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Oleh: 

Adi Supanto 
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Sifat dan Karateristik: 

 Hak Eksklusif diberikan oleh Negara  

     (Granted by the State) 

 Hak Individu/Privat (Private Right) 

 Teritoratif dan batas waktu pelindungan 

HAKI:  

“Hak eksklusif yang timbul hasil kemampuan 

intelektualnya, daya cipta, karsa, rasa manusia yang 

menghasilkan suatu proses atau produk barang 

dan/atau jasa yang berguna bagi manusia itu sendiri” 
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Latar Belakang Pelindungan 
 Antara Lain: 

• Menghargai Karya Intelektual Orang Lain; 

• HKI Mempunyai Nilai Ekonomi yang dipetik hasilnya, dan dapat 
menjadi sumber pendapatan bagi pemiliknya; 

• Meningkatkan gairah para Pencipta, Inventor, Kreator, dan Dunia 
Usaha; 

• Meningkatkan Kualitas SDM;  

• Meningkatkan Perekonomian Bangsa; 

• Dapat menciptakan lapangan kerja; 

• Menumbuhkan Investasi; 

• Meningkatkan kredibilitas dan citra lembaga penelitian dan 
perguruan tinggi, potensi meningkatkan kewira-usahaan, bagi 
para peneliti dan institusinya; 

• HKI, khususnya paten dapat menjadi sumber inspirasi riset kreatif 
yang bernilai komersial.  
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PENGATURAN HKI DI INDONESIA 

 

Pembeda 

Hak Cipta 

dan Hak 

Terkait 

Desain 

Industri 

Desain 

Tata Letak 

Sirkuit 

Terpadu 

Rahasia 

Dagang 

Paten Merek Perlindungan

Varietas 

Tanaman 

UU UU 28/2014 UU 31/2000 UU 32/2000 UU 30/2000 UU 13/2016 UU 20/2016 UU 29/2000 

Subyek Pencipta & 

Pemilik Hak 

Terkait 

Pendesain Pendesain 

DTLST 

Pemilik 

Rahasia 

Dagang 

Inventor Pemilik Merek Pemulia 

Tanaman 

Obyek Ciptaan: IP, 

Seni, sastra, 

& Produk hak 

terkait 

Penampilan  

produk  

Desain  tata 

letak IC 

Informasi: 

teknologi/bis

nis rahasia  

Invensi: 

proses, 

produk 

Tanda/Simbol 

dagang (barang 

& jasa) 

Varietas 

Tanaman 

Sistem 

Pelindungan 

Deklaratif Konstitutif Konstitutif Otomatis Konstitutif Konstitutif  Konstitutif 

 

Syarat 

Substantif 

Orisinalitas Kebaruan Orisinalitas Informasi 

Teknologi/bis

nis bernilai 

ekonomi dan 

dirahasiakan 

Kebaruan, 

Langkah 

inventif, dapat 

diterapkan 

dalam Industri 

Memiliki daya 

pembeda dalam 

perdagangan 

Baru, unik, 

seragam, stabil, 

dan diberi 

penamaan 

Jangka Waktu 

Pelindungan 

Selama hidup 

Pencipta + 70 

tahun 

10 tahun (sejak 

tgl 

penerimaan) 

10 tahun  

sejak 

didaftar/di-

eksploitasi 

Tanpa batas 

waktu, selama 

masih dijaga 

rahasianya 

10 thn (Paten 

Sederhana) 

20 thn (Paten 

Biasa) 

10 tahun sejak 

tanggal 

penerimaan 

dan dapat 

diperpanjang 

20 thn (tanaman 

musiman) 

25 thn (tanaman 

tahunan) 

Sanksi Pidana Denda  max. 

4M, Penjara 

max. 10 

tahun 

Denda max. 

300jt, Penjara 

max. 4 tahun 

Denda max. 

300jt, 

Penjara 

max. 3 

tahun 

Denda max. 

