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KATAPENGANTAR

.fla. Undang-undang paten pertama hadir di Indonesia tahrm 1989, permohonaa
y"T 9?lT -l?* (tolall 

Jnasih tergotong rendah. Hal ini terliha dari d*a DrektomtJenoral Hak Kekayaan lntelektual Kementrian Hukum dan Irak Asasi Manusia rahun 2009-20ll,.ruta-r4a 766 permohonan paten- Rendahnya invensi yang menghasilkan paen ada*aegeri disebabkan paten di daram negeri disebabkan banyak auir, antara tarn jurnlah peneritiyang masih relatif masih kecir, anggaran peneritian yang masih terbat.., persoa.ran prosedural-
dan persoalan kultur.

Pada sisi lain,dengan keikutsertaan Indonesia dalam WTO diperlukan harmonisasi
peraturan perUndang-Undangan pada bidang paten dengan persetr:juan TRIps. Keinginanuntuk mengaharmonisasikan rezim pden nasiona ag; ."ri. put"n intemasional danmemperbarui peraturan perlJUan dibidang paten tirus dilikukan.

fginginan untuk mengharmonisasikan dengan rezim paten intemasional dan

,-,:.:Y93Tf 31y* ,neru,n{ane-undanean di bidang paten ierus dilarokan, sehinlgoewasa rnl ada dorongan dan keinginan untuk.merevisi Undang-undang Norno, i+ funll
2001.

Secara umum persoalan paten yerg sering diternui adalah menyangL pem*aun
pa*en yang sering ditemui adalah menyangkut pemakaian paten oleh pem".i-nta,l iari lisensiw{ib, sengketa dan 

-beban 
pembuktiarq san*si ierOafa Oiarau pidan4 proses perneritcsm

l1|:nl-flo*. p".."riksaan pd.en di pengadilan, jumJah permintaan paren dan put* ."d."h_,oan oalarn negen, rnvensi dan paten berasal dari kekayaan keragaman hayati Indonesi4
biaya pemeliharaan palen, dan kesadaran up** p"-*niJ,"**iaa- u"ut u*_ a;Uiffi
paten.

. Alo1iasi Pengajar Hak K"l.1Vq Intelektual (APHKI) sebagai asosiasi profesi bgipengajar_ di bidang Kekayaan lntelektual menrpakan *uauf, Urgi p-a dosen dengan hffimengembangkan profesionalismenya serta mendorong kemfuan ada_ peog;_tangan
Hukum Kekayaan Intelekh*l . Dalam rangka mencapai 6jr* idr"Uut, A,HKI berkomitmenuntuk menyelenggarakan forum ilmiatr secara rutir yang diikut oi"t'pu.u -ggotu ar'ffi
::P pqu pemerhaii hukum yang memberikan fokus perhatiannya- bagi p-elkembangan
Hukum Kekayaan I_nielekual Indonesia.

_ Pada tahun 2015, ApHKI menyelenggarakan Konferansi Nasional dengan temaPeranan Perguruan Tinggi Datam MenghasiiLn paten neruasis penelitian. Konferensiini dilaksanakan oleh ApHKr bekerjasamidengan r"r-rt 
" 
rr"r.- universitas Hasanuddin,

lr{akassar.

Makalah-makalah terseleksi, 
_ 

yang abstraknya dimuat dalam buku ini, akandipiesentasikan oleh para presenter da'aiggota affUl -u.rpun para pemerhati hukum.Dalam forum ini diharapkan terladi.diskus d-in pertukaran p;ki;; y*g intensif yang dapatdrjadikan seb€ar sumbangan keilmuan bagi kemajuan Hukum Kekayaan Intelektual
moonesla

^,"^, llhilJl kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besamya kepada semua
prnat< 

.yang tetah mendukung pelaksana kegiatan ini. Terima kasih secara khusus kamisampaikan kepada Fakultas Hukum Universrtas Hasanuddin, Makassar yang telahmemfasilitasi dengan sangat baik bagi. terselenggaranya kegiatan'ini. Se_oga fegi-at n ;imemberikan manfaat bagi kemajuan Hukum KeklJyaan inteleitual Indone"ia.

Makassar, 3 September 2015
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Kritisi Terhadap Kesiapan perlindungan Desain Industri UMKM Jawa Timur
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M.Hum.
Asas Pertimbanganyang Jelas, Cbkup dan Rinci dalam putusan pembatala
p.aten s-{:r-hj-nadi pengadilan 

_ 
(Studi terhadap putusan i4ahkamif, ag*J

Nomor 295 K/Pdt.Sus-HaKI/2013) oleh Mohammad Isro\ S.H., C.N,. M:H.-



Ases Pc*imb*nga Yang Jebs, Cuhp Ilen Rinci
Dalam PahsalPembetelen paten Sedertaua Di pengadilan

OIeh :

Mohammad Isrolq SH., CN., MH,
(Fakultas Hukum - Universitas Muhauunadiyah Malang)

Abstrak

, . 
Suatu invensi merupakan solusi teknis permasalahan di birtang teknologi.

