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Gambar 1. Varietas Tanaman Hias Hoya 
Pemulia: Sri Rahayu (Kebun Raya Bogor)

Gambar 2. Varietas Tanaman Hias Bunga Lipstik
Pemulia: Sri Rahayu (Kebun Raya Bogor)



PATEN
SYARAT PATEN:
Baru Novelty dalam hal perwujudan serta batas waktu (6 bulan

setelah pengumuman harus didaftarkan.
Langkah inventif Solusi teknologi. tidak dapat diduga , 

terutama oleh orang yang ahli dibidangnya
Dapat diterapkan dalam industri tidak semata-mata

teoritis dan industri yang  dimaksud adalah skala teknis atau
manufaktur

“Paten adalah hak eksklusif yang

diberikan oleh Negara kepada
Inventor atas hasil Invensinya di
bidang teknologi, yang untuk

selama waktu tertentu
melaksanakan sendiri Invensinya

tersebut atau memberikan
persetujuan kepada pihak lain
untuk melaksanakannya.”

[Pasal 1 (1) UU No. 14 /2001]

Objeknya  Invensinya

Lingkup  hanya dibidang Teknologi

KARAKTERISTIK PATEN:

Harus didaftarkan untuk memperolehperlindungan
Diberikan pada yang lebih dulu mendaftar (first to file)
Perlindungan bersifat teritorial (hanya di negara tempat

didaftarkan)
Kebaruan bersifat universal

Perlindungan 20 tahun untuk Paten Biasa dan 10 tahun untuk
Paten Sederhana

Perlindungan tidak dapat diperpanjang.



INVENTION vs DISCOVERY

DISCOVERY

Merupakan penemuan terhadap
suatu sifat baru dari suatu material 
atau benda yang sudah dikenal
atau sudah ada sebelumnya secara
alami.

INVENTION

merupakan penemuan berupa ide
yang dituangkan ke dalam suatu
kegiatan pemecahan masalah yang
spesifik di bidang teknologi, yang
dapat berupa proses atau hasil
produksi atau penyempurnaan
daripadanya dan pengembangan
proses atau hasil produksi
tersebut.TIDAK DAPAT DIPATENKAN



Electric Fuel Treatment



RAHASIA 
DAGANG

Adalah informasi yang tidak

diketahui oleh umum di

bidang teknologi dan/ atau

bisnis, mempunyai nilai

ekonomi karena berguna

dalam kegiatan usaha, dan

dijaga kerahasiaannya oleh

pemiliknya.

KARAKTERISTIK RAHASIA DAGANG:

Tidak perlu didaftarkan untuk memperolehperlindungan
Informasi yang dirahasiakan dijaga secara ketat dan

sedemikian rupa diperlakukan secara tertutup

Perlindungan diberikan selama informasi terjaga



CABANG HKI OBJEK PERLINDUNGA N PEROLEHAN LAMA PERLINDUNGAN KETERANGAN

Hak Cipta Karya Ciptaan, Seni, dll Publikasi
Seumur hidup 70 tahun
setelah pencipta meninggal

Merek

gambar, nama, kata, huruf-huruf, 
angka-angka, susunan warna 

atau kombinasi dari unsur-unsur 
tersebut

Pendaftaran 10 tahun Dapat diperpanjang

Desain Industri Desain suatu produk Pendaftaran 10 tahun

Perlindungan Varietas Tanaman
Varietas hasil kegiatan pemuliaan 
tanaman

Pendaftaran

25  tahun untuk tanaman 
tahunan

20 tahun untuk tanaman
musiman

Desain Tata Letak dan Sirkuit Terpadu Rangkaian elektronik Pendaftaran 10 tahun

Paten
Produk atau proses yang 
menghasilkan solusi teknologi

Pendaftaran

20 tahun untuk paten biasa

Perlindungan berlaku surut
10 tahun untuk paten 
sederhana

Rahasia Dagang
Informasi yang dapat 
meningkatkan keuntungan

Terjaga kerahasiaannya Selama informasi tetap dijaga



TERIMA KASIH

|


