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Drafting Paten sebagai langkah penting
Invensi adalah 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.

Aspek dokumen
paten

Perlindungan

Informasi



Susunan Dokumen Spesifikasi Paten

Deskripsi

Judul Invensi

Bidang Teknik Invensi

Latar Belakang Invensi

Ringkasan Invensi

Uraian Singkat Gambar

Uraian Lengkap Invensi

Klaim

Klaim utama

Klaim turunan

Abstrak

Maksimum 200 kata

Gambar

Jika ada



Langkah-langkah Penyusunan
Spesifikasi Paten

Melakukan
penelusuran
(searching)

Menyiapkan
gambar, 
sketsa, 
diagram

Menyusun
Klaim

Menyusun
Uraian
Lengkap
Invensi

Menyusun
Latar
Belakang
Invensi

Menyusun
Uraian
Singkat
Gambar

Menyusun
Abstrak



Format Standar Dokumen Paten



Dari setiap kertas, hanya salah satu Dari setiap kertas, hanya salah satu Dari setiap kertas, hanya salah satu Dari setiap kertas, hanya salah satu 
permukaannya saja yang permukaannya saja yang permukaannya saja yang permukaannya saja yang 
diperbolehkan untuk penulisan diperbolehkan untuk penulisan diperbolehkan untuk penulisan diperbolehkan untuk penulisan 
uraian, klaim dan abstrak.uraian, klaim dan abstrak.uraian, klaim dan abstrak.uraian, klaim dan abstrak.

Kertas AKertas AKertas AKertas A----4 tersebut harus dapat 4 tersebut harus dapat 4 tersebut harus dapat 4 tersebut harus dapat 
ditekuk, kuat, berwarna putih, rata, ditekuk, kuat, berwarna putih, rata, ditekuk, kuat, berwarna putih, rata, ditekuk, kuat, berwarna putih, rata, 
tidak mengkilat dan pemakaiannya tidak mengkilat dan pemakaiannya tidak mengkilat dan pemakaiannya tidak mengkilat dan pemakaiannya 
harus dilakukan dengan harus dilakukan dengan harus dilakukan dengan harus dilakukan dengan 
menempatkan sisimenempatkan sisimenempatkan sisimenempatkan sisi----sisinya yang sisinya yang sisinya yang sisinya yang 
pendek di bagian atas dan bawah pendek di bagian atas dan bawah pendek di bagian atas dan bawah pendek di bagian atas dan bawah 
(kecuali bila dipergunakan untuk (kecuali bila dipergunakan untuk (kecuali bila dipergunakan untuk (kecuali bila dipergunakan untuk 
gambar).gambar).gambar).gambar).

2 cm (maksimum 4 cm) 2 cm (maksimum 4 cm) 2 cm (maksimum 4 cm) 2 cm (maksimum 4 cm) 

2 cm (2 cm (2 cm (2 cm (maksimummaksimummaksimummaksimum 3 cm) 3 cm) 3 cm) 3 cm) 

2 cm (maksimum 3 cm)2 cm (maksimum 3 cm)2 cm (maksimum 3 cm)2 cm (maksimum 3 cm)

2,5 cm (maksimum 4 cm) 2,5 cm (maksimum 4 cm) 2,5 cm (maksimum 4 cm) 2,5 cm (maksimum 4 cm) 

Setiap lembar dari uraian dan klaim Setiap lembar dari uraian dan klaim Setiap lembar dari uraian dan klaim Setiap lembar dari uraian dan klaim 
diberi nomor urut diberi nomor urut diberi nomor urut diberi nomor urut di di di di bagian tengah bagian tengah bagian tengah bagian tengah 

atas.atas.atas.atas.

