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ABSTRAK 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum 

pemegang hak pendaftar pertama desain industri dalam Putusan MA Nomor 824 K/Pdt.Sus-HKI/2016 

dan untuk mengetahui Putusan MA Nomor 824 K/Pdt.Sus-HKI/2016 sudah sesuai atau tidak dengan 

ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Hasil 

dari penelitian ini adalah : Pertama, Perlindungan hukum pemegang hak pendaftar pertama desain 

industri dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 824 K/Pdt.Sus-HKI/2016 tertuang dalam putusan 

yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung, yaitu menguatkan Putusan Pengadilan Niaga pada 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 01/Pdt/Sus.Des.lnd/2016/PN Niaga Jkt Pst, yang pada intinya 

adalah membatalkan desain industri dengan Nomor IDD0000039980 dan IDD0000039778 atas nama 

H. Syamsul Syah Alam karena tidak memenuhi syarat kebaruan sebagaimana yang tertuang dalam 

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Kedua, Putusan Mahkamah 

Agung Nomor 824 K/Pdt.Sus-HKI/2016 jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

2000 tentang Desain Industri menurut kajian penyusun sudah sesuai dengan regulasi yang sudah 

ditentukan oleh undang-undang. Hal tersebut karena ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri sangat jelas dinyatakan bahwa hak desain 

industri diberikan untuk desain industri yang baru, sementara desain industri dengan Nomor 

IDD0000039980 dan IDD0000039778 atas nama H. Syamsul Syah Alam berupa shower dan tutupan 

saluran air tidak mempunyai unsur kebaruan karena meniru desain industri yang sudah terdaftar. 
 

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Desain Indutri, Putusan 

 

THE LEGAL PROTECTION FOR FIRST INDUSTRIAL DESIGN REGISTRAR 

COPYRIGHT HOLDER (A STUDY ON THE SUPREME COURT RULING NUMBER 824 

K/PDT.SUS-HKI/2016) 

 

ABSTRACT 

This research is aimed at determining the legal protection for first industrial design registrar copyright 

holder in the Supreme Court ruling number 824 K/Pdt.Sus-HKI/2016, and determining whether the 

Supreme Court ruling number 824 K/Pdt.Sus-HKI/2016 to suit the regulation of Laws Number 31 of 

2000 on Industrial Design. The research showed that : First, the legal protection for first industrial 

design registrar copyright holder as decided by the Supreme Court and mentioned in the ruling number 

824 K/Pdt.Sus-HKI/2016 is strengthening the commercial court’s verdict in thr Jakarta District Court 

with the number 01/Pdt/Sus.Dis.Ind/2016/PN Jkt Pst, which stated to cancel the industrial design 

number IDD0000039980 and IDD0000039778 under the name of H. Syamsul Syah Alam for the 

reason that the design does not meet the requirements of novelty as required by the article 2 of Laws 

Number 31 of 2000 on the Industrial Design. The second, in the Supreme Court ruling number 824 

K/Pdt.Sus-HKI/2016 in relation to 2 of Laws Number 31 of 2000 on the Industrial Design, in 

researcher’s opinion, has met the applied regulation of laws. This is due to the article 2 of Laws 

Number 31 of 2000 on Industrial Design had clearly stated that industrial design copyright can be 

issued for the new industrial design, while the industrial design number IDD0000039980 and 

IDD0000039778 under the name of H. Syamsul Syah Alam are for shower and drainage cover that do 

not meet the novelty requirement but imitate the available industrial design. 
 

Keywords : Legal Protection, Industrial Design, Supreme Court Ruling 
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I. PENDAHULUAN 

