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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum 

dalam perjanjian jual beli desain antara penyedia jasa Gudang Kreasi 88 dan Pengguna jasa serta 

untuk mengetahui bagaimana  bentuk perjanjian yang diadakan dalam perjanjian jual beli desain 

antara penyedia jasa Gudang Kreasi 88 dan pengguna jasa. Metode penelitian yang digunakan 

adalah metode penelitian hukum normatif empiris, metode pendekatan yang digunakan adalah 

pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Pengaturan 

perlindungan hukum terhadap konsumen atau pengguna jasa diatur dalam beberapa peraturan 

yaitu padaPasal 1320, Pasal 1365, Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 4, 

Pasal 7, dan Pasal 19 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan 

bentuk perlindungan yang diberikan oleh penyedia jasa desain Gudang Kreasi 88 terhadap 

pengguna jasa adalah dengan bertanggung jawab apabila terdapat permasalahn-permasalahan 

yang timbul dalam pemanfaatan maupun penggunaan desain yang dipesan oleh pengguna jasa 

dan melindungi hak-hak dari pengguna jasa itu sendiri dalam memanfatkan atau menggunakan 

desain yang dipesannya. 

Kata kunci : Perlindungan Hukum,  Jual Beli Desain. 

 

THE FORM OF LEGAL PROTECTION IN THE DESIGN BUYING SELL AGREEMENT 

BETWEEN THE SERVICE PROVIDER OF GUDANG KREASI 88 AND USER SERVICES 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to know how the form of legal protection in the purchase 

and purchase agreement between the service provider of Gudang Kreasi 88 and the Service Users 

and to find out how the form of the agreement held in the purchase and purchase agreement 

between the service provider Warehouse Creative 88 and the service user. The research method 

used is empirical normative law research method, the approach method used is the approach of 

legislation, conceptual approach, and sociological approach. Legal protection arrangements for 

consumers or service users are regulated in several regulations, namely Article 1320, Article 

1365, Article 1366 of the Civil Code, Article 4, Article 7, and Article 19 of Law no. 8 of 1999 

concerning Consumer Protection and the form of protection provided by the Creative Warehouse 

88 design service providers to the service user is to be responsible if there are problems arising in 

the utilization or use of designs ordered by service users and protect the rights of service users 

itself in making use of or design that he ordered. 

Keywords : Legal Protection, Buying And Selling Design. 
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I. PENDAHULUAN 

Desain merupakan hal terpenting dalam hal seseorang membangun 

sebuah usaha fashion khususnya dalam bidang brand atau merek clothingan, baik 

dalam hal logo yang menjadi ciri khas dari brand atau merek clothingan yang 

akan dibuat ataupun bentuk dari produk yang dihasilkan dari suatu brand atau 

merek clothingan tersebut, yang tentunya memiliki nilai jual yang sangat tinggi 

dan menghasilkan keuntungan besar apabila dapat menciptakan suatu desain logo 

dan produk yang menarik. 

Disain merupakan hal terpenting yang pertama kali dilihat oleh pembeli 

dalam hal memilih dan membeli suatu brand atau merek clothingan yang akan 

mereka kenakan, karena banyak pembeli yang lebih memilih brand atau merek 

clothingan yang memiliki disain yang unik, desain yang menarik yang berbeda 

dengan desain brand atau merek biasanya untuk itu para pengusaha atau pemilik 

brand atau merek clothingan dituntut memiliki kreativitas yang tinggi dalam 

menciptakan atau menghasilkan desain yang menarik untuk logo atau produk dari 

brand atau merek clothingan yang  mereka ciptakan sendiri-sendiri. 

