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PEMOHON PATEN

pemohon adalah pihak yang 

mengajukan permohonan paten. 

pemohon dapat berupa: 
•orang atau 

•badan hukum seperti perusahaan yang 
berbadan hukum. 
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Pendaftaran Paten

• Untuk dapat didaftarkan perlu dibuatkan suatu
penyusunan spesifikasi paten yang akan didaftarkan
ke kantor Paten berupa Judul, Bidang Teknik Invensi, 
Latar Belakang Invensi, Uraian Ringkas Invensi, 
Uraian singkat Gambar, Uraian Lengkap Invensi, 
Klaim, beserta Abstrak

• Dengan terlampirnya gambar dan uraian .



LANGKAH INVENTIF

”invensi yang tidak dapat diduga sebelumnya oleh orang 
yang memiliki keahlian tertentu di bidang teknik yang 

sesuai dengan pemecahan masalah teknik dari 
permohonan yang diperiksa substantifnya” 

Penilaian suatu invensi tidak dapat diduga oleh orang yang memiliki
keahlian teknik sesuai bidang teknik permohonan yang diajukan harus
dilakukan dengan memperhatikan keahlian yang sudah ada pada saat
tanggal permohonan diajukan atau telah ada pada saat diajukan
permohonan pertama dalam hal permohonan diajukan dengan hak
prioritas.
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DEFENISI KLAIM

Klaim adalah bagian dari 
Permohonan yang menggambarkan 
inti Invensi yang dimintakan 
perlindungan hukum, yang harus 
diuraikan secara jelas dan harus 
didukung oleh deskripsi.



6

FUNGSI KLAIM

Untuk menentukan lingkup 
perlindungan hukum yang 
diberikan oleh Negara kepada 
Pemohon terhadap Invensinya.
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JENIS-JENIS KLAIM

Hanya ada 2 (dua) jenis klaim:

• Klaim-klaim Produk untuk suatu entitas 
fisik (benda): Peralatan, Alat, Sistem, 
Senyawa, Komposisi.

• Klaim-klaim Proses untuk suatu aktivitas: 
Proses, Metode.
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INTERPRETASI KLAIM

Klaim harus jelas secara 
individual dan keseluruhannya, 
karena klaim menentukan 
subject-matter apa yang 
diinginkan untuk dilindungi.



9

KATEGORI KLAIM HARUS JELAS

• Klaim harus jelas ditetapkan

• Klaim-klaim juga harus dibedakan diantara 
klaim-klaim tersebut dengan fitur-fitur dari 
teknologi terdahulu

• Fitur-fitur teknologi terdahulu ini dapat 
merupakan fungsinya dan juga strukturnya
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KATEGORI KLAIM HARUS JELAS (Lanj’t)

• Klaim produk tidak dapat dibedakan dari 
teknologi terdahulu dengan fitur-fitur dari 
metode penggunaan produk tersebut

• Sebaliknya suatu Klaim metode harus dapat 
dibedakan dari teknologi terdahulu dengan 
tahap-tahap atau ciri-ciri metode

• Jika tidak, maka Klaim dapat dianggap ditarik 
kembali karena dianggap tidak jelas



Teknik pendaftaran Patent

• Patent siap produksi

• Tidak banyak tapi dibutuhkan pasar

• Ada trend pengembangan riset pasca produksi

• Peluang didaftarkan di berbagai negara



Pendaftaran Patent 

• Menyertakan Judul, Bidang Teknik Invensi, 
Latar Belakang Invensi, Uraian Ringkas Invensi, 
Uraian singkat Gambar, Uraian Lengkap
Invensi, Klaim, beserta Abstrak .

• Mengisi formulir pendaftaran patent

• Membayar biaya pendaftaran paten

• Membayar biaya pemeriksaan subtantif

file:///E:/HKI/Formulir Pendaftaran/Paten/form_permohonan_paten_2.pdf
file:///E:/HKI/Formulir Pendaftaran/Paten/form_permohonan_paten_2.pdf
file:///E:/HKI/Formulir Pendaftaran/Paten/form_permintaan_substantif_paten.pdf
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FUNGSI MEREK

• Tanda pengenal barang/jasa yang diproduksi 
dan/atau diperdagangkan;

• Alat Promosi;

• Jaminan atas Kwalitas barang/jasa;

• Menunjukkan asal barang/jasa yang diproduksi 
dan/atau diperdagangkan.