Invensi yang memenuhi syarat kebi,uan, meirgand'ng langkah inventif dan daf,at
diterapkan dalam industri dapat diberikan paten. Sedangkan produk atau alat yang
barudan .mempunyai kegunaanpraktis disebabkan oleh 

-benhrk, 
konfigurasi

konstruksi, atau komponennya dapat memperoleh perlindungarr hularm dalam bentuk
paten sederhana (lihat Pasal 6 UU No. 14 Tahun 2001). Suatu paten dapat digugat
pembataiannya ke Pengadilan Niaga apabila tidak memenuhi salah iatu iniur
subtantif paten, yakni kebaruan, langkah inventif dan dapat diterapkannya dalam
industn.

Perkara Paten "Bak penampung Air,, yang dimiliki oleh TAN SURYANTO
JAYA (TSJ) dengan nomor Paten S 1118, dimulai dari pengadilan Niaga di
Pengadilan Negeri Jakarta pusat pada nomor pertara: 53lpat,nt2oI2lpN. Niagal JkL
Pst. 

_ 
dengan Penggugat : Djaka Agustina @jA). penggugat (DjA) mJnuntut

pembatalan Paten slllS tersebut dikarenakan paten terseuut tiaai 6aru ketika
diajukan permohonannya. Setelah diputuskan Gugatan ditolak oleh pengadilan Niaga
Jakarta Pusat, dalam Kasasi Gugatan tersetrut dikabulkan. Namun demikian secaia
teo,, qutusan MA setidaknya memunculkan dua pertanyaanya,g akan dibahas dalam
makalah ini, yakd:

a. Apakah putusan Kasasi MA Nomor: Nomor 295 K/pdt. Sus-HaKI/2013, telah
memrat pertimbangan tertulis yang jeias, cukup dan rinci untuk perkara
pembatalan paten berdasarkan prinsip kebaruan sesuai dengan asas putusan
Pengadilan yang baik?

b. Apa sajakah yang seharusnya dimuat dalam pertimbangan teftulis putusan
Kasasi MA terkait dengan Perkara pembatalan paten berdasarkan prinsip
kebaruan, yang sesuai dengan asas putusan pengadilan yang baik?

Setelah mengkaji dari esensi invensi darisuatu paten dalam klaim paten serta
hubungannya dengan spesifikasi paten yang terdiri dari Deskripsi dan gambar, baik
berdasarkan peranran perundang+ndangan di rndonesia mauprur perbandingannya
dengan di Jepang, maka diperoleh kesimpulan bahwa putusan MA tersebut di atas
tidak memberikan pertimba,gan yang jelas, cukup dan rinci. Minimal suatu
pembatalan Paten membutuhkan pertimbangan dari 3unsur yakni: (r) Identifikasi
invensi 

_dalarn Klaim yang didukung deslripsi, (2) identifikaii invensi'pembanding
yarg ada sebelum tanggal penerimaan; dan (3) antisipasi invensi terdahulu terhadai
invensi yang disangka tidak banr yang dilakukan itas setiap satuan Klaim dari
Patenyang hendak dibatalkan



ASAS PERTIMBANGAN YANG JELAS, CUKUP DAN RINCI

DALAM PUTUSAN PEMBATALAN PATEN SEDERHANA DI PENGADILAN

(Studi terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 295 K/Pdt.Sus-HaKI/2013)

Oleh : Mohammad Isrok, SH., CN., MH.

Fakultas Hukum - Universitas Muhammadiyah Malang

1. PENDAHULUAN

Suatu invensi merupakan solusi teknis permasalahan di bidang teknologi. Invensi yang

memenuhi syarat kebaruan, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri

dapat diberikan Paten. Sedangkan produk atau alat yang barudan mempunyai kegunaanpraktis

disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya dapat memperoleh

perlindungan hukum dalam bentuk paten sederhana (lihat Pasal 6 UU No. 14 Tahun 2001). Paten

memberikan hak eksklusif untuk melaksanakan invensi yang bersangkutan selama 20 (dua

puluh) tahun, sedang Paten Sederhana hanya separuhnya, yakni 10 (sepuluh) tahun. Invensi yang

merupakan hak eksklusif dari Pemegang paten tersebut memiliki scope (ruang lingkup)

sebagaimana dituangkan dala klaim-nya. Sedangkan penafsiran dari klaim itu sendiri sesuai

dengan apa yang dijelaskan inventor dalam Deskripsi maupun dalam gambar (jika ada) yang

merupakan bagian tidakterpisahkan dari Paten yang bersangkutan.