Sehubungan dengan hal diatas banyak dari pengusaha atau pemilik 

clothingan tersebut memilih jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan pasar agar 

desain-desain dari produk-produk yang dihasilkannya bisa laku dipasaran, dengan 

cara membeli desain atau menggunakan jasa tukang desain atau desainer untuk 

menciptakan desain baru untuk produk-produknya yang memiliki ciri khas 

tertentu dan sesuai dengan keinginannya. 
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Tukang desain atau desainer merupakan sebutan bagi orang yang 

membuat karya desain. Dalam proses membuat desain, tentunya tidak hanya 

memperhatikan aspek keindahan secara visual dan estetika saja. Namun, dalam 

proses mendesain perlu memperhatikan pula hasil riset, konsep, target konsumen, 

keinginan konsumen, dan secara fungsi.
1
 

Tukang desain atau desainner biasanya menciptakan suatu desain atas 

keinginannya sendiri lalu menjual desain tersebut kepada orang-orang yang 

biasanya memiliki usaha seperti brand atau merek clothingan atau usaha-usaha 

lain yang membutuhkan desain, atau menciptakan suatu disain atas permintaan 

seseorang yang membutuhkan suatu desain untuk keperluan tertentu. 

Dalam hal ini maka timbulah suatu hubungan hukum antara tukang 

desain atau desainer selaku penyedia jasa desain dengan seseorang atau pengguna 

jasa berupa perjanjian jual beli atas suatu desain. 

Perjanjian jual beli atas suatu disain hampir sama dengan perjanjian jual 

beli pada umumnya yang termuat didalam Pasal 1457 Kitap Undang-Undang 

Hukum Perdata yang berbunyi :
2
 

“Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu 

mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak 

yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.” 

 

Perjanjian jual beli atas suatu desain bertujuan mendatangkan keuntungan 

tersendiri bagi kedua belah pihak yaitu berupa bayaran sejumlah uang yang 

                                                             
1
 Lia Anggraini. S dan Kirana Nathalia , 2014, Desain Komunikasi Visual ; Dasar – 

dasar Panduan untuk Pemula, Bandung, Nuasa Cendekia, hlm. 14 
2
 Pasal 1457 Kitap Undang – Undang Hukum Perdata 
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diberikan oleh pengguna jasa kepada tukang desain atau desainer, dan berupa 

penyerahan suatu desain baik yang dibuat dari hasil pemikiran tukang desain atau 

desainer itu sendiri atau dari hasil pemikiran orang lain yaitu pengguna jasa, yang 

diberikan oleh tukang desain atau desainer kepada pengguna jasa. 

Dengan terjadinya perjanjian jual beli atas suatu disain antara tukang 

desain atau desainer dengan pengguna jasa, maka beralihlah hak milik atas suatu 

disain tersebut dari tukang desain atau desainer kepada pengguna jasa. Menurut 

Arthur Lewis kepemilikan atas hak disain adalah :
3
 

Pendisain desain asli adalah pemilik pertama desain yang ia ciptakan, 

kecuali : 

1. Hasil desain yang diciptakan dalam proses hubungan kerja, maka 

kepemilikan hak disain tersebut jatuh pada pemberi kerja. 

2. Desain-desain yang diciptakan berdasarkan pesanan seseorang 

menjadi milik orang yang memesan disain tersebut. 

Namun, dalam perjanjian jual beli atas suatu disain ini terdapat suatu hal 

yang dapat merugikan pengguna jasa, yaitu tidak adanya jaminan yang pasti 

mengenai keaslian disain atau ketidak miripan disain yang dipesan oleh pengguna 

jasa atau disain yang menjadi hak milik penggunna jasa dengan disain milik orang 

lain atau, milik brand atau merek lain yang lebih dulu beredar dipasaran atau 

dimasyarakat. 

