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Short Biografi

di bidang KI 

– Sekretaris Sentra HKI UMM 2020

– Konsultan HKI RI

– Distance Learning on searching patent, WIPO 

– General course of IP, WIPO distance learning

– Japan advance training on IP, JPO 

– Pelatihan TTO, dirjen perdagangan RI 

– National patent drafting workshop in cooperation with DGIP and with the 

assistance of australian patent office.

– Pemateri wokshop dan pelatihan paten :



Apakah invensi itu?

Invensi adalah pemecahan masalah yang 
spesifik di bidang teknologi .

Unsurnya:

- Ada masalah spesifik di bidang teknologi
(problem to solve)

- Ada pemecahan atas masalah tersebut
(solution to the problem)



Syarat Invensi bisa di 

patenkan 

1. (NOVELTY): tidak pernah dibuat dan digunakan 

sebelumnya.

2. (INVENTIVE STEP): Tidak diduga oleh seseorang dengan 

keahlian tertentu di bidang teknik sebelumnya. 

3. (INDUSTRIAL APPLICABILE): Produk mampu dibuat 

berulang-ulang (massal) dengan kualitas yang sama. 

Proses mampu dijalankan / digunakan dalam praktik.



Invensi Berupa

– Produk

– Alat/peralatan : alat pertanian, trasportasi, uji kesehatan, telekomunikasi, dapur dll

– Komposisi/formula; komposisi obat obatan, kosmetik dll

– Sistem ; system pendingin solar panel dll

– Senyawa ; 

– Jasad renik

– Sofware (related invention)

– Proses : aktivitas untuk menghasilkan produk

– Produk by proses



Invensi tidak dapat dipatenkan
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– Proses atau produk yang pengumuman, penggunaan, atau

pelaksanaannya bertentangan dengan UU, ketertiban umum dan

kesusilaan.

– Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan atau

pembedahan pada manusia dan atau hewan

– Teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika

– Makhluk hidup kecuali jasad renik

– Proses biologi esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, 

kecuali non biologis atau proses mikrobiologis



Manfaat Penelusuran

– Akademisi /innovator/inventor; menghindari duplikasi, mencari

dasar pijakan riset, mengembangkan tech yang sudah ada, 

mencari perush pengembang.

– Konsultan KI : mengetahui kebaharuan paten yang akan

didaftarkan

– Pemeriksa Patent ; untuk menganalisa kebaharuan paten dan

menganalisa patenabilitas

– Perusahaan ; untuk mengetahui tech pesaing, untuk mengetahui

trend pasar, melihat peluang dan ancaman dari tech yang ada.



Tujuan Penelusuran 

– Untuk menemukan state of art (teknologi invensi 

sebelumnya) 

– Dicari dari sekumpulan dokumen secara sistematik 

menurut subject mater yang terkandung dalam 

dokumen.

– Untuk menilai kebaharuan dan langkah inventif dari 

permohonan paten 

– Untuk memulai suatu penelitian yang berbasis paten 



International Patent Classification

IPC adalah suatu saran untuk memperoleh

klasifikasi dokumen paten yang diterbitkan oleh

WIPO (World Intelektual Property Organization) dan

seragam secara Internasional sehingga menjadi

kelasifikasi paten yang bersifat universal



Tujuan Klasifikasi 

– Melakukan pengelompokan dokumen 

permohonan paten sesuai dengan bidang teknik 

invensi ke daam seksi seksi, kelas kelas, subkelas 

subkelas, grup grup utama sampai subgrup 

subgrup.



Fungsi IPC 

– Menjadi alat penelusur yang efektif untuk pencarian 

dokumen paten

– Untuk menilai kebaharuan dan mengevaluasi langkah 

inventif dokumen permohonan paten 

– Memudahkan akses pada informasi teknis dan informasi 

hukum pada dokumen paten

– Menyelidiki bidang teknologi tertentu



Dokumen paten

- Data yang terkandung dalam suatu dokumen paten, antara lain:

- Judul

- Bidang Teknik Invensi 

- Latar Belakang Invensi 

- Ringkasan Invensi

- Uraian singkat gambar (Kalau ada)

- Uraian lengkap

- Klaim

- Abstrak 

- Gambar (kalau ada)



8 Seksi IPC



IPC

– http://www.wipo.int/classifications/ipc/en/

– Accsess the International Patent Classification 

(klik)

http://www.wipo.int/classifications/ipc/en/


Informasi kelasifikasi IPC/ECLA

– Simbol atau simbol tambahan 

– C03C (gelas)

– C04B (semen keramik

– C08L (komposisi senyawa makro molekuler organik)

– Jika kelas tidak ada maka klasifikasikan menurut penggunaannya atau 

pemakaiannya sebaliknya juga proses yang dijaankan oleh peralatan

– Barang pabrik (ban) krn tidak ada diklasifikasikan dengan tempat yang berkaitan 

dengan barang tersebut yaitu B60C



Pusat database paten indonesia

www.dgip.go.id

Penelusuran KI

Pangkalan Data KI

Paten

http://www.dgip.go.id/


Melihat fitur database paten

– EPO  Espacenet

– USPTO PatFT – AppFT

– JPO PAJ

– WIPO  Patentscope

– Lens  Lens.org

– Google  Google Patent Advance Search



Pusat database paten 

Database tidak berbayar:

- Eropa

- https://worldwide.espacenet.com/

- WIPO https://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf.   

