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Analisis Kasus Desain Industri Terpilih 

“Kasus Pelanggaran Desain Industri ECO BOTTLE ” 

Oleh: Mohammad Isrok, SH., CN.MH. 

 

1 Putusan Hakim objek analisa 

 

Objek analisa dalam hal ini adalah Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 594 

K/Pdt.Sus-HKI/2017. Tanggal  4 Agustus 2017. Pemeriksaan Kasasi dalam hal ini 

berasal dari Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 

02/Pdt.Sus-HAKI/2016/PN tanggal 27 Desember 2016: Putusan Pengadilan Niaga 

semarang ini hingga saat ini masih belum bisa diunduh (download) dari Direktori website 

www.putusan.mahkamahagung.go.id  sehingga belum dapat disertakan sebagai objek 

analisa dalam tulisan ini. 

 

2 Pihak-Pihak  

 

Adapun yang merupakan pihak-pihak dalam pemeriksaan di tingkat kasasi ini adalah : 

1) Pihak Pemohon Kasasi, yakni: DART INDUSTRIES, inc., sebuah perusahaan yang 

berasal dari Florida, Amerika. Perusahaan ini dimiliki sepenuhnya oleh Tupperware 

Brands Corporation yang bergerak dalam industri pembuatan bahan kemasan dari resin 

plastik hasil penemuan Earl Silas Tupper yang merupakan pendiri korporasi ini. Dalam 

tulisan ini, selanjutnya dapat digunakan singkatan DART, Inc.  

2) Pihak Termohon Kasasi, Yakni enam orang pengusaha yang bergerak dalam bidang 

penjualan barang-barang termasuk di dalamnya adalah kemasan-kemasan plastik untuk 

wadah penyimpanan makanan. Mereka terdiri dari: (1) MARIANA, Semarang; 

(2)RETNO PALUPI WAHYUNINGTYAS, Semarang; (3) LILY/LIE FANG, Solo; (4) 

YUNI INDRAWATI , Yogjakarta (5) RIZA YULINA AMRY, Yogjakarta; dan  (6) 

KEZIA DINA SONGTIANA, Yogjakarta. Dalam Tulisan ini selanjutnya dapat disingkat  

MARIANA dKK. 

 

http://www.putusan.mahkamahagung.go.id/
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3 Inti Gugatan sebagaimana dikutip Putusan Kasasi 

 Dalam Putusan kasasi ini hakim mengutip seluruh gugatan Penggugat di Tingkat 

Pengadilan Niaga namun putusan Kasasi ini tidak mengutip Jawaban dari Tergugat. Oleh 

karena itu dalam tulisan ini gugatan tersebutakan ditampilkan inti pokoknya dalam bentuk 

ringkas untuk memudahkan analisa dalam pembahasan.  

3.1 Inti Petita Gugatan 

Gugatan Penggugat  (DART Inc.) didasarkan pada perbuatan melawan hukum Tergugat  

(MARIANA dkk.) sehingga mengakibatkan kerugian . 

Hak DART Inc. dalam hal ini adalah Hak Desain Industri atas konfigurasi dari Botol 

sebagaimana telah terdaftar dalam Daftar Umum desain industri Indonesia nomor: ID 0024 

152-D atas nama DART INDUSTRY, Inc. Desain Industri Botol tersebut kemudian diberi 

nama dan dikenalkan kepada masyarakat dengan nama “Eco Bottle”. Dalam rangka 

menjalankan usahanya tersebut, DART Inc. menemukan adanya penjualan botol bukan 

berasal dari DART Inc., yang beredar dalam perdagangan, yang bentuk konfigurasinya 

memiliki persamaan yang signifikan dengan botol DART Inc. sebagaimana telah terdaftar 

pada Daftar Umum DI Indonesia dengan nomor: ID 0024 152-D. Botol yang disangka 

melanggar haknya tersebut biasa dikenal atau menggunakan merek “Biolife”, yang 

kemudian diketahui para penjualnya adalah MARIANA dkk.  

3.1.1 Dasar Hukum 

3.1.1.1 Dasar hukum hak desain industri 

Dart Inc. mendasarkan haknya pada Pasal  9 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 

2000 tentang Desain Industri, yang mengatur bahwa:  

“Pemegang hak desain Industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain 

Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya 

membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang 

yang diberi Hak Desain industri”.  