                                                             
3
 Arthur Lewis, Dasar – Dasar Hukum Bisnis (Introduction to Business Law), 

diterjemahkan oleh Derta Sri Widowatie, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 345 
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II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bentuk Perjanjian Jual Beli Atas Suatu Desain Antara Penyedia Jasa Desain 

“Gudang Kreasi 88” Dengan Pengguna Jasa 

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tidak ditentukan 

secara tegas mengenai bentuk perjanjian apa yang diwajibkan dalam perjanjian 

jual beli. Bentuk perjanjian dalam perjanjian jual beli dapat dilakukan secara lisan 

atau tidak tertulis maupun secara tertulis. Perjanjian jual beli yang diadakan secara 

lisan atau dalam bentuk tidak tertulis cukup dilakukan berdasarkan konsensus atau 

persamaan kesepakatan antara pihak penjual dan pihak pembeli mengenai barang 

apa yang akan diperjual belikan dan berapa harga yang harus dibayarkan terhadap 

barang tersebut. Sedangkan perjanjian jual beli yang diadakan secara tertulis 

merupakan perjanjian jual beli yang dibuat oleh para pihak dalam hal ini pihak 

penjual dan pembeli dalam bentuk tertulis, apakah perjanjian tersebut dibuat 

dalam bentuk akta dibawah tangan  maupun dalam bentuk akta autentik.
4
 

Perjanjian yang dibuat secara tertulis yang memang telah diperitahkan 

berdasarkan undang-undang dengan ancaman perjanjian tersebut tidak mengikat 

para pihak jika perjanjian tersebut tidak dibuat secara tertulis, atau biasa disebut 

perjanjian formal, biasanya sudah ada format tertentu yang telah disiapkan oleh 

notaris jika perjanjian tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaris, tetapi kalau 

perjanjian tersebut bukan merupakan perjanjian formal, dalam arti tidak 

                                                             
4
 Salim H.S, 2015, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta, Sinar Grafika Offset, 

hlm. 51 



v 
 

diwajibkan oleh undang-undang untuk dibuat secara tertulis, maka perjanjian 

seperti inilah yang biasanya dirundingkan secara langsung oleh para pihak.
5
 

Dalam perjanjian jual beli desain antara penyedia jasa desain Gudang 

Kreasi 88 dengan Konsumen terdapat dua bentuk perjanjian yang diadakan, 

adapun kedua bentuk perjanjian tersebut menurut Muhammad Dani Hidayatullah 

selaku pemilik atau selaku penyedia jasa desain Gudang Kreasi 88 adalah 

perjanjian jual beli desain dalam bentuk tidak tertulis atau lisan dan perjanjian jual 

beli desain dalam bentuk tertulis secara online melalui aplikasi pesan Whats App 

atau melalui Email penyedia jasa desain Gudang Kreasi 88 yang dapat dilihat 

diakun instagram dan facebook penyedia jasa desain Gudang Kreasi 88.
6
 

Adapun penjelasan mengenai perjanjian jual beli desain dalam bentuk 

tidak tertulis atau lisan dan perjanjian jual beli desain dalam bentuk tertulis secara 

online melalui aplikasi pesan whats app atau melalui email menurut Muhammad 

Dani Hidayatullah selaku pemilik atau selaku penyedia jasa Gudang Kreasi 88 

adalah sebagai berikut :
7
 

a. Perjanjian jual beli desain dalam bentuk tidak tertulis atau lisan 

Perjanjian jual beli desain dalam bentuk tidak tertulis atau 

lisan ini adalah perjanjian yang diadakan dengan menentukan desain 

apa yang akan dipesan dan brapa harga yang harus dibayarkan dan 

                                                             
5
 Ibid., 

6
 Hasil wawancara dengan Muhammad Dani Hidayatullah, selaku pemilik atau selaku 

penyedia jasa Gudang Kreasi 88 Pada Tanggal 14 Januari 2018, Pada Pukul 20.02 WITA 
7
 Hasil wawancara dengan Muhammad Dani Hidayatullah, selaku pemilik atau selaku 

penyedia jasa Gudang Kreasi 88 Pada Tanggal 14 Januari 2018, Pada Pukul 20.02 WITA 
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disepakati secara langsung setelah ditentukannya desain dan berapa 

harga yang harus dibayarkan antara penyedia jasa dan pengguna jasa 

yang di khususkan atau biasanya digunakan apabila terdapat 

pengguna jasa yang ingin memesan desain dengan cara datang 

langsung ketempat penyedia jasa Gudang Kreasi 88 atau bertemu 

langsung dengan pihak penyedia jasa Gudang Kreasi 88 untuk 

memesan desain yang diinginkannya. 

b. Perjanjian jual beli desain dalam bentuk tertulis secara online 

melalui aplikasi pesan Whats App atau melalui Email. 