Desain industri adalah bentuk karya seseorang hasil curahan kemampuan 

intelektualnya, yang terwujud tidak hanya dalam bentuk karya di atas kertas saja 

melainkan sudah terbentuk dalam wujud nyata suatu benda yang memiliki nilai manfaat 

bagi kehidupan manusia. Wujud manfaat tersebut terutama yang menyangkut hasil desain 

industri dapat dirasakan setelah mengalami proses tahapan produksi baik melalui 

pekerjaan tangan biasa ataupun secara industri rumah tangga dan proses fabrikasi 

masinal, semua itu dilakukan oleh pelakunya dengan tujuan untuk mendapatkan 

tambahan nilai ekonomi.
1
 

Pada dasarnya pemegang hak desain industri saling bersaing untuk menciptakan 

suatu barang inovatif pada produk yang sama. Walaupun di akhir hasilnya akan terlihat 

berbeda dan sama-sama mendaftarkan produk inovatifnya di Direktorat Jenderal 

Kekayaan Intelektual dan mendapatkan perlindungan hukum. Namun kurangnya 

pemahaman tentang HKI, khususnya di bidang desain industri membuat pemegang hak 

desain industri menjadi salah dalam menafsirkan tentang sistem pendaftaran pertama 

desain industri.  

Desain industri mendapat perlindungan hukum setelah didaftarkan karena hal 

tersebut dilakukan untuk memberikan jaminan hukum kepada pemegang hak desain 

industri. Namun, kenyataannya banyak terjadi sengketa desain industri yang 

mengakibatkan pembatalan pendaftaran desain industri dikarenakan desain yang 

didaftarkan mempunyai kemiripan dengan desain industri yang sebelumnya sudah 

terdaftar, seperti dalam kasus yang penyusun teliti, di mana kasus tersebut merupakan 

                                                           
1
 Muhamad Djumhana, Aspek-Aspek Hukum Desain Industri di Indonesia, Citra Aditya Bakti, 

Bandung, 1999, hlm.1 
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kasus yang terjadi pada tahun 2015 antara H. Syamsul Sah Alam (selanjutnya disebut 

Syamsul) sebagai karyawan perusahaan dengan Haryono dan Hermanto sebagai pemilik 

desain industri. Kasusnya bermula dari Syamsul yang mendatangi Haryono dan 

Hermanto dengan memberikan ancaman dan peringatan yang membuat Haryono dan 

Hermanto kaget dan bingung karena mereka berdua merasa sama sekali tidak pernah 

melakukan tindak pidana apapun. Setelah mencari tahu lebih lanjut, ternyata Syamsul 

memiliki hak atas desain industri yang dimiliki oleh Haryono dan Hermanto. Lebih jauh 

Haryono dan Hermanto mencari tau, ternyata desain industri yang dijual oleh perusahaan 

mereka berupa shower dan tutupan saluran air telah terdaftar di Pemerintah Republik 

Indonesia cq Kementerian Hukum dan HAM RI cq Direktorat Jenderal Kekayaan 

Intelektual cq Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, 

dan Rahasia Dagang atas nama H. Syamsul Sah Alam tanpa ada izin dari Haryono dan 

Hermanto.  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penyusun mengambil rumusan 

masalah sebagai berikut:` 1. Bagaimana perlindungan hukum pemegang hak pendaftar 

pertama desain industri dalam Putusan MA Nomor 824 K/Pdt.Sus-HKI/2016 ? 2. Apakah 

Putusan MA Nomor 824 K/Pdt.Sus-HKI/2016 sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri ? 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

perlindungan hukum pemegang hak pendaftar pertama desain industri dalam Putusan MA 

Nomor 824 K/Pdt.Sus-HKI/2016 dan untuk mengetahui Putusan MA Nomor 824 

K/Pdt.Sus-HKI/2016 sudah sesuai atau tidak dengan ketentuan yang diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. 
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Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Menurut Peter 

Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan 

suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna 

menjawab isu hukum yang dihadapi.
2
 Pendekatan yang digunakan penyusun dari 

beberapa pendekatan diatas adalah Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach), 

Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), dan Pendekatan Kasus (Case Approach). 

Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan 

hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan 

berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). 

Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui 

bahan hukum tertulis dengan mempergunakan content analisys.
3
 Teknik ini berguna 

untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, 

peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya baik 

cetak maupun elektronik. 

Selanjutnya menganalisis bahan hukum dengan melakukan telaah terhadap kasus 

yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang 

telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 

789 K/Pdt.Sus-HKI/2016. Kemudian menginventarisasi dan mengidentifikasi peraturan 

perundang-undangan, selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan penafsiran 

hukum. 