Di pinggir kiri dari pengetikan Di pinggir kiri dari pengetikan Di pinggir kiri dari pengetikan Di pinggir kiri dari pengetikan 
uraian dan klaim, setiap lima baris uraian dan klaim, setiap lima baris uraian dan klaim, setiap lima baris uraian dan klaim, setiap lima baris 
harus diberi nomor baris yang harus diberi nomor baris yang harus diberi nomor baris yang harus diberi nomor baris yang 
selalu dimulai dari awalnya tiap selalu dimulai dari awalnya tiap selalu dimulai dari awalnya tiap selalu dimulai dari awalnya tiap 
halaman baru. halaman baru. halaman baru. halaman baru. 

Pengetikan harus dilakukan Pengetikan harus dilakukan Pengetikan harus dilakukan Pengetikan harus dilakukan 
dengan menggunakan warna dengan menggunakan warna dengan menggunakan warna dengan menggunakan warna 

hitam, dengan ukuran antara baris hitam, dengan ukuran antara baris hitam, dengan ukuran antara baris hitam, dengan ukuran antara baris 
1,5 spasi dan dengan huruf yang 1,5 spasi dan dengan huruf yang 1,5 spasi dan dengan huruf yang 1,5 spasi dan dengan huruf yang 

ukuran tinggi minimum huruf ukuran tinggi minimum huruf ukuran tinggi minimum huruf ukuran tinggi minimum huruf 
besarnya adalah 0,21 cm. besarnya adalah 0,21 cm. besarnya adalah 0,21 cm. besarnya adalah 0,21 cm. 

TandaTandaTandaTanda----tanda dengan garis, rumustanda dengan garis, rumustanda dengan garis, rumustanda dengan garis, rumus----
rumus kimia atau matematika dan rumus kimia atau matematika dan rumus kimia atau matematika dan rumus kimia atau matematika dan 
tandatandatandatanda----tanda tertentu dapat ditulis tanda tertentu dapat ditulis tanda tertentu dapat ditulis tanda tertentu dapat ditulis 
dengan tangan atau dilukis. dengan tangan atau dilukis. dengan tangan atau dilukis. dengan tangan atau dilukis. 
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Gambar harus dibuat dengan tinta Gambar harus dibuat dengan tinta Gambar harus dibuat dengan tinta Gambar harus dibuat dengan tinta 

hitam pada kertas gambar putih dan hitam pada kertas gambar putih dan hitam pada kertas gambar putih dan hitam pada kertas gambar putih dan 

kertas kalkir tidak berwarna, masingkertas kalkir tidak berwarna, masingkertas kalkir tidak berwarna, masingkertas kalkir tidak berwarna, masing----

masing dengan ukuran Amasing dengan ukuran Amasing dengan ukuran Amasing dengan ukuran A----4 yang 4 yang 4 yang 4 yang 

berat minimumnya 100 gram.berat minimumnya 100 gram.berat minimumnya 100 gram.berat minimumnya 100 gram.

2,5 cm 2,5 cm 2,5 cm 2,5 cm 

1,0 cm 1,0 cm 1,0 cm 1,0 cm 

2,5 cm 2,5 cm 2,5 cm 2,5 cm 
1,5 cm1,5 cm1,5 cm1,5 cm

Seluruh dokumen permintaan paten Seluruh dokumen permintaan paten Seluruh dokumen permintaan paten Seluruh dokumen permintaan paten 
harus dapat didokumentasikan harus dapat didokumentasikan harus dapat didokumentasikan harus dapat didokumentasikan 
dengan mudah. dengan mudah. dengan mudah. dengan mudah. 

Pengujian permintaan paten harus Pengujian permintaan paten harus Pengujian permintaan paten harus Pengujian permintaan paten harus 
dilakukan dalam rangkap 3 (tiga) dilakukan dalam rangkap 3 (tiga) dilakukan dalam rangkap 3 (tiga) dilakukan dalam rangkap 3 (tiga) 
kecuali bila ditentukan lain, 2 (dua) kecuali bila ditentukan lain, 2 (dua) kecuali bila ditentukan lain, 2 (dua) kecuali bila ditentukan lain, 2 (dua) 
rangkap di antara 3 (tiga) rangkap rangkap di antara 3 (tiga) rangkap rangkap di antara 3 (tiga) rangkap rangkap di antara 3 (tiga) rangkap 
tersebut harus merupakan dokumen tersebut harus merupakan dokumen tersebut harus merupakan dokumen tersebut harus merupakan dokumen 
asli. asli. asli. asli. 

