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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum 

bagi pemegang hak paten sederhana berdasarkan Undang-Undang Paten dan TRIPs 

dan untuk mengetahui kesesuaian perlindungan hukum terhadap paten sederhana 

jika dikaitkan dengan Putusan MA No. 167 K/Pdt. Sus.HKI/2017. Metode 

penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, metode 

pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual, pendekatan perundang-

undangan, dan pendekatan kasus. Pengaturan perlindungan hukum terhadap paten 

sederhana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yang 

diatur secara khusus dalam beberapa pasal yaitu Pasal 121 sampai dengan Pasal 124 

dan secara umum diatur dalam perjanjian TRIPs. Pemberian hak paten sederhana 

harus berdasarkan permohonan, syarat untuk memperoleh hak paten sederhana baik 

yang diatur UUP dan TRIPs adalah memliki nilai kebaruan, langkah inventif dan 

dapat diterapkan dalam industri. Pelaksaan dalam pemberian perlindungan hak 

paten sederhana di Indonesia menganut sistem first to file, first to ptotect yang 

artinya siapa yang mendaftar terlebih dahulu dalam satu invensi maka yang 

mendaftar pertamalah yang diterima.  

Kata kunci : Perlindungan Hukum,  Paten Sederhana, TRIPs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LEGAL PROTECTION OF UTILITY MODELS 

IN INDONESIA 

(Study of Supreme Court Decision No. 167 K / Pdt Sus.HKI / 2017) 

 

ABSTRACT 

The purpose of this study are to find out the form of legal protection for the 

holder of a utility models under the Patent Law and TRIPs and to find out the 

suitability of legal protection against the utility models related to Supreme Court 

Decision Number 167 K / Pdt. Sus.HKI / 2017. The used research method are 

normative legal research method. approaching method used are conceptual 

approach, legislation approach, and case approach. The regulation of legal 

protection against utility models are regulated in Law Number 13 Year 2016 

concerning Patents specially regulated in several Articles namely Articles 121 up to 

Article 124 and generally set out in the TRIPs agreement. The granted of utility 

models shall be on the basis of the petition, the requirement to obtain a utility 

models under both Patent Law and TRIPs are expected to contain novelty value, 

inventive step and industrial applicable. Implementation of the provision protection 

of a utility models in Indonesia adheres to the first to file system, first to ptotect 

which means who register first in one invention then who register first received. 

Keywords: Legal Protection, Utility Models, TRIPs. 
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I. PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang 

melimpah dan memiliki keanekaragaman suku, bangsa dan budaya serta kekayaan 

di bidang seni dan sastra. Di samping itu pengaruh perkembangan teknologi sangat 

besar terhadap kehidupan sehari-hari, termasuk di dalamnya sumbangan teknologi 

pada kesejahteraan manusia, sehingga teknologi ditempatkan sebagai aset yang 

sangat berharga. Aset ini semakin sangat berharga karena proses invensi dan 

pengembangannya yang tidak sederhana dan sebagai hasil suatu karya pemikiran 

kreatif dan inovatif sangat perlu di hargai.   

Teknologi pada dasarnya lahir dari karsa intelektual, sebagai karya intelektual 

manusia. Karena kelahirannya telah melibatkan tenaga, waktu dan biaya, maka 

teknologi memiliki nilai atau sesuatu yang bernilai ekonomi yang menjadi objek 

harta kekayaan (property)
1
.  

Indonesia sendiri, disamping adanya perkembangan teknologi tinggi makin 

tinggi pula kesadaran masyarakat untuk meningkatkan pendayagunaan teknologi 

yang sederhana. Teknologi yang sifatnya sederhana masuk kedalam golongan paten 

sederhana. Suatu invensi dikatakan sebagai paten sederhana karena invensi tersebut 

tidak memerlukan penelitian dan pengembangan (research and development) yang 

mendalam akan tetapi mempunyai kegunaan praktis sehingga memiliki nilai 

ekonomis dan tetap wajib memperoleh perlindungan hukum.  

