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ABSTRAK 

ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBATALAN PENDAFTARAN DESAIN 

INDUSTRI 

(STUDI KASUS : PUTUSAN NO.31/PDT.SUS-DESAIN 

INDUSTRI/2013/PN.NIAGA.JKT.PST.) 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui duduk perkara sengketa 

antara Bun Bun Khui alias Radiman melawan PT. Tunisco Trading Investment 

dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terkait 

pembatalan pendaftaran desain industri serta untuk mengetahui bagaimana 

pengaturan pendaftaran dan pembatalan Desain Industri di Indonesia. Adapun 

metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah  metode penelitian normatif 

dengan pendekatan studi kasus, yang mengkaji putusan hakim. Berdasarkan hasil 

analisis Pada putusan ini masih hanya mempertimbangkan perbedaan rezim 

pendaftaran sebuah Desain Industri dengan Hak Cipta.Isi putusan tersebut hanya 

membedakan antara Desain Industri dan Hak Cipta namun tidak memberikan 

analisis yang jelas terkait perbedaan karakteristik yang membedakan dan unsur-

unsur mengenai tolak ukur asas kebaruan 

 

Kata kunci : Pembatalan, Pendaftaran, Desain, Industri. 

 

ABSTRACT 

JURIDICAL ANALYSIS ON THE CANCELLATION OF INDUSTRIAL DESIGN 

REGISTRATION 

(CASE STUDY: DECISION NO.31 / PDT.SUS-INDUSTRIAL DESIGN / 2013 / 

PN.NIAGA.JKT.PST.) 

 

This study aims to determine the sit case of dispute between Bun Bun Khui 

alias Radiman against PT. Tunisco Trading Investment and Minister of Law and 

Human Rights of the Republic of Indonesia in relation to the cancellation of 

industrial design registration as well as to know how to regulate the registration 

and cancellation of Industrial Design in Indonesia. The method used in this 

thesis is the method of normative law legal research with a case study approach, 

which approach the judge's decision. Based on the results of analysis In this 
decision still only consider the difference regime registration of an industrial 

design with copyright. The contents of the decision only distinguish between 

Industrial Design and Copyright but do not provide a clear analysis of 

differences in distinguishing characteristics and elements of the novelty 

benchmark. 

 

Keywords: Registration, Cancellation, Design, Industrial. 
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I.PENDAHULUAN 

 

Indonesia sebagai Negara berkembang perlu memajukan sektor industri 

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

dengan memanfaatkan peranan desain industri serta keanekaragaman budaya yang 

dipadukan dengan upaya untuk ikut serta dalam globalisasi perdagangan, dengan 

memberikan pula perlindungan hukum terhadap desain industri akan mempercepat 

pembangunan industri nasional. 

Untuk melindungi desain industri dari peniruan atau persaingan yang tidak 

sehat, maka desain industri harus didaftarkan di Direktorat Jendral Hak kekayaan 

Intelektual. Hak atas desain industri tercipta karena pendaftaran dan hak ekslusif atas 

suatu desain industri akan diperoleh karena pendaftaran. Pendaftaraan merupakan hal 

yang mutlak dilakukan untuk mendapatkan suatu hak desain industri. 

Sistem pendaftaran industri yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 31 

tahun 2000 bersifat konstitutif, yaitu sistem yang menyatakan hak baru terbit apabila 

setelah dilakukan pendaftaran. Orang yang pertama kali melakukan permohonan 

pendaftaran desain industri itulah yang akan mendapatkan perlindungan hukum  

bukan orang yang pertama kali mendesain..
1
 

                                                             
1
 Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, “Laporan Akhir Penyelesaian Naskah 

Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Desain Industri”, Jakarta, 2015, hlm 8 
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Salah satu kasus yang menarik dalam kasus desain industri yaitu kasus 

pembatalan desain industri yang digugat oleh Bun Bun Khui alias Radiman selaku 

penggugat yang menggugat desain industri milik PT. Tunisco Trading Investmentdan 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq Direktur Hak Cipta, 

Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang. Penggugat 

merasa keberatan dengan pendaftaran desain industri dengan judul “KEMASAN”  

yang diajukan oleh  tergugat. Penggugat merasa desain industri tersebut tidak 

memiliki unsur kebaruan karena sudah diproduksi dan dipasarkan oleh penggugat 

dengan merek “HAIBAH” dan “JAKAR” sejak tahun 2009, selain itu penggugat juga 

memperhatikan desain industri  milik tergugat yang dianggap tidak baru atau tidak 

murni menciptakan desain baru karena desainnya memasukan hak cipta atas seni 

lukis milik penggugat yang berjudul “PITA” kedalam desain industri yang 

didaftarkan tergugat. Maka penggugat merasa secara yuridis cukup beralasan 

melakukan gugatan pembatalan pendaftaran desain industri ke Pengadilan Niaga. 

Berdasarkan dari uraian  latar belakang tersebut, maka yang menjadi rumusan 

masalahnya adalah: (1). Bagaimanakah duduk perkara sengketa antara Bun Bun Khui 

alias Radiman melawan PT. Tunisco Trading Investment dan Menteri Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terkait pembatalan pendaftaran desain 

industri ? (2). Bagaimanakah Pengaturan Pendaftaran dan Pembatalan Desain Industri 

di Indonesia ?. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: (a). 

Untuk mengetahui duduk perkara sengketa antara Bun Bun Khui alias Radiman 
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melawan PT. Tunisco Trading Investment dan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia terkait pembatalan pendaftaran desain industri; (b). 

Untuk mengetahui bagaimana pengaturan pendaftaran dan pembatalan Desain 

Industri di Indonesia. Adapun manfaat penelitian ini, yaitu : (a). Secara teoritis,  hasil 

penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu dalam permasalahan 

mengenai desain industri; (b). Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menambah informasi kepada mahasiswa lain ataupun masyarakat di bidang hukum 

bisnis khususnya tentang kasus gugatan dalam desain industri. Jenis penelitian ini 

yaitu penelitian hukum normatif (normative law legal research).
2
 Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: pendekatan perundang-undangan (satute 

approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), Pendekatan Kasus (Case 

approach).
3
 Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, 

yaitu data yang diperoleh dari literature-literatur yang berhubungan dengan objek 

penelitian, peraturan-peraturan, pendapat para sarjana serta dokumen-dokumen dari 

instansi yang terkait.
4
 Analisis bahan yang dilakukan adalah secara kualitatif, 

komprehensif, dan lengkap.
5
 

 

 

                                                             
2 Soerjono Soekanto dan Sri mamudi, Penelitian Hukum Normatif, cet 2, Jakarta, CV. 

Rajawali, 1986, hlm. 27 
3 Jhonny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang, Bayumedia 

Publishing, 2006, hlm 46 
4 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grapindo 

Persada, Jakarta, 2006, hlm. 31 
5
 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, 

Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2012, hlm.127 
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II. PEMBAHASAN 

ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBATALAN PENDAFTARAN DESAIN 

INDUSTRI 

(STUDI KASUS : PUTUSAN NO.31/PDT.SUS-DESAIN 

INDUSTRI/2013/PN.NIAGA.JKT.PST) 

Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, 

hak atas desain industri diberikan negara kepada pendesain dalam jangka waktu 

tertentu. Pendesain mempunyai hak untuk menggunakan desain industri tersebut 

untuk dirinya sendiri atau kepada pihak lain berdasarkan persetujuannya untuk 

periode waktu yang telah ditentukan. Pemegang Hak Desain Industri atau penerima 

Lisensi dapat menggugat siapa pun ke Pengadilan Niaga yang dengan sengaja dan 

tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, berupa 

gugatan ganti rugi dan penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 9 (pasal 46 UU No. 31 tahun 2000), yaitu : (1). Pemegang hak desain industri 

atau penerima lisensi dapat menggugat siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak 

melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, berupa: (a). gugatan 

ganti rugi; dan/atau (b). penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 9. (2). Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diajukan ke Pengadilan 

Niaga. 