FUNGSI PENDAFTARAN

• Sebagai dasar timbulnya atau lahirnya hak

• Sebagai alat bukti bagi pemilik yang berhak atas 
merek yg didaftarkan

• Sebagai dasar penolakan

• Sebagai dasar untuk mencegah pihak lain memakai 
merek secara melawan hak

• Memberikan rasa aman dan kepastian hukum dari 
pemegang hak atau pemilik merek



Syarat dan Tata Cara Permohonan Merek 1

• Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada 
Direktorat Jenderal dengan mencantumkan:

– tanggal, bulan, dan tahun;

– nama lengkap, kewarganegaraan dan alamat pemohon;

– nama lengkap dan alamat Kuasa apabila Permohonan diajukan melalui 
Kuasa;

– warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya 
menggunakan unsur-unsur warna;

– nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal 
Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.

• Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya.

• Surat Kuasa, jika Permohonan diajukan melalui Kuasa.

• Pemohon dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang secara bersama, 
atau badan hukum.



*Direktorat Merek - file*

Syarat dan Tata Cara Permohonan Merek 2

• Permohonan dilampiri dengan bukti pembayaran biaya.

• Dalam hal Permohonan diajukan oleh lebih dari satu Pemohon
yang secara bersama-sama berhak atas Merek tersebut, semua
nama Pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat
sebagaimana alamat mereka.

• Permohonan tersebut diatas ditandatangani oleh salah satu dari
Pemohon yang berhak atas Merek tersebut dengan melampirkan
persetujuan tertulis dari para Pemohon yang mewakilkan;

• Dalam hal Permohonan seperti tersebut diatas, diajukan melalui
Kuasa, surat kuasa untuk itu ditandatangani oleh semua pihak
yang berhak atas Merek tersebut;

file:///E:/HKI/Formulir Pendaftaran/Merek/formulir_pendaftaran_merek_n-rev.doc


Syarat dan Tata Cara Permohonan Merek 4

• Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang 
bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar 
wilayah Negara Republik Indonesia wajib diajukan 
melalui Kuasanya di Indonesia.

• Pemohon sebagaimana dimaksud diatas wajib 
menyatakan dan memilih tempat tinggal Kuasa 
sebagai domisili hukumnya di Indonesia



Syarat dan Tata Cara Permohonan Merek 5

• Permohonan dengan Hak Prioritas hrs diajukan dalam 
waktu paling lama 6 bl sejak tgl penerimaan 
permohonan yg pertama kali di negara lain anggota 
Konvensi Paris atau WTO

• Bukti prioritas dilampiri terjemahan dalam bhs 
Indonesia.

• Bukti prioritas wajib disampaikan paling lama 3 bulan 
setelah berakhirnya hak mengajukan permohonan 
dengan hak prioritas.

• Jika tidak dipenuhi permohonan tetap diproses tanpa 
hak prioriotas.



HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN 

Pemohon/pemilik atau Kuasa harus 

memperhatikan: 

a. Nama dan alamat pemohon/pemilik

merek

b. Etiket merek

c. Kelas dan jenis barang

d. Perubahan nama dan/atau alamat 

e. Pengalihan hak 



Contoh berkas pendaftaran merek

• KTP

• Kuasa

• Merek yang didaftarkan

• Permohonan pendaftaran

• Surat pernyataan

Kediri\merek manual\KTP Prayitno.jpg
Kediri\merek manual\Kuasa.pdf
Kediri\merek manual\logo sitinggil jpeg.jpg
Kediri\merek manual\logo sitinggil jpeg.jpg
Kediri\merek manual\logo sitinggil jpeg.jpg
Kediri\merek manual\logo sitinggil jpeg.jpg
Kediri\merek manual\Permintaan pendaftaran Merek De Sitinggil.pdf
Kediri\merek manual\Permintaan pendaftaran Merek De Sitinggil.pdf
Kediri\merek manual\Permintaan pendaftaran Merek De Sitinggil.pdf
Kediri\merek manual\Permintaan pendaftaran Merek De Sitinggil.pdf
Kediri\merek manual\Surat Pernyataan.pdf
Kediri\merek manual\Surat Pernyataan.pdf


Nice Klasifikasi edisi 10

• Klas barang

• Klas jasa

Kediri\Nice Classification Edisi 10 BARU.pdf
Kediri\Nice Classification Edisi 10 BARU.pdf
Kediri\Nice Classification Edisi 10 BARU.pdf
Kediri\Nice Classification Edisi 10 BARU.pdf
Kediri\Nice Classification Edisi 10 BARU.pdf
Kediri\Nice Classification Edisi 10 BARU.pdf






HAK CIPTA

• Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang 
timbul secara otomatis berdasarkan prinsip
deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan
dalam bentuk nyata tanpa mengurangi
pembatasan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.