300jt, Penjara 

max. 2 tahun 

(P) Denda max 

1M, Penjara 

max. 4 tahun 

(PS) Denda 

max. 500jt, 

Penjara max. 2 

tahun 

Denda max. 

2M, Penjara 

max. 5 tahun 

Denda max. 2,5 

M, Penjara max. 

7 tahun 
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SISTEM PELINDUNGAN HKI 

Sistem 

  Hak Cipta 

(Deklaratif) 

Paten, 
Merek, 
Desain 
Industri 
(Konstitutif) 

 Tidak Ada Kepastian Hukum untuk 
pendaftaran 

 Pelindungan Secara Otomatis 

 Pendaftaran Tidak Menimbulkan Hak 

 Ada Kepastian Hukum untuk 
pendaftaran dengan bukti sertifikat. 

 Pelindungan Tidak Secara Otomatis. 

 Pendaftaran Menimbulkan Hak. 



Dasar Hukum Sistem Paten 

1. UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten; 

2. PP Nomor 45 Tahun 2016 tentang Jenis Dan Tarif 

Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku 

Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 

3. PP Nomor 36 tahun 2018 tentang Pencatatan Lisensi 

Kekayaan Intelektual; 

4. Permenkumham Nomor 15 tahun 2018 tentang 

Pelaksanaan Paten oleh Pemegang Paten. 

5. Permenkumham Nomor 38 tahun 2018 tentang 

Permohonan Paten. 

6. Permenkumham Nomor 39 tahun 2018 tentang Tata 

cara Pemberian Lisensi Wajib. 

7. Permenkumham Nomor 3 tahun 2019 tentang 

Komisi Banding. 



Konsideran Undang-Undang Paten 

a. Paten mempunyai peranan strategic dalam mendukung 

pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum; 

b. Perkembangan teknologi dalam berbagai bidang telah 

sedemikian pesat sehingga diperlukan peningkatan 

pelindungan bagi inventor dan pemegang paten; 

c. Peningkatan pelindungan paten sangat penting bagi 

inventor dan pemegang paten karena dapat memotivasi 

inventor untuk meningkatkan hasil karya, baik secara 

kuantitas maupun kualitas untuk mendorong kesejahteraan 

bangsa dan negara serta menciptakan iklim usaha yang 

sehat. 
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PENGERTIAN PATEN 

Hak Eksklusif 

Yang 

diberikan 

oleh Negara 

Inventor atas 

hasil Invensinya 

Selama waktu tertentu (20 atau 10 Tahun) 

Melaksanakan sendiri atau 

memberikan persetujuan kepada 

pihak lain untuk melaksanakan hak 

tersebut. 
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PENGERTIAN INVENSI 

Ide Inventor 
Pemecahan 

Masalah spesifik 

bidang Teknologi 

Produk atau 

Proses 

Penyempurnaan dan pengembangan 

Produk atau Proses  



JENIS PATEN 
NO. KETERANGAN PATEN PATEN SEDERHANA 

01 JUMLAH KLAIM PATEN  1 INVENSI ATAU LEBIH 

YANG MERUPAKAN SATU 

KESATUAN INVENSI 

1 INVENSI 

02 MASA PELINDUNGAN PATEN 20 TAHUN (SEJAK 

TANGGAL PENERIMAAN 

PERMOHONAN PATEN) 

10 TAHUN (SEJAK TANGGAL 

PENERIMAAN PERMOHONAN 

PATEN) 

