multilateral Mengenai Trade 
Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) dan Pengaruhnya Terhadap Perdagangan Internasional Indonesia 
(Jakarta: 2000). 
148 Introduction to Intellectual Property, Theory and Practice, (London: Kluwer Law International, 1998), hal. 361-362   
149 Ranti Fauza Mayana, Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Pedagangan Bebas  (Jakarta: PT Gramedia 

Widiasarana Indonesia, 2004), hal. 97. 
150 Article 2 (1) Persetujuan TRIPs 
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Pasal 4 Konvensi Paris 1967 memuat prinsip hak prioritas (Right of 

Priority) sebagai berikut: 

“Priority may not be refused on the ground that certain elements of the 

invention for which priority is claimed do not appear among  the claims 

formulated in the application in the country of origin, provided that the 

application documents as a whole specifically disclose such elements.‖ 

 

3. Konvensi Bern (Berne Convention) 

Berne Convention atau Konvensi Berne diadakan pada tahun 1886 dan 

diselenggarakan oleh WIPO. Konvensi Bern melindungi ciptaan-ciptaan pencipta 

dari negara-negara anggota termasuk diantaranya: 

a. Karya tulis seperti buku dan laporan; 

b. Musik; 

c. Karya-karya drama seperti sandiwara dan koreografi; 

d. Karya seni seperti lukisan, gambar dan foto; 

e. Karya-karya arsitektur; dan 

f. Karya sinematografi seperti film dan video. 

 

Konvensi Bern juga mengatur perlindungan atas: 

a. Karya-karya adaptasi, seperti terjemahan karya tulis dari satu bahasa ke 

bahasa lain, karya adaptasi dan aransemen musik; dan 

b. Kumpulan/koleksi, seperti ensiklopedia dan antologi. 

Indonesia menjadi anggota Konvensi Bern pada tahun 1997 melalui 

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pengesahan Berne 

Convention for the Protection of Literary and Artistic Works.  

4. TRIP’s / WTO 

Indonesia telah melakukan berbagai upaya dan langkah penyempurnaan 

terhadap pengaturan bidang-bidang HKI. Langkah tersebut dilakukan untuk 

meningkatkan pengaturan HKI yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur 

dalam Persetujuan TRIPs.
151

  

Selama ini badan khusus PBB, WIPO yang menangani HKI, tapi karena 

WIPO tidak mempunyai ketentuan memaksa pelaksanaan persetujuan di tingkat 

nasional, maka tidak ada kewajiban negara anggota untuk mengadopsi 

                                                 
151 Indonesia mempunyai waktu transisi 5 tahun sejak berlalunya Perjanjian WTO (1 Januari 1995) untuk 
mengimplementasikan Persetujuan TRIPs, yaitu sampai dengan tahun 2000. Dengan demikian, Perjanjian TRIPs/WTO 
mulai berlaku efektif di Indonesia mulai 1 Januari 2001. 
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persetujuan-persetujuan dalam WIPO ke dalam legislasi nasional mereka. Untuk 

itu dibentuklah Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization 

(WTO) yang merupakan satu-satunya badan internasional yang secara khusus 

mengatur masalah perdagangan antarnegara. Sistem perdagangan multilateral 

WTO diatur melalui suatu persetujuan yang berisi aturan-aturan dasar 

perdagangan internasional sebagai hasil perundingan yang telah ditandatangani 

oleh negara-negara anggota.  

Putaran Uruguay menghasilkan Persetujuan WTO mengenai HKI yang 

berkaitan dengan Perdagangan (Agreement on Trade Related Aspects of 

Intellectual Property Rights/TRIPs). Apabila terjadi sengketa dagang mengenai 

HKI dapat diselesaikan melalui sistem penyelesaian sengketa WTO yang 

sekarang telah tersedia. Persetujuan tersebut mencakup lima hal yaitu: 

a. Prinsip-prinsip dasar sistem perdagangan dan persetujuan bidang HKI. 

b. Perlindungan yang cukup terhadap HKI. 

c. Penegakan hukum bidang HKI. 

d. Penyelesaian sengketa. 

e. Pengaturan khusus yang diberlakukan selama periode transisi. 

 

Indonesia merupakan salah satu negara pendiri WTO dan telah 

meratifikasi Persetujuan Pembentukan WTO melalui Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1994. 

 

B.   Perlindungan 

I.  Dalam Negeri 

1.  Lembaga Swadaya Masyarakat 

a.   Sentra dan/atau Klinik HKI 

Pada tanggal 1 Januari 2000 perjanjian TRIPs resmi berlaku, hal ini 

berarti bahwa seluruh ketentuan yang berlaku dalam perjanjian TRIPs berlaku 

pula bagi negara yang meratifikasinya. Pada intinya TRIPs bertujuan untuk 

melindungi produk yang dihasilkan, baik oleh individu maupun oleh suatu 

korporasi dalam bidang industri dan perdagangan dalam upaya menjaga 

pelanggaran hak atas keaslian karya cipta yang menyangkut Paten, Merek, 

Hak Cipta dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Program Sentra dan/atau 

Klinik HKI ini dimulai pada Tahun Anggaran 2000 yang perolehannya 
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dikompetisikan bagi instansi-instansi yang dikoordinasikan Kantor Menteri 

Negara Riset dan Teknologi sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 134 

Tahun 1999 (LPND, LPD, Perguruan Tinggi Swasta dan unsur masyarakat 

Indonesia lainnya) dalam bidang Riset Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 

Implementasi program Sentra dan/atau Klinik HKI ditujukan untuk pendirian 

atau penguatan Unit Pengelolaan Kekayaan Intelektual yang digunakan untuk 

membentuk pola manajemen HKI yang lebih sistematis dari instansi tersebut 

agar proses mulai menciptakan iklim kondusif untuk diperolehnya inovasi 

sampai pemasarannya dapat diantisipasi sejak dini.  

Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1994 telah mulai 

meratifikasi TRIPs melalui pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. 

Sebagai negara berkembang Indonesia diberi kesempatan selama 5 (lima) 

tahun dari 1 Januari 1995 sampai dengan 31 Desember 1999 untuk 

menyiapkan dan mensosialisasikan HKI. Seiring dengan hal tersebut di atas, 

pemerintah telah berupaya untuk lebih memperkuat landasan hukum melalui 3 

(tiga) Undang-Undang bidang HKI pada tahun 2001 dan 2002 bersama 

dengan dikeluarkannya 5 (Lima) Keputusan Presiden yang merujuk pada 5 

(lima) konvensi HKI Internasional. Berlandaskan perangkat hukum tersebut, 

pemerintah telah memberikan dasar rasa aman bagi kalangan industri dan 

perdagangan atas kejadian penjiplakan dan peniruan Desain Industri.  

Guna merealisasikan implementasi perangkat hukum tersebut tentu tidak 

terlepas dari peran masyarakat, untuk itu pengertian Desain Industri secara 

utuh yaitu: mulai dari proses aplikasi, pemasaran, perlindungan dan 

penggunaan Desain Industri harus dapat diatur secara sistematis dengan 

menggunakan manajemen yang tepat. Departemen Perindustrian dan 

Kementrian Negara Riset dan Teknologi berusaha untuk mengakomodir 

peningkatan pembentukan manajemen HKI melalui Program Pendirian atau 

Penguatan Sentra dan/atau Klinik HKI (Program SENTRA HKI) dapat juga 

disebut Unit Pengelolaan Kekayaan Intelektual (UPKI) dalam suatu institusi 

agar potensi HKI dapat diarahkan, mulai dari proses inovasi yang melandasi 

Desain Industri sampai dengan pemasarannya, agar dapat (a) memberi 

kejelasan hukum mengenai hubungan antara Desain Industri dengan 

Pendesain, pemilik, perantara yang menggunakan, wilayah kerja 

pemanfaatannya dan yang menerima akibat dari pemanfaatan Desain Industri 
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untuk jangka waktu tertentu; (b) memberikan penghargaan atas keberhasilan 

dari hasil ciptaan desain industrinya; (c) mempromosikan publikasi Desain 

Industri yang terbuka bagi masyarakat; (d) mendorong atau merangsang 

terciptanya suatu alih informasi melalui karya Desain Industri serta alih 

teknologi melalui Desain Industri; (e) memberikan perlindungan bagi 

kemungkinan ditiru karena temuan Desain Industri merupakan hasil dari suatu 

penelitian yang mengandung resiko akan di tiru oleh pihak lain untuk 

dikembangkan menjadi Desain Industri yang lebih menguntungkan dari 

desain industri sebelumnya tanpa kesepakatan dari pihak yang terkait. 

b. Asosiasi Konsultan HKI
152

  

Asosiasi ini dibentuk berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-

Undang Dasar Negara Indonesia pada tanggal 15 September 2006 di Jakarta. 

Maksud dan tujuan dibentuknya asosiasi ini adalah untuk menumbuhkan dan 

memelihara rasa setia kawan, persatuan dan kesatuan diantara Konsultan HKI; 

meningkatkan kualitas konsultan HKI; menegakkan harkat dan martabat 

profesi konsultan HKI, membela serta memperjuangkan hak dan kepentingan 

anggota dalam menjalankan profesinya sebagai konsultan HKI; dan berperan 

serta dalam pengembangan HKI khususnya di Indonesia.  

c. Perhimpunan Masyarakat HKI Indonesia
153

 

Seiring dengan perkembangan HKI di Indonesia, dan kenyataan bahwa 

belum lengkapnya peraturan perundang-undangan HKI, lemahnya 

perlindungan HKI, serta belum siapnya masyarakat secara keseluruhan 

merupakan tantangan yang harus dihadapi. Keadaan ini yang mendorong 

pemikiran mengenai perlunya wadah berhimpun bagi masyarakat yang 

memiliki perhatian, minat dan keahlian di bidang HKI. Maka pada tanggal 25 

November 1996 didirikanlah Perhimpunan Masyarakat HKI Indonesia. 

Maksud dan tujuan didirikannya Perhimpunan Masyarakat HKI 

Indonesia adalah untuk menumbuhkembangkan dan menyebarluaskan 

pemahaman HKI menuju masyarakat Indonesia yang kreatif dan inovatif, 

selain itu untuk menghimpun dan memperkuat potensi masyarakat HKI 

Indonesia guna memajukan sistem nasional HKI. Selain itu juga untuk 

                                                 
152 Tata Tertib Rapat Umum Anggota Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual, Indonesia (Jakarta, 19 Januari 
2007). 
153 Lihat Anggaran Dasar Perhimpunan Masyarakat Hak atas Kekayaan Intelektual Indonesia (Masyarakat HaKI 
Indonesia). 
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membina, mengembangkan serta memajukan minat dan keahlian di bidang 

HKI dalam rangka menunjang pembangunan nasional  Indonesia. 

Untuk mencapai tujuan sebagaimana diuraikan diatas, perhimpunan 

melakukan kegiatan yang meliputi menyelenggarakan kegiatan ilmiah di 

bidang HKI seperti seminar, diskusi, temu ahli dan pertemuan serupa lainnya; 

menyelenggarakan forum konsultasi atau temu muka antar anggota; 

membantu memajukan studi dan menumbuhkan minat di bidang HKI; ikut 

serta dalam memperjuangkan kepentingan nasional di bidang HKI; 

mengupayakan penerbitan di bidang HKI dan peyebarluasannya di kalangan 

anggota dan masyarakat; menggalang kerjasama dengan badan, lembaga atau 

organisasi resmi ataupun non pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri; 

mengusahakan pusat dokumentasi dan perpustakaan di bidang HKI serta 

kegiatan-kegiatan lainnya. 

d. Asosiasi Desain Produk Indonesia (ADPI)
154

 

  Organisasi ini disahkan pada tahun 1988 melalui kongres pertama para 

desainer produk Indonesia. Program kerja ADPI adalah menghimpun anggota 

seluas mungkin sesuai persyaratan yang telah disepakati. ADPI pernah 

mewakili Indonesia pada beberapa pertemuan ICSID (International Council 

of Society of Industrial Design) dan pameran di Interntional Design Forum di 

Singapura. 

  Pada tahun 1999 beberapa anggota senior ADPI memberi kontribusi 

dalam perumusan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain 

Industri yang diberlakukan sejak tanggal 20 Desember 2000. 

Sebagai wadah para desainer produk, ADPI diharapkan dapat 

menentukan langkah-langkah untuk menyusun standar kompetensi 

professional seorang desainer produk “asing” yang bekerja di Indonesia, dan 

juga standar kompetensi seorang desainer produk Indonesia apabila bekerja di 

negara lain Selain itu, ADPI merupakan wadah aspiratif para anggotanya dan 

juga melakukan perlindungan professional bagi tindakan yang kurang 

menguntungkan terhadap anggotanya. 

ADPI memiliki misi sebagai berikut: 

1) Sebagai wadah para perancang produk industry di Indonesia; 

                                                 
154 Lihat Asosiasi Desain Produk Indonesia – ADPI diakses dari http://asachari.tripod.com pada tanggal 23 Desember 
2008 hal. 1 – 2. 

http://asachari.tripod.com/
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2) Sebagai wahana komunikasi antar dan intra profesi; 

3) Memperjuangkan visi dan misi organisasi; 

4) Menyelenggarakan pelbagai program yang berkaitan dengan 

peningkatan martabat profesi; 

5) Memperluas jaringan informasi yang berkaitan dengan desain produk: 

dan 

6) Mengupayakan peningkatan kualitas anggota. 

e. Asosiasi Pengelola Kekayaan Intelektual (ASPEKI)
155

 

ASPEKI dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas dan 

pengelolaan kekayaan intelektual di Indonesia. Pembentukan asosiasi ini 

diharapkan mampu meningkatkan kepedulian akademisi dalam upaya 

melakukan berbagai penelitian. 

Dengan beranggotakan lebih dari 4000 sentra HKI perguruan tinggi 

perguruan tinggi di seluruh Indonesia dan klinik HKI pada Kanwil 

Departemen Perindustrian. hingga saat ini ASPEKI menghimpun slebih dari 

130 paten dari Litbang perguruan tinggi se-Indonesia untuk ditawarkan 

kepada pengusaha kalangan industri. 

Aspeki memiliki misi untuk menjembatani kepentingan antara Inventor 

dan kalangan pengusaha. 

Diharapkan asosiasi ini mampu menjadi motor penggerak bagi program-

program penelitian berbasis kampus maupun industry dan mengakomodasikan 

kesejahteraan peneliti. 

f. Asosiasi Inventor Indonesia (AII) 

Asosiasi Inventor Indonesia (AII) adalah organisasi yang menjadi wadah 

bagi para inventor yang ada di Indonesia.
156

 Pada saat ini inventor mandiri 

belum tersentuh, padahal mereka memiliki potensi yang luar biasa. AII 

sebagai organisasi inventor perlu kerja sama dengan instansi terkait seperti 

Direktorat Jenderal HKI dan Departemen Perindustrian untuk bisa 

menggalang ke arah inventor-inventor mandiri. Dari sini diharapkan semua 

inventor atau peneliti itu ujungnya ke HKI (mis. Paten, Desain Industri,dsb), 

tetapi ada pula bagian yang untuk ilmu pengetahuan. 

                                                 
155Lihat “Pembentukan Aspeki: Upaya Tingkatkan Animo Penelitian” diakses dari 
http://portal.bppt.go.id/berita/index.phb?id=i62 hal. 1. Lihat juga “Aspeki Pasarkan Paten ke Industri” diakses dari 
http://portal.bppt.go.id/berita/index.php?id=157 hal. 1 
156 DR. Ir. Didiek Hadjar Gunadi, M.Sc., APU, “Tokoh HKI”, Media HKI Vol. III/No.4/Agustus 2006, hal.4 

http://portal.bppt.go.id/berita/index.phb?id=i62
http://portal.bppt.go.id/berita/index.php?id=157


 84 

g. Asosiasi Meubel Indonesia (ASMINDO)
157

  

 Asosiasi ini dibentuk berasaskan Pancasila serta berdasarkan pada: 

1) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33; 

2) Mandat dan Keputusan dari Musyawarah Nasional Luar Biasa 

Himpunan Pengusaha Rotan Indonesia (HPRI) pada tanggal 10 Agustus 

1988 di Surabaya; dan 

3) Keputusan Asosiasi Permebelan dan Hasil Kayu Indonesia (APHI) yang 

disampaikan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa HPRI yang 

dikukuhkan pada tanggal 3 April 1989 di Jakarta. 