Setiap istilah yang digunakan Setiap istilah yang digunakan Setiap istilah yang digunakan Setiap istilah yang digunakan 
dalam uraian, klaim dan abstrak dalam uraian, klaim dan abstrak dalam uraian, klaim dan abstrak dalam uraian, klaim dan abstrak 

dan gambar harus sama. dan gambar harus sama. dan gambar harus sama. dan gambar harus sama. 
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Judul Invensi

Singkat dan jelas
menggambarkan

bidang teknik

Menggambarkan
dan mewakili
invensi yang 
diungkapkan

Tidak boleh
berupa

iklan/pujian

Tidak boleh
memuat merek

dagang



Bidang Teknik Invensi

Mencakup pengertian dalam judul

Memudahkan penelusuran

Biasanya ditulis dalam bentuk:

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

• “Invensi ini berkaitan dengan……..”



Latar Belakang Invensi

Mengungkapkan prior art terdekat

• Kelemahan-kelemahannya

Mengungkapkan kelebihan-kelebihan invensi

Diperlukan untuk pemahaman, penelusuran
dan pemeriksaan invensi



Ringkasan Invensi

Mengungkapkan invensi secara umum

Kadang-kadang memuat juga tujuan invensi

Dimaksudkan untuk mengindikasikan fitur-fitur
(features) esensial 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. 



Uraian Singkat Gambar

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 

Dapat juga dijelaskan gambar dari prior art



Uraian Singkat Gambar
Contoh:

Gambar 1 mengilustrasikan penampang dari alat penghemat 
bahan bakar minyak menurut invensi ini sehingga tampak 
komponen-komponen bagiannya.

Gambar 2 merupakan 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.



Uraian Lengkap Invensi
� Harus memenuhi persyaratan informasi

� Informasi yang dijelaskan harus lengkap/cukup sehingga
memungkinkan orang yang ahli di bidangnya dapat
melaksanakannya

� Dijelaskan satu cara terbaik (best mode) untuk melaksanakan
invensi

� Penulisan istilah, ukuran, simbol, dan tanda harus konsisten

� Penulisan ukuran sebaiknya dengan menggunakan Sistem
Internasional



Abstrak
� Ringkasan dari pokok-pokok penjelasan deskripsi, klaim atau 

gambar 

� Ditulis secara singkat (tidak lebih 200 kata)

� Bisa memasukkan : rumus kimia atau matematika, formula, 
tabel, dan gambar jika ada

� Tidak mengandung pernyataan spekulatif 

� Tidak mengandung pernyataan melebihkan

� Harus mengandung pernyataan yang menunjukkan bidang 
teknik invensi



Eksplorasi Gambar dan Perwujudan
� Sangat efisien dan efektif dalam memberikan informasi 
�Satu gambar = ribuan kata/pengertian 

�Gambar dapat dianalogikan = peta 

� Penulisan informasi lebih terfokus/terarah 

� Gambarlah bagian pokok invensi yang diklaim, yang tidak 
diklaim tidak perlu digambar
� Invensi mengenai “Sistem Penggerak Mobil Listrik”

�Roda, rem, rangka bodi, rangka mesin, dan lampu tidak perlu digambar

� Gambar berupa gambar teknik tanpa skala
�Hanya tanda yang berupa huruf atau angka yang dicantumkan



Klaim
� Hal yang paling penting pada spesifikasi 

permohonan paten

� Mengungkapkan batas-batas lingkup invensi 

� Harus didukung oleh deskripsi

� Tidak boleh lebih luas dari deskripsi

� Nyatakan secara tegas dalam bahasa dan 
istilah yang lazim digunakan dalam 
penguraian di bidang teknologi

� Diungkapkan dengan jelas dan singkat

� Tidak boleh memuat gambar/grafik

� Boleh memuat tabel, rumus kimia atau 
matematika

BAGIAN PERMOHONAN PATEN YANG MENGGAMBARKAN INTI INVENSI YANG DIMINTAKAN PERLINDUNGAN HUKUM 
(Pasal 24 ayat (2) huruf h) 



Klaim
� Jika permohonan paten disertakan dengan gambar, maka dalam klaim dapat ditambahkan

tanda-tanda, baik berupa huruf atau angka yang mengacu pada gambar yang ditulis secara
seragam diantara tanda kurung. 