03 PENGUMUMAN PERMOHONAN 

PATEN 

18 BULAN SETELAH 

TANGGAL PENERIMAAN 

3 BULAN SETELAH TANGGAL 

PENERIMAAN 

04 JANGKA WAKTU MENGAJUKAN 

KEBERATAN 

6 BULAN TERHITUNG 

SEJAK DIUMUMKAN 

3 BULAN TERHITUNG  

SEJAK DIUMUMKAN 

05 PEMERIKSAAN SUBTANTIF KEBARUAN, 

MENGANDUNG LANGKAH 

INVENTIF,  DAPAT 

DITERAPKAN DALAM 

INDUSTRI 

KEBARUAN, 

DAPAT DITERAPKAN DALAM   

INDUSTRI 

06 LAMA PEMERIKSAAN 

SUBTANTIF 

36 BULAN TERHITUNG 

SEJAK TGL PENERIMAAN 

PERMOHONAN 

PEMERIKSAAN SUBTANTIF 

24 BULAN TERHITUNG SEJAK 

TGL PENERIMAAN 

PERMOHONAN 

PEMERIKSAAN SUBTANTIF 

07 OBYEK PATEN PRODUK ATAU PROSES PRODUK ATAU ALAT, PROSES 

YANG SEDERHANA 10 



   

DASAR PERTIMBANGAN PEMBERIAN PATEN: 

 

HASIL PEMERIKSAAN ADMINISTRATIF; 

OPOSISI ATAS PENGUMUMAN PERMOHONAN 
PATEN; 

HASIL PEMERIKSAAN SUBSTANTIF; 

 PENGECUALIAN PATEN. 
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Persyaratan Substantif dalam 
Pemberian Paten (Pasal 3): 

• Invensi yang baru (Novel) jika pada Tanggal 
Penerimaan, Invensi tersebut tidak sama dengan 
teknologi yang diungkapkan sebelumnya. 

• Invensi yang mengandung langkah  inventif 
(Inventive Step Invention) jika Invensi tersebut bagi 
seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di 
bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat 
diduga sebelumnya 

• Invensi yang dapat diterapkan dalam industri 
(Industrial Application) jika Invensi tersebut dapat 
dilaksanakan dalam industri sebagaimana 
diuraikan dalam Permohonan. 



13 

Strategi: Pro dan Kontra Persyaratan 
Substantif dalam pemberian Paten Sederhana 

• Tidak adanya kriteria nilai kegunaan praktis yang tertuang dalam 
norma pasal, berdampak terhadap banyaknya permohonan paten 
sederhana bentuk produk berupa mekanik, elektro, maupun 
farmasi, dikarenakan prosesnya mudah, cepat, dan hanya nilai 
kebaharuan. 

• Adanya kriteria “pengembangan produk atau proses yang ada” 
justru menimbulkan kerancuan, dimana banyak invensi-invensi 
yang pada dasarnya sama tetap diberikan pelindungan Paten 
Sederhana dan tidak dapat membedakan apakah invensi tersebut 
seharusnya didaftarkan dalam bentuk perlindungan “Paten” atau 
“Paten Sederhana”.  

• Oleh karena itu, perlu menambahkan ketentuan nilai kriteria 
kegunaan praktis sebagai kriteria utama dari pemberian Paten 
Sederhana dan menghapuskan kriteria pengembangan 
produk/proses.  

• Jadi pemeriksaan substantif ada 3 (tiga) unsur: “Baru”- “Kegunaan 
Praktis” – “Dapat diterapkan dalam industri”. 



Invensi Tidak Mencakup (Pasal 4): 

a. kreasi estetika; 

b. skema; 

c. aturan dan metode untuk melakukan kegiatan: 

1. yang melibatkan kegiatan mental; 

2. permainan; dan 

3. bisnis. 

d. aturan dan metode yang hanya berisi program komputer; 

e. presentasi mengenai suatu informasi; dan 

f.  temuan (discovery) berupa: 

1. penggunaan baru untuk produk yang sudah ada 
dan/atau dikenal; dan/atau 

2. bentuk baru dari senyawa yang sudah ada yang tidak 
menghasilkan peningkatan khasiat bermakna dan 
terdapat perbedaan struktur kimia terkait yang sudah 
diketahui dari senyawa. 