 

 

                                                           
2
 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 35 

3
 Ibid, hlm. 21 
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II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Perlindungan Hukum Pemegang Hak Pendaftar Pertama Desain Industri Dalam 

Putusan MA Nomor 824 K/Pdt.Sus-HKI/2016 

Perlindungan terhadap hak desain industri baik perlindungan hak ekonomi 

maupun hak moral apabila diberikan secara memadai akan mempunyai korelasi yang erat 

dengan peningkatan kreasi pendesain yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi 

ekonomi yang besar, baik untuk pendesain maupun untuk negara. 

Bagi pendesain, adanya perlindungan yang memadai akan menumbuhkan 

semangatnya untuk berkreasi lebih baik lagi, sedangkan bagi negara, dengan adanya 

perlindungan yang memadai akan menumbuhkan dan memicu pembangunan ekonomi 

negara karena perlindungan terhadap desain industri memiliki nilai yang sangat penting 

dalam dunia investasi dan perdagangan. Pada dasarnya, perlindungan terhadap hak desain 

industri diperoleh melalui mekanisme pendaftaran. Mengingat sistem pendaftaran desain 

industri yang dianut oleh Indonesia adalah sistem konstitutif, pemilik desain yang sah dan 

diakui adalah pihak yang pertama kali mendaftarkan  desain tersebut pada kantor 

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.dengan demikian, perlindungan atas suatu 

desain industri baru diperoleh jika suatu desain telah didaftarkan.
4
 

Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 824 K/Pdt.Sus-HKI/2016 bentuk 

perlindungan yang diberikan adalah berupa ganti rugi kepada pihak yang melakukan 

pendaftaran desain industri tanpa ada unsur kebaruan karena membuat keuntungan dari 

pendaftar pertama menurun drastis. Selain itu, perlindungan yang diberikan adalah 

pembatalan desain industri yang sudah didaftar oleh H. Syamsul Syah Alam atas nama 

                                                           
4 Ranti Fauza Mayana, Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan 

Bebas, PT Gramedia Widiasarana, Jakarta, 2004, hlm. 85-86 
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pribadinya, hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 38 ayat (1) dan 

(2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang 

menyatakan: 

1) Gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri dapat diajukan oleh pihak yang 

berkepentingan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 4 

kepada Pengadilan Niaga. 

2) Putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tentang pembatalan 

pendaftaran Hak Desain Industri disampaikan kepada Direktorat Jenderal paling lama 

14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan diucapkan. 

 

Pasal 2 dan Pasal 4 yang dinyatakan dalam Pasal di atas merupakan pasal yang 

berkaitan dengan unsur kebaruan dan unsur yang bertentangan dengan peraturan 

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

pasal tersebut dilanggar oleh seseorang yang mendaftarkan desain industri, seyogyanya 

harus ditolak oleh Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Hukum dan HAM RI 

cq Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, 

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang. Namun apabila sudah terlanjur 

diterima karena pemerintah kurang jeli melihat unsur kebaruan, maka pihak-pihak yang 

merasa dirugikan boleh melakukan gugatan pembatalan desain industri tersebut 

sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang. Dalam lanjutannya, gugatan yang 

diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan tidak ada upaya banding, tetapi langsung 

kasasi ke Mahkamah Agung. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang menyatakan 

“Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) 

hanya dapat dimohonkan kasasi.” 
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Kesesuaian Antara Putusan Mahkamah Agung Nomor 824 K/Pdt.Sus-HKI/2016 

dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri 

Kasus yang diteliti penyusun merupakan kasus antara H. Syamsul Sah Alam 

(selanjutnya disebut Syamsul) sebagai pemohon kasasi dengan Haryono dan Hermanto 

sebagai pemilik desain industri sebagai termohon kasasi. Kasusnya bermula dari Syamsul 

yang mendatangi Haryono dan Hermanto dengan memberikan ancaman dan peringatan 

yang membuat Haryono dan Hermanto kaget dan bingung karena mereka berdua merasa 

sama sekali tidak pernah melakukan tindak pidana apapun. Setelah mencari tahu lebih 

lanjut, ternyata Syamsul memiliki hak atas desain industri yang dimiliki oleh Haryono 

dan Hermanto. Lebih jauh Haryono dan Hermanto mencari tau, ternyata desain industri 

yang dijual oleh perusahaan mereka berupa shower dan tutupan saluran air telah terdaftar 

di Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Hukum dan HAM RI cq Direktorat 

Jenderal Kekayaan Intelektual cq Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata 

Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang atas nama H. Syamsul Sah Alam tanpa ada 

izin dari Haryono dan Hermanto, sehingga terjadilah gugatan ke pengadilan. 