Dalam Bagian Penjelasan dari ketentuan pasal 9  tersebut, dinyatakan bahwa: 

“Hak Eksklusif adalah hak yang diberikan kepada pemegang hak desain industri untuk 

dalam jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan izin kepada pihak 

lain. Dengan demikian, pihak lain dilarang  melaksanakan Hak Desain Industri tersebut 
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tanpa persetujuan pemegangnya. Pemberian hak kepada pihak lain dapat dilakukan 

melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian atau sebab-sebab lain” 

3.1.1.2 Dasar hukum untuk menggugat Pelanggar Hak Desain Industri 

Dart Inc. mendasarkan hak gugatnya pada Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 200 tentang Desain Industri yang  mengatur bahwa: 

(1) Pemegang Hak Desain Industri atau Penerima Lisensi dapat menggugat sipapun  

yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 9, berupa:  

(a) Gugatan ganti rugi, dam/atau 

(b) Penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. 

 

3.1.1.3 Dasar hukum penilaian bahwa suatu desain barang yang diperdagangkan telah 

melanggar Hak desain Industri.  

 

Bagaimana cara mengetahui apakah suatu barang yang diperdagangkan desainnya 

melanggar suatu hak desain industri atau tidak? Pertanyaan ini penting untuk diajukan 

untuk menguji secara subtantif sejauhmana hak eksklusif  suatu Desain Industri jika 

dihadapkan pada suatu desain dari barang yang diperdagangkan orang lain. 

 Dart Inc. mendasarkan pada pasal 25 ayat (1) perjanjian TRIPS yang telah ditandatangani 

Indonesia, yakni: 

“Members shall provide for the protection of independently created industrial  designs that 

are new or original. Members may provide that designs are not new or original if they do 

not significantly differ from known design or combinations of known design feature. 

Members may provide that such protection shall not extend to designs dictated essentially 

by technical or functional considerations”.  

Terjemahan bebasnya: 

“Anggota wajib memberikan perlindungan desain produk industri yang baru atau asli. 

Anggota dapat menetapkan bahwa desain tidak baru atau asli jika mereka tidaksecara 

signifikan berbeda dari desain atau kombinasi dari fitur desain dikenal. Anggota dapat 

menetapkan bahwa perlindungan yang diberikan tidak mencakup desain yang sangat 

ditentukan oleh pertimbangan teknis atau fungsional” 
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DART Inc. menyimpulkan bahwa untuk melihat ada tidaknya persamaan antara dua desain 

industri, haruslah melihat persamaan visual secara kasat mata. Apabila ada persamaan 

yang cukup  signifikan pada desain yang  sudah pernah diungkapkan sebelumnya atau 

desain terdaftar, maka desain tersebut dapat dinyatakan sebagai desain yang memiliki 

persamaan dan tidak baru.  

3.2 Inti Petitum Gugatan 

Inti petitum dari Gugatan DART Inc., ini ada lah memohon agar Pengadilan Negeri 

Semarang  memberikan putusan yang isinya : 

(1) Menyatakan bahwa konfigurasi desain botol yang dipaarkan oleh MARIANA dkk. 

memiliki persamaan dengan konfigurasi desain berdasarkan pendaftaran desain industri 

Nomor  ID 0024 152-D milik DART Inc. (PETITUM 2) dan oleh karena itu melanggar 

hak desain Industri DART Inc. (PETITUM 3) 

(2) Memerintahkan kepada MARIANA dkk. untuk : 

- menghentikan semua perbuatan yang berkaitan  pelanggaran atas hak desain industri 

tersebut di atas; (PETITUM 4) 

- untuk menyerahkan persediaan botol-botol  milik MARIANA dkk. yang tersisa, 

termasuk setiap kemasan yang ada, untuk kemudian dialihkan kepada DART Inc.  

untuk keperluan Penghancuran (PETITUM 5); 

-  

(3) untuk menghapus semua gambar/foto atas produk-produk yang melanggar desain 

industri “Eco Bottle” milik DART Inc. tersebut termasuk seluruh iklan penjualannya di 

Internet dan juga menarik kembali katalog-katalog yang beredar (PETITUM 6); 

(4) Menghukum MARIANA dkk. untuk membayar ganti kerugian : 

- materiel  :Rp. 125.000.000 (seratus duapuluh lima juta rupiah); 

- immateriel : Rp. 250.000.000 (duaratus lima puluh juta rupiah) 

total semua Rp. 375.000.000,- (tiga raus tujuh puluh lima juta rupiah) ---(PETITUM 7) 

 

4 Inti Putusan PN Semarang 

Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri semarang  Nomor 02/Pdt.Sus-HAKI/2016/PN 

Niaga Smg tanggal 27 Desember 2016, menyatakan gugatan DART Inc. tidak dapat diterima. 
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5 Inti Kasasi 

5.1 Inti Memori Kasasi 

Inti memori kasasi yang disampaikan oleh DART Inc. adalah: 

1. Bahwa DART Inc keberatan terhadap pertimbangan hakim PN Semarang  karena dalam 

pertimbangannya   gugatan DART Inc. adalah prematur karena MARIANA dkk. adalah  

“sekedar orang yang memasarkan barang dan atau menjual atas suatu barang dan sama sekali 

tidak memproduksi atas suatu barang yang disengketakan, dengan demikian gugatan adalah 

salah alamat dan tidak lengkap untuk itu majelis hakim berpendapat bahwa gugatan tersebut 

harus tidak diterima”. 