Strategi: Pro dan Kontra Cakupan Invensi: 

Penjelasan Pasal 4 huruf d memberikan norma yang bertolak belakang 
dengan membuka (memberikan norma) pengecualian terhadap 
batasan dengan menyatakan apabila program komputer mempunyai 
karakter (instruksi2) yang memiliki efek teknis dan fungsi untuk 
menghasilkan penyelesaian masalah baik yang berwujud maupun 
yang tak berwujud merupakan Invensi yang dapat diberi paten.  

Perkembangan teknologi informasi membutuhkan adanya pelindungan 
teknologi melalui paten, sehingga membolehkan permohonan paten 
terhadap program komputer dengan syarat, kriteria tertentu, dan 
kualifikasi pembeda yang tegas dan tidak multitafsir. 

Pasal 4 huruf f UU Paten membatasi konsep pelindungan paten dengan 
menyatakan invensi yang merupakan temuan berupa penggunaan 
baru untuk produk yang sudah ada dan/atau dikenal; dan/atau bentuk 
baru dari senyawa yang sudah ada yang tidak menghasilkan 
peningkatan khasiat bermakna dan terdapat perbedaan struktur kimia 
terkait yang diketahui dari senyawa, adalah tidak merupakan invensi. 
Pasal ini secara mengecualikan penemuan yang merupakan kegunaan 
baru atau suatu produk pelindungan paten sebagai suatu invensi.  
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Paten Tidak Diberikan Untuk Invensi (Pasal 9): 

a. proses atau produk yang pengumuman, penggunaan, 
atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan, agama, ketertiban umum, atau 
kesusilaan; 

b. metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/ atau 
pembedahan yang diterapkan terhadap manusia 
dan/atau hewan; 

c. teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan 
matematika; 

d. makhluk hidup, kecuali jasad renik; atau 

e. proses biologis yang esensial untuk memproduksi 
tanaman atau hewan, kecuali proses nonbiologis atau 
proses mikrobiologis. 



Subjek Paten 

(1) Pihak yang berhak memperoleh 
Paten adalah Inventor atau Orang 
yang menerima lebih lanjut hak 
Inventor yang bersangkutan. 

(2) Jika Invensi dihasilkan oleh beberapa 

      orang secara bersama-sama, hak atas  

      Invensi dimiliki secara bersama-sama   

      oleh para Inventor yg bersangkutan. 

(Pasal 10 UU Paten) 



Subjek Paten 

 

Kecuali terbukti lain, pihak yang 
dianggap sebagai Inventor adalah 

seorang atau beberapa orang yang untuk 
pertama kali dinyatakan sebagai  

Inventor dalam Permohonan. 

 

(Pasal 11 UU Paten) 



Subjek Paten 
(1) Pemegang Paten atas Invensi yang dihasilkan oleh Inventor dalam   

       hubungan kerja merupakan pihak yang memberikan pekerjaan,  

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku  

      terhadap Invensi yang dihasilkan, baik oleh karyawan maupun  

      pekerja yang menggunakan data dan/atau sarana yang tersedia  

      dalam pekerjaannya.  

(3) Inventor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berhak  

      mendapatkan Imbalan berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh  

      pihak pemberi kerja dan Inventor, dengan memperhatikan  

      manfaat ekonomi yang diperoleh dari Invensi dimaksud.  

(4) Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibayarkan  

      berdasarkan: a. jumlah tertentu dan sekaligus; b. persentase;  

     c. gabungan antara jumlah tertentu dan sekaligus dengan hadiah  

     atau bonus; atau d. bentuk lain yang disepakati para pihak. 



Subjek Paten 
(5) Dalam hal tidak terdapat kesesuaian 

      mengenai cara perhitungan dan penetapan   

      besarnya Imbalan, para pihak dapat  

      mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga.  

(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada  

      ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak  

      menghapuskan hak Inventor untuk tetap  

     dicantumkan namanya dalam sertifikat Paten.   