Perjanjian jual beli desain dalam bentuk tertulis secara 

online melalui aplikasi pesan Whats App atau melalui Email ini 

dikhususkan atau biasanya digunakan apabila terdapat pengguna jasa 

yang ingin memesan desain tidak secara langsung atau tidak datang 

langsung ketempat penyedia jasa Gudang Kreasi 88, namun bisa 

memesannya secara online melalui aplikasi pesan whats app atau 

email penyedia jasa desain Gudang Kreasi 88 yang sebelumnya 

pengguna jasa telah menginformasikan kepada penyedia jasa Gudang 

Kreasi 88 melaui media sosial milik Gudang Kreasi 88 yaitu melalui 

instagram atau facebook bahwa pengguna jasa tersebut ingin 

memesan desain, kemudian penyedia jasa memberikan nomor atau 

kontak whats app dan alamat email penyedia jasa Gudang Kreasi 88 

untuk proses pemesanan disain lebih lanjut. 
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Bentuk Perlindungan Hukum Penyedia Jasa Desain “Gudang Kreasi 88” 

Kepada Pengguna Jasa Apabila Desain Yang Dipesan Oleh Pengguna Jasa 

Terdapat Kesamaan Atau Kemiripan Dengan Desain Yang Diciptakan Oleh 

Desainer Lain Atau Desain Milik Suatu Brand Atau Merek Lain Yang Akan 

Dapat Mendatangkan Kerugian Bagi Pengguna Jasa  

Bentuk perlindungan yang diberikan oleh penyedia jasa desain Gudang 

Kreasi 88 terhadap pengguna jasa adalah dengan melindungi hak-hak dari 

pengguna jasa itu sendiri dan hak-hak yang diberikan penyedia jasa desain 

Gudang Kreasi 88 kepada pengguna jasa tersebut telah sejalan dengan hak-hak 

yang diatur didalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 

Tentang Perlindungan Konsumen, adapun hak-hak yang diberikan penyedia jasa 

desain Gudang Kreasi 88 kepada pengguna jasa tersebut adalah  sebagai berikut :
8
 

1. Hak atas keamanan, kenyamanan dan keselamatan pengguna jasa 

dalam menggunakan atau memanfaatkan desain yang dipesannya 

2. Hak atas kebebasan pengguna jasa dalam memilih desain apa yang 

ingin dipesannya  

3. Hak pengguna jasa atas informasi-informasi atas desain apa yang 

baik atau yang sesuai dengan desain yang akan dipesannya 

4. Hak untuk meberikan kebebasan kepada pengguna jasa dalam 

memberikan pendapat, saran atau keluhan terhadap desain yang 

dipesannya  

                                                             
8
 Hasil wawancara dengan Muhammad Dani Hidayatullah, selaku pemilik atau selaku 

penyedia jasa Gudang Kreasi 88 Pada Tanggal 21 Januari 2018, Pada Pukul 20.39 WITA 
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5. Hak untuk mendapatkan pertaggung jawaban dari penyedia jasa 

desain Gudang Kreasi 88 apabila terdapat permasalah atau konflik 

terhadap desain yang dipesan oleh pengguna jasa. 

6. Hak untuk mendapatkan pelayanan yang baik, sopan dan santun 

dalam pemesanan desain oleh pengguna jasa 

7. Hak utuk mendapatkan ganti rugi apa bila pengguna jasa 

mengalami kerugian terhadap desain yang dipesannya. 