Perlindungan hukum atas desain industri diberikan untuk mencegah orang lain 

menggunakan desain yang sama dengan milik orang yang lainnya. Perlindungan 

hukum tersebut bersifat ekslusif, di mana desain tersebut hanya dapat diaplikasikan 
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atas izin pemilik hak desain tersebut.Untuk memperoleh perlindungan hukum, 

pendesain terlebih dahulu harus mengajukan permohonan dan pendaftaran (sistem 

konstitutif).Pendaftaran adalah syarat mutlak untuk terjadinya hak desain industri. 

Perlindungan akan diberikan apabila desain tersebut telah terdaftar. Oleh karena itu 

dalam desain industri selain dilakukan pemeriksaan administratif dan pemeriksaan 

substantif. Tujuannya untuk mencegah terjadinya kerugian kepada penerima lisensi  

desain industri dari pemegang hak desain industri. Asas hukum yang mendasari hak 

ini adalah :pertama,. Asas publisitas.Kedua, kemanunggalan (kesatuan).Ketiga, Asas 

kebaruan (Novelty)
6
 

Namun Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri tidak 

memperinci secara jelas mengenai definisi prinsip kebaruan yang digunakan. 

Indikator kebaruan desain industri apabila dilihat dari pengertian yang diberikan oleh 

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain industri hanya 

bertitik tolak pada tanggal penerimaan, dan desain industri yang didaftarkan tidak 

sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Ketentuan tentang prinsip 

kebaruan yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain 

Industri belum memberikan sebuah kepastian yang jelas mengenai batasan prinsip 

kebaruan dari desain industri tersebut.
7
 

                                                             
6
 Mesagus Giovanni Ardhianyah Putra, “Desain Industri”, (Tesis Sarjana Hukum Fakultas 

Hukum Unika Atma Jaya), Jakarta, 2008, hlm 5 
7
Yulianti, Perlindungan Hukum Terhadap Desain Industri di Indoneesia, Bandung, Raja 

Grafindo Persada, 2010, hlm. 49. 
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Ketidak jelasan pengaturan definisi prinsip kebaruan tersebut menimbulkan 

ketidak pastian hukum, karena tidak ada satu pasal pun dalam UU No.31 Tahun 200 

tentang Desain Industri yang mencantumkan penjelasan mengenai prinsip kebaruan 

(Novelty) dari sebuah desain industri yang terdaftar, sehingga dalam praktek 

penegakan hukumnya penafsiran terhadap ketentuan tentang prinsip kebaruan desain 

industri diserahkan kepada hakim dalam proses pengadilan jika terjadi sengketa.
8
 

Dalam Putusan Perkara Nomor: 31/Pdt.Sus-DesainIndustri/ 

2003/PN.Niaga.Jkt.Pst. telah dijelaskan secara rinci mengenai kasus posisi, 

pertimbangan-pertimbangan sebelum memutus perkara dan sampai pada putusan 

akhirnya. Kasus sengketa antara Bun Bun Khui alias Radiman melawan PT. Tunisco 

Trading Investment dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

terkait pembatalan pendaftaran desain industri, pada dasarnya diawali karena 

penggugat merasa desain industri milik tergugat tidak memiliki unsur kebaruan 

karena dianggap memiliki kesamaan dengan merek yang telah diperdagangkan oleh 

penggugat sejak tahun 2009 yang berjudul “HAIBAH” dan “JAKAR” serta 

memasukan ciptaan milik penggugat yang berjudul “PITA”  ke dalam desain industri 

milik tergugat berjudul “KEMASAN” yang telah didaftarkan. Dalam lampiran bukti-

bukti tergugat, yang dipermasalahkan oleh Tergugat adalah terletak pada desain 

kemasan, huruf arab yang digunakan, konfigurasi, garis, lekukan, dan warna yang 

digunakan oleh Tergugat. Kemudian pada putusan akhirnya Majelis Hakim 

                                                             
8
Fikri Hernanda, Tanggung Jawab Produk Atas Desain Industri di Indonesia, Bandung, Bumi 

Aksara, 2009, hlm.29. 
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Pengadilan Niaga memutuskan tidak dapat menerima gugatan Penggugat karena 

gugatan tersebut dianggap kabur (obscuur libel). 