                                                           
1
 Saidin,  OK,  Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, PT. Rajacafindo Persada, Jakarta, 

2006, Hlm. 228 
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Paten sederhana merupakan bagian penting dari kemajuan industri. Pada era 

globalisasi persaingan industri akan sangat sulit untuk di hadapi, karena selain 

dengan berkembangnya pasar nasional timbul pula persaingan pasar secara 

Internasional. Dengan adanya hal tersebut kebutuhan untuk menggunakan teknologi 

yang sifatnya sederhana akan semakin meningkat. Teknologi yang sifatnya 

sederhana merupakan hasil intelektualitas manusia sebagai hasil rasa, karsa dan 

cipta manusia secara sederhana. Dalam kegiatan penelitian dan pengembangan tidak 

perlu dilakukan secara mendalam
2
. Namun meskipun demikian adanya 

perlindungan hukum terhadap paten sederhana sangat penting berkaitan untuk 

melindungi dan menghormati jerih payah penemu.  

Di Indonesia terkait dengan perlindungan hukum terhadap karya intelektual 

tersebut, Indonesia sebagai subjek hukum dalam lalu lintas perdagangan 

Internasional telah meratifikasi Persetujuan Pembentukan WTO (Agreement 

Establishing the World Trade Organization) pada tanggal 2 November 1994, yang 

di dalamnya memuat Lampiran Persetujuan Trade Related Aspects of Intellectual 

Property Rights (Persetujuan TRIPs) yang mengatur norma-norma standar yang 

berlaku secara Internasional tentang Hak kekayaan Intelektual (HKI)
3
. Sedangkan 

Pada saat ini Undang-Undang yang melindungi hak paten sederhana di Indonesia 

                                                           
2
Muhammad Djumhana dan Djubaidillah, Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di 

Indonesia, cet. III, Citra Aditya Bakti., Bandung, 2003, hlm. 233 
3
Admin http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl157/paten-dalam-perjanjian2-

internasional, diakses pada  tanggal  2  januari  2018 

 

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl157/paten-dalam-perjanjian2-internasional
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl157/paten-dalam-perjanjian2-internasional
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adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 sebagaimana telah diganti dengan 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara R.I 

Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 5922). 

Akan tetapi sampai pada saat ini UU Paten masih belum sepenuhnya 

menjawab fakta atau permasalahan sosial. Sebab, dalam prakteknya masih banyak 

dijumpai berbagai kasus pembajakan dibidang paten sederhana yang mana 

bertentangan dengan UU Paten. Salah satu kasus yang akan disoroti dalam putusan 

Mahkamah Agung adalah kasus Indra Mustakim dengan Sukianto. karena kedua 

pihak mempermasalahkan paten sederhana yang sudah didaftarkan hak patennya. 
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II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Paten Sederhana 

berdasarkan Undang-Undang Paten dan TRIPs 

Terkait perkembangan teknologi dalam berbagai bidang khususnya teknologi 

sederhana telah sedemikian pesat sehingga diperlukan perlindungan bagi inventor 

dan pemegang paten sederhana untuk dapat memotivasi inventor dalam  

meningkatkan hasil karya, baik secara kuantitas maupun kualitas untuk mendorong 

kesejahteraan bangsa dan negara serta menciptakan iklim usaha yang sehat, maka 

terkait paten sederhana diberikan perlindungan dalam  Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara R.I Nomor 176, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5922). Semua ketentuam dalam undang-undang 

tersebut berlaku secara mutatis mutandis, kecuali ditentukan lain dalam BAB IX 

menjelaskan tentang Paten Sederhana. Oleh karena hal tersebut mengenai 

permohonan paten, pengumuman paten, pemerikasaan paten, hak dan kewajiban 

pemegang paten, peralihan paten, serta pembatalan paten dll dimaksudkan untuk 

menjelaskan bagaimana bentuk perlindungan paten sederhana di Indonesia. 