Berdasarkan hak-hak pengguna jasa yang diberikan oleh penyedia jasa 

desain Gudang Kreasi 88 diatas pengguna jasa berhak mendapatkan pertanggung 

jawaban dari penyedia jasa Gudang Kreasi 88 dan mendapatkan ganti rugi apabila 

pengguna jasa mengalami kerugian terhadap desain yang dipesannya. 

Dari hasil wawancara penulis dengan dengan Muhammad Dani 

Hidayatullah, selaku pemilik atau selaku penyedia jasa desain Gudang Kreasi 88, 

pihak penyedia jasa desain Gudang Kreasi 88 bertanggung jawab memberikan 

jaminan ganti rugi kepada pengguna jasa apabila terdapat kerugian-kerugian atau 

permasalahan-permasalahan yang dapat menimbulkan kerugian kepada pihak 

pengguna jasa terhadap desain yang dipesannya, adapun jaminan ganti rugi yang 

diberikan oleh penyedia jasa Gudang Kreasi 88 berupa :
9
 

1. Garansi revisi atau perebuhan desain yang dipesan, sebagian 

sebesar 30% atau kurang dari 50%  selama 1 bulan tidak terbatas, 

atau 

                                                             
9
 Hasil wawancara dengan Muhammad Dani Hidayatullah, selaku pemilik atau selaku 

penyedia jasa Gudang Kreasi 88 Pada Tanggal 21 Januari 2018, Pada Pukul 21.14 WITA 
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2. Garansi revisi atau perebuhan desain yang dipesan, sebagian 

sebesar 30% atau kurang dari 50%, sekali tanpa batas waktu 

apabila selama sebulan pertama tidak pernah melakukan revisi atau 

perubahan desain dan berakhir apabila dilakukan revisi atau 

perubahan desain pertama. dan 

3. Ganti rugi berupa sejuamlah uang sesuai berapa uang muka yang 

dibayarkan terhadap desain tersebut apa bila pengguna jasa 

mengalami kerugian dalam menggunakan atau memanfaatkan 

desain tersebut yang sebelumnya telah dibuktikan oleh pengguna 

jasa terlebih dahulu. 

Berdasarkan uraian diatas pertanggung jawaban yang diberikan oleh 

pengguna jasa desain Gudang Kreasi 88 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 

Ayat (1) Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 

yang menjelaskan tentang pertanggung jawaban pelaku usaha selaku penyedia 

jasa yaitu memberikan ganti rugi. 

Menurut Wahyu Saputra salah satu pengguna jasa yang penulis 

wawancarai yang pernah mengalami permasalahan karena desain yang dipesannya 

mendapat kritik atau teguran dari salah satu desainer atau pengusaha yang diduga 

desain yang dipesan oleh Wahyu Saputra dari penyedia jasa desain Gudang Kreasi 

88 tersebut memiliki kemiripan atau sama dengan desain milik brand atau desain 

milik desainer atau pengusaha tersebut yang mengakibatkan batalnya pemanfaatan 

atau penggunaan desain yang dipesan oleh Wahyu Saputra tersebut dan 

mendapatkan pertanggung jawaban dari penyedia jasa desain Gudang Kreasi 88 
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berupa perlindungan dengan cara pihak Gudang Kreasi 88 menjelaskan kepada 

pihak desainer atau pengusaha terkait bahwa desain tersebut sama atau mirip 

bukanlah dikarenakan hasil contekan atau plagiat melainkan kemiripan 

dikarenakan terdapatnya persamaan ide yang secara kebetulan, serta pihak 

penyedia jasa Desain Gudang Kreasi 88 memberikan bukti-bukti atau contoh-

contoh desain lain, dan menjelaskan bahwa desain tersebut sebenarnya telah 

banyak digunakan oleh beberapa desainer lain namun setiap desainer memiliki ciri 

khasnya masing-masing yang membuat desain itu berbeda. Selain memberikan 

perlindungan tersebut menurut Wahyu Saputra selaku pengguna jasa pihak 

penyedia jasa desain Gudang Kreasi 88 juga memberikan ganti rugi dalam bentuk 

perubahan desain dikarenakan batalnya pemanfaatan desain yang sebelumnya 

telah dipesan dan bukan ganti rugi berupa kompensasi sejumlah uang dikarenakan 

tidak dialaminya kerugian dalam bentuk tersebut oleh pihak Wahyu Saputra 

selaku pengguna jasa .
10

 

