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Pusat Inovasi
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“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)

APA ITU PATEN?Inventor harus mengungkapkan 

invensinya

Negara memberikan perlindungan

Masyarakat 

memperoleh manfaat



Pusat Inovasi

(c) 2011, Pusat Inovasi - LIPI4

Kegiatan Pemecahan
Masalah yang spesifik
di bidang teknologi:

• Produk

• Proses/Metoda/Sistem

• Penggunaan

Tidak termasuk inevsi
jika yang diklaim:

• Aspek non teknis
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Memiliki kebaruan (Novelty)
Memiliki langkah inventif

Tidak dikecualikan 

oleh undang-undan

Dapat diterapkan dalam 

industri



KEBARUAN

 Terhitung Tanggal Penerimaan (filing 

date)  klaim dalam permohonan tidak
sama dengan ciri-ciri utama/ feature
yang diungkapkan pada teknologi

terdahulu (prior art).

 Informasi yang digunakan sebagai prior 
art bersifat global baik tertulis (paten, 
jurnal, majalah dll) atau tidak tertulis

(pameran, peragaan atau cara lain) yg
memungkinkan seseorang dapat

melakukannya.  

KERANGKA WAKTU PERMOHONAN PATEN DI INDONESIA



DAMPAK PENGUMUMAN 
TERHADAP KEBARUAN

• Telah dipertunjukkan dalam suatu 
pameran nasional dan internasional di 
Indonesia atau di luar negeri yang resmi 
atau diakui sebagai resmi;

• Telah digunakan di Indonesia oleh 
Inventornya dalam rangka percobaan 
dengan tujuan penelitian dan 
pengembangan. 

Tidak dianggap telah 
diumumkan jika dalam 

jangka waktu paling lama 
6 (enam) bulan sebelum

Tanggal Penerimaan:

Invensi juga tidak dianggap 
telah diumumkan apabila 

dalam jangka waktu 12 (dua 
belas) bulan sebelum Tanggal 

Penerimaan, ternyata ada 
pihak lain yang 

mengumumkan dengan cara 
melanggar kewajiban untuk

menjaga kerahasiaan Invensi 
tersebut



Pengumuman Paten oleh DJHKI

dalam hal Paten, 
segera setelah 18 
(delapan belas) 

bulan sejak Tanggal 
Penerimaan atau 
segera setelah 18
(delapan belas) 

bulan sejak tanggal 
prioritas apabila 

Permohonan 
diajukan dengan 

Hak Prioritas; atau 

dalam hal Paten 
Sederhana, segera 

setelah 3 (tiga) 
bulan sejak Tanggal 

Penerimaan. 

Pengumuman 
sebagaimana 

dimaksud pada ayat 
(2) huruf a dapat 
dilakukan lebih 

awal atas 
permintaan

Pemohon dengan 
dikenai biaya

Untuk  kepentingan 
bisnis, rahasiakan 
dulu invensi Anda 

sebelum tiba 
tanggal 

pengumuman resmi





• pendek

• Jauh dari prior art

• Bukan perkiraan
Kerbaruan

diterima bila

Ekivalensi teknik
tidak

menggugurkan
kebaruan

Fitur-fitur esensial 
yang Spesifik 

dalam prior art
menggugurkan 

fitur-fitur esensial 
yang Generik

Prior Art : “… pada  suhu antara 10 dan 100ºC”

klaim A : “…pada  suhu antara 40 dan 45ºC…” 

klaim B : “…pada  suhu antara 20 dan 90ºC…” 

Misal : tembaga lebih baru daripada logam



UJI PATENTABILITAS

Dimana kebaruannya?



LANGKAH 

INVENTIF

 Jika klaim tersebut bagi seseorang yg ahli

di bidang tersebut merupakan hal yang 

tidak terduga sebelumnya (non-obvious). 

Penilaian dilakukan dengan memperhatikan

keahlian yang ada pada saat Permohonan

diajukan atau yang telah ada pada saat

diajukan permohonan pertama dalam hal

Permohonan itu diajukan dengan Hak

Prioritas. 