Jika dilihat dari perlindungan terhadap pemegang hak desain industri, penyusun 

membagi menjadi 2 (dua) segi, yaitu: 

1. Segi Kebaruan 

Desain industri yang dimiliki oleh termohon kasasi telah sesuai dengan 

ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain 

Industri yang menyatakan “Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang 

baru”. Pasal tersebut kemudian diperkuat dengan Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan 

“Desain Industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, desain industri 
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tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.” Ini berlaku 

untuk desain industri yang sudah didaftarkan terlebih dahulu maupun yang sudah 

mendapat sertipikat (izin) dari pemerintah. 

Jika diperiksa lebih jauh, maka hasil pemeriksaan substantif yang dilakukan 

oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual konfigurasi, komposisi garis, 

maupun komposisi warna atas desain industri yang diajukan oleh pemohon kasasi 

adalah desain industri yang tidak ada unsur kebaruan dengan apa yang sudah didaftar 

oleh termohon kasasi sebelumnya. Dengan demikian desain industri milik pemohon 

kasasi adalah terkesan meniru desain industri yang dimiliki oleh termohon kasasi, 

maka secara kasat mata persamaan bisa dilihat.   

2. Sistem Pendaftaran  

Desain industri milik pemohon kasasi yang telah mendapatkan sertifikat 

desain industri dengan Nomor IDD0000039980 dan IDD0000039778 atas nama H. 

Syamsul Syah Alam dengan judul shower dan tutupan saluran air meskipun telah 

melalui proses pengumuman seperti yang diamanatkan dalam Pasal 25 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang menyatakan: 

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 dilihat oleh masyarakat, paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak 

Tanggal Penerimaan. 

 

Sebelum proses pengumuman, tentu terlebih dahulu adalah proses pendaftaran 

yang dilakukan. Proses pendaftaran desain industri tertuang dalam Bab III tentang 

Permohonan Pendaftaran Desain Industri, yaitu tertuang dalam Pasal 10 Undang-
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Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang menyatakan “Hak 

Desain Industri diberikan atas dasar Permohonan.” 

Kemudian mengenai tata cara pendaftarannya diatur dalam Pasal 11 yang 

menyatakan:  

1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia ke Direktorat 

Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. 

2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh Pemohon 

atau Kuasanya. 

3) 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 

e) nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali, dalam 

hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas. 

4) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) 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 pernyataan 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, Permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu Pemohon dengan 

melampirkan persetujuan tertulis dari para 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. 

 

Mengenai siapa yang dijadikan sebagai pemegang hak atas desain industri 

tertuang dalam Pasal 12 yanh menyatakan “Pihak yang untuk pertama kali 

mengajukan Permohonan dianggap sebagai pemegang Hak Desain Industri, kecuali 

jika terbukti sebaliknya.”  
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Selain sistem permohonan secara umum, ternyata ada juga permohonan 

dengan Hak Prioritas sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 16 Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang menyatakan: 

1) Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas harus diajukan dalam waktu 

paling lama 6 (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. 

2) Permohonan dengan Hak Prioritas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib 

dilengkapi dengan dokumen prioritas yang disahkan oleh kantor yang 

menyelenggarakan pendaftaran Desain Industri disertai terjemahannya dalam 

bahasa Indonesia dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung setelah 

berakhirnya jangka waktu pengajuan Permohonan dengan Hak Prioritas. 

3) Apabila syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak dipenuhi, 

Permohonan tersebut dianggap diajukan tanpa menggunakan Hak Prioritas. 

 

Pada saat proses pengumuman atas desain industri yang dimiliki pemohon kasasi, 

memang termohon kasasi tidak pernah mengajukan keberatan atas desain industri yang 

dimilik pemohon kasasi tersebut dengan alasan tidak tau. Tetapi setelah diteliti lebih jauh, 

ternyata ada barang yang mirip dengan desain industri yang dimiliki oleh termohon 

kasasi sehingga omset penjualannya berkurang dan barulah melakukan upaya hukum 

untuk membatalkan desain industri tersebut. 