 

Adapun tujuan Asosiasi adalah sebagai berikut: 

1) Turut serta dalam pembangunan ekonomi Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Pola Umum Pembangunan Nasional; 

2) Membina dan mengembangkan kemampuan, kegiatan dan kepentingan 

pengusaha Indonesia di bidang Industri Permebelan & Kerajinan dalam 

arti yang seluas-luasnya; 

3) Menciptakan dan mengembangkan iklim usaha yang sehat yang 

memungkinkan keikutsertaan setiap pengusaha dari dalam seluas-

luasnya; dan 

4) Melindungi kepentingan para anggota mulai dari pengadaan bahan baku, 

pengolahan sampai dengan distribusi dan promosinya. 

 

ASMINDO adalah wadah bagi pengusaha Industri Permebelan & 

Kerajinan Indonesia, serta industri barang setengah jadi yang erat kaitannya 

dengan industri permebelan. Asosiasi ini bersifat mandiri, bukan organisasi 

politik atau organisasi yang dalam kegiatannya mencari keuntungan finansial. 

h. Masyarakat Industri Kecil, Menengah dan Besar 

Sebagaimana yang diamanatkan oleh GBHN, pembangunan Industri 

ditujukan untuk memperluas kesempatan kerja, memeratakan kesempatan 

berusaha, meningkatkan ekspor, menunjang pembangunan daerah, 

memanfaatkan sumber alam dan energi serta sumber daya manusia. Sejalan 

dengan itu, maka dewasa ini pemerintah memberikan kesempatan seluas-

                                                 
157Lihat Co. Profile ASMINDO (Asosiasi Industri Permebelan & Kerajinan Indonesia) diakses melalui 
http://www/asmindojepara.com/fusion_pages/index.php?page_id=1 hal. 1. 

http://www/asmindojepara.com/fusion_pages/index.php?page_id=1
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luasnya kepada masyarakat untuk membuka berbagai kegiatan dalam bidang 

industri. 

Dalam penyajian data tentang industri ini, industri di sini 

dikelompokkan menurut banyaknya tenaga kerja yang bekerja pada industri 

tersebut yaitu; Industri Besar, Industri Sedang, Industri Kecil dan Industri 

Rumah Tangga.  

Perusahaan Industri yang memiliki tenaga kerja 100 orang atau lebih 

diklasifikasikan sebagai Industri Besar, 20 sampai dengan 29 orang 

diklasifikasikan sebagai Industri Sedang, 5 sampai dengan 19 orang 

diklasifikasikan sebagai Industri Kecil dan kurang dari 5 orang adalah Industri 

Rumah Tangga.
158

 

i.  Akademisi dan Peneliti 

Akademisi adalah orang berkecimpung dalam dunia akademik dengan 

mempromosikan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.
159

 Akademisi ini terdiri 

dari orang yang menjadi anggota kehormatan dalam suatu badan akademis, 

sarjana yang telah mendapatkan pendidikan akademis dan pengajar dalam 

suatu badan akademis.
160

 

Peneliti dalam pengertian luas dapat merujuk pada setiap orang yang 

melakukan aktifitas menggunakan sistem tertentu dalam memperoleh 

pengetahuan atau individu yang melakukan sejumlah praktek-praktek dimana 

secara tradisional dapat dikaitkan dengan kegiatan pendidikan, pemikiran, 

atau filosofis. Secara khusus, istilah peneliti dikaitkan pada individu-individu 

yang melakukan penelitian (meneliti) dengan menggunakan metode ilmiah. 

Seorang peneliti, bisa jadi adalah seorang ahli pada satu bidang atau lebih 

dalam ilmu pengetahuan.
161

 

 

 

 

 

 

                                                 
158 Rencana Induk Pengembangan Industri Kecil Menengah Tahun 2002-2004, Departemen Perindustrian dan 
Perdagangan RI, hal. 1 
159 http://www.merriam-webster.com/dictionary/academician 
160 http://www.thefreedictionary.com/academician 
161 http://id.wikipedia.org/wiki/Peneliti 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem
http://id.wikipedia.org/wiki/Pengetahuan
http://id.wikipedia.org/wiki/Metode_ilmiah
http://id.wikipedia.org/wiki/Ahli
http://id.wikipedia.org/wiki/Ilmu_pengetahuan
http://www.merriam-webster.com/dictionary/academician
http://www.thefreedictionary.com/academician
http://id.wikipedia.org/wiki/Peneliti
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BAB IV 

MATERI MUATAN 

 RANCANGAN UNDANG-UNDANG DESAIN INDUSTRI DAN 

KETERKAITANNYA DENGAN HUKUM POSITIF 

 
 

A. Arah Pengaturan mengenai Perlindungan Desain Industri 

Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang 

berlaku saat ini adalah untuk menyesuaikan lebih lanjut terhadap perjanjian 

internasional di bidang HKI khususnya Desain Industri, perkembangan industri dan 

perdagangan internasional, dimana Indonesia termasuk Negara peserta dari persetujuan 

TRIPs/WTO. 

 Perubahan  pokok dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain 

Industri antara lain untuk: 

1. Menentukan definisi Desain Industri yang dapat mencakup kreasi apa saja yang 

mendapat perlindungan, yang tidak mendapat perlindungan, dan jenis kreasi apa 

saja yang dapat dilindungi. 

2. Memberikan perlindungan terhadap kreasi Desain Industri, baik untuk produk utuh, 

komponen produk, parsial desain, dan produk set. 

3. Memberikan perlindungan kreasi Desain Industri yang benar-benar berbeda dari 

yang sudah ada (significantly different). 

4. Menentukan bahwa lingkup perlindungan Desain Industri dapat mencakup suatu 

pengembangan kreasi Desain Industri dari Desain Industri yang sudah ada. 

5. Mempertegas pengertian lingkup hak dan hal-hal yang dikecualikan dari 

perlindungan sebagai Desain Industri. 

6. Mengatur pemeriksaan substantif bagi seluruh permohonan Desain Industri. 

7. Memberikan perlindungan hukum terhadap kreasi Desain Industri yang jangka 

waktunya pendek ( 5 tahun) dan dapat diperpanjang sampai jangka waktu paling 

lama (15 tahun) yang berlaku di wilayah hukum Indonesia. 

8. Menerapkan pendaftaran dengan prosedur yang cepat dan biaya murah. 

9. Mengatur lisensi silang (cross licensing) bagi suatu Desain Industri yang dalam 

pelaksanaannya, sebagian kreasinya berpotensi melanggar kreasi milik pihak lain. 

10. Membentuk badan khusus independen yang memiliki tugas dan wewenang untuk 

memeriksa keberatan terhadap keputusan penolakan pendaftaran dan pemberian hak 

Desain Industri.   
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11. Mengatur mengenai tata cara penyelesaian sengketa di bidang Desain Industri 

melalui ADR (Alternative Dispute Resolution), arbitrase atau melalui Pengadilan 

Niaga. 

12. Mengatur bahwa tindak pidana dalam Desain Industri merupakan pelanggaran yang 

didasarkan pada adanya unsur kesengajaan untuk meniru atau menjiplak kreasi 

Desain Industri milik orang lain.  

 

B. Alasan Perubahan 

Tujuan perlunya diadakan perubahan terhadap Undang-Undang No. 31 tahun 

2000 tentang Desain Industri adalah untuk menyesuaikan lebih lanjut terhadap 

perjanjian internasional HKI yang berkaitan dengan Desain Industri yang telah 

diratifikasi (TRIPs) dan perjanjian internasional HKI lainnya yang dimungkinkan untuk 

diratifikasi di masa yang akan datang, misalnya the Hague Agreement (Geneva Act 

1999), dan menyesuaikan dengan perkembangan sistem perlindungan desain industri 

saat ini dalam lingkup internasional, seperti pengalaman di negara Uni Eropa, Jepang, 

Australia, Amerika Serikat dan sebagainya yang dapat diterapkan dan disesuaikan 

dengan kepentingan bangsa Indonesia. 

Perubahan Undang-Undang Desain Industri juga dimaksudkan untuk 

menyempurnakan pengaturan yang berkaitan dengan prosedur administrasi pendaftaran 

Desain Industri agar lebih efisien dan efektif, sehingga dapat memberikan pelayanan 

yang baik bagi masyarakat yang mendaftarkan Desain Industri dan menyempurnakan 

pengaturan dalam penegakan hukum terutama yang berkaitan dengan prosedur 

penyelesaian sengketa dalam perkara perdata (ganti rugi) yang dirasakan lebih 

menitikberatkan aspek bisnis disamping penegakan hak melalui jalur pidana. 

Berdasarkan hal tersebut di atas maka model pengaturan yang diusulkan dalam 

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 2000 tentang Desain 

Industri dilatarbelakangi hal-hal sebagai berikut: 

1. 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; 

2. bahwa kekayaan budaya dan etnis bangsa Indonesia yang sangat beraneka ragam 

merupakan sumber daya yang perlu dikelola dan dimanfaatkan bagi pengembangan 

Desain Industri; 
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3. bahwa Indonesia telah meratifikasi Agreement Establishing the World Trade 

Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang 

mencakup Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights 

(Persetujuan TRIPs) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 sehingga perlu 

diatur ketentuan mengenai Desain Industri; 

4. bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri sudah tidak 

sesuai lagi dengan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia dan perkembangan 

hukum internasional di bidang Desain Industri sehingga perlu diganti; 

5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, 

huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Desain Industri. 

 

C. Materi Muatan Rancangan Undang-Undang 

Materi dalam Rancangan Undang-Undang Desain Industri ini diharapkan mampu 

memberikan penyempurnaan, penghapusan, penambahan pasal-pasal, sehingga 

perbaikan tersebut dapat mengakomodasi berbagai pemecahan masalah yang dihadapi 

dalam praktek pelaksanaan undang-undang Desain Industri sebelumnya, serta mampu 

mengakomodasi berbagai perkembangan yang terkait dengan sistem perlindungan 

Desain Industri baik di tingkat nasional maupun internasional dengan tetap 

memperhatikan kepentingan nasional.  

Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 

2000  yaitu suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, 

atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang 

memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua 

dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas 

industri, atau kerajinan tangan.  

          Dari definisi tersebut, salah satu persyaratan untuk dapat dikategorikan sebagai 

Desain Industri adalah bahwa kreasi bentuk tersebut harus memberikan kesan estetis. 

Ada tidaknya kesan estetis yang diberikan oleh suatu kreasi hanya dapat diketahui 

apabila kreasi tersebut dapat dilihat oleh mata. Dengan demikian, Desain Industri dapat 

disederhanakan menjadi kreasi bentuk pada suatu produk atau produk itu sendiri yang 

dapat dilihat dengan mata. Konsekuensinya, kreasi bentuk yang tidak dapat dilihat 

dengan mata dapat diartikan bukan merupakan suatu Desain Industri.   Namun, karena 

Undang-Undang Desain Industri tidak secara jelas dan tegas mengatur mengenai hal 
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ini, kreasi bentuk apa saja yang dianggap unik dan aneh dapat dikategorikan sebagai 

Desain Industri. 

Kiranya perlu kajian beberapa pendapat ahli atau ketentuan dan praktek negara 

lain yang telah lebih dulu menerapkan pengaturan HKI, khususnya mengenai lingkup 

perlindungan Desain Industri. Demikian pula mengenai lingkup perlindungan Desain 

Industri atas dasar nilai kebaruan memerlukan acuan pendapat ahli atau praktek yang 

sudah berjalan di negara lain yang telah lama melaksanakan pengaturan di  bidang 

Desain Industri. Hal ini perlu dilakukan karena penjelasan mengenai kriteria 

perlindungan dan pelaksanaan hak Desain Industri yang diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri belum terdapat penjelasan lebih lanjut 

secara rinci sehingga pelaksanaannya sering mengalami permasalahan  hukum. 

 

1.  Penyempurnaan  

a.  Definisi Desain Industri 

WIPO sebagai organisasi dunia yang menangani HKI menjelaskan bahwa 

ada perbedaan pengertian desain industri dalam bahasa sehari-hari, dalam 

bahasa bisnis, dan sudut pandang hukum HKI. Dalam bahasa sehari-hari, desain 

industri umumnya mengacu terhadap keseluruhan bentuk dan fungsi dari 

produk. Dalam bahasa bisnis, mendesain suatu produk umumnya merupakan 

pengembangan fitur fungsi dan estetika dikaitkan dengan pertimbangan 

terhadap daya jual produk, biaya produksi atau kemudahan transportasi, 

penyimpanan, perbaikan, dan pembuangan. Dari sudut pandang hukum HKI, 

desain industri hanya mengacu pada aspek ornamental atau estetika dari suatu 

produk, dengan kata lain hanya mengacu pada penampilan suatu produk.
162

 

Definisi desain industri berdasarkan undang-undang di berbagai negara 

dan organisasi regional antara lain: 

Australia. Design, in relation to a product, means the overall appearance of the 

product resulting from one or more visual features of the product.
163

 

 

                                                 
162 Looking Good: Designs for Small and Medium-sized Enterprises An Introduction to Industrial, (World Intellectual Property 
Organization: Geneva – Switzerland) Booklet WIPO Publication No. 498(E) second edition, pg. 3 
163 Article 5, Australian Design Act 2003 
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Brazil. An industrial design is defined as the ornamental shape of an object or 

the ornamental combination of lines and colors that can be applied to a 

product, to give a new and original visual result in its external configuration 

and can serve as a model for industrial production.
164

 

 

Canada. Industrial design means features of shape, configuration, pattern or 

ornament and any combination of those features that, in a finished article, 

appeal to and are judged solely by the eye.
165

  

 

Costa Rica. An industrial drawing (―dibujo industrial‖) is defined as any 

combination of lines and colors, and an industrial model (―modelo industrial‖) 

as any shape whether or not associated with lines or colors, provided that such 

combination or shape provides a special appearance to a product of industry or 

handicraft and can serve as a pattern for their manufacture.
166

   

 

Japan. Design means a shape, pattern or color or any combination thereof in 

an article (including part of an article) which produces an aesthetic impression 

on the sense of sight.
167

    

 

Switzerland. Industrial design is any arrangement of lines or any 

three-dimensional shape, whether or not combined with colors, that serves as a 

model for the industrial production of an article.
 168

  

 

United Kingdom.―Design‖ means features of shape, configuration, pattern or 

ornament applied to an article by any industrial process, being features which 

in the finished article appeal to and are judged by the eye, but does not include:  

-   a method or principle of construction;  or  

-  features of shape or configuration of an article that are dictated solely by the 

function that the article has to perform;  or are dependent upon the 

appearance of another article of which the article is intended by the designer 

to form an integral part.
169

  

  

United States of America. The design for an article consists of the visual 

characteristics embodied in or applied to an article.  A design is manifested in 

appearance, and may relate to the configuration or shape of an article, to the 

surface ornamentation applied to an article, or to the combination of 

configuration and surface ornamentation.
170

   

 

African Intellectual Property Organization (OAPI).
171

 The OAPI 

Agreement
172

provides that any arrangement of lines or colors shall be 

considered a design (―dessin‖), and any three-dimensional shape, whether or 

                                                 
164Industrial Property Law No. 9279 of May 14, 1996, Article 95.  
165Industrial Design Act (CHAPTER I-9) 1985, Consolidation of 30/04/1996.   
166Law on Patents, Industrial Designs and Utility Models, No.6867 of 1983 (amended by Law No.7979 of 1999), Article 25.   
167Design Law, No. 125 of April 13, 1959 (as amended by Law No. 220 of December 22, 1999, entry into force:January 6, 
2001),section 2.   
168 Federal Law on Industrial Designs of March 30, 1900, as amended on March 24, 1995, Article 2.   
169 Registered Designs Act 1949 (as amended by the Copyright, Designs and Patents Act 1988), section 1(1).  
170 Manual of Patent Examining Procedure (MPEP) Edition 8, August 2001, Chapter 1500 – Design Patents, section 1502.  
171 The OAPI Agreement binds the following countries:  Benin, Burkina Faso, Cameroon, Central African Republic, Chad, Côte 
d’Ivoire, Democratic Republic of the Congo, Gabon, Guinea, Guinea-Bissau, Mali, Mauritania, Niger,  Senegal and Togo.  
172 Industrial designs are dealt with in Annex VI of the Agreement Revising the Bangui Agreement of March 2, 1977, on the 
Creation of an African Intellectual Property Organization (Bangui, Central African Republic), February 24, 1999.    
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not associated with lines or colors, shall be considered a model (―modèle‖), 

provided that the said arrangement or shape gives a special appearance to an 

industrial or craft product and may serve as a pattern for the manufacture of 

such a product (Article 1(1) of Annex VI).   