- Japan https://www.j-
platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopEnglishPage

- Google Patents -> https://patents.google.com/advanced

- US https://www.uspto.gov/patents-
application-process/search-patents

https://worldwide.espacenet.com/
https://worldwide.espacenet.com/
https://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopEnglishPage
https://patents.google.com/advanced
https://www.uspto.gov/patents-application-process/search-patents


Strategi Penelusuran

– Temukan fokus invensi

– Identifikasi konsep kata kata kunci 

– Definisikan konsep kata kata kunci 

– Temukan alternatif kata / sinonim

– Lakukan penelusuran 

– Ulang penelusuran dengan kata sinonim 



Kata kunci 

– Sinonim  (antenna- aerial- transmitter) (mobile 

telephones-celluar telephones)

– Variasi spelling (antenna-antennae)

– Variasi dari akar kata (transmit-transmitter-transmission)

– Bentuk plural /singular (network – networks)

– Akronim (GSM – CDMA)



Penelusuran 

– Melalui :

– Kata kunci judul 

– Nama inventor atau pemilik 

– Klasifikasi IPC 

– Nomor publikasi 

– Nomor pendaftaran dll



Tip penelusuran paten 

– Spesifik pada apa yang dicari 

– Kenali kata kunci nya 

– Berfikir dan cari alternatif istilah 

penelusuran 

– Cek patent family 



Penggunaan Bolean

– Sepatu AND bola = dukumen dengan kata sepatu dan bola keduanya

– Sepatu ANDNOT bola = dokumen dengan kata sepatu tapi tanpa bola

– Sepatu OR bola = dokumen dengan kata sepatu, kata bola atau keduanya sepatu

dan bola

– Sepatu XOR bola = dokumen dengan kata Sepatu atau kata bola tapi tidak

keduanya bersamaan

– Sepatu NEAR bola = dokumen yang memiliki kata sepatu dan bola dalam jumlah

kata tertentu (contoh patenscope dengan 5 kata )



Penggunaan Bolean

– (sepatu AND kaos) OR bola = sepatu dan kaos atau bola

– Sepatu AND (kaor OR bola) = sepatu dan kaos atau

sepatu dan bola



Penggunaan bolean OR

– Untuk kata yang mempunyai banyak persamaan seperti

– transmit-transmitter-transmission

– Transmit OR transmitter OR transmission

– Bisa juga dengan transm* maka semua yang berawalan kata transm akan

muncul



Paten matematics

1. CN205851433U (A kind of high school mathematics teaching drawing 

instrument cleans device)

2. CN103650038B (Bit distribution, audio frequency Code And Decode)

3. US9424251B2 (Method for extracting semantic distance from mathematical 

sentences and classifying mathematical sentences by semantic distance, 

device therefor, and computer readable recording medium )

4. US10685054B2 (System and method for mathematics ontology extraction 

and research)



US10685054B2

System and method for mathematics 

ontology extraction and research

1. Metode penggalian konsep matematika dari representasi latihan matematika, yaitu metode 
yang terdiri dari langkah-langkah:

– mengakses setidaknya satu dokumen termasuk sejumlah representasi latihan matematika, di mana 
setiap representasi latihan matematika terdiri dari satu atau lebih representasi latihan matematika 
algoritmik, linguistik, geometris, dan grafis;

– mengekstrak setiap representasi latihan matematika untuk mengidentifikasi satu atau lebih konsep 
matematika;

– mengidentifikasi hubungan antara konsep matematika pertama dan konsep matematika kedua untuk 
mengidentifikasi pluralitas kelompok konsep;

– mengisi tabel pengoptimalan untuk mengasosiasikan setidaknya satu konsep matematika dan 
kelompok konsep dengan satu atau lebih dari pluralitas representasi latihan matematika; dan

– optimalkan tabel optimasi untuk menghilangkan redundansi.



US10685054B2

System and method for mathematics 

ontology extraction and research

2. Metode klaim 1, selanjutnya terdiri dari langkah mengidentifikasi data makna matematika 
yang akan diekstraksi dari setiap konsep matematika.

3. Metode klaim 2, dimana langkah mengidentifikasi hubungan terdiri dari langkah 
mengidentifikasi hubungan antara konsep matematika pertama atau data makna 
matematika dan data konsep matematika atau makna matematika kedua untuk 
mengidentifikasi pluralitas kelompok konsep.

4. Metode klaim 1, selanjutnya terdiri dari langkah kelompok konsep pemetaan grafis.

5. Metode klaim 4, selanjutnya terdiri dari langkah membagi kelompok konsep yang dipetakan.

6. Metode klaim 4, selanjutnya terdiri dari langkah membagi kelompok konsep yang dipetakan 
dengan pembagian topik.



US10685054B2

System and method for mathematics 

ontology extraction and research

7. Metode klaim 1, dimana hubungan antara konsep matematika pertama atau data 

makna matematika dengan konsep matematika kedua atau data makna 

matematika termasuk bagian yang tumpang tindih yang menghubungkan konsep 

matematika pertama atau data makna matematika dengan konsep matematika 

kedua atau data matematika. berarti data dalam perkembangan logis.

8. Metode klaim 7, selanjutnya terdiri dari langkah membuat indeks frase terbalik, 

setiap frase diidentifikasi berada dalam kedekatan terukur dari awal atau akhir 

salah satu pluralitas konsep matematika atau data makna matematika.

9. Metode klaim 1, dimana konsep matematika pertama adalah disagregasi dari 

konsep matematika kedua.



“BANYAK BERLATIH AKAN 

MENJADIKAN BANYAK PENGALAMAN” 

SELAMAT BERLATIH SEARCHING 

PATENT 