2. DART Inc. bersikukuh pada pendapat bahwa Pasal 9 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2000 tentang 

Desain Industri mencakup larangan melakukan perbuatan mengedarkan barang yang diberi 

hak desain industri. 

6 Pertimbangan dan Putusan Hakim Kasasi 

Majelis hakim Kasasi berbeda pendapat  dan menyatakan bahwa hakim PN  salah menerapkan 

Hukum. Hakim kasasi berpendapat bahwa: 

(1) Ketentuan Pasal 9 ayat (1) juncto Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang  nomor 31 tahun 2000 

tentang Desain Industri “siapapun tidak terbatas pada produsen yang menggunakan desain 

industri tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum”.  

(2) Bahwa MARIANA dkk. adalah pihak yang menjual atau memasarkan produk sehingga 

meskipun bukan produsen adalah termasuk pihak yang terkena ketentuan Undang-Undang 

Desain Industri. 

Berdasarkan prinsip tersebut di atas kemudian majelis hakim kasasi memutuskan untuk 

menerima permohonan kasasi dan membatalkan Putusan PN Semarang. Kemudian Majelis 

Kasasi melakukan pemeriksaan pokok perkara dan memutuskan menerima Petitum 2, 

Petitum 3, Petitum 4, petitum 5, petitum 6, petitum 8 dan sebagian petitum 7 (yang 

mengharuskan MARIANA dkk. untuk membayar ganti kerugian yang materiil sebesar Rp. 

125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah). 

 

7 Analisa 

  Isu pokok dalam kasus ini adalah tidak diterimanya Gugatan DART Inc. oleh 

Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan pendapat bahwa 

Tergugat (MARIANA dkk.) hanyalah sekedar pihak yang menjual atau memasarkan 



6 
 

barang, bukan produsen dari barang yang terdapat hak Desain Industri di dalamnya (karena 

itu tidak dapat dikenakan pasal 9 ayat 1 juncto Pasal 46 ayat (1) UU Desain Industri. No. 

31 tahun 2000. Pendapat PN tersebut kemudian dikoreksi oleh MA di tingkat kasasi 

dengan menyatakan bahwa siapapun yang menggunakan Hak Desain Industri tanpa hak 

adalah perbuatan melawan hukum. 

  Pendapat PN Semarang di atas merupakan penafsiran yang dapat mempersempit 

pihak-pihak yang dapat dikenakan melanggar hak DI orang lain hanya bagi mereka yang 

berstatus produsen barang yang mengandung DI, tidak termasuk pihak yang sekedar 

menjual atau mengedarkan barang tersebut. Putusan MA justru memberikan perluasan 

pada penafsiran Pasal 9 ayat (1) UU desain Industri tersebut dengan menyatakan: 

“…siapapun tidak terbatas pada produsen yang menggunakan Desain Industri tanpa hak 

adalah perbuatan melawan hukum”. Prinsip ini lebih luas dari yang disebutkan dalam pasal 

9 ayat (1) itu sendiri yakni: “…membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, 

dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain industri”.  

  Pertanyaan-pertanyaan yang perlu diteliti lebih lanjut adalah: 

1. Bagaimana DART Inc. membuktikan bahwa botol yang dijual/diedarkan oleh 

MARIANA dkk. (yang dijual dengan merek “biolife” atau “Biolife Borneo”) adalah 

melanggar Hak Desain Industri DART Inc. yang dilindungi oleh pendaftaran Desain 

Industri Nomor: ID 0024 152-D.? 

2. Bagaimana MARIANA dkk. membuktikan bahwa mereka hanya sekedar menjual atau 

mengedarkan botol dengan merek “biolife” atau “Biolife Borneo” dan oleh karena itu 

mereka tidak dapat dituntut/digugat berdasarkan Pasal ayat (1) Juncto Pasal 46 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri? 

Pertanyaan- pertanyaan lain dapat menyusul demi kepentingan pembelajaran Hukum dan 

Kekayaan Intelektual. 

M. Isrok 

Malang, 17 Pebruari 2018 

 

 

 


