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Prosedur Pendaftaran
Subjek & Hak

Pengalihan Haki

Komersialisasi

Alih Teknologi



PROEDUR PENDAFTARAN

1. Pengajuan Permohonan Paten

2. Publikasi

3. Pemeriksaan Substantif

4. Keputusan (granted atau ditolak)



 

Pengajuan 
Permohonan Paten 
 

Periode 
Pemeriksaan 
Formalitas 

Periode 
Menunggu  

Publikasi A 

Periode 

Publikasi A 

Periode 

Pemeriksaan 

Subtantif 

Mulai 

Pubilkasi B 

Filling 

Date Pengajuan Permintaan  

Pemeriksaan Subtantif  
 

Keputusan 

Maks. 6 Bulan Maks. 18 Bulan 6 Bulan Maks. 36 Bulan 

Maks. 36 Bulan 

Prosedur total tidak boleh lebih dari 72 bulan 

KERANGKA WAKTU PERMOHONAN PATEN  



SKEMA PROSES  PATEN



FORMULIR  PERMOHONAN

Pihak pemilik/pemegang hak atas invensi yang 
didaftarkan.

Dasar hukum bagi badan hukum atau
lembaga Pemerintah.

Pilihan jenis Paten.

Bila invensi telah lebih dulu
difatarkan di LN.

Jika menggunakan konsultan, diisi oleh
konsultan yang bersangkutan

Judul Invensi sesuai dengan
dokumen paten.

Bila invensi ini merupakan bagian dari
invensi lain dan perlindungannya
dimintakan secara terpisah.

Kepemilikan Paten.pptx
Jenis Paten.pptx
Judul Invensi.pptx


Pendaftaran Multiparties.pptx
Pendaftaran Multiparties.pptx


KEPEMILIKAN PATEN DALAM SKEMA LERJASAMA

Aturan Umum:

 Harus dituangkan dalam perjanjian tertulis.

 Mutual benefit.

 Dimungkinkan kepemilikan bersama 

proporsi tergantung kontribusi masing-masing

pihak.

 Hak pegawai atas kemanfaatan, bila HKI nya

dapat dikomersialkan.

 Siapa yang akan membiayai perlindungan

 Siapa yang akan mengelola HKI



Hal-hal yang perlu diperhatikan

• Sebelum didaftarkan Paten, suatu

invensi masih bersifat rahasia.

• Buatlah Perjanjian Kerahasiaan bila ada 

pihak lain yang akan mengakses.

• Penyimpanan dokumen & manajemen

informasi.

• Jika ada sampel yang akan dibawa 

keluar wilayah Indonesia harus disertai 

MTA.



Paten, Publikasi & Kerahasiaan

Perhatikan jenis publikasi 
apakah terbuka untuk umum 

ataukah kalangan sendiri

Apakah substansi yang akan 
diklaim dalam permohonan 

Paten terungkap dalam 
publikasi?

Paten dapat dimohonkan 
untuk tidak dipublikasikan 
bila invensi yang didaftar 

menyangkut HANKAM



 Singkatan nama harus persetujuan
inventor.

 Nama negara tidak disingkat.

 Nama inventor bisa ditambahkan
kemudian dengan membayar biaya.

 Jumlah Klaim berimplikasi pada biaya
pendaftaran pemeliharaan

 Klaim adalah nyawa dari paten

 Konstruksi klaim adalah seni
menempatkan posisi perlindungan

Klaim.pptx


PENGALIHAN HAK

PRIVATE PATENTS

• Pewarisan

• Hibah

• Wasiat

• Perjanjian tertulis

• Sebab lain yang dibenarkan 
oleh undang-undang

PUBLIC PATENTS

• Lisensi

• Kerjasama

• Pelayanan Jasa IPTEK

• Publikasi

• TIDAK BOLEH JUAL 
PUTUS



Kop Surat Instansi

Nomor Surat

Inventor

Hubungan inventor dengan
pemegang hak

Asal usul invensi

Judul

 Statemen jaminan keabsahan invensi

 Sanksi



Orang yang 
menghasilkan 
invensi

INVENTOR

Orang/pihak 
yang diberi hak 
lebih lanjut

PEMGANG 
HAK Orang/pihak 

yang 
memegang 
hak secara 
penuh

PEMILIK

Inventor = Pemilik

Dalam hal invensi 

dihasilkan secara personal

Inventor ≠ Pemilik

Dalam hal adanya 

hubungan kerja

Pemilik

Inventor atau pemegang 

hak yang diberi hak penuh



Surat Kuasa

• Pendaftaran dilakukan
pihak lain

• Pendaftaran oleh
konsultan

Surat Pengalihan Hak

• Dari inventor kepada
Pemegang Hak

• Hubungan sub ordinasi

Surat Pernyataan
Invensi

• Dari institusi (pemegang
hak)

• Termasuk invensi hasil
kerjasama

DOKUMEN PENDUKUNG



LISENSI

General Rules:

 Harus dalam bentuk Perjanjian Lisensi.

