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1 Pendahuluan 
 Dalam Kajian Kasus Hukum HKI kali ini terkait dengan Putusan Kasasi Mahkamah 

Agung Nomor 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 ini adalah adanya Pemegang Hak Paten Sederhana (tahun 2010) 

yang menggugat Pembatalan atas Paten Sederhana (tahun 2016) berdasarkan ketidakbaruan 

karena dianggap memiliki kesamaan dengan invensi paten sederhana miliknya. 

 Gugatan pembatalan paten dapat diajukan berdasarkan alasan ketidakbaruan invensi pada 

pada tanggal penerimaan permohonan Paten. Dalam UU No 14 Tahun 2001 tentang Paten, pasal 

3, dinyatakan bahwa “Suatu Invensi dianggap baru jika pada Tanggal Penerimaan, Invensi 

tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya”. Jadi, pembuktian 

ketidakbaruan berarti membuktikan adanya kesamaan antara invensi yang dimohonkan paten 

dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya. Dalam kasus ini, di tingkat pengadilan niaga,  

suatu gugatan pembatalan Paten Sederhana telah mengalami kegagalan, dinyatakan tidak dapat 

diterima (NO) karena tidak menyertakan Pihak Direktorat Paten, Direktorat Jenderal Kekayaan 

Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sehingga gugatan Penggugat 

kurang pihak. Di Tingkat Kasasi, ternyata putusan PN Niaga ini dikuatkan dengan alasan 

bahwa “…peranan Direktorat Paten, untuk menjelaskan tentang dugaan kekeliruan/ketidakadilan 

pemerikasaan subtantif…….cukup penting dan menentukan”. 

. Jika kebaruan adalah “tidak sama”-nya suatu invensi yang dimohonkan paten dengan 

teknologi yang diungkap sebelumnya, maka untuk membuktikan ketidakbaruan berarti pihak 

penggugat harus dapat membuktikan adanya teknologi yang sama dengan invensi yang 



dimohonkan paten pada waktu sebelum tanggal penerimaan. Isu penting yang dapat ditarik oleh 

penulis adalah: 

1) Mengapa Majelis hakim PN/ mejelis kasasi beranggapan bahwa peranan Direktorat Paten 

(Ditjen KI) untuk menjelaskan tentang dugaan kekeliruan/ketidakadilan pemeriksaan 

subtantif  merupakan hal yang cukup penting dan menentukan dalam kasus ini? 

2) Apakah yang menjadi dasar pemikiran Majelis hakim PN/ mejelis kasasi bahwa --

penjelasan dugaan kekeliruan/ketidakadilan pemerikasaan subtantif--   adalah penting dan 

menentukan? 

3) Dengan merujuk Pasal 3 UU 14 Tahun 2001 tentang Paten, mengapa Majelis hakim PN/ 

majelis kasasi tidak lebih mengedepankan pembuktian kesamaan atau ketidak-samaan 

antara Invensi Paten sederhana IDS000001445 (yang diduga tidak baru) dengan invensi 

Paten Sederhana Nomor IDS000001072 (yang digunakan sebagai Teknologi yang 

diungkap sebelumnya atau Prior Art)? 

 

Dalil bahwa suatu Paten adalah tidak baru ketika tanggal penerimaan tersebut didasarkan suatu 

ujuan suatu gugatan pembatalan paten berdasarkan alasan ketidakbaruan invensi adalah agar 

Pengadilan mempertimbangkan dalil  

Dalam putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 167 k/Pdt.Sus-HKI/2017 ini yang merupakan 

pihak adalah:  

- INDRA MUSTAKIM, saat ini berposisi sebagai Pemohon Kasasi, sebelumnya di 

Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat berposisi sebagai Penggugat; 

- SUKIANTO,  saat ini berposisi sebagai Termohon Kasasi, sebelumnya di Pengadilan 

Negeri Niaga Jakarta Pusat berposisi sebagai  Tergugat; 

2 Kasus Posisi 
 Dalam putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 167 k/Pdt.Sus-HKI/2017 ini yang 

merupakan pihak adalah:  

- INDRA MUSTAKIM, berposisi sebagai Pemohon Kasasi, sebelumnya di Pengadilan 

Negeri Niaga Jakarta Pusat berposisi sebagai Penggugat, dalam pembahasan ini dapat 

disebut INDRA saja; 



- SUKIANTO,  berposisi sebagai Termohon Kasasi, sebelumnya di Pengadilan Negeri 

Niaga Jakarta Pusat berposisi sebagai  Tergugat; 

  

 INDRA adalah inventor dan pemegang paten Sederhana Nomor: IDS000001072 

berjudul: “Alat Regulator LPG yang disempurnakan”. Paten sederhana ini diajukan 

permohonannya tanggal 12 April 2010 yang kemudian lolos eksaminasi dan terdaftar (registered) 

tanggal 8 Maret 2011. Hak Eksklusif INDRA berlaku 10 tahun terhitung mulai tanggal 

permohonan, 12 April 2010 dan akan berakhir hingga 12 April 2020. Berdasarkan hak eksklusif 

ini INDRA kemudian memproduksi dan memperdagangkannya di seluruh Indonesia.  

