
Oleh Ita Yukimartati

Prosedur Pendaftaran Paten Dan 
Aspek-Aspek Terkait Lainnya



• Hak ekslusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor

atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk

selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya

tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak

lain untuk melaksanakannya.

Paten ?



• Ide Inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan

pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi

dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan

dan pengembangan produk atau proses

Invensi ?





1. Kejelasan
2. Merupakan Invensi (Pasal 4)
3. Tidak termasuk dalam invensi yang tidak

dapat diberi Paten (Pasal 9)
4. Kesatuan Invensi
Invensi yang dapat diberi Paten

Kebaruan
Langkah inventif
Keterterapan dalam industri

PERSYARATAN PATENTABILITAS



1. Mempuyai Kebaruan (novelty),
2. Merupakan pengembangan dari produk 
atau proses yang telah ada, dan 
3. Dapat diterapkan dalam industri 
(industrial applicability)

Persyaratan Pemberian Paten Sederhana



Ada 2 yaitu harus berisi :
- lingkup perlindungan yang akan

diinginkan (klaim)

- informasi teknologi yang 
menggambarkan invensi secara jelas
(deskripsi)

PRINSIP DASAR PENULISAN SPESIFIKASI 
PERMOHONAN PATEN



1. Produk: - Komposisi
- Formula

- Alat
- Peralatan
- Sistem

2. Proses: - Metode
- Proses

Klaim



Paten

• Patentabilitas: baru, inventif, 

industrial applicable

• Biaya permohonan Rp

1.500.000

• Biaya substantif Rp. 2.000.000

• Jangka perlindungan 20 th

sejak FD

• Paten Sederhana

• Patentabilitas: baru, industrial 

applicable

• Biaya permohonan Rp

1.250.000

• Biaya substantif Rp. 350.000

• Jangka perlindungan 10 th

sejak FD

Jenis Paten



Diajukan dengan mengisi formulir dengan 
melampirkan :

 Surat kuasa (jika melalui konsultan paten);
 Surat pengalihan hak (jika diajukan oleh pihak lain 

bukan inventor);
Deskripsi, klaim, abstrak

PERMOHONAN PATEN



• Deskripsi atau uraian invensi
• Klaim invensi
• Abstrak invensi, dan
• Gambar invensi

Spesifikasi permohonan paten terdiri empat 
bagian:



1. Penelusuran (searching) dan analisa hasil
penelusuran

2. Pembuatan Gambar invensi (jika ada)
3. Penulisan klaim
4. Penulisan Deskripsi
5. Penulisan abstrak

TAHAPAN PENULISAN SPESIFIKASI 
PERMOHONAN PATEN



• Untuk mencari teknologi sebelumnya yang mirip

dengan invensi yang akan dimintakan patennya

• Menganalisa dokumen-dokumen yang diperoleh

untuk menentukan perbedaan ciri teknis (feature) 

invensi dengan dokumen-dokumen tersebut

• Memutuskan apakah permohonan paten layak/tidak

untuk diajukan

PENELUSURAN



• Memudahkan penjelasan informasi
• Memfokuskan informasi pada invensi yang 

dimaksudkan
• Hanya mencakup bagian pokok yang diklaim
• Berupa gambar teknik tanpa skala
• Hanya tanda yang berupa huruf atau angka yang 

dicantumkan

PEMBUATAN GAMBAR



1. Mengungkapkan secara jelas batas /lingkup
perlindungan invensi

2. Harus Didukung deskripsi
3. Dinyatakan secara tegas dalam bahasa dan istilah

yang lazim digunakan dalam penguraian di bidang
teknologi

4. Diungkap dengan jelas dan singkat
5. Tidak boleh memuat gambar (grafik)
6. Tidak boleh merujuk pada deskripsi atau gambar
7. Boleh memuat tabel, rumus kimia atau

matematika

PENULISAN KLAIM



8. Jika permohonan paten disertakan dengan gambar, 
maka klaim dapat ditambahkan tanda-tanda acuan
gambar, baik berupa huruf atau angka yang mengacu
pada gambar yang dapat ditulis seragam di antara
tanda kurung

9. Klaim boleh lebih dari satu klaim dan dapat berupa
klaim mandiri dan klaim turunan

10. Apabila diajukan lebih dari satu klaim, masing-masing
klaim diberi nomor secara berurutan

11. Jika klaim mandiri lebih dari satu, maka klaim-klaim
mandiri harus merupakan satu kesatuan invensi

PENULISAN KLAIM (LANJUTAN)



• Menjelaskan bidang teknik invensi
• Menjelaskan latar belakang teknik invensi

- diperlukan untuk pemahaman, 
penelusuran dan pemeriksaan invensi

- menyebutkan dokumen pembanding
terdekat

DESKRIPSI



• Menjelaskan keunggulan dan manfaat teknis invensi
dibandingkan dengan teknologi terdahulu yang 
terdekat dengan invensi

• Menjelaskan secara singkat hal-hal yang berkaitan
dengan gambar yang disertakan