 Harus mematuhi ketentuan yang berlaku.

 Bantuan teknis, training & pendidikan dan

jasa-jasa ilmiah lainnya dapat disertakan

tergantung kesepakatan.

 Sub-lisensi dilarang (bgm di swasta?)

 Royalti yang diperoleh dari lisensi dikelola

oleh Pemerintah.



LISENSI

ATURAN UMUM

• Perjanjian tidak boleh memuat 
ketentuan yang:
• Merugikan perekonomian Indonesia

• Menghambat kemampuan indonesia dalam 
menguasai dan mengembangkan IPTEK

• Dicatat

• Membayar biaya

LISENSI WAJIB

• Lisensi yang diberikan berdasarkan 
keputusan Diretktur Jenderal HKI 
berdasarkan permohonan atas Paten 
yang:
• Tidak dilaksanakan dalam kurun waktu 36 bulan 

di Indonesia sejak diberi Paten.

• Dilaksanakan dengan cara yang merugikan 
masyarakat.

• Sewaktu-waktu dimintakan oleh pemegang 
Paten dengan alasan pelaksanaan Patennya 
tidak mungkin dilakukan tanpa melanggar Paten 
lain.



PELAKSANAAN PATEN OLEH PEMERINTAH

Paten yang penting artinya bagi 
HANKAM Negara

• Senjata api

• Amunisi

• Peledak militer

• Senjata Kimia

• Senjata Biologi

• Senjata Nuklir

• Perlengkapan Militer

Kebutuhan yang sangat mendesak 
untuk kepentingan masyarakat

• Produk farmasi untuk menanggulangi 
penyakit yang berjangkit secara luas.

• Produk kimia yang berkaitan dengan 
pertanian.

• Obat hewan yang diperlukan untuk 
menanggulangi penyakit hewan yang 
berjangkit secara luas



PELAKSANAAN PATEN OLEH PEMERINTAH

Nevirapin untuk Paten ID 0 001 338 

(Boehringer Ingelheim) 

jangka waktu 7 tahun

Lamivudin untuk Paten ID 0 002 473

(Biochem Pharma INC) 

jangka waktu 8 tahun.  



Pengalihan HKI di LIPI

Pengalihan Non Komersial / Pemberian
(Grant)  Penyerahan Hak dimana
‘Pemilik HKI’ tidak Mendapatkan
keuntungan ekonomis :

 IPTEKDA,

 Program Khusus Daerah,

 Bantuan UKM,

 dsb.

Pengalihan Komersial :

 Profit oriented

 Lisensi

 Peneliti (group atau perorangan) 
mendapatkan bagian dari hasil
pengalihan tsb.

 Tidak boleh jual putus.



Di mana problemnya ?

Perbedaan

perspektif

akademis vs bisnis

Harga teknologi

dalam negeri

relatif mahal

Spesifikasi tidak

memenuhi

tuntutan pasar

Teknoekonomi

belum

dikuasai

Birokrasi

berbelit-belit



SIAPA MARKET KITA?
 Apakah market sudah teridentifikasi?

 Apakah market juga dijadikan sebagai mitra?

 Komunikasi apa yang diambil untuk

mencapai market?                   



KERJASAMA Harus dituangkan secara formal dalam

Perjanjian Kerjasama.

 Pertukaran atau integrasi sumber daya

harus seimbang untuk keuntungan

bersama.

 Pengaturan yang jelas tentang

kepemilikan HKI.

 Kebanyakan peneliti belum memahami

proses bisnis.

Prpogram penempatan peneliti di Industri

selama waktu tertentuuntuk mendukung kinerja
industri



JIKA KITA MEMERLUKAN TEKNOLOGI

Periksa legalitas Paten

- Masa perlindungan

- Teritori perlindungan

- Pemilik Paten 

Periksa Jenis Teknologi

- Sesusaikah dengan kondisi 
kita

- Apakah ada perlindungan 
HKI lainnya

Skema Alih Teknologi

- Harus diperoleh know how

- Miliki blue print

- Bila perlu libatkan litbang 
(dari akademisi atau lemlitbang)



JASA ILMIAH
 Dilaksanakan untuk kepentingan dan

permintaan Mitra.

 Jenis-jenis jasa

 Konsultansi;

 Kontrak Riset;

 Kontrak Studi;

 Pendidikan & Pelatihan; dan/atau

 Bentuk-bentuk interaksi lainnya.

 Diatur dalam skema PNBP.

 Penyelenggaraan PNBP masih dibayangi

kekhwatiran pemeriksaan keuangan.

Perlu penyegarandan pencarianmodel 

penyelenggaraan bisnis yang lebih kreatif di 
bawah koridor PNBP



PATEN SEBAGAI SARANA

Pemanfaatan ada 

berbagai bentuk 
strategi apa yang kita 

butuhkan

Produktivitasnya indikator 

kinerja institusi kita 

Pemanfaatannya 

memperkuat eksistensi & 
sustainability institusi 
kita SUKSES
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