Mengenai paten sederhana di dalam TRIPs tidak diatur secara khusus namun 

TRIPs hanya memuat ketentuan-ketentuan minimum yang wajib diikuti oleh para 

negara anggotanya. Artinya, mereka dapat menerapkan ketentuan-ketentuan yang 
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lebih luas lagi, asalkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan TRIPs itu sendiri dan 

prinsip-prinsip hukum Internasional
4
. 

Dalam Pasal 6 UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, menjelaskan paten 

sederhana merupakan setiap invensi berupa produk atau alat yang baru dan 

mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, atau 

komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum
5
. Selanjutnya dalam Pasal 3 

Ayat (2) UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten menjelaskan syarat paten sederhana 

untuk mendapat perlindungan hukum adalah invensi baru, pengembangan produk 

atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri. 

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan TRIPs dalam article 27 sebagai berikut: 

Patent shall be available for any inventions, whether products or processes, in 

all fields of technology, provided that the are new, involve an inventive step 

and are capable of industrial apliction. And patent shall be available and 

patent right enjoyable without discrimination as to be place of invention, the 

field of technology and whether products an imported or locally produced.
6
 

 

Negara dalam hal pemberiam hak paten secara umum harus berdasarkan 

permohonan atas suatu invensi. Mengenai permintaan paten dibedakan antara surat 

permohonan paten dengan permohonan untuk mendapatkan paten. Hal tersebut 

memiliki dokumen tersendiri dan lazim disebut “request of patent” sedangkan 

permintaan paten lazim disebut “patent application” yang berisi dokumen. 

                                                           
4
 Purba, A. Zen Umar, Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs, Cet-I, P.T Alumni, Bandung, 

2005, hlm. 24 
5
 Pasal 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten  

6
 Trade-Related of Intellectual Property Rights (TRIPs), Art. 27 
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Kelengkapan dokumen menentukan tanggal penerimaan dokumen permintaan paten 

(filling date)
7
. 

Paten sederhana merupakan hak ekslusif yang akan diberikan, jika ada 

permohonan inventor kepada instansi berwenang, di Indonesia melalui Direktorat 

Paten, Direktorat Kekayaan Intelektual, Mentri Hukum dan HAM. Permohonan 

tersebut memeriksa proses formalitas, termasuk memerlukan biaya permohonan. 

Bahkan jika paten sederhana tersebut telah didaftarkan, maka pemegang paten 

sederhana harus membayar iuran tahunan, setiap tahun selama 10 tahun sesuai 

durasi hak paten yang diberikan kepadanya
8
. 

Permintaan  paten sederhana pada dasarnya harus diajukan oleh penemu 

(inventor) atau yang berhak atas invensi, disertai pembayaran biaya. Dalam hal 

permintaan tidak diajukan oleh inventor sendiri, maka harus disertai pernyaataan 

yang dilengkapi dengan bukti mengenai hak orang yang mengajukan permintaan 

paten tersebut atas invensi yang dimintakan paten
9
.  

Dalam Pasal 25 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 

tentang Paten mengatur syarat-syarat permohonan yang harus dilengkapi dalam 

mengajukan permohonan paten sederhana kepada Direktorat Paten, Direktorat 

Jendral Kekayaan Intelektual, yaitu: 

                                                           
7
 Muhammad Djumhana dan R. Djubaidillah Op. Cit, hal. 183 

8
Firmansyah, Muhammad, Tata Cara Mengurus Hak Atas Kekayaan Intelektual, Visismedia, 

Jakarta, 2008, hlm. 24 
9
 Fuady Munir, Pengantar Hukum Bisnis, Citra Adtya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 207 
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(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2016 tentang Paten, paling sedikit memuat
10

 

a) tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan 

b) nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan inventor  

c) nama,  alamat lengkap, dan kewarganegaraan  pemohon dalam hal pemohon 

adalah bukan badan hukum 

d) nama dan alamat lengkap pemohon dalam hal pemohon adalah badan hukum 

e) nama dan alamat lengkap kuasa dalam hal permohonan diajukan melalui 

kuasa, dan  

f) nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali dalam 

hal permohonan diajukan hak prioritas 

 

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri persyaratan: 

a) judul invensi 

b) deskripsi tentang invensi 

c) klaim atau beberapa klaim invensi 

d) abstrak invensi 

e) gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan untuk 

memeperjelas invensi, jika permohonan dilampiri dengan gambar 

f) surat kuasa dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa 

g) surat pernyataan kepemilikan invensi oleh inventor  

h) surat pengalihan hak kepemilikan invensi dalam hal permohonan diajukan 

oleh pemohon yang bukan inventor: dan  

i) surat bukti penyimpanan jasad renik dalam hal permohonan terkait dengan 

jasad renik.  

