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tentang Paten

DASAR HUKUM



Hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada 

inventor atas hasil invensinya di bidang 

teknologi untuk jangka waktu tertentu 

melaksanakan sendiri invensi tersebut atau 

memberikan persetujuan kepada pihak lain 

untuk melaksanakannya

Pasal 1 angka 1

PENGERTIAN PATEN



Ide inventor yang dituangkan ke dalam 

suatu kegiatan penyelesaian masalah 

yang spesifik di bidang teknologi berupa 

produk atau proses, atau 

penyempurnaan dan pengembangan 

produk atau proses

Pasal 1 angka 2

PENGERTIAN INVENSI



Seorang atau beberapa orang yang secara 

bersama-sama melaksanakan ide yang 

dituangkan ke dalam kegiatan yang 

menghasilkan invensi

Pasal 1 angka 3

PENGERTIAN INVENTOR



Inventor sebagai pemilik paten, pihak yang 

menerima hak atas paten tersebut dari pemilik 

paten, atau pihak lain yang menerima lebih 

lanjut hak atas paten tersebut yang terdaftar 

dalam daftar umum paten

Pasal 1 angka 6

PENGERTIAN PEMEGANG PATEN



Paten Sederhana

Paten

RUANG LINGKUP



Diberikan untuk invensi yang baru, 

mengandung langkah inventif dan 

dapat diterapkan dalam industri

Pasal 3 ayat (1)

PATEN



Diberikan untuk setiap invensi 

baru, pengembangan dari produk 

atau proses yang telah ada dan 

dapat diterapkan dalam industri

Pasal 3 ayat (2)

PATEN SEDERHANA



1. Proses atau produk yang pengumuman, penggunaan atau pelaksanaannya 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, agama, ketertiban 

umum atau kesusilaan;

2. Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang 

diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan;

3. Teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika;

4. Makhluk hidup, kecuali jasad renik;

5. Proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan 

kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis.

Pasal 9

INVENSI YANG TIDAK DAPAT DIBERI PATEN



Paten diberikan untuk jangka waktu 

selama 20 (Dua Puluh) tahun terhitung 

sejak tanggal penerimaan dan jangka 

waktu itu tidak dapat diperpanjang

Pasal 22

JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN PATEN



Paten sederhana diberikan untuk 

jangka waktu selama 10 (Sepuluh) 

tahun terhitung sejak tanggal 

penerimaan dan jangka waktu itu tidak 

dapat diperpanjang

Pasal 23

JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN PATEN SEDERHANA



Ditjen KI

PERMOHONAN PATEN



FORMULIR 
PERMOHONAN 

PATEN
1) Permohonan paten diajukan 

dengan cara mengisi formulir 

rangkap 2 (dua).

2) Dalam permohonan harus 

mencantumkan:

a. Tanggal, bulan dan tahun surat 
permohonan;

b. Nama, alamat lengkap dan 
kewarganegaraan inventor;

c. Nama, alamat lengkap dan 
kewarganegaraan pemohon;

d. Nama, alamat lengkap kuasa 
dalam hal permohonan diajukan 
melalui kuasa;

e. Nama negara dan tanggal 
penerimaan permohonan yang 
pertama kali dalam hal 
permohonan diajukan dengan 
hak prioritas.



DESKRIPSI 
TENTANG 
INVENSI

1) Deskripsi adalah uraian lengkap 
tentang invensi yang dimintakan 
paten.

2) Uraian tersebut mencakup:
a. Judul invensi yaitu susunan 

kata-kata yang dipilih untuk 
menjadi topik invensi.

b. Bidang teknik invensi yaitu 
menyatakan tentang bidang 
teknik yang berkaitan dengan 
invensi.

c. Latar Belakang Invensi yang 
mengungkapkan tentang invensi 
terdahulu beserta 
kelemahannya dan cara 
mengatasinya.

d. Uraian singkat invensi.

e. Uraian singkat gambar.

f. Uraian lengkap invensi yang 
mengungkapkan isi invensi 
seluas-luasnya.

3) Dibuat rangkap 3.



KLAIM INVENSI
1) Klaim adalah bagian dari 

permohonan yang 

menggambarkan inti invensi yang 

dimintakan perlindungan hukum, 

yang harus diuraikan secara jelas 

dan didukung oleh deskripsi.

2) Hal yang perlu diperhatikan 

dalam penulisan klaim:

a. Klaim tidak boleh berisi gambar 
atau grafik tetapi boleh berisi 
tabel, rumus matematika 
ataupun rumus kimia.

b. Klaim tidak boleh berisi kata-
kata yang sifatnya meragukan.

3) Dibuat rangkap 3.



ABSTRAK INVENSI
1) Abstrak adalah bagian dari 

spesifikasi paten yang akan 

disertakan dalam lembaran 

pengumuman yang merupakan 

ringkasan uraian lengkap invensi, 

yang ditulis secara terpisah dari 

deskripsi.

2) Dibuat rangkap 3.



GAMBAR 
INVENSI

Apabila ada, gambar dari invensi 

dibuat rangkap 3.



Surat Pernyataan 
kepemilikan 
invensi oleh 

inventor



Bukti Pembayaran 
Biaya Permohonan 

Paten



PROSES PERMOHONAN PATEN

Penerimaan 

Permhonan 

Paten

Pemeriksaan 

Formalitas

Pengumuman 

Permohonan 

Paten

Pemeriksaan 

Substantif

Diterima/ 

Ditolak

36 bln

18 bln
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