     (moral right)  

(Pasal 12 UU Paten) 



Subjek Paten 
(1) Pemegang Paten atas Invensi yang dihasilkan oleh Inventor dalam   

      hubungan dinas dengan instansi pemerintah adalah instansi  

      pemerintah dimaksud dan Inventor, kecuali diperjanjikan lain.  

(2) Setelah Paten dikomersialkan, Inventor sebagaimana dimaksud  

      pada ayat (1) berhak mendapatkan Imbalan atas Paten yang  

      dihasilkannya dari sumber penerimaan negara bukan pajak.  

(3) Dalam hal instansi pemerintah sebagai Pemegang Paten tidak  

      dapat melaksanakan Patennya, Inventor atas persetujuan  

      Pemegang Paten dapat melaksanakan Paten dengan pihak ketiga.  

(4) Terhadap pelaksanaan Paten sebagaimana dimaksud pada  

      ayat (3), selain instansi pemerintah, Inventor memperoleh Royalti     

      dari pihak ketiga yang mendapatkan manfaat ekonomi dari  

      komersialisasi Paten tersebut.  

(5) Ketentuan dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan  

      hak Inventor untuk tetap dicantumkan namanya dalam sertifikat Paten.       

                                                 (Pasal 13 UU Paten) 



HAK PEMEGANG PATEN 

 

1. Pemegang Paten dapat mengkomersialisasikan invensinya; 

2. Pemegang paten berhak untuk melaksanakan paten yang 
dimilikinya, dan melarang pihak-pihak lain tanpa seijinya 
untuk (Dalam hal paten - produk):  

 1. membuat,  

 2. menggunakan,  

 3. menjual,  

 4. mengimpor, 

      5. menyewakan,  

 6. menyerahkan, atau 

      7. menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan 
hasil produksi yang diberi paten;  
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Dalam hal paten - proses: 
  
1.Menggunakan proses produksi yang diberi 

paten untuk membuat barang dan tindakan 
lainnya  

 
2.Dalam arti sesungguhnya paten merupakan hak 

negatif  yang diberikan negara kepada inventor 
untuk melarang pihak lain menggunakan atau 
mengeksploitasi invensinya selama waktu 
tertentu terhitung sejak tanggal penerimaan 
permohonan paten.  
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KEWAJIBAN PEMEGANG PATEN 

 

1. Pemegang Paten wajib membuat produk atau 
menggunakan proses di Indonesia. 

2. Pembuatan produk atau pengguan proses 
harus menunjang transfer teknologi, 
penyerapan investasi dan/atau penyediaan 
lapangan kerja. 

3. Setiap Pemegang Paten atau penerima Lisensi 
Paten wajib membayar biaya tahunan. 
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Strategi Percepatan pemeriksaan 
substantif dan Keputusan 

 

•Pengajuan permohonan substantif diajukan 
bersama dengan pengajuan permohonan 
paten. 

•Mendorong pemeriksaan substantif 
dilakukan pada masa publikasi. 

•Pelayanan Publik Proses Pemberian Paten 
lebih Cepat. 

 
 



Manfaat Paten 

Kepamilikan hak ekslusif 

Kepastian hukum 

Kunci suskes memulai Bisnis  

Memperkuat posisi pasar 

Meningkatkan daya saing 

Kesempatan lisensi dan waralaba 

Mendorong investasi  

Strategi perencanaan perdagangan dan industri 
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Hal-hal Perlu Diperhatikan Yang Menjadi 
Strategi Inventor 

•Merahasiakan Invensinya sampai diajukan 
permohonan Paten; 

•Mengajukan Permomohan Paten; 

•Melaksanakan Paten di wilayah RI dan melakukan 
pengembangannya; 

•Membayar Biaya Tahunan setelah diberi Paten.        
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  “Fastabiqul Khoirot” 
E-mail: adisupanto@yahoo.comSyukron           