 

Sebagai aset, paten sederhana juga dapat beralih atau dialihkan kepada pihak 

lain. Hal tersebut dijelaskan dalam ketentuan TRIPs dalam article 28.2 yaitu: 

Patent owners shall also have the right to assign, or transfer by succession, the 

patent and to conclude licensing contract. 

 

Mengenai hal tersebut diatur pula dalam Pasal 74 Ayat (1) Undang-Undang No. 

13 Tahun 2016 tentang Paten sebagai berikut: 

                                                           
10

 Pasal 24 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten  
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(1) hak atas paten dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian 

karena: 

a) pewarisan 

b) hibah 

c) wasiat 

d) wakaf 

e) perjanjian tertulis, atau 

f) sebab lain yang dibenarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undang. 

Paten sederhana dapat dihapuskan, jika pemegang paten sederhana tidak 

memenuhi kewajiban biaya tahunan dalam jangka waktu yang ditentukan. Selain itu 

pemegang paten sederhana sendiri dapat mengajukan permohonan agar patennya 

dihapuskan. Namun dalam hal paten telah dilisensikan, pembatalan hanya dapat 

dilakukan jika telah disetujui oleh penerima lisensi.  

Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten dalam Pasal 30 paten 

dihapuskan sebagian atau seluruhnya karena: 

a. permohonan penghapusan dari pemegang paten dikabulkan oleh Mentri 

b. putusan pengadilan yang menghapuskan paten dimaksud telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap 

c. putusan penghapusan paten yang dikeluarkan oleh komisi banding paten, 

atau 

d. pemegang paten tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan. 

 

Kesesuaian Perlindungan Hukum Terhadap Paten Sederhana Dikaitkan  

Antara  Putusan MA No. 167 K/Pdt Sus.HKI/2017 dengan Undang-Undang 

Paten dan TRIPs di Indonesia 
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Kasus posisi 

Dalam penelitian ini, peneliti tertarik dengan kasus pada Putusan Mahkamah 

Agung No. 167 K/Pdt Sus.HKI/2017 tanggal 22 Februari 2017 yang menguatkan 

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 

41/Pdt.Sus/Paten/2016/PN Niaga Jkt PST. Inti dari kasus tersebut adalah adanya 

pemegang hak paten sederhana tahun 2010 karena dianggap memiliki kesamaan 

dengan invensi paten sederhana tahun 2016. 

Dalam putusan kasasi Mahkamah Agung No. 167 K/Pdt Sus.HKI/2017 ini 

yang merupakan para pihak adalah 

1) Indra Mustakim, yang berposisi sebagai Pemohon Kasasi, sebelumnya di 

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berposisi sebagai 

Penggugat. 

2) Sukianto, yang berposisi sebagai Termohon Kasasi, sebelumnya di Pengadilan 

Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berposisi sebagai Tergugat. 

Indra Mutakim adalah pengusaha yang memproduksi dan mendistribusikan 

regulator LPG di Indonesia, dan karena semakin banyaknya beredar dimedia 

televisi, bahaya kompor dengan menggunakan bahan bakar gas LPG, maka 

Penggugat Indra Mustakim mulai memikirkan solusi untuk mengatasi kebocoran 

gas dari regulator LPG konvensional melalui penemuannya untuk mengatasi 

kebocoran di Indonesia; 
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Indra Mustakim mendaftarkan Paten Sederhana atas regulator LPG dengan 

judul “Alat Regulator yang Disempurnakan” tertanggal 12 April 2010, dan karena 

telah terpenuhi pemeriksaan formalitas, maka diberi tanggal Penerimaan 12 April 

2010, dengan Nomor Pendaftaran IDS00201000060, dan diberi Paten Sederhana 

pada tanggal 8 Maret 2011, oleh Direktorat Paten, Direktorat Jenderal  Kekayaan 

Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. dan diterbitkan 

Sertifikat Paten Sederhana Nomor lDS000001072, dengan Judul Alat Regulator 

LPG Yang Disempurnakan, disertai dengan klaim: 