• Menjelaskan sedikitnya satu cara pelaksanaan
invensi dengan disertai contoh

• Menjelaskan mengenai cara penerapan invensi
dalam industri

DESKRIPSI (LANJUTAN)



• Judul Invensi
• Bidang Teknik Invensi
• Latar Belakang Invensi
• Ringkasan Invensi
• Uraian Singkat Gambar (bila ada)
• Uraian Lengkap Invensi

DESKRIPSI (LANJUTAN)



• Singkat dan jelas menggambarkan bidang teknik
invensi

Contoh: KOMPOSISI HERBISIDA YANG 
MENGANDUNG SENYAWA X

• Tidak boleh berupa iklan atau pujian,
contoh: KOMPOSISI HERBISIDA YANG 

SANGAT MANJUR

• Tidak boleh memuat merek dagang,
contoh : KOMPOSISI HERBISIDA TIGA RODA 

JUDUL



• Merupakan suatu pernyataan atau penegasan
bahwa invensi tersebut termasuk di dalam
kelompok teknologi yang mana atau merupakan
pendekatan terhadap bagian atau unit suatu alat, 
peralatan, proses atau metode suatu teknologi
(Ps.22(a) PP 34)

• Mencakup pengertian dalam judul
• Biasanya ditulis dalam bentuk :

“Invensi ini berhubungan dengan….” atau
“Invensi ini berkaitan dengan……”

BIDANG TEKNIK INVENSI



• Invensi ini berhubungan dengan 4-aminopikolinat 
baru dan turunan-turunannya, dan penggunaannya
sebagai herbisida.

CONTOH



• Mengungkapkan prior art terdekat
- kelemahan-kelemahannya

• Mengungkapkan kelebihan-kelebihan invensi yang 
akan didaftarkan patennya

- Mengatasi kekurangan pada prior art
• Diperlukan untuk mempermudah pemahaman, 

penelusuran dan pemeriksaan invensi
• Menjelaskan keunggulan dan manfaat teknis invensi

dibandingkan dengan teknologi terdahulu yang
terdekat dengan invensi

LATAR BELAKANG INVENSI



• Sejumlah asam pikolinat dan sifat-sifat pestisidanya telah
diungkapkan sebelumnya. Sebagai contoh, Paten US 
3.285.925 menjelaskan mengenaik turunan asam 4-amino-
3,5,6-trikloropikolinat dan penggunaannya sebagai zat
pengontrol pertumbuhan tanaman dan herbisida. Paten US 
3.325.272 menjelaskan turunan asam 4-amino-3,5-
dikloropikolinat dan penggunaannya untuk mengontrol
pertumbuhan tanaman ……………………….Herbisida yang 
tersedia secara komersial misalnya
Pikloram…………………………..

CONTOH



• Herbisida yang tersedia secara komersial adalah
pikloram. Walaupun Pikloram direkomendasikan
untuk mengontrol tanaman berkayu dan gulma
berdaun lebar, dalam aplikasi tertentu sifat-sifatnya
tidaklah ideal. Oleh karena itu diinginkan suatu
invensi dimana senyawa-senyawa lebih potensial. 
Lebih selektif atau lebih berspektrum luas dalam
aktivitas herbisidanya, dan/atau yang memiliki sifat-
sifat beracun atau yang berhubungan dengan
lingkungan yang diperbaiki.

CONTOH



• Mengungkapkan invensi secara umum
• Memuat tujuan invensi
• Dimaksudkan untuk mengindikasikan fitur-fitur

essensial invensi yang memungkinkan untuk
memecahkan permasalahan dari prior art

• Dapat dibuat sama dengan klaim, jika lebih dari satu
klaim utama, maka merupakan gabungan dari
klaim-klaim utama tersebut.

RINGKASAN INVENSI



• Sekarang telah ditemukan bahwa asam 4-
aminopikolinat tertentu dan turunan-turunannya, 
yang memiliki pensubstitusi-pensubstitusi pilihan
dalam posisi 3, 5 dan 6 merupakan herbisida-
herbisida yang potensial untuk mengontrol
gulma……..

CONTOH



• Mengungkapkan secara singkat keterangan dari
gambar-gambar (gambar 1 sampai dengan n), baik
tampak atas, tampak depan, tampak samping, atau
potongan X-X, jika diperlukan

• Gambar yang dijelaskan hanya menunjukkan
urutan. Misal, Gambar 3 adalah ptongan melintang
x-x dari gambar….

• Dapat juga dijelaskan gambar dari prior art

URAIAN SINGKAT GAMBAR (JIKA ADA)



• Harus memenuhi persyaratan informasi
• Informasi yang dijelaskan harus lengkap/cukup

sehingga memungkinkan org yang ahli dibidangnya
dapat melaksanakannya

• Pembaca yang dituju adalah yang ahli dibidangnya
- Sesuatu yang sudah implisit tidak perlu

dijelaskan
- Misal, bila yang dibahas genteng tidak

perlu menjelaskan pondasi rumah

URAIAN LENGKAP



- Pengungkapan dikonsentrasikan pada
invensi, “genteng” 

• Dijelaskan satu cara terbaik untuk melaksanakan
invensi

- (memberikan contoh pembuatan)
• Penulisan istilah, ukuran, simbol, dan tanda harus

konsisten
• Penulisan ukuran sebaiknya dengan menggunakan

sistem Internasional

URAIAN LENGKAP (LANJUTAN)



Klaim memiliki tiga bagian berikut :

– preambul

– Frase transisi (bagian penghubung)

– bodi

Klaim ditulis sebagai kalimat tunggal.

