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1 Pendahuluan 
 Tulisan ini bertujuan untuk pertama, memberikan ringkasan terhadap kasus posisi, 

pertimbangan dan putusan Kasasi MA Nomor 295 K/Pdt.Sus-HaKI/2013 yang diputus tanggal 5 

september 2013. Kedua, untuk memberikan ulasan terhadap isu utama yang dipandang penting 

oleh penulis. Ketiga, untuk menemukan pertanyaan-pertanyaan lanjutan sehingga dapat menjadi 

pijakan penelitian lanjutan dikemudian hari.  Untuk kepentingan kesederhanaan komunikasi, 

kasus dalam putusan ini diberi nama: Kasus Permohonan Pembatalan Paten IDS0001118 

berjudul “Bak Penampung Air”.  

 Sengketa dalam kasus ini melibatkan dua pihak utama, yakni: 

- DJAKA AGUSTINA, semula adalah Penggugat di Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat. 

Karena Tergugat mengajukan Gugatan Rekonvensi, maka ia berposisi juga sebagai Tergugat 

Rekonvensi. Setelah putusan jakarta Pusat No. 53/Paten/2012/ PN. Niaga. Jkt. Pst., tanggal 

13 maret 2013, mengajukan Kasasi dan ia berposisi sebagai Pemohon Kasasi I. Selanjutnya, 

karena Pihak Tergugat setelah putusan PN tersebut juga mengajukan Kasasi maka ia 

berposisi juga sebagai Termohon Kasasi II. Untuk kepentingan kemudahan komunikasi, 

Pihak ini dapat disingkat DJAKA. 

- TAN SURYANTO JAYA, semula adalah Tergugat di Pengadilan Negeri Niaga Jakarta 

Pusat. Karena Tergugat mengajukan Gugatan Rekonvensi, maka ia berposisi juga sebagai 

Penggugat Rekonvensi. Setelah putusan jakarta Pusat No. 53/Paten/2012/ PN. Niaga. Jkt. 

Pst., tanggal 13 maret 2013, mengajukan Kasasi dan ia berposisi sebagai Pemohon Kasasi 

II. Selanjutnya, karena Pihak Penggugat setelah putusan PN tersebut juga mengajukan 



Kasasi maka ia berposisi juga sebagai Termohon Kasasi I. Untuk kepentingan kemudahan 

komunikasi, Pihak ini dapat disingkat SURYANTO. 

Jadi, dengan kata lain, pihak-pihak dalam kasus ini adalah DJAKA Vs. SURYANTO.  

 Isu yang dianggap penting oleh penulis dalam kasus ini adalah: 

- Bagaimanakah Majelis Kasasi Mahkamah Agung  membuat pertimbangan dan menyatakan  

ketidakbaruan dari Paten IDS0001118 berjudul “Bak Penampung Air” dalam putusan 

kasasinya? 

 

2 Kasus Posisi 

 Di tingkat Pengadilan Negeri, DJAKA mengajukan gugatan terhadap SURYANTO  di 

Pengadilan Negeri Niaga jakarta Pusat dengan Petitum utama adalah untuk membatalkan Patent 

IDS0001118 berjudul “Bak Penampung Air”atas nama SURYANTO. Alasan utama dari 

gugatan ini adalah karena Paten IDS0001118 berjudul “Bak Penampung Air”tersebut tidak 

memenuhi unsur kebaruan dan didaftarkan dengan itikad tidak baik. Kepentingan DJAKA untuk 

mengajukan gugatan tersebut adalah bahwa dia sebagai penjual/distributor telah disomasi oleh 

SURYANTO karena telah mengedarkan barang yang sama dengan Paten No. IDS0001118 

tersebut. Padahal Paten tersebut diajukan permohonannya oleh SURYANTO tanggal 8 Juni 2010 

sedangkan tahun sebelumnya, tanggal 25 Oktober 2009 DJAKA telah melakukan pemesanan bak 

mandi yang barangnya sama dengan Paten IDS0001118 dari perusahaan Cina (Taizho Tiantou 

Industry & Trade Co. Ltd).  