 

Andean Community.
173

  Decision No. 486 of the Andean Community
174

 

provides that the particular appearance of a product resulting from any 

arrangement of lines or combination of colors or any two-dimensional or three-

dimensional outward shape, line, outline, configuration, texture or material that 

does not alter the intended purpose or use of the said product shall be 

considered an industrial design (Article 113).   

 

European Union.
175

  The European Directive on the legal protection of 

designs
176

 defines ―design‖ as the appearance of the whole or a part of a 

product resulting from the features of, in particular, the lines, contours, colors, 

shape, texture and/or materials of the product itself and/or its ornamentation 

(Article 1(a)).  The European Regulation on Community designs
177

 contains an 

identical definition (Article 3(a)).  

  

MERCOSUR.
178

  The Mercosur authorities adopted a harmonization Protocol 

on industrial designs.
179

  It establishes that a design may be protected if it is an 

original creation consisting of a shape or purporting to provide a special 

appearance to an industrial product, giving it an ornamental character 

(Article 5).   

 

WIPO dalam Model Law untuk  negara-negara berkembang 

mendefinisikan desain industri sebagai berikut: 

 

The definition of industrial design contained in the WIPO Model Law on 

Industrial Designs is noteworthy as additional reference.
180

  The Model Law 

(Article 2(1)) defines an industrial design as any composition of lines or colors 

or any three-dimensional form, whether or not associated with lines or colors, 

provided that such composition or form gives a special appearance to a product 

of industry or handicraft and can serve as a pattern for such a product.  

 

Dari berbagai definisi desain industri yang dijelaskan dari berbagai 

negara, regional, dan WIPO dapat diambil ciri-ciri pokok desain industri yang 

menjadi obyek perlindungan hak Desain Industri, yaitu: visibility (dapat dilihat 

                                                 
173 The Andean Community is comprised of Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru and Venezuela. 
174 Decision No. 486, Common Provisions on Industrial Property, of September 14, 2000;  Gaceta Oficial, September 19, 2000. 
175The European Union comprises Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Luxembourg, 
Netherlands, Portugal, Spain, Sweden and the United Kingdom.   
176 Directive 98/71/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 1998 on the legal protection of designs;  
Official Journal L 289 , 28/10/1998, p. 28 – 33. 
177 Council Regulation (EC) No 6/2002 of 12 December 2001 on Community designs;  Official Journal L 003 , 05/01/2002, p.. 1 – 
24. 
178The MERCOSUR Common Market is composed of Argentina, Brazil, Paraguay and Uruguay.    
179 Protocol on the Harmonization of Norms on Industrial Designs, Decision No.16/98, 10 December 1998.  This Protocol has not 
yet entered into force.   
180 Model Law for Developing Countries on Industrial Designs, WIPO, Geneva, 1970 (Publication No. 808 (E)). 
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dengan mata), special appearance (penampilan khusus memperlihatkan 

perbedaan dengan produk lain sehingga menarik bagi pembeli atau pengguna 

produk), non-technical aspect (hanya melindungi aspek estetika dari produk dan 

tidak melindungi aspek fungsi teknis dari produk), dan  embodiment in a 

utilitarian article (diterapkan pada barang yang memiliki kegunaan).
181

 

Definisi Desain Industri dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 

masih perlu adanya penyempurnaan agar lebih sederhana dan mudah dimengerti 

oleh masyarakat. Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

2000 Tentang Desain Industri dinyatakan bahwa 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 masih perlu adanya penyempurnaan, terutama pada 

kata-kata “…dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk…” yang dapat 

menimbulkan penafsiran bahwa kreasi Desain Industri tersebut adalah 

merupakan alat atau mesin produksi, padahal jika kita kembalikan hakikat 

obyek perlindungan Desain Industri dalam rezim HKI ini adalah melindungi 

aspek penampilan atau keindahan atau ornamental suatu produk,
182

 bukan 

melindungi aspek fungsi atau teknis dari suatu produk Desain Industri. 

Selain itu, mengingat arti Desain Industri pada dasarnya adalah  kreasi 

desain yang diterapkan pada produk industri dan bukan produk itu sendiri, 

sehingga bisa saja suatu produk desainnya secara keseluruhan baru atau 

sebagian kreasinya saja yang memiliki kebaruan. Hal ini belum tercakup dalam 

definisi Desain Industri dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang 

Desain Industri. Dengan demikian usulan untuk penyempurnaan definisi Desain 

Industri dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 selain 

mencakup keseluruhan  kreasi desain pada produk juga mengakomodasi 

sebagian kreasi desain yang diterapkan pada produk.  

                                                 
181STANDING COMMITTEE ON THE LAW OF TRADEMARKS, INDUSTRIAL DESIGNS AND GEOGRAPHICAL 
INDICATIONS, GENEVA 9TH SESSION, NOVEMBER 11 – 15, 2002, INDUSTRIAL DESIGN AND THEIR RELATION 
WITH WORKS OF APPLIED ARTS AND THREE-DIMENSIONAL MARKS, PG.7-8 
182

“Looking Good: Designs for Small and Medium-sized Enterprises An Introduction to Industrial” Booklet WIPO 
Publication No. 498(E) Second Edition (Geneva – Switzerland: World Intellectual Property Organization) hal. 3. 
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Dengan demikian usulan untuk penyempurnaan definisi Desain Industri 

dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 adalah sebagai 

berikut: 

―Desain Industri adalah tampilan keseluruhan atau sebagian produk yang 

dihasilkan dari fitur-fitur yang meliputi garis-garis, warna-warna, bentuk, 

pola, dan/atau ornamentasinya.‖ 

atau 

―Desain Industri adalah tampilan luar dari sebuah produk, yang baik 

secara keseluruhan maupun sebagian kreasi tersebut dihasilkan dari fitur-

fitur yang meliputi garis-garis, warna-warna, bentuk, komposisi, pola, 

dan/ atau ornamentasinya serta mengandung aspek estetika.‖ 

  

Mengenai definisi dari tampilan produk, sebagian produk, produk, produk 

kompleks dan komponen perlu diberikan penjelasan pasal untuk mendukung 

definisi Desain Industri secara komprehensif, sebagai berikut: 

―Produk adalah barang yang berwujud nyata, termasuk bagian-bagian 

yang terkait atau tergabung dalam produk kompleks, kemasan, simbol-

simbol grafik, dan tampilan fotografi, tetapi tidak termasuk program 

komputer.‖ 

―Produk kompleks adalah produk yang terdiri dari banyak komponen 

yang dapat dibongkar pasang pada produk.‖ 

―Tampilan produk adalah penampakan kreasi tertentu pada produk yang 

dapat dilihat dengan secara nyata.‖  

―Sebagian produk adalah kreasi Desain Industri yang diajukan 

permohonan pendaftaran untuk sebagian kreasi dari produk utuhnya.‖ 

―Komponen produk adalah komponen penyusun produk kompleks yang 

dapat dibongkar pasang, yang apabila tergabung atau terangkai dalam 

produk kompleks dapat dinilai sebagai satu kesatuan kreasi Desain 

Industri.‖ 

 

b. Desain Industri Yang Mendapatkan Perlindungan 

 

 Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 mengatur bahwa 

Desain Industri dianggap baru adalah apabila “tidak sama” dengan 

pengungkapan Desain Industri sebelum tanggal penerimaan perlu 

disempurnakan, mengingat kata “tidak sama” pada isi pasal tersebut 

menimbulkan multi-tafsir. Pada satu sisi “tidak sama” dapat diartikan dengan 

sedikit perbedaan sudah dapat dianggap baru, namun di sisi lain dapat 

ditafsirkan berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Persetujuan TRIPs dimana 

ketidaksamaan atau perbedaan tersebut harus signifikan. Hal ini sudah pernah 
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terjadi pada beberapa perkara Desain Industri diantaranya adalah perkara 

pembatalan hak Desain Industri dengan produk mesin gergaji.
183

 

 Hampir sebagian besar negara di dunia mengatur dalam undang-undang 

Desain Industri mereka bahwa ”kebaruan” adalah salah satu kriteria yang harus 

dipenuhi untuk mendapatkan hak Desain Industri. Namun demikian, sejauh 

mana kriteria suatu Desain Industri dapat diberikan hak, tiap-tiap negara 

mempunyai kriteria tersendiri, sebagai contoh berikut ini bagimana kriteria 

Desain Industri di Uni Eropa, Jepang dan Australia. 

 

Kriteria Desain Industri di Uni Eropa adalah sebagai berikut
184

: 

Article 4 

Requirements for protection 

1) A design shall be protected by a Community design tothe extent that it is 

new and has individual character. 

2) A design applied to or incorporated in a product which constitutes a 

component part of a complex product shall only be considered to be new 

and to have individual character: 

(a) if the component part, once it has been incorporated into the complex 

product, remains visible during normal use of the latter; and 

(a) to the extent that those visible features of the component part fulfil in 

themselves the requirements as to novelty and individual character. 

3) ‗Normal use‘ within the meaning of paragraph (2)(a) shall mean use by the 

end user, excluding maintenance, servicing or repair work. 

Article 5 

Novelty 

1) A design shall be considered to be new if no identical design has been made 

available to the public: 

(a) in the case of an unregistered Community design, before the date on 

which the design for which protection is claimed has first been made 

available to the public; 

(b) in the case of a registered Community design, before the date of filing of 

the application for registration of the design for which protection is 

claimed, or, if priority is claimed, the date of priority. 

2) Designs shall be deemed to be identical if their features differ only in 

immaterial details. 

Article 6 

Individual character 

1) A design shall be considered to have individual character if the overall 

impression it produces on the informed user differs from the overall 

impression produced on such a user by any design which has been made 

available to the public: 

                                                 
183 Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 02/ Desain Industri/ 2004/ PN.Niaga.Jkt.Pst; Putusan Mahkamah 
Agung Republik Indonesia Nomor 025/ K/N/ HaKI/2004; Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 
010/PK/N/HaKI/2005. 
184 Article 4 to 6 of  Council Regulation (EC) No 6/2002 of 12 December 2001 on Community Designs. 
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(a) in the case of an unregistered Community design, before the date on 

which the design for which protection is claimed has first been made 

available to the public; 

(b) in the case of a registered Community design, before the date of filing 

the application for registration or, if a priority is claimed, the date of 

priority. 

2) In assessing individual character, the degree of freedom of the designer in 

developing the design shall be taken into consideration. 

 

Kriteria Desain Industri di Jepang sebagai berikut
185

: 

The following designs shall be deemed lack of novelty and therefore, be 

unregistrable: 

(1) A design which, prior to the filing of an application therefor, has been 

publicly known in Japan or in any foreign country; 

(2) A design which, prior to the filing of an application therefor, has been 

disclosed in a publication distributed or made available to the public 

through electronic telecommunication lines in Japan or in any foreign 

country (irrespective of whether the foreign publication has been circulated 

in Japan or not); and 

(3) A design which is similar to the design mentioned in the foregoing (1) or 

(2). 

The following design shall be deemed to lack originality or inventive step 

and is therefore, unregistrable: 

A design which, prior to the filing of an application therefor, could be easily 

made by those having average knowledge in the technical field to which the 

design pertains, on the basis that such a shape, pattern, colour or a 

combination thereof is publicly known in Japan or in any foreign country. 

 

Kriteria Desain Industri di Australia sebagai berikut
186

:  

15  Registrable designs 

(1)  A design is a registrable design if the design is new and distinctive when 

compared with the prior art base for the design as it existed before the 

priority date of the design. 

(2) The prior art base for a design (the designated design) consists of: 

(a) designs publicly used in Australia; and 

(b) designs published in a document within or outside Australia; and 

(c) designs in relation to which each of the following criteria is satisfied: 

(i) the design is disclosed in a design application; 

(ii) the design has an earlier priority date than the designated design; 

(iii)the first time documents disclosing the design are made available for 

public inspection under section 60 is on or after the priority date of 

the designated design. 

                                                 
185

 Brian W. Gray and Effie Bouzalas, Industrial Design Rights An International Perspective, (London: Kluwer Law 
International Ltd.,  2001) hal. 180 
186 Article 15 dan 16, Australian Design Act 2003  
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16  Designs that are identical or substantially similar in overall impression 

(1) A design is new unless it is identical to a design that forms part of the prior 

art base for the design. 

(2) A design is distinctive unless it is substantially similar in overall impression 

to a design that forms part of the prior art base for the design (see 

section 19). 

(3) Subject to paragraph 15(2)(c), the newness or distinctiveness of a design is 

not affected by the mere publication or public use of the design in Australia 

on or after the priority date of the design, or by the registration of another 

design with the same or a later priority date. 