 Beberapa tahun kemudian tepatnya pada tanggal 1 Maret 2016 Ditjen KI menerbitkan 

Paten Sederhana Nomor IDS000001445 berjudul: Regulator LPG  yang Memiliki Mekanisme 

Penguncian, atas nama SUKIANTO.Setelah diamati lebih detil, invensi dalam Paten Sukianto 

tersebut memiliki kesamaan dengan milik INDRA. Karena merasa keberatan, INDRA 

mengajukan Gugatan Pembatalan Paten Sederhana milik SUKIANTO tersebut ke Pengadilan 

Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 

 Dalam gugatan di Tingkat Pengadilan Niaga, intinya INDRA mendalilkan bahwa Invensi 

dari Paten Sederhana SUKIYANTO nomor IDS000001445 sudah terantisipasi oleh Paten 

Sederhana miliknya Nomor IDS000001072, dengan alasan-alasan sebagai berikut: 

(1) Untuk Klaim 1 dari IDS000001445, INDRA berpendapat bahwa jika tidak ada penemuan 

Paten Sederhana nomor IDS000001072 berupa alat regulator yang disempurnakan, maka 

tidak akan ada pemikiran untuk Paten Sederhana IDS000001445, karena ide pemikiran 

untuk klaim 1 untuk Regulator LPG yang memiliki mekanisme penguncian agar tidak ada 

kebocoran. IDS000001445 hanya memodifikasi dengan mengubah letak pemutar untuk 

pengencang kearah sisi samping (bukti P-6); 

(2) Untuk Klaim 2 dan klaim 3, memiliki kesamaan dengan IDS000001072, dimana klaim-

klaim tersebut berbunyi: 

Klaim 2: Suatu Regulator Gas Petrolium Cair (LPG) sesuai dengan invensi dalam klaim 

1, dimana bagian pengencang (2)  selanjutnya meliputi pegas di dalam penutup ulir (8) di 

atas batang memanjang (2) untuk diputar sehingga mendorong batang memanjang 

(2),bagian berulir halus (6), dan ulir (9) ke bawah mendorong blok penekan (3); 



Klaim 3: Suatu Regulator Gas Petrolium Cair (LPG) sesuai dengan invensi dalam klaim 

1, dimana penutup ulir (8), dibentuk dengan permukaan bergerigi. 

Pihak Tergugat SUKIANTO di tingkat PN tersebut mengajukan Eksepsi bahwa Gugatan INDRA 

adalah Kurang Pihak karena tidak menyertakan Direktorat Paten, Ditjen KI. Hal ini disebabkan 

Paten Sederhana tersebut diajukan permohonannya ke Ditjen KI yang selanjutnya dilakukan 

pemeriksaan subtantif sebelum akhirnya diberikan hak patennya. Jadi dalam hal ini, Pihak 

Direktorat Paten, Ditjen KI harus diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan.  

 Pengadilan Niaga ternyata mengabulkan eksepsi SUKIANTO sebagai Tergugat dan 

menyatakan Gugatan Tidak dapat diterima. Majelis Kasasi ternyata menguatkan putusan PN 

tersebut. 

3 Analisis Singkat 
  Dalam analisis singkat kasus ini penulis membuat suatu pengandaian seperti ini: 

Dalam hal Direktorat Paten Ditjen KI diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan, kemudian 

setelah pemeriksaan ditemukan adanya  kekeliruan/ketidakadilan pemeriksaan subtantif. 

Apakah Pengadilan Niaga akan membatalkan Paten berdasarkan kekeliruan/ketidakadilan 

pemeriksaan subtantif tersebut? hemat penulis, kalau ini pertimbangannya, maka Pengadilan 

Niaga tidak ubahnya sama dengan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan yang digugat 

bukanlah SUKIANTO sebagai Pemegang Paten sederhana yang diduga tidak baru 

invensinya. Dalam versi PTUN, yang digugat adalah Pihak Pejabat atau Badan Tata Usaha 

Negara yang mengeluarkan Keputusan, dalam hal ini adalah Pejabat Direktorat Jenderal 

Kekayaan Intelektual. 

  Namun demikian Pengadilan Niaga hanya membutuhkan satu pembuktian 

mengenai ketidak baruan itu, yakni adanya teknologi yang telah diungkapkan sebelumnya 

(sebelum tanggal penerimaan permohonan paten yang diduga tidak baru). Menurut hemat 

penulis, Pengadilan tinggal melakukan pemeriksaan apakah invensi pada Paten yang diduga 

tidak baru (yang digugat) adalah sama (atau terantisipasi) dengan Pembanding (teknologi 

sebelumnya yang diungkap).  Ringkas kata dalam kasus ini, apakah invensi dalam Paten 

SUKIANTO (IDS000001445) sama atau terantisipasi oleh Paten INDRA (IDS000001072). 

Jadi, dalam hal ini seharusnya Pengadilan Niaga  memeriksa Paten yang diduga Invensinya 

Tidak Baru bukan memeriksa Pejabat TUN yang mengeluarkan Keputusan memberikan 



Paten kepada SUKIANTO. Dalam kasus ini penulis berpendapat Pengadilan tidak perlu 

mencari kesalahan atau kekeliruan dalam proses pemeriksaan subtantif di tingkat direktorat 

Paten. Oleh karena itu juga tiak penting keikutsertaan Direktorat Jenderal Kekayaan 

Intelektual sebagai pihak dalam Gugatan kasus ini. Sehingga kasus ini tidak seharusnya 

berakhir dengan putusan Tidak dapat diterima. 

 

Malang, 21 Februari 2018 

Mohammad Isrok, SH., CN.,MH 

Konsultan HKI No. 622-2012  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