 Kalau barang tersebut telah ada dan merupakan obyek bisnis sebelum tanggal penerimaan 

pendaftaran paten sederhana IDS0001118 tersebut maka paten tersebut tidaklah memenuhi unsur 

kebaruan. Inilah yang ingin dibuktikan oleh DJAKA untuk menggugat pembatalan Paten 

sederhana SURYANTO Nomor IDS0001118 berjudul “Bak Penampung Air”. Oleh karena 

itu, DJAKA dalam gugatannya memuat beberapa pembuktian: 

- Bahwa pada Tanggal 25 Oktober 2009 Penggugat membuat kontrak pesanan barang "Bak 

Mandi" dengan Taizho Tiantou Industry & Trade Co., Ltd dan dikirim melalui Xiamen 

Jeward Imp. & Exp. Co., Ltd (bukti P-2 terlampir); 

- Bahwa pada tanggal 22 November 2009, Penggugat membuat kontrak penjualan dengan 

perusahaan ekspor-impor yang mengirim Bak Mandi dari China, yaitu Xiamen Jeward Imp. 

& Exp. Co., Ltd (bukti P-3 terlampir); 



- Bahwa pada tanggal 16 April 2010, ada Invoice dari Xiamen Jeward Imp. & Exp. Co., Ltd, 

China (bukti P-4 terlampir); 

- Bahwa produk "Bak Mandi" yang diklaim melalui Sertifikat Paten oleh Tergugat, sudah lebih 

dulu diproduksi oleh Taizho Tiantou Industry & Trade Co., Ltd dan dipesan oleh Penggugat 

melalui kontrak pesanan barang pada tanggal 25 Oktober 2009 dan brosur produk yang 

diterbitkan pada tahun 2008 (bukti P-7); 

Di sisi yang lain SURYANTO berusaha membuktikan bahwa paten IDS0001118 miliknya 

memenuhi unsur kebaruan dan karena itu ia pendaftar paten yang beritikad baik. Pembuktian ini 

sekaligus dijadikan dasar untuk gugatan balik (gugatan Rekonvensi) terhadap DJAKA yang 

intinya sebagai berikut: 

- SURYANTO sebelum mengajukan permohonan Paten, telah melakukan pemeriksaan/ 

penelusuran pada Direktorat Paten (Turut Tergugat dalamkonvensi) apakah sudah ada yang 

mendaftarkan, memakai dan memproduksi paten sederhana Bak Penampung Air seperti 

produksi Penggugat Rekonvensi di dunia dan khususnya di Negara Indonesia. Dan dari hasil 

pemeriksaan/penelusuran tersebut, diperoleh hasil bahwa tidak ada pihak lain yang 

mendaftarkan Paten Sederhana tersebut; 

- Bahwa selama Permohonan dalam masa publikasi tidak ada pandangan / keberatan dari Pihak 

Ketiga; 

- Bahwa permohonan tersebut telah lolos Pemeriksaan subtantif oleh Direktorat Paten untuk 

melihat unsur kebaruan (novelty) dan keterterapannya dalam industri ( industrial 

applicability); 

- Bahwa untuk merealisaikan hasil ide, kreasi dan pemikiran tersebut, sekitar Tahun 2009 

SURYANTO bekerja sama dengan pihak perusahaan dari Negara China yakni Taizhou 

Tianyou Industri & Trade Co., Ltd untuk membuat cetakan (mold) dari hasil ide, ciptaan, 

kreasi, dan hasil pemikiran dari SURYANTO yang nantinya akan menjadi blueprint dari 

produk-produknya  sehingga akan menjadi produk yang kasat mata dan berwujud (tangiable). 

- Bahwa setelah permintaan pekerjaan (work order) dengan pihak Taizhou Tianyou Industri & 

Trade Co., Ltd selesai dengan telah dikirimkannya cetakan (mold) pemesanan Penggugat 

Rekonvensi ke kapal menuju Indonesia sekitar tanggal 12 Februari 2010 dan setelah Surat 

Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) diterbitkan tanggal 4 maret 2010, maka pada 

tanggal 5 Mei 2010, SURYANTO pada tanggal 8 Juni 2010 mengajukan permohonan 



pendaftaran Paten Sederhana pada DITJEN HKI, kemudian sekitar bulan April 2011, produk 

Bak Penampung Air diproduksi dan dipasarkan di Jakarta; 

 

3 Putusan PN dan Kasasi 

 Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (No. 53/Paten/2012/ PN. 