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

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

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



Cara Penulisan Klaim ((((PasalPasalPasalPasal 25 PP No. 34 25 PP No. 34 25 PP No. 34 25 PP No. 34 TahunTahunTahunTahun 1991)1991)1991)1991)

� Klaim dapat ditulis dalam dua bagian:

� Klaim TIDAK ditulis dalam dua bagian:

Klaim hanya memuat pernyataan tunggal yang menjelaskan inti invensi
(Klaim Mandiri/ klaim utama)

a.

Preambul Klaim

� Judul (diambil dari judul invensi)

� Feature (ciri-ciri) invensi sebelumnya (prior art)

b.

Dicirikan oleh

� Gabungan atau interaksi antara ciri-ciri prior art dengan ciri-ciri invensi

atau

� Ciri-ciri invensi sebagai hal yang lain dari prior art



Strategi yg perlu dipertimbangkan

One Part Claim 

(American Style)

• Tidak ada prior art

• Prior art tidak diketahui

Two Part Claim 

(European Style)

• Ada prior art

• Memperjelas posisi invensi

• Memudahkan pemeriksaan

• Memperkuat klaim induk



Klaim

Klaim Mandiri

• TIDAK tergantung dengan
klaim-klaim lainnya

Klaim Turunan

• Tergantung klaim yang 
diacunya



Struktur Klaim Mandiri

- Elemen-elemen

- Tahapan-tahapan

- Hubungan-hubungan yang membentuk
bagian dari kombinasi yang diklaim yang 
dianggap sebagai bahan yang baru atau
bagian yang disempurnakan/dikembangkan

- Bagian akhir dari suatu struktur klaim

- Terletak setelah bagian penghubung

- Memuat fitur-fitur atau bagian-bagian
invensi yang dimintakan perlindungan
hukum

Body of Claim

- Terletak setelah preamble

- Fungsinya untuk menghubungkan
preamble dengan badan klaim

Contoh: “yang terdiri dari”, “yang 
terbuat dari”, “yang mengandung”, 
“yang mencakup”, “yang pada
dasarnya terdiri”, dll

Connecting Part

- Penjelasan umum dari invensi

- Bagian atau statement pembuka dari 
suatu klaim

- Fungsinya, untuk memberi nama atau 
menjelaskan hal yang akan diklaim

- Terletak di bagian awal dari klaim

- Boleh singkat atau panjang

- Harus sesuai dengan invensi yang 
diuraikan dalam deskripsi, misal invensi 
yang diuraikan dalam deskripsi adalah 
mengenai “sepeda motor”, maka 
preamble klaimnya tidak boleh “ditulis 
“suatu kendaraan”

Preamble



Dilema Drafting Paten

� Klaim terlalu sempit (terminologi, fitur-fitur)

- invensi dapat digunakan kompetitor

� Klaim terlalu luas (covering prior art)

- Dapat berarti tidak ada perlindungan sama sekali

� Klaim tidak didukung oleh Deskripsi

- ini dapat terjadi dan harus dihindari

� Tidak mengklaim seperti yang diinginkan klaim

� Mengklaim apa yang tidak digunakan atau dibutuhkan
klaim

Klaim tepat

Suatu seni yang

memerlukan
imajinasi yang 

kuat



Contoh Klaim (Kesatuan Invensi)
� produk, proses pembuatan produk dan penggunaan produk 

tersebut. 

� proses dan peralatan khusus dirancang untuk melaksanakan 
proses tersebut. 