 

 Mengenai pengaturan Desain Industri yang dapat diberikan hak, 

berdasarkan pengalaman Uni Eropa, Jepang, dan Australia, dapat kita lihat 

bahwa ketiga negara tersebut sama-sama menggunakan kriteria “kebaruan” 

dalam memberikan hak Desain Industri, hanya saja terdapat perbedaan dalam 

menentukan sejauh mana terdapat “kebaruan” tersebut. Uni Eropa dan Australia 

menentukan bahwa terdapat unsur “kebaruan” suatu Desain Industri ditentukan 

apabila kreasi bentuk design “tidak identik” dengan pengungkapan sebelumnya 

dengan mengabaikan detil immateril. Undang-Undang Design Industri yang 

berlaku di Jepang menentukan bahwa “kebaruan” suatu Desain Industri apabila 

“tidak identik” atau “tidak mirip” dengan pengungkapan sebelumnya. Namun 

demikian dari ketiga negara tersebut untuk mendapatkan hak Desain Industri 

tidak hanya kriteria “kebaruan” yang harus dipenuhi, tetapi harus terdapat 

kriteria lainnya untuk mendapatkan hak Desain Industri. Uni Eropa menerapkan 

kriteria “karakter individu” (individual character), Australia menerapkan 

kriteria “khas” (distinctive), dan Jepang menerapkan kriteria “kreativitas” 

(creativity). Tujuan adanya kriteria kedua yang harus dipenuhi untuk 

mendapatkan hak Desain Industri tersebut adalah untuk memberikan 

perlindungan terhadap Desain Industri yang kualitas desainnya lebih tinggi dari 

hanya sekedar baru. Jadi, walaupun suatu Desain Industri memiliki “kebaruan”, 

namun apabila tidak dapat menunjukkan “karakter individu” Desain Industri 

tersebut dengan Desain Industri yang telah ada sebelumnya, maka di Uni Eropa 

tidak akan mendapatkan perlindungan atau dapat dibatalkan pendaftarannya, 

demikian pula halnya di Australia apabila tidak dapat menunjukkan suatu ciri 

“khas”, dan di Jepang apabila Desain Industri tidak memenuhi kriteria 

kreativitas, maka tidak akan mendapatkan perlindungan atau pendaftaran 

Desain Industrinya dapat dibatalkan. 
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Dalam hal suatu Desain Industri dibandingkan dengan Desain Industri 

lainnya, berdasarkan dari ketentuan yang diatur oleh ketiga negara tersebut di 

atas (Uni Eropa, Jepang, dan Australia), dapat ditentukan bahwa terdapat empat 

tingkatan dalam perbandingan dua Desain Industri yaitu identik (sama persis), 

identik dengan mengabaikan detil immateril, mirip, dan tidak mirip/ tidak 

sama.
187

  

 

Gambar 1 berikut ini merupakan Diagram Skala Perbandingan Dua Desain 

Industri. 
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Sumber: Andrieansjah Soeparman, ”Jenis Permohonan, Penilaian Kebaruan, dan 

Penggunaan Hak Desain Industri di Indonesia“, Media HKI Vol . IV/ No. 5/ Oktober 2007 

 

Agar terhindar dari multi-tafsir mengenai ketentuan yang diatur dalam 

Rancangan Undang-Undang Desain Industri, untuk itu kriteria Desain Industri 

yang memiliki kebaruan perlu diperjelas dengan mengacu pada Pasal 25 ayat 

                                                 
187 Andrieansjah Soeparman, ”Jenis Permohonan, Penilaian Kebaruan, dan Penggunaan Hak Desain Industri di 
Indonesia“, Media HKI Vol . IV/ No. 5/ Oktober 2007, hal. 14 
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B= Mirip (skala 7-9) 
C= Identik dengan perbedaan detil imateril (skala antara 9-10)  

D= Identik/sama persis (skala 10) 

VS 
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VS 
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(skala antara 9-10) D. Identik/sama persis (skala 10) 

VS 

Diagram Skala Perbandingan Dua Desain Industri 
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(1) Persetujuan TRIPs.
188

 Selanjutnya, untuk menyelaraskan pengaturan dalam 

Rancangan Undang-Undang Desain Industri dengan ketentuan Persetujuan 

TRIPs tersebut, maka perlu diatur bahwa Desain Industri dianggap baru apabila 

tidak sama atau tidak mirip dengan pengungkapan Desain Industri yang telah 

ada sebelumnya. Selanjutnya untuk Pasal 2 ayat (2) diusulkan penyempurnaan 

sebagai berikut: 

―Desain Industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan Desain 

Industri tersebut tidak sama atau tidak mirip dengan pengungkapan Desain 

Industri yang telah ada sebelumnya.‖ 

 Dengan demikian apabila Desain Industri yang dimohonkan 

pendaftarannya, meskipun memiliki perbedaan akan tetapi secara substansial 

atau kesan keseluruhannya (overall impression) memiliki kesan estetis yang 

sama (mirip) dengan Desain Industri yang telah ada sebelum Tanggal 

Penerimaan permohonan, maka permohonan Desain Industri tersebut dapat 

ditolak permohonannya karena tidak “baru”. 

 

c.  Desain Industri Yang Tidak Mendapatkan Perlindungan 

 Pada dasarnya Desain Industri merupakan gabungan dari aspek teknis dan 

keindahan, namun demikian hak Desain Industri dalam rezim HKI dibatasi 

hanya melindungi aspek keindahan yang terdapat dalam suatu produk, 

walaupun dalam suatu produk secara simultan terdapat juga aspek fungsi teknis 

yang lebih tepat dilindungi sebagai obyek Paten. Untuk itu apabila kreasi dalam 

suatu produk hanya terdapat aspek fungsi teknis, maka kreasi tersebut bukanlah 

obyek perlindungan hak Desain Industri dalam rezim HKI, contohnya 

pendaftaran untuk desain piston yang semata-mata bertujuan fungsi teknis yang 

lebih tepat menjadi obyek perlindungan paten. Pengaturan bahwa desain yang 

semata-mata fungsi teknis tidak dapat diberikan hak Desain Industri perlu 

diatur, hal ini mengacu pada ketentuan dalam Pasal 25 ayat (1) perjanjian TRIPs 

yang menyatakan  bahwa negara anggota WTO dapat mengatur bahwa untuk 

Desain Industri yang semata-mata hanya memiliki fungsi atau teknis tidak dapat 

dilindungi melalui hak Desain Industri. 

                                                 
188 Article 25 (1) TRIPs Agreement. “…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…”. 
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 Selanjutnya untuk meningkatkan kualitas Desain Industri yang akan 

diberikan hak, perlu dipertimbangkan juga ketentuan yang mengatur bahwa 

Desain Industri yang dibuat atau dihasilkan secara mudah berdasarkan Desain 

Industri yang sudah ada sebelum Tanggal Penerimaan dengan memperhatikan 

keahlian biasa dari seorang ahli di bidangnya. Apabila kreasi tersebut dianggap 

mudah berdasarkan keahlian biasa oleh ahli di bidangnya, maka tidak dapat 

diberikan hak Desain Industri. Hal ini mirip dengan langkah inventif 

sebagaimana kriteria dalam pemberian hak paten. Dengan adanya ketentuan 

bahwa Desain Industri yang dibuat secara mudah (tidak kreatif) menurut orang 

yang berkeahlian biasa pada bidangnya tidak dapat diberikan hak, diharapkan 

desain-desain yang didaftarkan adalah desain-desain yang memiliki kualitas 

tinggi. Namun demikian untuk mengambil keputusan apakah ketentuan ini perlu 

diadopsi dalam RUU Desain Industri, perlu dipertimbangkan dengan kondisi 

UKM dan IKM di Indonesia, apakah desain-desain yang mereka hasilkan sudah 

dapat memenuhi kriteria kreativitas ini. Selain itu perlu pula dipertimbangkan 

mengenai  kemampuan SDM dari pemeriksa Desain Industri yang nantinya 

akan terlibat dan bertanggungjawab dalam pemeriksaan substantif permohonan 

Desain Industri. Salah satu negara yang telah menerapkan kriteria ”kreativitas” 

ini adalah Jepang
189

, namun kondisi industri di Jepang baik industri kecil, 

menengah, dan besar sudah mampu memenuhi unsur kriteria ”kreativitas” 

dalam menghasilkan karya Desain Industri.  

 Selain terkait dengan substansi yang bersifat teknis, juga perlu adanya 

pembatasan terhadap suatu yang baik dalam penggunaan maupun publikasinya 

akan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban 

umum, agama, dan/atau kesusilaan. Sebagai contoh apabila permohonan berupa 

desain patung sang Buddha yang akan meresahkan suatu agama tertentu apabila 

desain tersebut diberikan hak Desain Industri, maka permohonan Desain 

Industri berupa desain patung sang Buddha tersebut harus ditolak.  

Dengan demikian usulan untuk penyempurnaan definisi Desain Industri 

dalam Rancangan Undang-Undang Desain Industri adalah sebagai berikut: 

   

Pasal 4 

                                                 
189 Article 3 (2), Japanese Design Law. 
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‖Hak Desain Industri tidak diberikan apabila Desain Industri yang 

dimohonkan:  

a.   murni semata-mata karena pertimbangan fungsi atau teknis; 

b.  dibuat  atau dihasilkan secara mudah berdasarkan Desain Industri yang 

sudah ada sebelum Tanggal Penerimaan oleh orang yang berkeahlian biasa 

di bidangnya; atau 

c.    bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban 

umum, agama, dan/atau kesusilaan.‖ 

       

c. Jangka Waktu Perlindungan 

 

Menurut ketentuan Persetujuan TRIPs, lamanya jangka waktu 

perlindungan Desain Industri minimal adalah 10 tahun
190

. Perlu 

dipertimbangkan jangka waktu perlindungan untuk Desain Industri yang siklus 

kehidupannya pendek, contohnya desain-desain yang perkembangan kreasinya 

sangat cepat seperti fashion dan telepon genggam. Selain itu, kelompok Usaha 

Kecil dan Menengah cenderung menghasilkan kreasi-kreasi yang memiliki 

siklus kehidupan produk yang pendek, seperti produk-produk kerajinan tangan. 

Penerapan sistem jangka waktu perlindungan dengan sistem perpanjangan 

dibagi dalam beberapa periode, sebagai contoh di Australia, walaupun jangka 

waktu perlindungannya maksimal sepuluh tahun, namun demikian dibagi dalam 

dua periode masing-masing lima tahun.
191

 Dengan jangka waktu perlindungan 

Desain Industri pada periode pertama selama lima tahun, setidak-tidaknya hal 

ini akan membantu untuk melindungi desain-desain yang siklus hidupnya 

pendek, misalnya fashion dan kerajinan tangan yang biasanya dilakoni oleh 

Usaha Kecil dan Menengah (UKM).  

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 menentukan bahwa jangka waktu 

perlindungan hak Desain Industri adalah sepuluh tahun dan tidak dapat 

diperpanjang,
192

 tanpa membagi jangka waktu perlindungan dalam beberapa 

periode. Pertimbangan untuk membagi dalam beberapa periode jangka waktu 

Desain Industri sebagaimana diterapkan dalam perundang-undangan di 

beberapa negara yang telah lama menerapkan sistem perlindungan Desain 

Industri seperti Australia dan Uni Eropa, bisa menjadi salah satu pertimbangan 

untuk menyempurnakan pengaturan jangka waktu yang diatur dalam Pasal 5 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, untuk dibagi 

                                                 
190 Article 26 (3) TRIPs Agreement. “ The duration of protection available shall amount to at least 10 years”. 
191 Article 46 (1), Australian Design Act 2003. 
192 Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri  
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dalam beberapa periode. Pembagian periodenya dapat dipertimbangkan 

terhadap desain yang siklus hidupnya pendek (dibawah 5 tahun), desain yang 

siklus hidupnya menengah/rata-rata (5 sampai dengan 10 tahun), dan desain 

yang siklus hidupnya panjang (di atas 10 tahun). 

Dalam Rancangan Undang-Undang Desain Industri, dapat 

dipertimbangkan perlindungan hak Desain Industri maksimal 15 tahun, dengan 

pembagian waktu perlindungan dalam tiga periode masing-masing 5 tahun. 

Dengan demikian penyempurnaan Pasal 5 yang mengatur jangka waktu 

perlindungan hak Desain Industri adalah sebagai berikut:  

 

Jangka Waktu Perlindungan Desain Industri 

 

Pasal 5 

(1) ‖Perlindungan terhadap Hak Desain Industri atas dasar permohonan 

diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal 

Penerimaan. 

(2) Jangka waktu perlindungan Hak Desain Industri sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dapat diperpanjang sampai dengan 2 (dua) kali masing-

masing selama 5 (lima) tahun. 

(3) Tanggal Penerimaan yang merupakan tanggal mulai berlakunya Jangka 

waktu perlindungan Hak Desain Industri sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dan ayat (2) dicatat dalam Daftar Umum Desain Industri dan 

diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri.― 

 

Pasal 5a 

(1) ―Permohonan perpanjangan perlindungan Hak Desain Industri 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5a ayat (2) diajukan secara tertulis 

oleh pemegang Hak Desain Industri atau Kuasanya kepada Direktorat 

Jenderal. 

(2) Permohonan perpanjangan perlindungan Hak Desain Industri sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) harus diajukan paling lambat 6 (enam) bulan 

sebelum berakhirnya perlindungan sampai dengan 6 (enam) bulan setelah 

berakhirnya batas waktu perlindungan Hak Desain Industri. 

(3) Permohonan perpanjangan perlindungan Hak Desain Industri sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri: 

a) formulir permohonan perpanjangan; 

b) fotokopi sertifikat Desain Industri; dan 

c) bukti pembayaran biaya perpanjangan.‖ 

 

Pasal 5b 

(1) ―Perpanjangan jangka waktu perlindungan Hak Desain Industri dicatat 

dalam Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan dalam Berita Resmi 

Desain Industri. 

(2) Perpanjangan jangka waktu perlindungan Hak Desain Industri  

diberitahukan secara tertulis kepada pemilik Hak Desain Industri atau 

Kuasanya.‖ 
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d. Pemegang Hak Desain Industri 

 

  Dalam pengaturan lingkup hak, selain hak apa saja yang dimiliki oleh 

pemegang hak Desain Industri, juga harus diatur sejauh mana lingkup hak 

tersebut dapat digunakan terkait dengan substansi Desain Industri. Dalam 

perjanjian TRIPs diatur bahwa pemegang hak Desain Industri dapat melarang 

orang lain yang tanpa izinnya membuat, menjual atau mengimpor barang-

barang yang didalamnya terkandung kreasi yang merupakan tiruan atau secara 

substansial meniru Desain Industri yang dilindungi untuk tujuan komersil.
193

 Di 

negara-negara lain yang sudah memiliki pengalaman dalam pengaturan sistem 

perlindungan Desain Industri seperti di Uni Eropa, Australia, dan Jepang secara 

jelas mengatur ketentuan mengenai sejauh mana suatu produk yang beredar 

dapat dianggap meniru atau secara substansial meniru Desain Industri yang 

terdaftar. 

Mengenai lingkup perlindungan Desain Industri, berikut ini dijabarkan 

bagaimana pengaturan lingkup perlindungan Desain Industri di Eropa, di 

Australia dan Jepang. 

Lingkup perlindungan Desain Industri di Uni Eropa adalah sebagai 

berikut:
194

 

 

Article 10 

Scope of protection 

1. The scope of the protection conferred by a Community design shall include 

any design which does not produce on the informed user a different overall 

impression. 

2. In assessing the scope of protection, the degree of freedom of the designer in 

developing his design shall be taken into consideration. 

 

Lingkup perlindungan Desain Industri di Australia adalah sebagai 

berikut:
195

 

 

71. Infringement of Design 

(1) A person infringes a registered design if, during the term of registration of 

the design, and without the licence or authority of the registered owner of 

the design, the person: 

                                                 
193 Article 26 (1) TRIPs Agreement. “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”. 
194 Article 4 to 6 of  Council Regulation (EC) No 6/2002 of 12 December 2001 on Community Designs  
195 Article 71 (1), Australian Design Law 2003. 
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(a) makes or offers to make a product, in relation to which the design is 

registered, which embodies a design that is identical to, or substantially 

similar in overall impression to, the registered design; or 

(b) imports such a product into Australia for sale, or for use for the 

purposes of any trade or business; or 

(c) sells, hires or otherwise disposes of, or offers to sell, hire or otherwise 

dispose of, such a product; or 

(d) uses such a product in any way for the purposes of any trade or 

business; or 

(e) keeps such a product for the purpose of doing any of the things 

mentioned in paragraph (c) or (d). 

 

Lingkup perlindungan Desain Industri di Jepang adalah sebagai 

berikut:
196

 

 

(Scope of registered registered design, etc) 

24. – (1) The scope of a registered design shall be decided on the basis of 

the statement in the request and the design represented in the 

drawing attached to the request or shown in the photograph, 

model or sample attached to the request. 

(2) The similarity between the registered design and any design other 

than the registered design shall be determined on the basis of the 

aesthetic impression produced through the consumer‘s sense of 

sight. 

 

 Pengaturan mengenai lingkup hak dalam Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 2000, masih perlu disempurnakan lebih lanjut karena hanya 

menjelaskan jenis hak yang dimiliki pemegang hak, akan tetapi belum 

menjelaskan sejauh mana lingkup hak tersebut dapat digunakan terkait 

dengan substansi Desain Industri yang dianggap merupakan pelanggaran 

Desain Industri, yaitu apakah produk lain sama atau mirip dengan Desain 

Industri terdaftar. Dengan adanya kejelasan mengenai batasan pengaturan 

substansi suatu Desain Industri yang diberikan perlindungan dan kapan 

dianggap melanggar hak, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum 

mengenai lingkup hak eksklusif yang dimiliki oleh pemohon. 