Berdasarkan hal tersebut maka pengajuan gugatan oleh para termohon kasasi 

untuk pembatalan desain industri dengan Nomor IDD0000039980 dan IDD0000039778 

atas nama H. Syamsul Syah Alam dengan judul shower dan tutupan saluran air sangat 

relevan dan beralasan hukum, dan sangat tepat, karena desain industri milik pemohon 

kasasi tidak memenuhi syarat kebaruan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.   

Kaitannya Putusan Mahkamah Agung Nomor 824 K/Pdt.Sus-HKI/2016, 

Mahkamah Agung yang menguatkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri 
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Jakarta Pusat Nomor 01/Pdt/Sus.Des.lnd/2016/PN Niaga Jkt Pst, tanggal 3 Mei 2016 dan 

menolak gugatan pemohon kasasi karena akibat yang ditimbulkan dari adanya barang 

tersebut, yaitu omset yang di dapatkan oleh para termohon kasasi berkurang sehingga hal 

tersebut tentu mengakibatkan kerugian besar, selain itu tentu saja termohon kasasi marah 

karena yang melakukan itu adalah karyawannya sendiri. 

Dalam putusannya, Mahkamah Agung menyatakan bahwa desain industri berupa 

shower dan tutupan saluran air yang terdaftar dengan Nomor IDD0000039980 dan 

IDD0000039778 atas nama H. Syamsul Syah Alam tidak mempunyai unsur kebaruan 

sehingga dapat dikatakan bahwa pendaftaran desain industri tersebut merupakan 

pendaftaran yang dilandasi dengan iktikad tidak baik. 

Unsur kebaruan yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 2000 tentang Desain Industri merupakan unsur mutlak yang harus ada ketika 

mendaftarkan suatu desain industri. Oleh karena itu, dalam kasus ini pemohon kasasi 

patut diduga melakukan suatu tindakan hukum yang menyimpang dari aturan yang sudah 

ditentukan karena mendaftar desain industri tetapi dengan jalan yang tidak baik, yaitu 

meniru, menjiplak, atau mengikuti desain industri milik orang lain demi kepentingan 

usahanya sehingga menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau 

menyesatkan konsumen. 

Sebenarnya perlu dipahami bahwa dalam lingkup perolehan sertifikat desain 

industri, para pihak yang meminta nama desain industri tersebut dinyatakan secara 

pribadi bertanggung jawab dan menjamin bahwa pengajuan permintaan pendaftaran 

desain industri yang dilakukannya adalah disadari dengan iktikad baik dan tidak akan 

merugikan kepentingan pihak-pihak lain yang secara hukum berkepentingan atas 
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keberadaan desain industri yang dipintakannya tersebut. Yang perlu diperhatikan dalam 

setiap pendaftaran desain industri adalah iktikad baik dari setiap pemohon untuk tidak 

melanggar hak orang lain, hal inilah yang menjadi pokok permasalahan dalam kasus ini 

dan kasus-kasus yang lain yang sering terjadi. 

Jika dijabarkan lebih jauh dalam pertimbangan Mahkamah Agung, Mahkamah 

Agung menyatakan bahwa pemohon kasasi mempunyai iktikad tidak baik dalam 

mengajukan permohonan pendaftaran berupa shower dan tutupan saluran air yang 

terdaftar dengan Nomor IDD0000039980 dan IDD0000039778 atas nama H. Syamsul 

Syah Alam dan secara umum tidak mempunyai unsur kebaruan sebagaimana yang 

ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain 

Industri. 

Selain itu, pertimbangan yang dimuat dalam putusan Mahkamah Agung yang 

sedang dianalisis sudah sesuai dengan regulasi yang ditentukan oleh undang-undang 

karena judex facti Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak 

bertentangan dengan undang-undang sehingga Mahkamah Agung menilai bahwa desain 

indutri tersebut merupakan desain industri yang tidak mempunyai unsur kebaruan karena 

desain tersebut bentuk desainnya sama persis dengan yang dimiliki oleh termohon kasasi. 