� produk, proses yang secara khusus digunakan untuk pembuatan 
produk itu dan peralatan untuk melaksanakan proses pembuatan 
produk tersebut. 



Contoh Klaim

Klaim yang merupakan satu kesatuan 

invensi 

Klaim yang TIDAK merupakan satu

kesatuan invensi

1. Alat yang memiliki fitur A, B dan C. 

2. Alat sesuai dengan klaim 1 dengan fitur D. 

3. Alat sesuai dengan klaim 1 dengan fitur E. 

4. Alat sesuai dengan klaim 1 dengan fitur F. 

1. Alat yang memiliki fitur A, B, C dan D. 

2. Alat yang memiliki fitur A, B, C dan E. 

3. Alat yang memiliki fitur A, B, C dan F.



Contoh Klaim
Klaim

1. Suatu cangkir yang dibuat dari logam. 

2. Cangkir sesuai dengan klaim 1, dimana logam adalah logam yang tidak mengandung besi. 

3. Cangkir sesuai dengan klaim 2, dimana logam adalah aluminium. 

LOGAM

Alumunium Tembaga

Stainless Steel

Klaim 1

Klaim 3



Contoh Klaim

� Suatu komposisi anti penuaan yang terdiri dari senyawa A dan 
senyawa B. 

� Suatu komposisi anti penuaan yang mengandung senyawa A, 
senyawa B. 

� Suatu komposisi anti penuaan yang pada dasarnya terdiri dari
senyawa A, senyawa B. 



Contoh two-part claim

1. Suatu proses pembuatan obat yang meliputi tahap-tahap: 

a) mereaksikan senyawa A dengan senyawa B; 

b) mendinginkan hasil yang diperoleh dari tahap a) selama 3-9 
jam pada suhu ruangan,  

dicirikan bahwa perbandingan senyawa A terhadap senyawa B 
adalah 1:5. 



Contoh Klaim
1. Suatu alat berbentuk selongsong yang 

mencakup : 

a) suatu bagian bawah (10); 

b) suatu bagian fleksibel (20) yang 
salah satu ujungnya terhubung ke
ujung bagian bawah (10) tersebut; 
dan

c) suatu bagian atas (30) yang 
terhubung ke ujung lainnya dari
bagian fleksibel (20) tersebut.



Contoh Kasus Klaim



Klaim 1

1. Suatu kombinasi botol dan sedotan yang

terdiri dari:

suatu badan botol (1) yang bagian atasnya

terbuka untuk memasukkan minuman ke dalam botol

bagian bawah, dan

sebuah sedotan (11) yang ditempatkan di samping

badan botol yang mempunyai bagian ujung bawah yang

berhubungan dengan bagian bawah dari botol sebagai

jalan masuk ke dalam botol, sedotan itu memiliki

ujung bagian atas (12) yang digunakan untuk minum.



Klaim 2

2. Suatu kombinasi botol dan sedotan

sebagaimana klaim 1, dimana sedotan (11) memiliki

bagian yang fleksibel (14) dan sehingga bagian

atasnya dapat ditekuk.



3. Suatu kombinasi

botol dan sedotan

sebagaimana klaim 2,

dimana badan botol (1)

memiliki penutup (2) di

bagian atasnya yang dapat

dibuka, penutup (2) ini

termasuk juga dengan

penahan (21) untuk menahan

bagian atas sedotan (13).

Klaim 3



Klaim 4

4. Suatu kombinasi botol dan sedotan

sebagaimana klaim 3, dimana tutup (12) yang

ditempatkan di atas sedotan mempunyai alur atau

lekukan yang berada di antara bagian atas dan

tutup sedotan.



Perwujudan Lain

Antisipasi kemungkinan perwujudan

lain yang dapat menjadi celah bagi

kompetitor untuk menghasilkan

invensi yang sama.



TERIMA KASIH
FOR MORE INFORMATION,  PLEASE CONTACT US!

DIAH ANGGRAENI  JATRANINGRUM

PUSAT INOVASI L IPI

d iah010@lipi .go. id