Jika dilihat dari hasil wawancara dengan salah satu pengguna jasa 

tersebut diatas bentuk perlindungan yang diberikan oleh pihak penyedia Jasa 

Desain Kreasi 88 Telah sesuai dengan praturan-praturan yang berlaku dimana 

pihak penyedia jasa bersedia bertanggung jawab dan memberikan perlindungan 

terhadap hak-hak pengguna jasanya demi memberikan kenyamanan dan 

ketentraman dalam menikmati dan memanfaatkan desain yang dipesan oleh 

pengguna jasanya tersebut. 

                                                             
10

 Hasil wawancara dengan Wahyu Saputra selaku pengguna jasa desain, Pada Tanggal 

13 Maret  2018, Pada Pukul 20.33 WITA 
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III. PENUTUP 

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitiaan dan pembahasan di atas maka dapat ditarik 

kesimpulan mengenai permasalahan yang diangkat sebagai berikut : 

Bentuk perjanjian jual beli yang diadakan oleh penyedia jasa desain 

Gudang Kreasi 88 dengan pengguna jasa hampir sama dengan bentuk perjanjian 

jual beli yang dibuat pada umumnya yaitu dibuat secara lisan atau tidak tertulis 

dan secara tertulis, namun terdapat perbedaan dalam bentuk perjanjian secara 

tertulis tersebut yaitu dimana perjanjian jual beli desain antara penyedia jasa 

Gudang Kreasi 88 dan pengguna jasa yang diadakan dalam bentuk tertulis 

tersebut dibuat secara online yaitu melalui media social Whats App dan Email, 

Sedangkan Bentuk perlindungan yang diberikan oleh penyedia jasa 

desain Gudang Kreasi 88 terhadap pengguna jasa adalah dengan bertanggung 

jawab apabila terdapat permasalahn-permasalahan yang timbul dalam 

pemanfaatan maupun penggunaan desain yang dipesan oleh pengguna jasa dan 

melindungi hak-hak dari pengguna jasa itu sendiri dalam memanfatkan atau 

menggunakan desain yang dipesannya dan hak-hak yang diberikan penyediajasa 

desain Gudang Kreasi 88 kepada pengguna jasa tersebut telah sejalan dengan hak-

hak yang diatur didalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 

Tentang Perlindungan Konsumen. 
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Saran 

Perlu adanya suatu praturan tersendiri yang mengatur tentang perjanjian 

jual beli secara keseluruhan dikarenakan banyaknya jenis perjanjian jual beli baru 

yang tentunyan cara-cara dalam perjanjian jual beli tersebut sudah berbeda dan 

perlu diatur agar tidak adanya atau terjadinya permasalah-permasalahan atau 

konflik yang dapat merugikan pihak-pihak yang bersangkutan. 

Dan perlu ditentukannya suatu bentuk perjanjian jual beli yang pasti 

didalam berbagai bentuk pejanjian jual beli yang ada, dan perlu adanya sanksi-

sanksi apabila ada pihak-pihak yang tidak mentaati aturan tersebut agar 

terciptanya kepastian hukum itu sendiri dalam perjanjian jual beli. 

Kemudian pemerintah perlu membuat adanya suatu lembaga yang 

bertugas untuk mengkaji atau membedakan desain-desain yang dibuat oleh 

desainer-desainer baik sebelum desain tersebut didaftarkan maupun sesudah 

didaftarkan agar memberikan kemudahan dan pengetahuan kepada desainer dalam 

mendesain bahwa desain yang dibuatnya tersebut apakah ada kesamaan atau tidak 

dengan desainer lain. 
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