Perkara Paten “Bak Penampung Air” yang dimiliki oleh TAN SURYANTO JAYA (TSJ)

dengan nomor Paten S 1118, dimulai dari Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

pada nomor perkara: 53/Paten/2012/PN. Niaga. Jkt. Pst. dengan Penggugat : Djaka Agustina

(DjA). Penggugat (DjA) menuntut pembatalan Paten S1118 tersebut dikarenakan paten tersebut

tidak baru ketika diajukan permohonannya. Dalam Gugatan ini DjA juga menyertakan Dirjen

HKI sebagai Turut Tergugat. Pada pokoknya DjA memformulasikan petitum pokok gugatannya

sebagai berikut:

1. Menyatakan Penggugat sebagai Pihak yang berkepentingan untuk mengajukan
gugatan pembatalan Paten Sederhana dengan nomor Paten ID S0001118 dengan
judul “Bak Penampung Air” atas namaTan Suryanto Jaya, dengan tanggal
Penerimaan paten 8 Juni 2010;

2. Menyatakan bahwa Paten Sederhana yang didaftarkan Tergugat tanggal 8 Juni 2010
dengan nomor Paten ID S0001118 tidak mempunyai unsur kebaruan sebagai syarat



diterimanya pendaftaran paten, karena sebelumnya produk tersebut sudah dijual
belikan oleh Penggugat;

3. Membatalkan Paten Sederhana dengan nomor Paten ID S0001118 dengan “judul
Bak Penampung Air” atas namaTan Suryanto Jaya, dengan tanggal Penerimaan
paten 8 Juni 2010;

4. Memerintahkan Turut tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan pengadilan
dalam perkara ini dan melaksanakan pembatalan pembatalan Paten Sederhana
dengan nomor Paten ID S0001118 dengan judul “Bak Penampung Air” atas
namaTan Suryanto Jaya, dengan tanggal Penerimaan paten 8 Juni 2010, mencatat
dan mengumumkan tentang pembatalan paten sederhana tersebut.

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan menolak pokok

Gugatan ini, demikian pula dengan eksepsi serta gugatan Rekonvensi dari Tergugat. Intinya, DjA

tidak dapat membuktikan gugatannya, dan kondisi kembali seperti semula sebelum ada gugatan.

Namun demikian, dalam tingkat kasasi  di Mahkamah Agung, permohonan Kasasi DjA

dikabulkan dan MA membatalkan Putusan PN Jakarta Pusat tersebut serta mengadili sendiri

dengan mengabulkan Gugatan DjA seluruhnya. Adapun Pertimbangan MA dalam pengambilan

putusannya didasarkan pada pertimbangan yang sangat sumir, yakni terkait dengan unsur

kebaruan sebagai unsur yang esensial dalam perolehan paten, adanya bukti (P3-D)  yang

menyatakan suatu pabrik di China telah membuat cetakan dari bak mandi yang covernya bisa

dibuka sebagaimana paten sederhana S 1118, dan hal tersebut merupakan bukti bahwa Paten

sederhana S 1118 tersebut tidak baru. Selengkapnya paragraf tersebut penulis kutip sebagai

berikut:

• Bahwa unsur yang essensial dalam perolehan hak paten adalah “unsur kebaruan
dari invensi”;

• Bahwa pendaftaran “paten sederhana” yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi
II/Termohon Kasasi I/Tergugat, pada tahun 2010, ternyata – sebelumnya – yaitu
pada tahun 2008 dan 2009 sesuai dengan bukti P3-D yang isinya antara lain
“menyatakan bahwa pabrik di Cina (Taizhou Tian You Industry & Trade Co., Ltd.)
telah membuat cetakan bak mandi yang covernya bisa dibuka untuk memenuhi
pesanan perusahaan lain, sebagaimana paten sederhana yang didaftarkan Pemohon
Kasasi II/TermohonKasasi I/Tergugat;

• Hal ini membuktikan tidak ada unsur kebaruan dalam invensi yang didaftarkan
Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I/Tergugat karena sebelumnya telah dibuat
oleh pihak lain;

Melihat pertimbangan MA tersebut, terdapat banyak pertanyaan yang kemudian sebagian karena

relevansinya diangkat menjadi permasalahan dalam makalah ini, yakni: terkait dengan

pertimbangan yang menyatakan bahwa …unsur yang essensial dalam perolehan paten adalah



unsur kebaruan dari invensi”. Pertimbangan ini menunjukkan adanya dua hal, yakni: adanya

invensi dan bahwa invensi tersebut baru. Karena atas invensi tersebut telah dikeluarkan sertifikat