 Dengan demikian usulan untuk penyempurnaan ketentuan dalam 

Rancangan Undang-Undang Desain Industri yang terkait dengan lingkup 

hak dari pemegang hak Desain Industri adalah sebagai berikut: 

 

 

 

                                                 
196 Article 24 (1) and (2), Japanese Design Law 
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Pemegang Hak Desain Industri 

Pasal 9 
(1) ―Pemegang Hak Desain Industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan 

Hak Desain Industri yang dimilikinya. 

(2) Pelaksanaan Hak Desain Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi kegiatan untuk membuat, menjual, dan/atau mengimpor produk 

Desain Industri terdaftar. 

(3) Penggunaan Desain Industri terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

untuk kepentingan penelitian dan pendidikan diperbolehkan apabila tidak 

merugikan kepentingan yang wajar dari Pemegang Hak Desain Industri atau 

tidak untuk kepentingan komersial.‖ 

Pasal 9a 

―Setiap orang dilarang untuk membuat, menjual, dan/atau mengimpor 

produk yang sama atau mirip dengan Desain Industri terdaftar milik orang 

lain, kecuali atas persetujuan Pemegang Hak Desain Industri.‖ 

 

f.  Permohonan Pendaftaran Desain Industri 

 

  Pada dasarnya perlindungan Desain Industri diberikan atas dasar 

permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 2000 tentang Desain Industri. Namun dalam praktek dimungkinkan 

adanya pemohon yang beritikad tidak baik mendaftarkan desain industri, oleh 

karenanya perlu adanya pernyataan bahwa yang dapat mengajukan permohonan 

adalah pemohon yang beritikad baik atau pemegang hak Desain Industri yang 

sebenarnya. 

 Untuk mengikuti perkembangan teknologi informasi saat ini ataupun 

dimasa yang akan datang, perlu diakomodasi juga dalam undang-undang terkait 

dengan pendaftaran secara elektronis. Walaupun saat ini sistem teknologi 

informasi pendaftaran secara elektronis masih dalam proses pengembangan, 

namun pada saat diberlakukan RUU Desain Industri ini diharapkan sistem 

pendaftaran secara elektronis sudah dapat berjalan. Hal ini diharapkan dapat 

membantu pemohon yang jauh dari kantor HKI atau berada di lain pulau untuk 

mengajukan permohonan pendaftaran Desain Industri tanpa harus datang 

langsung ke kantor HKI cukup melalui fasilitas e-filing. 

 Selanjutnya persyaratan kelengkapan yang harus dipenuhi oleh pemohon 

baik itu kelengkapan formalitas maupun fisik harus diatur, dimana kelengkapan 

formalitas diantaranya data mengenai pemohon, surat kuasa bila melalui kuasa 

dalam hal ini konsultan HKI yang terdaftar di Direktorat Jenderal HKI, surat 

pernyataan pengalihan Desain Industri apabila yang sebagai pemohon bukan 
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pendesain; kelengkapan fisik yang harus dipenuhi meliputi gambar dan atau 

foto serta uraian Desain Industri. 

 Berdasarkan uraian di atas dengan demikian dapat diajukan 

penyempurnaan terhadap pasal-pasal yang mengatur permohonan pendaftaran 

hak Desain Industri sebagai berikut: 

BAB III 

PERMOHONAN PENDAFTARAN HAK DESAIN INDUSTRI 

Bagian Pertama 

Umum 

Pasal 10 

(1) ―Hak Desain Industri diberikan atas dasar Permohonan oleh Pemohon 

yang beritikad baik. 

Dalam penjelasan:  

yang dimaksud dengan ―yang beritikad baik‖ adalah pemohon 

yang benar-benar Pendesain atau pihak lain yang menerima hak 

dari Pendesain. 

(2) Permohonan Pendaftaran Hak Desain Industri dikenakan biaya. 

(3) Ketentuan mengenai biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai 

dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.‖ 

 

Pasal 11 

‖Permohonan Pendaftaran Hak Desain Industri sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diajukan dalam bahasa Indonesia ke Direktorat Jenderal secara 

tertulis atau secara elektronik dan ditandatangani oleh Pemohon atau 

Kuasanya.‖ 

Pasal 11a 

(1) ―Permohonan Pendaftaran Hak Desain Industri sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 11 dapat diajukan oleh seorang atau beberapa orang 

Pemohon. 

(2) Dalam hal Permohonan Pendaftaran Hak Desain Industri sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diajukan secara bersama-sama oleh beberapa 

orang Pemohon, Permohonan tersebut ditandatangani oleh salah 

seorang Pemohon dengan melampirkan persetujuan tertulis dari seluruh 

Pemohon lainnya. 

(3) Dalam hal Permohonan Pendaftaran Hak Desain Industri diajukan oleh 

bukan Pendesain, Permohonan Hak Desain Industri harus disertai 

pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa Pemohon 

berhak atas Desain Industri yang dimohonkan.‖ 
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Pasal 11b 

(1) ―Permohonan Hak Desain Industri memuat: 

a. tanggal, bulan, dan tahun surat Permohonan; 

b. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pendesain; 

c. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pemohon;  

d. nama dan alamat lengkap Kuasa apabila Permohonan diajukan 

melalui Kuasa; dan 

e. nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama 

kali, dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas. 

(2)  Permohonan Pendaftaran Hak Desain Industri  sebagaimana  dimaksud  

pada ayat (1) harus dilampiri dengan: 

a.   Gambar dan/atau foto, serta uraian singkat Desain Industri yang 

dimohonkan pendaftarannya; 

b. surat kuasa khusus, dalam hal Permohonan diajukan melalui 

Kuasa;― 

 

Pasal 11c 

(1) ― Uraian singkat Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11a ayat (2) huruf a meliputi:  

a. judul atau nama produk; 

b. keterangan gambar; 

c. pernyataan bagian Desain Industri yang dianggap baru oleh 

Pemohon; dan  

d. klaim.  

(2) Pernyataan bagian Desain Industri yang dianggap baru oleh Pemohon 

dan  klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d 

harus sesuai dan saling mendukung.  

 (3) Jika  pernyataan bagian Desain Industri yang dianggap baru oleh 

Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak 

disampaikan oleh Pemohon kepada Direktorat Jenderal maka 

perlindungan Hak Desain Industri yang dimintakan dianggap sesuai 

dengan yang diungkapkan dalam gambar.‖ 

 

Pasal 11d 

―Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Permohonan Pendaftaran Hak 

Desain Industri diatur dengan Peraturan Pemerintah.‖ 

 

g.  Jenis Permohonan Desain Industri 

 

 Jenis permohonan Desain Industri yang dimuat dalam undang-undang 

pada dasarnya ada 3 macam, yakni satu Desain Industri, sebagian Desain 

Industri, dan seperangkat produk atau barang yang memiliki fitur-fitur tampilan 

yang sama sebagaimana contoh pada Gambar 2 berikut ini.  

 

 

 

 

Gambar 2 
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Mirip 

1 Januari 2008 1 Februari 2008 

TIDAK BARU 

1.Satu DI 

A B 

2.Sebagian DI (hanya bagian A 
& B yang dilindungi) 

3.Seperangkat Barang 

DI Induk 
DI Varian 

DI Varian  (Pemohon & 

Tanggal Penerimaan sama) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selain itu perlu pula diatur mengenai aturan pendaftaran varian desain 

atau desain-desain yang memiliki kemiripan, dimana pengajuan permohonannya 

harus diajukan pada tanggal yang sama dan pemohon yang sama untuk 

menghindari hilangnya “kebaruan” Desain Industrinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seperangkat produk atau barang pada prinsipnya terdiri dari beberapa 

produk atau barang yang memiliki fitur-fitur desain yang sama sebagai penyatu 

dari produk-produk atau barang-barang tersebut, dan biasanya digunakan serta 

diperjualbelikan secara bersamaan.  Seperangkat produk ini dapat berupa barang 

yang berbeda (misalnya  seperangkat alat makan yang terdiri dari sendok, 

garpu, dan pisau) atau beberapa barang yang sama (misalnya beberapa meja 



 108 

yang membentuk seperangkat meja).
197

 Gambar 3 berikut ini adalah contoh 

seperangkat produk: 

Gambar 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seperangkat produk ini dalam perlindungannya merupakan satu kesatuan 

perlindungan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sehingga dalam penggunaan 

haknya tidak dapat dipergunakan secara sendiri-sendiri dari tiap produk yang 

membentuk seperangkat tersebut. Untuk melindungi secara sendiri-sendiri dari 

tiap-tiap produk yang membentuk seperangkat tersebut, harus didaftarkan 

masing-masing sebagai satu desain industri, sebagai contoh garpu didaftarkan 

tersendiri untuk melindungi garpu sebagai satu produk.  

 Selain itu mengenai seperangkat produk ini, perlu diatur lebih lanjut 

dalam peraturan pemerintah mengenai jenis produk yang dapat dikategorikan 

seperangkat produk atau barang untuk mempermudah dalam pelaksanaan proses 

pendaftaran hak desain industri dengan memberikan kepastian mengenai 

produk-produk apa saja yang membentuk seperangkat produk tertentu, misalnya 

untuk seperangkat perlengkapan minum teh terdiri dari teko, cangkir dan alas 

cangkirnya.   

Dengan demikian usulan penyempurnaan pasal yang menjelaskan 

ketentuan mengenai jenis permohonan Desain Industri dalam Rancangan 

Undang-Undang Desain Industri adalah sebagai berikut: 

Pasal 13 

 

(1)  ―Setiap Permohonan Pendaftaran Hak Desain Industri dapat diajukan 

untuk: 

a. satu Desain Industri;  

                                                 
197 Andrieansjah Soeparman, Laporan Hasil Pelatihan Pemeriksaan Industrial Property di Japan Patent Office (JPO), 26 
November - 16 Desember 2003.  

Seperangkat Alat Makan (sendok, garpu & pisau) Seperangkat Meja (terdiri dari 4 meja) 
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b. sebagian Desain Industri; atau 

c. seperangkat produk atau barang yang memiliki fitur-fitur tampilan 

yang sama. 

(2)  Apabila beberapa Desain Industri memiliki kemiripan, Permohonan harus 

diajukan sebagai desain varian pada Tanggal Penerimaan yang sama 

oleh Pemohon yang sama. 

(3)  Ketentuan lebih lanjut mengenai seperangkat produk atau barang yang 

memiliki fitur-fitur tampilan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf c diatur dengan Peraturan Pemerintah.‖ 

 

h.  Pemeriksaan Administratif 

 

Dalam pemeriksaan administratif perlu diatur mengenai persyaratan 

minimun untuk mendapatkan tanggal penerimaan permohonan, dan 

konsekuensinya apabila persyaratan minimum tersebut tidak dapat dipenuhi. 

Pemeriksaan administratif ini mencakup pemeriksaan formalitas kelengkapan 

permohonan Desain Industri. Lama waktu dalam melakukan pemeriksaan 

administratif ini diusahakan sependek mungkin dengan mempertimbangkan 

kemampuan Direktorat Jenderal selaku pelaksana administrasi dan pemohon 

pendaftaran hak Desain Industri dalam memenuhi kelengkapan tersebut. 

Usulan dari ketentuan yang berkaitan dengan pemeriksaan administratif 

dalam Rancangan Undang-Undang Desain Industri adalah: 

Pasal 18 

(1)  ―Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan administratif dan substantif 

terhadap Permohonan. 

 (2) Direktorat Jenderal menetapkan Tanggal Penerimaan terhadap 

Permohonan yang telah memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut: 

a. menyampaikan data Pemohon;  

b. melampirkan gambar dan/atau foto, serta uraian singkat Desain 

Industri yang dimohonkan pendaftarannya; dan  

c. membayar biaya Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 

ayat (2). 

(3)  Apabila persyaratan minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak 

dipenuhi, Direktorat Jenderal memberitahu Pemohon untuk melengkapi 

kekurangan.  

(4) Tanggal Penerimaan ditetapkan setelah Pemohon memenuhi persyaratan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2).‖ 
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Pasal 19 

(1) ―Apabila Permohonan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 11, Pasal 11a, Pasal 11b, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16, dan 

Pasal 17, Direktorat Jenderal memberitahukan kepada Pemohon atau 

Kuasanya untuk memenuhi kekurangan tersebut dalam waktu 2 (dua) bulan 

terhitung sejak tanggal pemberitahuan. 

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 

paling lama 1 (satu) bulan atas permintaan Pemohon atau Kuasanya secara 

tertulis berdasarkan alasan yang dapat disetujui Direktorat Jenderal.  

(3) Permintaan perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) harus diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1).‖ 

 

Pasal 20 

(1) ―Apabila kekurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) tidak 

dipenuhi, Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada 

Pemohon atau Kuasanya bahwa Permohonannya dianggap ditarik kembali. 

(2)  Dalam hal Permohonan dianggap ditarik kembali sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1), segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat 

Jenderal tidak dapat ditarik kembali.‖ 

i.  Pemeriksaan Substantif 

 

Berkaitan dengan masalah-masalah yang timbul dalam kaitannya dengan 

prosedur administrasi pendaftaran dan penegakan hak Desain Industri, hal-hal 

yang perlu penyempurnaan adalah dapat diuraikan sebagai berikut: semua 

permohonan Desain Industri harus diperiksa secara substantif sebelum 

dilakukan pengumuman permohonan; ketidakpuasan keputusan yang bersifat 

administratif dan substantif baik keputusan pemberian atau penolakan termasuk 

adanya keberatan (oposisi) dilakukan pemeriksaan pada Komisi Banding Desain 

Industri. 

Pada dasarnya ada dua sistem dalam prosedur pemberian hak Desain 

Industri, yaitu sistem registrasi (registration system) dan sistem pemeriksaan 

penuh (full substantive examination). Dalam sistem registrasi hanya dilakukan 

pemeriksaan formalitas dan fisik dari kelengkapan permohonan Desain Industri, 

akan tetapi tidak dilakukan pemeriksaan substantif terhadap kebaruan Desain 
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Industri dalam proses pendaftaran Desain Industri Dalam sistem registrasi ini 

pemeriksaan substantif mengenai kebaruan Desain Industri yang terdaftar akan 

diuji pada saat pembatalan hak (invalidation) atau pada saat penegakan hak 

desain industri (enforcement). Negara yang menggunakan sistem registrasi ini 

saat ini contohnya Uni Eropa dan Australia. Berbeda dengan sistem registrasi, 

dalam sistem pemeriksaan penuh, pemeriksaan formalitas, fisik dan substantif  

kebaruan dilakukan sebelum pemberian hak Desain Industri. Namun demikian 

masih dimungkinkan pembatalan terhadap hak Desain Industri yang sudah 

diberikan melalui proses pembatalan. Contoh negara yang menggunakan sistem 

pemeriksaan penuh adalah Jepang. 

Sistem registrasi bertujuan untuk memproses permohonan pendaftaran hak 

Desain Industri dalam jangka waktu yang relatif lebih pendek dibanding dengan 

sistem pemeriksaan penuh, dan pembuktian mengenai kebaruan dari Desain 

Industri yang didaftarkan sepenuhnya diserahkan dalam proses setelah 

pendaftaran hak. Sedangkan dalam sistem pemeriksaan penuh walaupun jangka 

waktu proses pendaftarannya relatif lebih lama dibanding dengan sistem 

registrasi, namun pemberian haknya lebih pasti dibanding dengan sistem 

registrasi. 