1. Suatu peralatan, terdiri dari:
bagian A; dan
bagian B yang dirangkai dengan bagian A.

FORMAT KLAIM



Klaim

1. Suatu peralatan untuk memasak nasi, terdiri dari:

‐ sedikitnya satu wadah untuk menyimpan nasi 
dan air; dan

‐ sumber panas yang dikonfigurasi untuk 
mentransfer panas ke dalam wadah tersebut

FORMAT KLAIM (LANJUTAN)



Preambul:

– Mendefinisikan kategori invensi

• Klaim produk : alat, komposisi, formula 
• Klaim proses: proses pembuatan, proses penentuan, 

proses identifikasi dll.
• Klaim penggunaan
• Klaim metode

– Biasanya konsisten dengan judul deskripsi

FORMAT KLAIM (LANJUTAN)



Contoh:

Judul deskripsi : 

“Peralatan Pemasak Nasi”

Preambul Klaim :

1.  Suatu peralatan untuk memasak nasi, 
…

FORMAT KLAIM (LANJUTAN)



Contoh: Misalkan peralatan tersebut dapat 
juga digunakan untuk memasak jenis biji-bijian 
lainnya (selain nasi), maka preambul yang lebih 
luas dapat ditulis:

1.  Suatu peralatan untuk memasak biji-
bijian, …

FORMAT KLAIM (LANJUTAN)



Contoh:  Misalkan peralatan juga dapat 
digunakan untuk memasak sayur-sayuran dan 
melelehkan keju, maka preambul yang lebih 
luas dapat dituliskan:

1.  Suatu peralatan untuk memasak, …

FORMAT KLAIM (LANJUTAN)



• Uraian Singkat mengenai suatu invensi yang 
merupakan ringkasan dari pokok-pokok penjelasan
deskripsi, klaim atau gambar

• Ditulis secara singkat (tidak lebih 200 kata)
• Bisa dimasukkan: rumus kimia atau matematika, 

formula, tabel dan gambar (jika ada)

ABSTRAK



• Tidak mengandung pernyataan spekulatif
• Tidak mengandung pernyataan melebihkan
• Harus mengandung pernyataan yang menunjukkan

bidang teknik invensi

ABSTRAK (LANJUTAN)



• Asam-asam 4-aminopikolinat yang mempunyai
substituen-substituen halogen, alkoksi, alkiltio, 
ariloksi, heteroariloksi atau trifluorometil pada posisi
3-, 5- dan 6-, dan aminanya dan turunan-turunan
asamnya adalah herbisida-herbisida yang manjur
yang memperlihatkan spektrum pengontrolan
gulma yang luas.

CONTOH



Batas penulisan

Lebar kertas

Deskripsi

JUDUL INVENSI

Bidang Teknik Invensi

Invensi ini berhubungan
dengan

5

10

25

20

15

30

35

2 cm

2,5 cm

2 cm

2 cm

Format Penulisan Deskripsi

Halaman







Uraian Singkat Gambar

• Contoh:
• Gambar 1 adalah adalah gambar
• yang mengilustrasikan penampang
• dari alat penghemat bahan bakar
• minyak menurut invensi ini sehingga
• Tampak komponen-komponen
• Bagiannya

• Gambar 2 adalah rangkaian
• elektronik untuk mengalirkan pulsa
• listrik pada alat penghemat bahan
• bakar minyak menurut invensi ini

• Gambar 3 mengilustrasikan pulsa
• arus listrik yang dihasilkan oleh
• rangkaian elektronik pada alat
• penghemat bahan bakar minyak
• menurut invensi ini











• http://www.dgip.go.id
• https://worldwide.espacenet.com/
• https://patents.google.com/

PENELUSURAN

http://www.dgip.go.id/
https://worldwide.espacenet.com/
https://patents.google.com/


1. Mengetahui Invensi tentang apa
2. Penelusuran (searching)
3. Jika ada gambar, tentukan bagian-bagian/ 

elemennya dan notasikan
4. Tentukan inti invensinya (fitur yang menjadi ciri

invensi yang dimaksud)
5. Kembangkan menjadi suatu Klaim, Ringkasan

Invensi dan Abstrak
6. Buat deskripsi invensi (meliputi Bidang Teknik

Invensi, Latar Belakang Invensi, Uraian Singkat
Gambar & Uraian Lengkap Invensi)

Tips2 membuat spesifikasi paten



• Informasi DJKI

http://www.dgip.go.id

http://www.dgip.go.id/