Oleh karena itu, penyusun menilai bahwa putusan Mahkamah Agung dalam 

putusannya sudah sangat tepat karena pemohon kasasi dalam mendaftarkan shower dan 

tutupan saluran air yang terdaftar dengan Nomor IDD0000039980 dan IDD0000039778 

atas nama H. Syamsul Syah Alam adalah berdasarkan atas itikad tidak baik dan tidak 

mempunyai unsur kebaruan. Pemohon kasasi memang telah merencanakan untuk 

mengambil keuntungan dari kelalaian termohon kasasi sehingga wajar jika Mahkamah 
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Agung membatalkan pendaftaran desain industri yang terkesan meniru desain industri 

lain karena pembatalan suatu desain industri didasarkan pada persamaan unsur dan unsur 

kebaruannya.  

Penyusun menganggap putusan Mahkamah Agung yang diteliti sudah tepat 

karena dari bukti-bukti yang ada dan dari penjelasan di atas sudah jelas bahwa pemohon 

kasasi memiliki iktikad tidak baik atas pendaftaran nama desain industri berupa shower 

dan tutupan saluran air yang terdaftar dengan Nomor IDD0000039980 dan 

IDD0000039778 atas nama H. Syamsul Syah Alam. Iktikad tidak baik dengan menirukan 

desain industri orang lain sebagai nama desain industri pribadi adalah perbuatan 

melanggar hukum, hal tersebut tentu merugikan pemilik hak atas desain industri yang 

mendaftar pertama kali. Perbuatan semacam ini sama saja dengan perbuatan mencuri 

karena pada dasarnya perbuatan ini adalah perbuatan menggunakan hak orang lain dan 

mengambil keuntungan darinya. Oleh karena itu, Mahkamah Agung memutuskan agar 

pemohon kasasi tidak mendaftarkan kembali shower dan tutupan saluran air atas nama H. 

Syamsul Syah Alam baik untuk sekarang maupun dikemudian hari. 
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III. PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan : 1. Perlindungan hukum 

pemegang hak pendaftar pertama desain industri dalam putusan Mahkamah Agung 

Nomor 824 K/Pdt.Sus-HKI/2016 tertuang dalam putusan yang dijatuhkan oleh 

Mahkamah Agung, yaitu menguatkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri 

Jakarta Pusat Nomor 01/Pdt/Sus.Des.lnd/2016/PN Niaga Jkt Pst, yang pada intinya 

adalah membatalkan desain industri dengan Nomor IDD0000039980 dan 

IDD0000039778 atas nama H. Syamsul Syah Alam berupa shower dan tutupan saluran 

air sehingga secara spesifik, bentuk perlindungan yang diberikan adalah pembatalan 

desain industri yang di miliki oleh H. Syamsul Syah Alam karena tidak memenuhi syarat 

kebaruan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

2000 tentang Desain Industri. 2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 824 K/Pdt.Sus-

HKI/2016 jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain 

Industri menurut kajian penyusun sudah sesuai dengan regulasi yang sudah ditentukan 

oleh undang-undang, hal tersebut karena ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri sangat jelas dinyatakan bahwa 

hak desain industri diberikan untuk desain industri yang baru, sementara desain industri 

dengan Nomor IDD0000039980 dan IDD0000039778 atas nama H. Syamsul Syah Alam 

berupa shower dan tutupan saluran air tidak mempunyai unsur kebaruan karena meniru 

desain industri yang sudah terdaftar terlebih dahulu atas nama orang lain. 
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Saran 

Saran penyusun dalam penelitian ini adalah : 1. Dalam memberikan suatu izin 

penggunaan merek, sebaiknya Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Hukum 

dan HAM RI cq Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq Direktorat Hak Cipta, 

Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang harus lebih 

memperhatikan ketentuan yang sudah diatur dalam undang-undang. Selain itu, 

pemerintah juga harus lebih teliti dalam memeriksa desain industri yang terlebih dahulu 

ada dan sudah didaftarkan oleh orang lain agar tidak ada pihak-pihak yang merasa 

dirugikan atas desain industri tersebut. 

Kepada pihak-pihak yang ingin mendaftarkan desain industri, sebaiknya lebih 

memperhatikan kepentingan orang lain dalam proses pendaftaran desain industri baru 

agar tercipta suatu persaingan yang sehat dalam dunia perdagangan. 
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