Ada dua cara dalam prosedur permohonan Desain Industri dengan sistem 

pemeriksaan penuh yakni cara tertutup dan terbuka. Dalam cara tertutup 

pemeriksaan substantif dilakukan oleh kantor Desain Industri pada saat proses 

pendaftaran setelah itu baru diumumkan kepada masyarakat hasil pemeriksaan 

tersebut, sedangkan dalam cara terbuka pada saat proses pendaftaran Desain 

Industri dilakukan pengumuman yang bertujuan memberikan kesempatan 

kepada masyarakat untuk mengajukan keberatan terhadap Desain Industri yang 

sedang diajukan permohonannya. Dalam sistem tertutup masyarakat diberi 

kesempatan mengajukan keberatan setelah hasil pemeriksaan yang dilakukan 

oleh kantor Desain Industri (Direktorat Jenderal HKI) melalui badan 

independen seperti appeal board (Komisi Banding). Dari segi lamanya waktu 

proses pendaftaran sistem tertutup lebih cepat dibanding dengan sistem terbuka 

yang melaksanakan dua kali pengumuman yaitu pada saat proses pendaftaran 

dan sesudah proses pendaftaran. Contoh penerapan sistem pemeriksaan penuh 

dengan cara tertutup (closed system) adalah Jepang, dimana prosedur 

permohonannya adalah pengajuan permohonan, pemeriksaan formalitas, 
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pemeriksaan substantif, keputusan, pengumuman, keberatan keputusan 

(penolakan permohonan maupun pembatalan hak Desain Industri) melalui 

appeal board/ Komisi Banding. 

Dengan demikian diusulkan penyempurnaan pengaturan pemeriksaan 

substantif dalam RUU Desain Industri sebagai berikut: 

Bagian Keenam 

Pemeriksaan Substantif 

 

Pasal 24 

(1)  ―Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan substantif sejak persyaratan 

administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dipenuhi.  

(2)  Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 4, dan 

Pasal 13.  

(3)  Keputusan Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan.‖ 

 

Pasal 24a  

(1) ―Pemeriksaan substantif dilaksanakan oleh Pemeriksa pada Direktorat 

Jenderal. 

(2) Kedudukan, jenjang, dan besaran tunjangan  Pemeriksa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Perundangan-undangan‖. 

Pasal 24b 

(1) ―Untuk keperluan pemeriksaan substantif, Direktorat Jenderal dapat 

meminta bantuan ahli dan/atau menggunakan fasilitas yang diperlukan dari 

instansi Pemerintah terkait atau Pemeriksa dari negara lain. 

(2) Penggunaan bantuan ahli, fasilitas, atau Pemeriksa dari negara lain 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dilakukan dengan 

memperhatikan ketentuan mengenai kewajiban untuk menjaga kerahasian 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.‖ 
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Pasal 24c 

(1) ―Apabila Pemeriksa melaporkan bahwa Desain Industri yang diperiksa 

tidak jelas atau terdapat kekurangan lain yang dinilai penting dalam 

kaitannya dengan Pasal 24 ayat (2), Direktorat Jenderal memberitahukan 

secara tertulis adanya ketidakjelasan atau kekurangan tersebut kepada 

Pemohon atau Kuasanya guna meminta tanggapan atau kelengkapan atas 

kekurangan tersebut. 

(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus jelas dan rinci 

serta mencantumkan hal yang dinilai tidak jelas atau kekurangan lain yang 

dinilai penting dengan disertai alasan dan acuan yang digunakan dalam 

pemeriksaan substantif, berikut jangka waktu pemenuhannya. 

(3) Apabila Pemeriksa melaporkan bahwa Desain Industri yang diperiksa 

bukan merupakan seperangkat produk atau barang sebagaimana diatur 

dalam Pasal 13 ayat (1c) Direktorat Jenderal memberitahukan hal tersebut 

secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya agar memecah menjadi 

Permohonan yang baru dengan membayar biaya. 

(4) Pengajuan permohonan yang baru hasil pemecahan permohonan yang 

sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberi tanggal 

penerimaan yang sama sesuai dengan permohonan yang sebelumnya harus 

dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal pengiriman surat 

pemberitahuan. 

(5) Terhadap Permohonan yang baru, hasil pemecahan permohonan yang 

sebelumnya sebagaimana dimakksud pada ayat (3) diberi tanggal 

penerimaan yang sama sesuai dengan permohonan yang sebelumnya.  

(6) Apabila setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

Pemohon tidak melakukan pemecahan Permohonan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4), permohonan dianggap ditarik kembali.‖ 

 

Pasal 24d 

―Apabila setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24c ayat 

(1) Pemohon tidak memberikan tanggapan, atau tidak melakukan perbaikan 

terhadap Permohonan yang telah diajukannya dalam waktu yang telah 

ditentukan Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24c ayat 

(2), Permohonan tersebut dianggap ditarik kembali dan diberitahukan secara 

tertulis kepada Pemohon.” 

k.  Ketentuan Pidana 

 

 Dalam ketentuan pidana pada dasarnya diterapkan delik aduan, dimana 

penyidik dari Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) ataupun Penyidik 

Pegawai Negeri Sipil HKI (PPNS HKI) baru dapat melakukan penyidikan 

apabila mendapatkan laporan dari pemegang hak Desain Industri yang 

dirugikan akibat adanya pelanggaran Hak Desain Industri oleh pihak lain. 

Pelanggaran pidana Desain Industri pada dasarnya dapat dikenakan sanksi 
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pidana berupa pidana penjara dan/atau denda. Hal ini juga berlaku sebagaimana 

undang-undang HKI lainnya, yaitu paten, merek, dan hak cipta. 

 Dengan kondisi saat ini, dimana perlindungan hak Desain Industri 

dirasakan semakin dibutuhkan, adanya inflasi terhadap nilai uang dan untuk 

memberikan efek jera terhadap para pelanggar hak Desain Industri, maka denda 

secara pidana perlu ditingkatkan dari sebelumnya. 

 Dengan demikian usulan penyempurnaan pasal ketentuan pidana pada 

Rancangan Undang-Undang Desain Industri adalah sebagai berikut: 

BAB XI 

KETENTUAN PIDANA 

Pasal 54 

(1) ―Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 

1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).  

(2) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 8, Pasal 23 atau Pasal 32 dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 

(empat puluh lima juta rupiah). 

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) 

merupakan delik aduan.‖ 

 

2.   Penghapusan  

a. Penolakan Permohonan Pada Tahap Administratif  

Mengingat prosedur permohonan pendaftaran Desain Industri yang akan 

dianut dalam Rancangan Undang-Undang Desain Industri adalah sistem 

pemeriksaan penuh tertutup (closed system), maka tidak terdapat penolakan 

sebelum adanya pemeriksaan substantif. Keberatan terhadap keputusan 

penolakan semua dilakukan setelah hasil pemeriksaan substantif, dan diajukan 

ke appeal board/komisi banding untuk dilakukan pemeriksaan ulang dan 

apabila tidak puas dengan keputusan komisi banding dapat mengajukan 

keberatan melalui Pengadilan. Sedangkan terhadap permohonan yang apabila 

pemohon tidak dapat memenuhi kekurangan dan/atau perbaikan persyaratan 

permohonan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam undang-

undang, maka permohonan tetap dianggap ditarik kembali oleh pemohon. 

Selanjutnya Pasal 24 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 
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Tentang Desain Industri dihapus untuk menyesuaikan dengan ketentuan baru 

dalam Rancangan Undang-Undang Desain Industri. 

b.  Keberatan Penolakan oleh Pemohon kepada Direktorat Jenderal   

Upaya keberatan pemohon terhadap keputusan penolakan dari Direktorat 

Jenderal HKI kembali kepada Direktorat Jenderal dirasakan tidak tepat, karena 

sebaiknya yang melakukan pemeriksaan ulang adalah badan lain di luar 

Direktorat Jenderal HKI, yaitu misalnya Komisi Banding atau pengadilan. 

Selanjutnya dengan pertimbangan tersebut untuk itu perlu dibentuk suatu badan 

independen (appeal board/Komisi Banding) yang tugas dan wewenangnya 

melakukan pemeriksaan ulang terhadap keputusan yang telah dikeluarkan oleh 

Direktorat Jenderal HKI. Sejalan dengan dibentuknya badan independen 

(Komisi Banding), maka Pasal 28 dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

2000 Tentang Desain Industri dihapus, karena tidak sejalan dengan ketentuan 

dalam Rancangan Undang-Undang Desain Industri mengenai pemeriksaan 

banding melalui Komisi Banding. 

c.  Pemberian Hak Tanpa Pemeriksaan Substantif  

 Sebagaimana telah dijelaskan mengenai kendala dan hambatan dalam 

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, 

salah satunya adalah adanya dua kemungkinan dalam proses pemberian hak, 

yaitu pertama, tanpa melalui pemeriksaan substantif jika tidak ada keberatan 

dari pihak lain pada masa publikasi; dan kedua, yaitu melalui pemeriksaan 

substantif jika ada keberatan dari pihak lain pada masa publikasi permohonan. 

Permasalahan timbul ketika suatu desain yang sudah umum seperti klip, peniti, 

dan sebagainya yang merupakan desain yang sudah diketahui umum dalam 

masa publikasi tidak terdapat keberatan dari pihak lain, maka menurut Pasal 29 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 dapat diterbitkan sertifikat hak 

Desain Industri.  Jika hal ini terjadi maka, pihak yang memiliki sertifikat atas 

Desain Industri dari produk yang sudah diketahui umum (tidak baru) tersebut 

akan menggunakan haknya terhadap pihak lain yang telah memproduksi dan 

menjual barang tersebut sejak lama, sehingga akan menimbulkan keresahan di 

masyarakat. Untuk itu sebaiknya Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 2000 ini perlu dipertimbangkan untuk dihapus, jika sistem yang akan 

diterapkan adalah sistem pemeriksaan penuh.  
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3.  Penambahan  

a. Peran dan Kewenangan Komisi Banding Desain Industri  

Permasalahan berikutnya yaitu ketentuan Pasal 28 Undang-Undang 

Desain Industri yang menyatakan apabila terdapat permohonan yang ditolak, 

maka pemohon dapat mengajukan keberatan atas penolakan tersebut kepada 

Direktorat Jenderal HKI. Dalam prakteknya, keberatan tersebut biasanya akan 

dikembalikan kepada pemeriksa yang bersangkutan yang kemudian menentukan 

dapat atau tidaknya permohonan keberatan tersebut diterima atau tetap ditolak. 

Sistem ini kurang menjamin obyektifitas pemeriksa karena dilakukan bukan 

oleh lembaga yang independen atau oleh pemeriksa senior sebagaimana halnya 

Komisi Banding yang diatur dalam Undang-Undang Paten maupun Undang-

Undang Merek. 

Dalam sistem hak Desain Industri pembatalan hak desain industri dapat 

dilakukan setelah suatu hak desain industri diberikan. Semua negara yang 

memiliki sistem perlindungan hak desain industri menerapkan sistem 

pembatalan hak desain industri ini, misalnya di Jepang, Australia, dan Uni 

Eropa. 

Di Jepang, hilangnya suatu hak Desain Industri dapat disebabkan karena  

penghapusan hak Desain Industri (nullification of a design right) dan 

pembatalan hak Desain Industri (invalidity of a design right).  Penghapusan hak 

Desain Industri dapat diakibatkan karena habisnya masa waktu perlindungan, 

pelepasan/pencabutan hak oleh pemegang hak dan tidak adanya pengganti (ahli 

waris).
198

 Pembatalan hak Desain Industri, apabila hak Desain Industrinya 

hilang secara retroaktif berdasarkan putusan pengadilan yang meyakinkan dan 

akhir.
199

 Pembatalan hak Desain Industri dapat diajukan pemeriksaan banding 

(appeal trial) ke Divisi Banding (Appeal Division) di Japan Patent Office 

(JPO).
200

 Apabila tidak puas dengan keputusan oleh Divisi Banding (Appeal 

Division) JPO, dapat diajukan banding ke Pengadilan Tinggi dan Kasasi ke 

Mahkamah Agung.
201

  

                                                 
198 Article 42, and 36; Article 97 of Japanese Design (Last Amended by Law No. 55/2006) 
199 Article 50 of Japanese Design (Last Amended by Law No. 55/2006) 
200 Article 48 of Japanese Design (Last Amended by Law No. 55/2006) 
201 Andrieansjah, Laporan Hasil Pelatihan Pemeriksaan Industrial Property, di Japan Patent Office (JPO), Tokyo 26 
Nopember s.d. 16 Desember 2003. hlm. II-24 s.d. 25 
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Di Australia, hilangnya hak Desain Industri dapat disebabkan karena 

penghapusan hak Desain Industri atas permintaan pemegang hak (revocation of 

registration on surrender) dan pembatalan hak Desain Industri oleh pihak lain 

yang berhak (revocation of registration on grounds relating to entitled persons). 

Penghapusan hak Desain Industri atas permintaan pemegang hak dapat diajukan  

ke kantor Pendaftaran Desain Industri Australia (Registrar).
202

 Pembatalan hak 

Desain Industri oleh pihak lain yang berhak, pertama-tama dapat diajukan ke 

kantor Pendaftaran Desain Industri dan apabila ada pihak yang keberatan 

terhadap keputusan kantor Pendaftaran Desain Industri dapat mengajukan 

banding ke Pengadilan Federal (Federal Court). 
203

 

Di Uni Eropa, hilangnya hak Desain Industri dapat disebabkan karena 

penghapusan hak Desain Industri oleh pemegang hak (surrender) dan 

pembatalan hak Desain Industri oleh pihak lain yang berhak (invalidation). 

Penghapusan hak Desain Industri oleh pemegang hak dapat diajukan ke kantor 

Harmonisasi Pasar Internal (the Office for Harmonisation in the Internal Market 

– OHIM).
204

 Pembatalan hak Desain Industri oleh pihak lain yang berhak 

pertama-tama dapat diajukan ke OHIM untuk dilakukan pemeriksaan
205

, dan 

apabila terjadi keberatan terhadap keputusan pemeriksa maka dapat diajukan 

keberatan (appeal) kepada Komisi Banding (Board of Appeal) untuk dilakukan 

pemeriksaan banding.
206

 Apabila masih belum puas dengan keputusan Board of 

Appeal barulah dapat diajukan keberatan melalui Pengadilan di negara anggota 

Uni Eropa tempat Desain Industri didaftarkan.
207

 

Dari praktek  ketiga negara di atas, dalam hal pembatalan hak Desain Industri tidak 

langsung ke Pengadilan tetapi diajukan terlebih dahulu ke Kantor Pendaftaran Desain Industri 

dan/atau Appeal of Board. 

Belajar dari praktek negara-negara yang telah berpengalaman menangani 

sistem perlindungan hak Desain Industri, untuk mengakomodasi keberatan 

terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh Kantor Desain Industri, perlu 

dibentuk adanya badan independen atau Komisi Banding Desain Industri yang 

mampu menangani keberatan tersebut. Keberatan tersebut dapat dilakukan 

                                                 
202 Article 49 of Australian Design Act 2003. 
203 Article 51 and Article 52 of Australian Design Act 2003. 
204 Article 51 of Council Regulation (EC) No 6/2002 of 12 December 2001 on Community Designs 
205 Article 53 of Council Regulation (EC) No 6/2002 of 12 December 2001 on Community Designs 
206 Article 59 of Council Regulation (EC) No 6/2002 of 12 December 2001 on Community Designs 
207 Article 61 of Council Regulation (EC) No 6/2002 of 12 December 2001 on Community Designs 
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terhadap keputusan penolakan yang oleh pemohon ataupun keberatan keputusan 

pemberian hak desain industri oleh pihak lain yang berkepentingan. Adanya 

Komisi Banding Desain Industri ini untuk memberikan kemudahan kepada 

pemohon dan masyarakat dalam mengajukan keberatan yang berkaitan dengan 

hal teknis Desain Industri agar lebih murah dan cepat dibanding langsung ke 

pengadilan.  Namun demikian apabila tidak puas dengan keputusan Komisi 

Banding dimungkinkan untuk mengajukan keberatan melalui jalur pengadilan.  

Dalam pengaturan pemeriksaan banding ini perlu diatur prosedur 

pemeriksaan, lamanya waktu pemeriksaan, dan anggota Komisi Banding Desain 

Industri tersebut. 