1. Suatu regulator gas petroleum cair (LPG), dimana bagian pengencang, 

selanjutnya meliputi pegas di dalam penutup ulir diatas batang memanjang untuk 

diputar sehingga mendorong batang memanjang bagian berulir halus dan ulir 

kebawah mendorong blok penekan  

2.  Suatu regulator gas petroleum cair (LPG) dimana penutup ulir dibentuk dengan 

permukaan bergerigi; 

Analisis kasus pada Putusan MA No. 167 K/Pdt Sus.HKI/2017 Dikaitkan 

dengan Undang-Undang Paten dan TRIPs 

Syarat untuk memperoleh suatu hak paten sebagaimana diatur dalam Pasal 

20 Undang-Undang No 14 Tahun 2001 tentang Paten selanjutnya disebut (UUP 

lama) menyebutkan bahwa Paten diberikan berdasarkan permohonan. Diatur pula 

dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten dalam Pasal 24 bahwa 

paten  diberikan berdasarkan permohonan. Setiap permohonan paten sederhana 
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hanya diberikan untuk satu invensi yang merupakan suatu kesatuan invensi dengan 

membayar biaya kepada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual.  

Di Indonesia dalam pemberian hak paten menganut sistem first to file, first 

to protect yang artinya siapa yang mendaftar terlebih dahulu pada satu invensi yang 

sama, maka yang mendaftar pertamalah yang diterima, demikian diatur dalam Pasal 

34 UUP lama. Sehingga jika dikaitkan dengan kasus tersebut bahwa Indra 

Mustakim jelas sebagai inventor yang pertama atas invensi regulator LPG yang 

disempurnakan sehingga seharusnya dalam hal ini permohonan paten sederhana 

Sukianto tidak dapat diterima karena telah diajukan terlebih dahulu oleh Indra 

Mustakim. 

Dalam pemberian hak paten sederhana di dalam UU Paten No. 13 Tahun 

2016 tentang Paten diatur dalam Pasal 3 Ayat (2) yang menyebutkan bahwa paten 

sederhana diberikan untuk setiap invensi baru, pengembangan atau proses yang 

telah ada, dan diterapkan dalam industri. Hal tersebut diatur pula dalam perjanjian 

TRIPs bahwa hak paten dapat diberikan asalkan invensi tersebut baru, memiliki 

langkah inventif dan keterterapan industrial. Hal tersebut jika dikaitkan dengan 

kasus tersebut, Sukianto tidak berhak untuk mendapatkan hak atas paten sederhana 

karena hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan UU Paten dan TRIPs yang 

seharusnya pada saat permintaan permohonan paten, permohonan paten tersebut 

tidak dapat diterima oleh Direktorat Paten, Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual 
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dan pada kenyataanya dalam kasus tersebut hak paten sederhana Sukianto sudah 

diterima dan diberikan sertifikat paten sederhana.  

Indra Mustakim telah mendapatkan hak ekslusif atas paten sederhananya, 

akan tetapi Sukianto telah meproduksi dan mendistribusikan barang yang 

sebenarnya saat itulah hak ekslusif dari paten sederhana Indra Mustakim telah 

dilanggar pada prinsipnya. Padahal Indra Mustakim merupakan inventor terhadap 

paten sederhana tersebut, seharusnya Indra Mustakim menjadi inventor satu-satunya 

yang dapat memproduksi dan mendistribusikan barang tersebut dan menyatakan 

batal demi hukum terhadap paten sederhana milik Sukianto. Dan Indra Mustakim 

mendapatkan pelindungan hukum atas paten sederhana dengan batas waktu 10 

tahun. Setelah paten tersebut habis  masa perlindungannya, statusnya berubah 

menjadi public domain atau menjadi milik umum, maka setiap orang dapat 

memproduksi atau membuat invensi yang telah berakhir perlindungan patennya. 