Niaga. Jkt. Pst., tanggal 13 maret 2013 ternyata menolak Gugatan Penggugat maupun Gugatan 

Penggugat Rekonvensi (gugatan balik). Pertimbangan PN tersebut tidak dikutip dalam putusan 

Kasasi ini (oleh karena itu perlu penelitian lanjutan untuk pertimbangan PN tersebut). Namun  

demikian dalam pertimbangannya, hakim kasasi menyatakan bahwa: 

“Bahwa pendaftaran “paten sederhana” yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi II/Termohon 

Kasasi I/Tergugat, pada tahun 2010, ternyata – sebelumnya – yaitu pada tahun 2008 dan 

2009 sesuai dengan bukti P3-D yang isinya antara lain “menyatakan bahwa pabrik di Cina 

(Taizhou Tian You Industry & Trade Co., Ltd.) telah membuat cetakan bak mandi yang 

covernya bisa dibuka untuk memenuhi pesanan perusahaan lain, sebagaimana paten 

sederhana yang didaftarkan Pemohon Kasasi II/TermohonKasasi I/Tergugat;” 

Pertimbangan hakim kasasi ini melihat kesesuaian antara fakta-fakta yang disampaikan oleh 

SURYANTO sendiri dalam Gugatan Rekonvensinya dengan gugatan DJAKA. Bahwa 

SURYANTO sendiri mengakui bahwa untuk merealisasikan ide/ kreasi/ pikiran-nya,  pada tahun 

2009 SURYANTO bekerja sama dengan pihak perusahaan dari Negara China yakni Taizhou 

Tianyou Industri & Trade Co., Ltd untuk membuat cetakan (mold) yang nantinya akan menjadi 

blueprint dari produk-produknya. Ini artinya, SURYANTO telah mengungkapkan teknologinya 

kepada pihak Ketiga yang justru DJAKA juga memesan barang yang bersangkutan untuk 

diperdagangkan di Indonesia satu atau dua tahun sebelum SURYANTO mengajukan 

Permohonan Hak Paten.  

 Sehingga dalam hal ini, Majelis kasasi memutuskan membatalkan putusan PN dan 

mengadili sendiri dengan menyatakan kebatalan paten ID S0001118 berjudul “Bak penampung 

air” tersebut. 

 



4 Analisa 

 Dalam kasus ini, pembuktian ketidak baruan Paten IDS0001118 berjudul “Bak 

Penampung Air” didasarkan pada: Pertama, adanya fakta bahwa barang yang sama dengan 

paten sederhana ID S0001118 telah dipesan penggugat dari perusahaan China pada tahun 2009 

sebelum pendaftaran Paten SURYANTO. Kedua, terdapat brosur dan keterangan dari perusahaan 

China yang diterbitkan tahun 2008 dimana barangnya sama. Ketiga, Pihak SURYANTO sendiri 

menyebutkan memesan Moult untuk blueprint idenya tahun 2009 dan baru mempatenkannya 

pada tahun 2010.  

 Hal yang masih harus dikaji lebih mendalam adalah pertanyaan mengapa klaim paten 

tidak dijadikan patokan hak paten atas invensi yang bersangkutan. Seharusnya klaim dapat 

dijadikan dasar apakah barang yang keberadaannya dapat mengantisipasi kebaruan dari paten 

dapat diuji, apakah paten tersebut baru atau tidak baru. Hal ini disebabkan fungsi klaim disini 

adalah untuk memberikan batasan lingkup hak paten dari pemegang Paten. UU Nomor 14 Tahun 

2001 dalam bagian penjelasan pasal 24 mengatakan bahwa “Klaim adalah bagian dari 

Permohonan yang menggambarkan inti Invensi yang dimintakan perlindungan hukum, yang 

harus diuraikan secara jelas dan harus didukung oleh deskripsi.” 

 Jadi dari rangkaian persidangan baik di PN maupun pemeriksaan kasasi, belum terlihat 

adanya pihak yang mendasarkan perbandingan untuk membuktikan kebaruan tersebut dengan 

mendasarkan pada KLAIM. Persamaan antara Paten Sederhana yang diduga tidak baru dengan 

bukti adanya brosur maupun pengungkapan sebelumnya dilakukan berdasarkan dokumen non 

KLAIM.  

 

5 Kesimpulan 

 Kesimpulan yang dapat ditarik dari informasi yang terdapat dalam putusan kasasi ini 

terhadap permasalahan adalah Pertama,  bahwa Pembuktian  ketidak baruan dari paten sederhana 

dalam kasus ini didasarkan pada adanya dokumen Brosur dan pemesanan barang yang sama oleh 

pihak ketiga sebelum tanggal permohonan paten sederhana diajukan. Kedua kasus ini para pihak 

tidak menggunakan KLAIM sebagai basis untuk menguji kebaruan padahal Klaim merupakan 

inti invensi yang diberikan perlindungan  dalam paten. 
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