Usulan penambahan pasal yang mengatur permohonan banding dalam 

Rancangan Undang-Undang Desain Industri ini adalah: 

 

Bagian Kedelapan 

Permohonan Banding 

 

Pasal 26a 

(1) ―Permohonan banding dapat diajukan terhadap penolakan Permohonan 

yang berkaitan dengan alasan dan dasar pertimbangan mengenai hal-hal 

yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) 

dan/atau Pasal 25 ayat (1). 

(2) Permohonan banding diajukan secara tertulis oleh Pemohon atau Kuasanya 

kepada Komisi Banding Desain Industri dengan tembusan yang 

disampaikan kepada Direktorat Jenderal. 

(3) Permohonan banding diajukan dengan menguraikan secara lengkap 

keberatan serta alasannya terhadap penolakan Permohonan sebagai hasil 

pemeriksaan substantif. 

(4) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak merupakan alasan atau 

penjelasan baru sehingga memperluas lingkup kreasi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 24d.‖  

 

Pasal 26b 

(1) ―Permohonan banding diajukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak 

tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan Permohonan 

sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (5). 

(2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat 

tanpa adanya permohonan banding, penolakan Permohonan dianggap 

diterima oleh Pemohon. 

(3) Dalam hal penolakan Permohonan telah dianggap diterima sebagaimana 

dimaksud pada ayat(2), Direktorat Jenderal mencatat dan 

mengumumkannya‖. 

 

Pasal 26c 

(1) ―Banding mulai diperiksa oleh Komisi Banding paling lama 1 (satu) bulan 
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sejak tanggal penerimaan permohonan banding. 

(2) Keputusan Komisi Banding ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan 

terhitung sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1). 

(3) Dalam hal Komisi Banding menerima dan menyetujui permohonan banding, 

Direktorat Jenderal wajib melaksanakan keputusan Komisi Banding. 

(4) Dalam hal Komisi Banding menolak permohonan banding, Pemohon atau 

Kuasanya dapat mengajukan gugatan atas keputusan tersebut ke 

Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak 

tanggal diterimanya keputusan penolakan tersebut. 

(5) Terhadap putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), hanya 

dapat diajukan kasasi‖. 

 

Bagian Kesembilan 

Pembatalan Pendaftaran 

 

Pasal 27a 

(1) ―Dalam hal adanya keberatan terhadap keputusan diterimanya 

pendaftaran, pihak lain yang berkepentingan dapat mengajukan pembatalan 

pendaftaran ke Komisi Banding Desain Industri. 

(2) Dalam hal Komisi Banding Desain Industri mengabulkan pembatalan 

pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang hak desain 

industri dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga. 

(3) Dalam hal Komisi Banding Desain Industri menolak pembatalan 

pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak lain yang 

berkepentingan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga. 

(4) Dalam hal adanya keberatan terhadap keputusan penolakan pendaftaran 

Desain Industri, Pemohon dapat mengajukan keberatan atas penolakan ke 

Komisi Banding Desain Industri. 

(5) Dalam hal Komisi Banding Desain Industri mengabulkan keberatan 

sebagaimana pada ayat (4), pihak lain yang berkepentingan dapat 

mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga. 

(6) Dalam hal Komisi Banding Desain Industri menolak keberatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemohon dapat mengajukan gugatan 

ke Pengadilan Niaga. 

(7) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) 

diumumkan oleh Direktorat Jenderal setelah mendapat keputusan hukum 

yang tetap.‖  

 

 

BAB IV 

KOMISI BANDING 

 

Pasal 26b 

(1) ―Komisi Banding Desain Industri adalah badan khusus yang independen 

dan berada di lingkungan departemen yang membidangi Hak Kekayaan 

Intelektual.  

(2) Komisi Banding Desain Industri terdiri atas seorang ketua merangkap 

anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan anggota yang terdiri 

atas beberapa ahli di bidang yang diperlukan serta Pemeriksa senior. 
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(3) Anggota Komisi Banding Desain Industri sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri untuk masa jabatan 3 (tiga) 

tahun. 

(4) Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh para anggota Komisi Banding 

Desain Industri.  

(5) Untuk memeriksa permohonan banding,  Komisi Banding Desain Industri 

membentuk majelis yang berjumlah ganjil sekurang-kurangnya 3 (tiga) 

orang, satu di antaranya adalah seorang Pemeriksa senior yang tidak 

melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan.‖ 

 

Pasal 26c 

―Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat keanggotaan, Susunan organisasi, 

tugas, dan fungsi Komisi Banding Desain Industri diatur lebih lanjut dengan 

Peraturan Presiden.‖ 

 

b. Pelaksanaan Hak Desain Industri yang didalamnya terdapat Hak Desain 

Industri atau HKI milik Pihak Lain  

 

Pengaturan mengenai penggunaan hak Desain Industri dikaitkan dengan 

HKI lainnya perlu diatur, mengingat dalam suatu karya Desain Industri 

dimungkinkan adanya penggunaan HKI milik pihak lain dalam pelaksanaan 

haknya. Hal ini perlu diatur bahwa dalam hal suatu Desain Industri 

menggunakan HKI milik pihak lain yang telah ada sebelum Tanggal 

Penerimaan, Pemegang Hak Desain Industri tidak dapat melaksanakan Desain 

Industri, kecuali ada izin dari pemilik hak tersebut. 

Dalam suatu Desain Industri dimungkinkan adanya keterkaitan dengan 

Desain Industri, Hak Cipta, Merek atau Paten milik orang lain. Hal ini sangat 

dimungkinkan, karena hakikatnya suatu Desain Industri dimungkinkan 

pengembangannya dari Desain Industri yang telah ada sebelumnya, ornamennya 

sangat dimungkinkan menggunakan karya cipta dan simbol Merek milik pihak 

lain, dan teknologi yang digunakan dalam produk tersebut merupakan Paten 

milik pihak lain. Untuk menghindari konflik diantara pemegang hak Desain 

Industri dengan pemegang Hak Desain Industri atau HKI lainnya, perlu diatur 

suatu ketentuan bahwa dalam pelaksanaan suatu Desain Industri yang 

didalamnya terdapat hak Desain Industri atau HKI milik pihak lain harus 

mendapatkan izin atau persetujuan dari pihak yang memiliki HKI tersebut, 

misalnya seorang pemegang hak Desain Industri untuk produk tas yang 

didalamnya menerapkan karya cipta berupa gambar milik orang lain, pada saat 

melaksanakan haknya tersebut harus seizin dari pemilik Hak Cipta atas gambar 



 121 

Seni Lukis Motif 

HAK CIPTA HAK DESAIN INDUSTRI 

Kain Tas 

tersebut, demikian pula untuk obyek Merek dan Paten milik orang lain yang 

diterapkan pada Desain Industri tersebut. 

 

Gambar 4a. Contoh Keterkaitan Desain Industri dengan Hak Cipta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penjelasan gambar: Seni lukis motif dilindungi melalui Hak Cipta. Apabila 

diterapkan dalam suatu produk misalnya kain atau tas, maka perlindungan 

keseluruhan produk digabung dengan ornamen motif merupakan obyek 

perlindungan hak Desain Industri. Apabila motif yang diterapkan pada produk 

tersebut adalah Hak Cipta milik pihak lain, maka untuk melaksanakan hak Desain 

Industri tersebut harus seizin dari pemilik Hak Cipta atas motif tersebut. 

 

Gambar 4b. Contoh Keterkaitan Desain Industri dengan Paten 

 
 

Penjelasan gambar: Teknologi kamera dilindungi melalui Hak Paten. Apabila 

teknologi kamera yang diterapkan pada produk tersebut adalah Hak Paten milik 

pihak lain, maka untuk melaksanakan hak Desain Industri tersebut harus seizin dari 

pemilik Hak Paten atas teknologi kamera tersebut. 

 

 

Teknologi Kamera 

PATEN HAK DESAIN INDUSTRI 

 Penampilan Kamera 
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Gambar 4c. Contoh Keterkaitan Desain Industri dengan Merek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penjelasan gambar: Merek Dagang Louis Vitton dilindungi melalui Hak Merek. 

Apabila merek dagang Louis Vitton yang diterapkan pada produk tas koper tersebut 

adalah Hak Merek milik pihak lain, maka untuk melaksanakan hak Desain Industri 

tersebut harus seizin dari pemilik Hak Merek atas merek dagang Louis Vitton 

tersebut. 

 

Usulan tambahan pengaturan keterkaitan hak Desain Industri dengan HKI 

lainnya dalam Rancangan Undang-Undang Desain Industri adalah sebagai berikut: 

Pasal 36a 

‖Dalam hal suatu Desain Industri menggunakan Hak Kekayaan Intelektual 

milik pihak lain yang telah ada sebelum Tanggal Penerimaan, Pemegang Hak 

Desain Industri tidak dapat melaksanakan Desain Industri sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 9, kecuali ada izin dari pemilik hak tersebut.‖   

 

c. Tata Cara Penyelesaian Sengketa 

 Hak Desain Industri sebagai bagian dari HKI pada dasarnya adalah 

permasalahan bisnis atau dagang. Jika kita perhatikan kasus HKI yang terjadi di 

negara-negara maju seperti Jepang, Amerika Serikat, Uni Eropa dan Australia 

biasanya berkaitan dengan kasus perdata (ganti rugi). Di Indonesia pun pada 

dasarnya permasalahan HKI ini sebenarnya masalah perdata, namun pada 

kenyataannya, dalam pelaksanaannya banyak para pemegang hak yang 

menegakkan hak melalui jalur pidana. Kemungkinan salah satu penyebabnya 

adalah tidak diaturnya secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

2000 tentang Desain Industri mengenai tata cara perdata ganti rugi dan tata cara 

perhitungan ganti rugi dalam pelanggaran hak Desain Industri. Perkara 

pembatalan hak Desain Industri selama ini dapat berjalan dengan baik, hal mana 

disebabkan karena adanya tata cara pengajuan pembatalan baik di tingkat 

Pengadilan Niaga maupun kasasi pada tingkat Mahkamah Agung. Jika tata cara 

MEREK DESAIN INDUSTRI 

Merek Dagang: Louis Vitton Produk Tas Koper 
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penyelesaian gugatan ganti rugi diatur juga menggunakan tata cara yang sama 

dengan pengajuan pembatalan hak Desain Industri mungkin hal dapat menjadi 

pegangan bagi pengadilan dalam melaksanakan pemeriksaan terkait dengan 

penyelesaian sengketa gugatan ganti rugi. 

 Untuk itu sebaiknya dalam Rancangan Undang-Undang Desain Industri 

diusulkan penambahan pasal mengenai tata cara penyelesaian sengketa yang 

mengacu pada tata cara pembatalan hak desain industri. Usulan penambahan 

pasalnya adalah sebagai berikut: 

 

Bagian Kedua 

Tata Cara Penyelesaian Sengketa 

 

Pasal 46a 

‖Tata cara penyelesaian gugatan ganti rugi  sebagaimana yang diatur dalam 

Pasal 46 dilakukan dengan menggunakan tata cara sebagaimana diatur dalam 

Hukum Acara Perdata yang diberlakukan untuk gugatan pembatalan  sesuai  

Pasal 39 Undang-undang ini.‖  

 

d.  Tata Cara Penetapan Sementara 

 Dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain 

Industri diatur mengenai penetapan sementara (injuction), yang merupakan hal 

baru dalam sistem peradilan di Indonesia. Penetapan sementara ini merupakan 

pelaksanaan dari Pasal 46 perjanjian TRIPs, yang biasanya diterapkan pada 

sistim common law, contoh ketentuan Anton Pillar di Australia.  

 Dalam praktek di Indonesia mungkin pelaksanaannya masih sulit untuk 

dilakukan di pengadilan, karena belum ada peraturan pelaksanaannya di 

pengadilan. Oleh karenanya pengaturan mengenai penetapan sementara ini 

harus juga ditambahkan mengenai tata cara pengajuannya ke pengadilan. 

Dengan pencantuman pada Rancangan Undang-Undang Desain Industri 

diharapkan hal tersebut dapat dilaksanakan oleh pengadilan atas permintaan 

pemegang hak Desain Industri. 

 Selanjutnya diusulkan penambahan pasal dalam Rancangan Undang-

Undang Desain Industri sebagai berikut:  

BAB VIII 

PENETAPAN SEMENTARA PENGADILAN  

Pasal 49 

―Berdasarkan bukti yang cukup, pihak yang haknya dirugikan dapat meminta 
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hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara  

tentang: 

a. pencegahan masuknya barang yang berkaitan dengan pelanggaran Desain 

Industri; 

b. penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Desain 

Industri tersebut.‖ 

Pasal  50 

(1) ‖Permohonan penetapan sementara diajukan secara tertulis kepada 

Pengadilan Niaga dengan persyaratan sebagai berikut : 

a. melampirkan bukti kepemilikan Desain Industri; 

b. melampirkan bukti adanya petunjuk awal yang kuat atas terjadinya 

pelanggaran Desain Industri; 

c. keterangan yang jelas mengenai barang dan/atau dokumen yang 

diminta, dicari, dikumpulkan dan diamankan untuk keperluan 

pembuktian; 

d. adanya kekhawatiran bahwa pihak yang diduga melakukan 

pelanggaran Desain Industri akan dapat dengan mudah 

menghilangkan barang bukti; dan   

e. membayar jaminan berupa uang tunai atau jaminan bank. 

(2) Dalam hal penetapan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 

telah dilaksanakan, Pengadilan Niaga segera memberitahukan kepada 

pihak yang dikenai tindakan dan memberikan kesempatan kepada pihak 

tersebut untuk didengar  keterangannya.‖ 

 

Pasal  51 

‖Dalam hal Pengadilan Niaga telah menerbitkan surat penetapan sementara, 

hakim Pengadilan Niaga yang memeriksa sengketa tersebut harus memutuskan 

untuk mengubah, membatalkan, atau menguatkan penetapan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal  49 dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak 

dikeluarkannya penetapan sementara tersebut.‖ 

 

Pasal 52 

(1) ―Permohonan penetapan sementara pengadilan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 49 diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah 

hukum tempat ditemukannya barang yang diduga merupakan hasil 

pelanggaran Desain Industri. 

(2) Permohonan penetapan sementara pengadilan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 50. 

(3) Panitera mencatat permohonan penetapan sementara pada tanggal 

permohonan penetapan sementara tersebut diajukan dan pada tanggal 

yang sama panitera menyampaikan permohonan penetapan sementara 

tersebut kepada Ketua Pengadilan Niaga. 
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(4) Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal 

diterimanya permohonan penetapan sementara sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3), Ketua Pengadilan Niaga menunjuk hakim untuk memeriksa 

permohonan penetapan sementara. 

(5) Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal 

penunjukkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), hakim Pengadilan 

Niaga harus memutuskan apakah permohonan penetapan sementara 

tersebut diterima atau ditolak. 

(6) Dalam hal permohonan penetapan sementara dapat diterima, hakim 

pengadilan niaga menerbitkan Surat Penetapan Sementara Pengadilan. 

(7) Dalam hal permohonan penetapan sementara ditolak, hakim Pengadilan 

Niaga memberitahukan penolakan tersebut kepada pemohon penetapan 

sementara dengan disertai alasannya.‖ 

 

Pasal 52A 

(1) ―Dalam hal Pengadilan Niaga menerbitkan surat penetapan sementara 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (6), Pengadilan Niaga 

memanggil pihak yang dikenai penetapan sementara dalam waktu paling 

lama 7 (tujuh) hari untuk dimintai keterangan. 

(2) Pihak yang dikenai penetapan sementara dapat menyampaikan 

keterangan dan bukti-bukti dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari 

terhitung sejak tanggal diterimanya  surat panggilan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) 

(3) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 

diterbitkannya surat penetapan sementara pengadilan, hakim Pengadilan 

Niaga harus memutuskan untuk membatalkan, atau menguatkan 

penetapan sementara pengadilan. 