 Harus bersifat antisipatif;  hasil pemikiran

kreatif, dan merupakan tahapan yang 

mengandung peningkatan atau

keunggulan teknologi atau bermanfaat lain 

dari prior art)

 Peningkatannya significant dan mutlak 1 2 3

Dimana langkah inventifnya?
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Insektisida (prior art)

Detergen

160° C

15 menit
Obat koreng

Struktur ?

Apa yg bisa di klaim ?

X

X

X1

Do not try at home



PROBLEM-SOLUTION APPROACH
(pendekatan pemecahan masalah)



Invensi Prior art



Langkah ke 1 : prior art
terdekat

• Satu dokumen

• Bidang teknis yg sama atau
yang paling mendekati

• Diarahkan pada tujuan atau efek
yang mirip 

• Titik awal yg paling menjanjikan
untuk berdebat ttg
kemudahdidugaan
(obviousnous)

Langkah ke 2: tujuan
masalah teknis

• Perbedaan antara prior art
dengan invensi yang diklaim

• Efek tenis yang diasosiasikan
dengan perbedaan tsb

• Tujuan masalah teknis

• Apakah tujuan masalah teknis
dipecahkan oleh invensi yang 
diklaim

Langkah ke 3: Mudah
diduga ?

• Kombinasikan prior art terdekat
dengan prior art ke 2 yang 
mengungkap pemecahan dari
tujuan masalah teknis

• Apakah kombinasi tersebut 
akan bisa diduga oleh person 
skilled in the art?

• Person Skilled in the Art

• Could-Would-Approach



Langkah 1 : Cari prior art terdekat

• APR yang mempunyai tempat duduk

• Ada/ tidak ada pedal untuk OR

• Tanpa/ ada polusi

Langkah 2 : Tujuan pemecahan 
masalah 

• APR yg mempunyai tempat duduk untuk OR tanpa
polusi

Langkah 3 : Mudah diduga?

• sepeda tidak bisa memotong rumput

• APR tidak punya pedal



Paten Metoda

Rongga

• Menyerap getaran 
mencegah mie remuk

• Mengurangi hilangnya 
panas dari air panas di 
ruang bawah

• Rongga atas rata dan 
padat untuk 
menempatkan  
bumbu, daging kering, 
sayuran, dll. 

chickenramen.avi
chickenramen.avi


NOVELTY
•Absolute!

•Hanya 1 dokumen pembanding

INVENTIVE STEP
•Kombinasi ≥ 2 dokumen pembanding

•Problem solution approach

JADI, MENENTUKAN PATENTABILITAS :



DAPAT DITERAPKAN DALAM INDUSTRI

 Klaim-klaim
merupakan

suatu yg dapat
diterapkan

untuk tujuan
praktis

 Bukan semata-
mata teoritis

 Harus dapat
dilaksanakan

dalam
praktek/diproduksi



 Permohonan yang terdiri atas dua atau

lebih klaim tetapi saling berkaitan

dianggap satu kesatuan invensi (unity)

 Unity hanya ada jika terdapat

keterkaitan antara klaim-klaim invensi,

yang mana klaim-klaim itu meliputi

satu atau lebih fitur teknik yang

berhubungan atau sama, dan fitur

teknik inilah yang membedakannya

dari teknologi sebelumnya (prior art).

SATU KESATUAN INVENSI

Product by proses



Tidak dapat diberi Paten atas invensi tentang :

Proses/produk yg
bertentangan dengan

hukum, moralitas
agama, ketertiban
umum, kesusilaan;

Metode pemeriksaan, 
perawatan, 

pengobatan dan atau 
pembedahan 

manusia/hewan;

Teori & metode bid. 
ilmu pengetahuan & 

matematika;

(1) makhluk hidup
kecuali jasad renik;

(2) proses biologis yg
esensial utk
produksi
tanaman/hewan, 
kecuali proses non-
biologis atau
proses 
mikrobiologis.



WOORKING TOGETHER FOR GREATER INDONESIA

|TERIMA KASIH

Seluruh material dalam paparan 

ini disarikan dari berbagai 
sumber dan hanya digunakan 

untuk kepentingan Pendidikan & 

Pelatihan