Invensi  Indra Mustakim telah dilindungi oleh paten berdasarkan ketentuan Pasal 20 

Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten dimana baik paten 

produk maupun paten proses wajib dilaksanakan di Indonesia. 

Menurut peneliti mengenai putusan hakim Pengadilan Niaga Pada 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 41/Pdt.Sus/Paten/2016/PN Niaga.Jkt.Pst 

yang pada intinya tidak menerima gugatan penggugat dengan alasan tidak 

menyertakan direktorat paten, Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Dan Menteri 

Hukum Dan Hak Asasi Manusia sebagai tergugat dalam pembatalan Paten 
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Sederhana Sukianto, peneliti berpendapat bahwa dalam Undang-Undang Paten 

Lama maupun Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten tidak dijelaskan 

mengenai adanya keharusan untuk menggugat Direktorat Paten, Direktorat Jendral 

Kekayaan Intelektual ketika terjadinya pelanggaran hak paten ssederhana. 

Direktorat Paten, Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual hanya bertugas sebagai 

Pejabat Administrasi terhadap Permohonan Paten. Sehingga dalam hal ini peneliti 

berpenadapat putusan hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta 

Pusat tidak mempunyai dasar hukum yang jelas sebagai pertimbangan dalam 

memutus sengketa tersebut.  

Seharusnya pengadilan hanya membutuhkan satu pembuktian mengenai 

ketidak baruan paten sederhana tersebut, yaitu adanya teknologi yang telah 

diungkapkan sebelumnya atau sebelum tanggal penerimaan permohonan paten 

sederhana yang diduga tidak memiliki nialai kebaruan, dalam hal ini paten 

sederhana milik Sukianto. Menurut peneliti Pengadilan Niaga pada Pengadilan 

Negeri Jakarta hanya perlu melakukan pemerikasaan apakah invensi yang diduga 

tidak memiliki kebaruan (novelty) adalah sama atau terantisipasi dengan teknologi 

yang terungkap sebelumnya.  Dengan kata lain apakah invensi dalam paten 

sederhana milik Sukianto dengan Nomor IDS000001445 sama atau terantisipasi 

oleh paten milik Indra Mustakim dengan Nomor IDS000001072. Jadi, dalam hal ini 

seharusnya Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta seharusnya 

memeriksa paten sederhana yang diduga invensinya tidak baru bukan memeriksa 
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Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan memberikan paten 

sederhana kepada Sukianto. 

Dalam kasus ini peneliti berpendapat bahwa pengadilan tidak perlu 

mencari kesalahan atau kekeliruan dalam pemeriksaan subsatntif di tingkat 

Direktorat Paten. Oleh karena juga tidak penting keikutsertaan Direktorat Jendral 

Kekayaan Intlektual sebagai pihak dalam gugatan kasus ini. Sehingga kasus ini 

tidak seharusnya berakhir dengan putusan tidak dapat diterima. 

Seharusnya Pengadialan Niaga lebih teliti dalam memutus suatu perkara, 

khususnya mengenai hak paten sederhana seseorang yang menjadi hak ekslusif 

sehingga tidak terulang lagi kasus seperti yang dialami Indra Mustakim, setelah 

bersusah payah melakukan research dan pendaftaran hak paten sederhana dengan 

biaya dan waktu yang banyak, ternyata karena kekurangan informasi dan rujukan 

paten tersebut dapat di produksi dan didistribusikan oleh pihak lain yang tidak 

berhak atas hak paten sederhana dan harus membayar biaya perkara yang mahal. 