Perbedaan antara Hak Cipta dan Desain Industri sendiri dapat  dilihat secara 

jelas dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-

Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri sebagai berikut: (1). Dalam 

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 1 (satu), definisi Hak 

Cipta yaitu :“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis 

berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata 

tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan”. 

Merujuk dari definisi diatas maka, yang dikategorikan Hak Cipta dan 

dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri 

atas : (a) buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil 

karya tulis lainnya; (b) ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya; (c) alat 

peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; (d) lagu 

dan/atau musik dengan atau tanpa teks; (e) drama, drama musikal, tari, koreografi, 

pewayangan, dan pantomim; (f) karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, 

gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase; (g) karya seni terapan; (h) 

karya arsitektur; (i) peta; (j) karya seni batik atau seni motif lain; (k) karya fotografi; 

(l) Potret; (m) karya sinematografi; (n) terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, 

basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi; (o) 

terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya 
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tradisional; (p) kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca 

dengan Program Komputer maupun media lainnya; (q) kompilasi ekspresi budaya 

tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli; permainan video; 

dan (s) Program Komputer. (2).  

Sedangkan dalam Undang-Undang Desain Industri pasal 1 (satu), pengertian 

Desain Industri 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”. 

 Merujuk pada definisi di atas, maka karakteristik Desain Industri itu dapat 

dirumuskan sebagai berikut :pertama, suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau 

komposisi garis atau warna, atau garis dan warna atau gabungan keduanya. Kedua, 

bentuk konfigurasi atau komposisi tersebut harus berbentuk dua atau tiga 

dimensi.Ketiga, bentuk tersebut harus pula memberi kesan estetis.Keempat, kesemua 

itu (butir pertama, kedua, dan ketiga diatas) harus dapat dipakai untuk menghasilkan 

suatu produk, berupa barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.Apabila 

keempat kriteria ini telah dipenuhi, maka desain industri dapat didaftarkan 

Menurut penulis, dalam Putusan akhir pada Putusan Pengadilan 

No.31/Pdt.Sus-Desain Industri/2013/Pn.Niaga.Jkt.Pst kurang memberikan 
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pemahaman yang jelas terkait hubungan tumpang tindih antara Hak Cipta dan Desain 

Industri.Hubungan yang muncul karena sebuah desain (blue print) dari penampilan 

produk tertentu biasanya juga merupakan karya seni yang dapat dilindung Hak 

Cipta.Berdasarkan ketentuan Hak Cipta, jika karya seni tersebut dipakai sebagai cetak 

biru untuk pembuatan suatu produk, maka pemegang Hak Cipta juga mempunyai Hak 

Cipta atas produk tersebut.
9
 

Dalam definisi UU Desain Industri, salah satu yang menjadi rumusan penting 

Desain Industri yaitu kesan estetis, sedangkan dalam pertimbangan putusan akhir 

pada perkara gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri oleh Majelis Hakim 

Pengadilan Niaga tidak mencantumkan kata kesan estetisdalam kutipannya,padahal 

kesan estetis merupakan unsur penting serta masih terkait dengan seni sehingga kesan 

inilah yang memberikan multitafsir di kalangan ahli, satu sisi bisa melalui hak cipta 

juga bisa desain industri. Sebelum lahir UU Desain Industri, Desain Industri sendiri 

masuk ke dalam rezim Hak  Cipta. Dalam UU No.31 tahun 2000 tidak memberikan 

perbedaan yang jelas kapan sebuah desain bisa didaftarkan sebagai desain industri 

dan kapan sebagai Hak Cipta. Sebagai contoh, Di Australia masalah mengenai 

tumpang tindih antara Hak Cipta dengan desain diselesaikan dengan cara sebagai 

berikut, Jika sebuah gambar digunakan untuk membuat sebuah barang yang 

berbentuk tiga dimensi dan barang tersebut „diproduksi massal‟, perlindungan Hak 

Cipta dianggap hilang. Pembuatan sebuah barang dianggap sebagai „diproduksi 

massal‟ jika barang tersebut dibuat sebanyak 50 buah atau lebih.Berdasarkan 

                                                             
9
Tim Lindsey et. all, Hak Kekayaan Intelektual, PT Alumni, Bandung, 2006, hlm 224. 
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ketentuan ini, seseorang lebih memilih mencari perlindungan desain daripada 

mengandalkan UU Hak Cipta.
10

 