(4) Dalam hal penetapan sementara pengadilan dikuatkan, uang jaminan 

yang telah dibayarkan harus dikembalikan kepada pemohon penetapan 

dan pemohon penetapan harus segera mengajukan Gugatan Pelanggaran 

Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan/atau 

membuat aduan atas adanya pelanggaran hak atas Desain Industri 

kepada Penyidik Kepolisian Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai 

Negeri Sipil. 

(5) Dalam hal penetapan sementara pengadilan dibatalkan, uang jaminan 

yang telah dibayarkan harus segera diserahkan kepada pihak yang 

dikenai penetapan sementara sebagai ganti rugi akibat adanya penetapan 

sementara tersebut.‖ 

 

e.  Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Tambahan 

 Sebelum ketentuan penutup, perlu diatur ketentuan peralihan dan 

ketentuan tambahan yang mengatur pemisahan dan keterkaitan undang-undang 

yang baru dengan yang lama demi memberikan kepastian hukum dan 

menghindari kekosongan hukum, sebagai akibat diberlakukannya undang-

undang yang baru. 

 Usulan tambahan mengenai ketentuan peralihan dan ketentuan tambahan 

dalam Rancangan Undang-Undang Desain Industri adalah sebagai berikut: 
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Pasal 55 

(1) ―Pendesain yang telah mengumumkan Desain Industri dalam waktu 6 

(enam) bulan sebelum Undang-undang ini mulai diberlakukan dapat 

mengajukan Permohonan berdasarkan Undang-undang ini. 

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan dalam 

waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal mulai berlakunya Undang-

undang ini.‖ 

Pasal 55a 

―Desain Industri yang masih dalam kurun waktu perlindungan sebagaimana diatur 

dalam Undang-undang No.31/2000 tentang Desain Industri, pada saat Undang-

undang ini diberlakukan tetap masih berlaku sampai habis masa perlindungannya.‖ 

Pasal 55b 

(1) ―Dalam hal Permohonan Desain Industri harus diputuskan dengan adanya 

sebagian kreasi dan/atau sebagian invensi milik pihak lain, Pemohon harus 

melampirkan izin dari pemilik kreasi dan atau invensi tersebut. 

(2) Pemohon yang tidak dapat melampirkan izin dari pemilik kreasi dan atau 

invensi sebagaimana diatur pada ayat (1), Permohonan Desain Industri 

tidak dapat diberikan haknya. 

(3) Dalam hal suatu desain industri terdaftar memanfaatkan dan atau 

berbenturan dengan hak-hak kekayaan intelektual lainnya yang telah ada 

sebelum tanggal penerimaan, pemilik hak desain dan pemegang lisensinya 

tidak dapat melaksanakan desain terdaftar tersebut sebagaimana dimaksud 

didalam Pasal 9, kecuali ada izin dari pemilik hak tersebut.‖ 

 

Pasal 55c 

(1) ―Pemrosesan Permohonan, pencatatan pengalihan hak, pencatatan 

perubahan nama dan/atau alamat, atau permintaan pembatalan hak Desain 

Industri yang diajukan berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 

tentang Desain Industri, tetapi belum selesai pada tanggal berlakunya 

undang-undang ini, diselesaikan berdasarkan ketentuan Undang-undang 

tersebut.  

(2) Semua Desain Industri yang telah didaftar berdasarkan Undang-undang 

Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan masih berlaku pada saat 

diundangkannya Undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku menurut 

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri untuk 

selama sisa jangka waktu pendaftarannya.‖  

 

 

Pasal 55d 

―Terhadap Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55c ayat (2) 

tetap dapat diajukan gugatan pembatalan kepada Pengadilan Niaga 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 Undang-undang Nomor 

31 Tahun 2000 tentang Desain Industri berdasarkan alasan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4.‖  
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Pasal 55e 

―Sengketa Desain Industri yang masih dalam proses di Pengadilan pada saat 

Undang-undang ini berlaku tetap diproses berdasarkan Undang-undang Nomor 

31 Tahun 2000 tentang Desain Industri sampai mendapat putusan yang 

mempunyai kekuatan hukum tetap.‖ 

  

Pasal 55f 

―Semua peraturan pelaksanaan yang dibuat berdasarkan Undang-undang 

Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang telah ada pada tanggal 

berlakunya Undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku selama tidak 

bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan 

Undang-undang ini.‖ 

 

f.  Ketentuan Penutup 

 

 Sebagai penutup dari Rancangan Undang-Undang Desain Industri perlu 

dijelaskan peraturan-peraturan mana saja yang dinyatakan tidak berlaku sebagai 

akibat diberlakukannya Rancangan Undang-Undang Desain Industri ini. 

 Usulan penambahan ketentuan penutup dalam Rancangan Undang-

Undang Desain Industri adalah sebagai berikut: 

BAB XIII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 56 

―Dengan berlakunya Undang-undang ini, ketentuan Undang-undang Nomor 31 

Tahun 2000 tentang Desain Industri dan  Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3274) dinyatakan tidak berlaku.‖  

Pasal 57 

―Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini 

dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.” 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Indonesia sebagai salah satu negara anggota Konvensi Paris dan TRIPs/WTO 

harus memberikan perlindungan terhadap Desain Industri yang mandiri dan 

kreatif dengan persyaratan bahwa hak Desain Industri yang diberikan harus 

memiliki kebaruan (novelty) atau orisinal (original). Sistem perlindungan 

Desain Industri di Indonesia dimaksudkan untuk memberikan landasan bagi 

perlindungan yang efektif terhadap berbagai bentuk penjiplakan, pembajakan, 

atau peniruan atas Desain Industri yang telah dikenal secara luas.  

 

Undang-undang Desain Industri menerapkan sistem konstitutif yang berarti 

hak  Desain Industri diberikan kepada pihak yang mengajukan pendaftaran 

pertama kali, bukan siapa pemakai pertama dari Desain Industri tersebut 

(sistem deklaratif). Hak atas Desain Industri diberikan berdasarkan adanya 

pendaftaran  pertama kali, namun hak tersebut dapat dibatalkan oleh pihak 

ketiga dengan syarat ia dapat mengajukan bukti bahwa Desain Industri 

tersebut telah diungkapkan sebelumnya sehingga tidak memiliki “kebaruan”. 

 

Pasal 12 menentukan bahwa pihak yang untuk pertama kalinya mengajukan 

permohonan dianggap sebagai pemegang hak Desain Industri, kecuali jika 

terbukti sebaliknya. “Kecuali jika terbukti sebaliknya” adalah ketentuan yang 

merupakan pengejawantahan dari prinsip “itikad baik” yang dianut dalam 

sistem hukum Indonesia. Hakikat dari bunyi Pasal 12 Undang-Undang Desain 

Industri tersebut bahwa hak atas Desain Industri tersebut hanya bersifat 

anggapan hukum yang setiap saat dapat digugat pembatalannya apabila 

terdapat indikasi bahwa Desain Industri tersebut tidak baru. 

 

Undang-Undang Desain Industri juga mengatur bahwa perlindungan Desain 

Industri diberikan dalam bentuk pemberian hak Desain Industri kepada 

Pendesainnya atau penerima hak atas desain tersebut. Hak yang dimaksud 

adalah hak untuk melaksanakan sendiri hasil desainnya, atau memberikan 
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kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut, atau melarang pihak lain 

yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, 

mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak Desain Industri.  

 

Hak Desain Industri adalah 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 hak tersebut. Perlindungan diberikan selama jangka 

waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan.  

2. Sistem perlindungan hak Desain Industri menurut Undang-Undang Nomor 31 

tahun 2000 tentang Desain Industri masih terdapat banyak kelemahan dalam 

prakteknya antara lain sebagai berikut: 

a. Sistem perlindungan Desain Industri yang diterapkan dalam Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri ini secara 

eksplisit hanya mensyaratkan „kebaruan‟ saja tanpa persyaratan keaslian 

atau originality. 

b. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 mengatur bahwa suatu 

perlindungan terhadap suatu Desain Industri diberikan terhadap Desain 

Industri yang baru, di mana pengertian baru adalah ketika suatu Desain 

Industri dimohonkan pendaftarannya ke Direktorat Jenderal Hak 

Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia, Desain Industri tersebut tidak sama dengan 

pengungkapan yang telah ada terlebih dahulu. ”Kebaruan” Desain 

Industri tidak diakui apabila si pemilik Desain Industri tersebut telah 

membuat dan memakainya sebelum pendaftaran diajukan pada Ditjen 

HKI. Beberapa isu terkait tentang “ketidakbaruan” diantaranya: 

i) Tidak memiliki “kebaruan” karena sudah diproduksi oleh beberapa 

pihak perusahaan yang berasal dari Indonesia maupun yang 

diproduksi di luar negeri, sehingga sudah diketahui oleh umum. 

ii) Ada ”itikad tidak baik” sengaja mendaftarkan Desain Industri yang 

sudah tidak memiliki ”kebaruan”, sudah diketahui oleh umum atau 

sudah beredar dalam lingkungan bisnis serupa. 

c. Secara prosedur administrasi dan substantif, kelemahan Undang-Undang 

Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri  adalah sebagai berikut: 
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i) Sistem pemeriksaan “kebaruan” yang tidak komprehensif, dimana 

Desain Industri hanya diperiksa jika ada oposisi. Hal ini telah 

menjadi salah satu permasalahan mendasar dalam implementasi 

Undang-Undang Desain Industri. Dengan tidak adanya 

pemeriksaan substantif, berarti terhadap setiap permohonan Desain 

Industri harus dikabulkan dan pemohon dapat menerima sertifikat 

Desain Industri. Sistem yang demikian berpotensi menimbulkan 

banyak kasus di bidang Desain Industri. Kelemahan substansi dari 

Undang-Undang Desain Industri ini dalam prakteknya membuka 

peluang dan banyak dimanfaatkan oleh para pemohon yang 

beritikad tidak baik yang dengan sengaja mendaftarkan Desain 

Industri yang sudah tidak lagi memiliki “kebaruan”. 

ii) Prosedur pendaftaran yang kurang praktis dan waktunya terlalu 

panjang. 

iii) Prosedur dan administrasi belum disesuaikan dengan sistem 

pendaftaran Desain Industri internasional (Hague Agreement – 

Geneva Act 1999). 

iv) Pengaturan jabatan fungsional Pemeriksa Desain Industri kurang 

optimal bagi pemohon untuk mengajukan keberatan terhadap 

penolakan oleh Ditjen HKI, dalam hal ini pemeriksa Desain 

Industri yang bersangkutan, karena tidak dibentuk wadah khusus 

untuk menampung hal tersebut, seperti Komisi Banding. Sistem ini 

kurang menjamin obyektifitas pemeriksa karena dilakukan bukan 

oleh lembaga yang independen atau oleh pemeriksa senior 

sebagaimana halnya Komisi Banding yang diatur dalam Undang-

Undang Paten maupun Undang-Undang Merek. 

d. Kelemahan yang timbul dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 

tentang Desain Industri dalam hal penegakan hak/hukum dapat adalah 

sebagai berikut: 

i) Belum ada tata cara dan perhitungan ganti rugi dalam suatu 

perkara perdata Desain Industri. 

ii) Tidak diatur secara jelas substansi seperti apa yang dianggap 

sebagai pelanggaran hak (apakah identik atau ada kemiripan). 
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iii) Belum diatur secara jelas mengenai penggunaan hak Desain 

Industri terkait dengan jenis permohonan sebagaimana diatur 

dalam Pasal 13 (satu Desain Industri, atau beberapa desain industri 

yang merupakan satu kesatuan) sehingga memungkinkan batas hak 

yang tidak jelas. 

Ditinjau dari aspek substansi Undang-undang Desain Industri, masih 

terdapat pasal-pasal yang mengandung kelemahan dalam 

implementasinya. Kelemahan lainnya yang dapat mempengaruhi 

implementasi Undang-Undang Desain Industri yaitu masih banyak 

peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Desain Industri yang belum 

diterbitkan oleh Pemerintah yaitu Keputusan Presiden Mengenai Syarat 

dan Tata Cara Pemberian Salinan Desain Industri; Keputusan Presiden 

Mengenai Pencatatan Perjanjian Lisensi; Keputusan Presiden mengenai 

Persyaratan, Jangka Waktu dan Tata Cara Pembayaran Biaya; dan 

Pencatatan Perjanjian Lisensi serta Permintaan lain-lain. Sedangkan 

peraturan pelaksanaan yang telah disahkan yaitu Peraturan Pemerintah 

Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 2000 Tentang Desain Industri yang merangkum mengenai 

Pengajuan Permohonan, Pengajuan Keberatan atas Permohonan, 

Permintaan Petikan Daftar Umum Desain Industri, Permintaan 

Dokumen Prioritas Desain Industri, Permintaan Salinan Sertifikat 

Desain Industri, dan Pencatatan Pengalihan Hak. 

3. Proses pengadministrasian dari proses permohonan pendaftaran Desain 

Industri, yaitu tidak dilakukan pemeriksaan substantif terhadap Desain 

Industri yang akan didaftarkan apabila pada masa pengumuman dalam jangka 

waktu 3 (tiga) bulan tidak ada keberatan maka Ditjen HKI akan menerbitkan 

Sertifikat Desain Industri paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak 

tanggal berakhirnya jangka waktu tersebut berpotensi menimbulkan kasus-

kasus Desain Industri. Masalah “kebaruan” suatu Desain Industri menjadi 

permasalahan paling mendasar yang akan berdampak pada implementasi 

penegakan hukum Desain Industri. 

 

 Pemerintah saat ini juga belum menerbitkan peraturan pelaksanaan dari 

Undang-Undang Desain Industri, yaitu Keputusan Presiden Mengenai Syarat 
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dan Tata Cara Pemberian Salinan Desain Industri; Keputusan Presiden 

Mengenai Pencatatan Perjanjian Lisensi; Keputusan Presiden mengenai 

Persyaratan, Jangka Waktu dan Tata Cara Pembayaran Biaya; dan Pencatatan 

Perjanjian Lisensi serta Permintaan lain-lain. Sedangkan peraturan 

pelaksanaan yang telah disahkan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 

2005 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang 

Desain Industri yang merangkum mengenai Pengajuan Permohonan, 

Pengajuan Keberatan atas Permohonan, Permintaan Petikan Daftar Umum 

Desain Industri, Permintaan Dokumen Prioritas Desain Industri, Permintaan 

Salinan Sertifikat Desain Industri, dan Pencatatan Pengalihan Hak. 

 

B. Rekomendasi 

 

1. Dalam Desain Industri, jenis permohonan Desain Industri menjadi salah satu 

pertimbangan dalam penilaian kebaruan Desain Industri dan penggunaan hak 

Desain Industri. Oleh karenanya dalam strategi mengajukan permohonan 

pendaftaran Desain Industri pertimbangan jenis permohonan apa saja yang 

akan diajukan terkait dengan perlindungan Desain Industri harus 

diperhitungkan untuk memperoleh suatu perlindungan yang komprehensif dan 

efektif. 

2. Untuk implementasi penegakan hukum hak Desain Industri, pemerintah 

seharusnya lebih peduli untuk melindungi produk dalam negeri melalui biaya 

perbantuan pendaftaran. Demikian pula proses pendaftaran yang cukup lama 

seharusnya dapat dipersingkat melalui kebijakan khusus atau PP atau jika 

dimungkinkan dapat diikuti oleh penerbitan buku katalog produk buatan 

Indonesia sebanyak mungkin dan dipublikasikan secara luas. 

3. Untuk karya-karya Desain Industri tertentu yang kompleks perlu peraturan 

khusus yang dapat mengakomodasikan sebuah karya desain agar dapat 

memperoleh perlindungan Hak Cipta, hak Desain Industri secara sekaligus 

sehingga memudahkan para pendaftar. 

4. Di masa yang akan datang, sosialisasi hak Desain Industri perlu dilakukan 

secara terus menerus, baik di kalangan industri, para professional desain, 

perguruan tinggi, lembaga penelitian maupun para pengrajin dan pemegang 

kebijakan. 
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