Selain itu kurangnya kinerja Direktorat Jendral Kekayaan Iintelektual yang bisa 

menyebabkan hal demikian terjadi menunjukkan kurangnya perhatian pemerintah 

terhadap sistem hak paten sederhana di Indonesia sehingga menyebabkan 

ketidakpastian hukum bagi pemegang hak paten sederhana di Indonesia. 
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III. PENUTUP 

Kesimpulan 

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan atas hak paten sederhana di 

Indonesia berdasarkan ketentuan yang berlaku pada saat ini adalah paten diberikan 

atas dasar permohonan. Permohonan tersebut diajukan dengan membayar biaya 

kepada Direktorat Paten, Direktorak Jendral Kekayaan Intelektual yang diatur 

dalam Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang No 13 Tahun 2016 tentang Paten. Syarat 

hak paten sederhana diberikan perlindungan adalah memiliki nilai kebaruan, 

pengembangan dari proses atau produk yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam 

industri yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) UU Paten. Dalam hal perlindungan 

hukum terhadap paten sederhana di Indonesia menganut sistem first to file, first to 

protect yang artinya siapa yang mendaftar terlebih dahulu pada satu invensi yang 

sama, maka yang pertama mendaftarlah yang diterima hal tersebut sesuai dengan 

ketentuan Pasal 34 UU Paten lama dan Pasal 37 UU No. 13 Tahun 2016 tentang 

Paten. Sedangkan perlindungan hukum yang diberikan terhadap paten sederhana 

berdasarkan Trade Related of Intellectual Property Rights (TRIPs) dalam article 27 

yaitu paten diberikan pada setiap invensi baik produk maupun proses di semua 

bidang teknologi asalkan invensi tersebut baru, memiliki langkah inventif, serta 

keterterapan industrial. Selain itu, paten diberikan tanpa diskriminasi dalam kaitan 

dengan tempat invensi bidang teknologi dan apakah produk tersebut diimpor atau 

diproduksi secara local. 
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Kesesuaian perlindungan hukum bagi pemegang hak paten sederhana di 

Indonesia yang dikaitkan dengan putusan MA No.167 K/Pdt Sus.HKI/2017 adalah 

semestinya majelis hakim menerima gugatan Indra Mustakim dan menyatakan batal 

demi hukum terhadap hak paten sederhana atas nama Sukianto. Namun yang terjadi 

adalah sebaliknya majelis hakim tidak menerima gugatan Indra Mustakim dengan 

alasan bahwa Indra Mustakim tidak mengikutsertakan Direktorat Paten, Direkorat 

Jendral Kekayaan Intelektual sebagai pihak dalam gugatannya. Seharusnya 

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta hanya perlu melakukan 

pemerikasaan apakah invensi yang diduga tidak memiliki kebaruan (novelty) adalah 

sama atau terantisipasi dengan teknologi yang terungkap sebelumnya sehingga hal 

tersebut sesuai  dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2), Pasal 5 ayat (1) UU No. 13 

Tahun 2016 tentang Paten, dan sesuai dengan ketentuan TRIPs dalam article 27.  

Saran  

Saat ini mengenai paten sederhana belum begitu dikenal di kalangan 

masyarakat, oleh karena itu bagi Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual harus 

dapat meningkatkan pemahaman hukum mengenai kekayaan intelektual, khususnya 

pemahaman mengenai paten sederhana terhadap aparat hukum maupun masyarakat 

sampai pada lapisan bawah. Dengan melakukan sosialisasi kepada publik mengenai 

paten dan paten sederhana pada khususnya secara lebih insentif supaya tidak ada 

pihak yang dirugikan lagi. Dan karena rentannya posisi pemilik paten sederhana, 

maka perlu bagi pemilik paten sederhana melakukan pengecekan apakah invensi 
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yang dilakukannya pernah diajukan pihak lain dengan melalui internet atau media 

lainnya. 

Dalam memutus suatu perkara, bagi majelis hakim harus benar-benar 

memeriksa baik mengenai ketentuan yang berlaku mengenai hak paten sederhana di 

Indonesia maupun memeriksa barang bukti yang ada secara teliti sehingga tidak ada 

pihak yang dirugikan dengan putusan yang diberikan di kemudian hari. 
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