Pada putusan ini masih hanya mempertimbangkan perbedaan rezim 

pendaftaran sebuah Desain Industri dengan Hak Cipta.Isi putusan tersebut hanya 

membedakan antara Desain Industri dan Hak Cipta namun tidak memberikan analisis 

yang jelas terkait perbedaan karakteristik yang membedakan dan unsur-unsur 

mengenai tolak ukur asas kebaruan, sehingga tidak membingungkan dan 

menimbulkan masalah apabila ada seseorang yang telah mendaftarkan suatu produk 

sebagai Desain Industri, kemudian ada orang lain yang akan mendaftarkan produk 

yang mirip tetapi sebagai Hak Cipta, yang kemudian diterima karena dianggap 

memenuhi konsep asas kebaruan karena didaftarkan pada rezim yang berbeda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
10

Ibid. hlm. 225 
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III. PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: (1). Perkara ini terjadi berawal dari kemiripan desain 

antara Hak Cipta Seni Lukis “PITA” dan Merek “HAIBAH” serta “JAKAR” milik 

Bun Bun Khui alias Radimanyang merupakan produsen pakaian jadi wanita dengan 

Desain Industri“KEMASAN” milik PT. Tunisco Trading Investment, Penggugat 

merasa Desain Industri milik tergugat tidak memiliki kebaruan karena memasukkan 

desain Hak Cipta dan Merek milik penggugat yang telah diproduksi dan dipasarkan 

jauh sebelum tergugat mengajukan pendaftarannya.Sehingga Penggugat 

melayangkan gugatan pembatalan Desain Industri ke Pengadilan Niaga pada 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusattanggal 10 Juni 2013 dengan register no.31/Pdt.Sus-

Desain Industri/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst., dalam isi gugatannya meminta pembatalan 

pendaftaran Desain Industri dan memerintahkan turut tergugat untuk membatalkan 

pendaftaran Desain Industri tersebut. (2). Putusan Pengadilan No.31/Pdt.Sus-Desain 

Industri/2013/Pn.Niaga.Jkt.Pst tanggal 13 Januari 2014 sudah sesuai dengan 

ketentuan hukum yang berlaku, akan tetapi dalam analisis pertimbangan-

pertimbangan hukum serta acuan hukum yang digunakan masih kurang memberikan 

pemahaman yang jelas tentang tolak ukur asas kebaruan dan hanya menentukan 

putusan melalui perbedaan rezim antara Desain Industri dan Hak Cipta sehingga 

menimbulkan multitafsir di kalangan ahli dan masyarakat. 
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B. Saran  

Pada akhir penulisan ini, penulis mengemukakan saran diantaranya sebagai 

berikut : (1). Para pihak yang akan mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran 

desain industri hendaknya memperhatikan terlebih dahulu dengan seksama apakah 

benar unsur gugatan yang akan diajukan memiliki dasar hukum yang jelas agar 

nantinya gugatannya tidak ditolak dan dianggap kabur (obscuur libel). (2). 

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sudah seharusnya untuk lebih teliti dan 

mencermati dengan seksama terhadap pemeriksaan substantif dari desain industri 

yang didaftarkan. Sehingga sertifikat desain industri yang telah diterbitkan dan 

diberikan kepada pemegang hak eksklusif desain industri tidak sia-sia serta 

meminimalisir permasalahan-permasalahan baru. (3). Seharusnya pembuat Undang-

Undang melakukan perbaikan atau revisi terhadap Undang-Undang No 31 tahun 

2000 tentang Desain Industri. Terutama dalam Pasal 2 Undang-Undang Desain 

Industri mengenai kriteria kebaruan. Sehingga dapat mengurangi permasalahan 

terkait kebaruan dalam Desain Industri. 
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