 Mengisi formulir permohonan rangkap tiga
(lembar pertama bermeterai Rp. 6000.-);

 Setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk
satu ciptaan

 Melampiri contoh ciptaan atau penggantinya;

 Melampiri bukti pengalihan Hak Cipta;

 Melampiri Foto copi KTP atau Akta Badan Hk

 Membayar biaya permohonan pendaftaran sebesar
Rp. 1.200.000,-, kecuali program komputer sebesar
Rp. 1.400.000,- untuk setiap ciptaan;

 Permohonan diajukan langsung ke kantor
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atau
melalui Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi
Manusia.

Tata Cara dan Persyaratan Pendaftaran

file:///E:/HKI/Formulir Pendaftaran/Cipta/formulir_permohonan_hak_cipta-rev.doc
file:///E:/HKI/Formulir Pendaftaran/Cipta/formulir_permohonan_hak_cipta-rev.doc


PROSES PENDAFTARAN HAK CIPTA

Mengajukan Permohonan Ke DitJen 

HKI

Pemeriksaan Formalitas

Surat Pendaftaran 

Ciptaan

Diumumkan dalam 

Daftar Umum Ciptaan

Memenuhi 

Persyaratan

Tidak Memenuhi 

Persyaratan

Perbaikan 

Permohonan

Diperbaiki

Tidak 

Diperbaiki

Dianggap Ditarik 
Kembali



Berkas pendaftaran cipta manual

• KTP

• Kuasa

• Permohonan

• Pengalihan

• Pernyataan

• Sertipikat

Kediri\cipta manual\KTP Prof. Ishom.jpg
Kediri\cipta manual\Kuasa Cipta.pdf
Kediri\cipta manual\Permohonan Ishomuddin.pdf
Kediri\cipta manual\Surat Pengalihan Hak Cipta.pdf
Kediri\cipta manual\Surat Pernyataan.pdf
Kediri\cipta manual\Sertifikat Prof. Dr. H.Ishomuddin.pdf


Berkas pendaftaran online

• Kuasa
• Badan hukum
• Ktp
• Npwp
• Pernyataan
• Buku
• Pengalihan
• Bukti efiling
• Form isian
• Sertifikat

Kediri\cipta online\1. Kuasa Cipta Ni'matuzahroh.pdf
Kediri\cipta online\1. Kuasa Cipta Ni'matuzahroh.pdf
Kediri\cipta online\2. Badan Hukum UMM.pdf
Kediri\cipta online\2. Badan Hukum UMM.pdf
Kediri\cipta online\2. Badan Hukum UMM.pdf
Kediri\cipta online\3. KTP Pencipta, KTP dan SK Pengangkatan Pemegang Hak Cipta.pdf
Kediri\cipta online\4. NPWP UMM.pdf
Kediri\cipta online\5. Surat Pernyataan Ni'matuzahroh.pdf
Kediri\cipta online\5. Surat Pernyataan Ni'matuzahroh.pdf
Kediri\cipta online\6. Buku observasi dalam psikologi.pdf
Kediri\cipta online\6. Buku observasi dalam psikologi.pdf
Kediri\cipta online\7. Surat Pengalihan Ni'matuzahroh.pdf
Kediri\cipta online\7. Surat Pengalihan Ni'matuzahroh.pdf
Kediri\cipta online\Bukti Efilling.docx
Kediri\cipta online\Bukti Efilling.docx
Kediri\cipta online\Bukti Efilling.docx
Kediri\cipta online\Bukti Efilling.docx
Kediri\cipta online\Form isian.docx
Kediri\cipta online\Form isian.docx
Kediri\cipta online\Sertifikat Ni'matuzzahroh.pdf
Kediri\cipta online\Sertifikat Ni'matuzzahroh.pdf


CONTOH FORMULIR PENDAFTARAN (1)



CONTOH FORMULIR PENDAFTARAN (2)



CONTOH FORMULIR PENDAFTARAN (3)
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