Paten Sederhana (Nomor: S 1118) maka pihak yang menggugat pembatalan berdasarkan

kebaruan setidaknya harus membuktikan dua hal:

Pertama : Invensi yang di klaim dalam Paten Sederhana tersebut scope (ruang lingkup) nya

bagaimana?

a) Bagaimana penafsiran klaim paten sederhana tersebut jika dilihat dari penjelasan

dalam deskripsi dan gambar paten yang bersangkutan?Problem apa yang diatasi

solusinya oleh klaim Paten sederhana Nomor S1118 ini?

b) Apakah klaim dalam Paten Sederhana Nomor S1118 tersebut di atas dapat

terantisipasi kebaruannya oleh cetakan bak mandi yang covernya bisa dibuka

produksi Pabrik China Taizhou Tian You Industry & Trade Co., Ltd. Sebelum

Paten Sederhana S1118 tersebut diajukan permohonan patennya oleh Tan

Suryanto Jaya?

c) Apakah tidak seharusnya Putusan Pengadilan mengidentifikasi apa yang menjadi

inti invensi yang dimohonkan (diberikan) hak eksklusifnya dari Paten yang yang

dimohonkan pembatalannya?

d) Kegunaan praktis apa yang teridentifikasi dari invensi yang diberikan Paten

Sederhana Nomor S1118?

e) Apakah Kegunaan praktis yang diuraikan dalam Klaim dan didukung oleh

deskripsi serta gambar tersebut terantisipasi oleh Pernyataan Produk yang

bersangkutan?

Kedua : Apakah tidak seharunya putusan pengadilan mempertimbangkan klaim apa yang

terantisipasi kebaruannya sebelum mengambil keputusantentang pembatalan Paten yang

bersangkutan?Jumlah Klaim dalam Paten Sederhana Nomor S1118 tersebut ada 3 (tiga) buah

menurut informasi dari data base paten Indonesia (www.dgip.go.id) . Klaim yang mana yang

terantisipasi kebaruannya?Demikianlahbanyak pertanyaan- pertanyaan seputar Paten Sederhana

tersebut.

Secara sederhana, permasalahan bagaimanakah suatu putusan yang baik dalam

menangani suatu perkara di bidang paten harus ada tolok ukurnya yang jelas. Hal penting yang

harus diingat adalah bahwa putusan pengadilan merupakan produk badan publik yang



putusannya berhak diketahui oleh publik. Oleh karena itu, suatu putusan dalam perkara Paten

harus memiliki pertimbangan yang lengkap dan jelas sehingga dapat dipahami dengan baik serta

dapat menjadi rujukan dalam hal terdapat perkara-perkara serupa di masa yang akan datang.

Demikian pula putusan tersebut dapat menjadi norma dalam berbagai peraturan perundangan

yangdibutuhkan masyarakat demi efisiensi dan efektifitas penegakan hukum dan dinamika

industri yang menjadi tujuan dari Pemberian Paten itu sendiri.

M. Yahya Harahap, SH,dalam bukunya “Hukum Acara Perdata” (2013, hal 797-798)

menyatakan bahwa dalam suatu pusan pengadilan yang baik harus berdasarkan pertimbangan

yang jelas, cukup dan rinci. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan putusan

yang tidak cukup pertimbangan (onvoldoende gemotiveerd/ insufficient judgement). Alasan-

alasan hukum yang dapat menjadi dasar pertimbangan bertitik tolak dari ketentuan:

 pasal-pasal tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan,

 hukum kebiasaan,

 yurisprudensi,

 doktrin hukum

ketentuan-ketentuan yang terkait dengan pertimbangan yang cukup dan jelas dapat merujuk pada

Pasal 178 HIR, Pasal 189 RGB, Pasal 19 UU No. 4 Tahun 2004 (dulu dalam pasal 18 UUNo. 14

Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Tentu saja dalam perkaraperdata Paten, termasuk dalam perkara Pembatalan Paten, harus

dirujuk berbagai peraturan perundangan, kebiasaan, putusan pengadilan yurisprudensi maupun

doktrin hukum yang terkait untuk menentukan kecukupan, kejelasan dan kerincian dari suatu

putusan pengadilan dalam perkara Pembatalan Paten. Dengan demikian, apa yang diputuskan

Pengadilan, selain dapat memuaskan perasaan keadilan para pihak, putusan tersebut dapat

menjadi barometer kepastian hukum. Yurisprudensi bagi putusan-putusan dari perkara-perkara

serupadi masa yang akan datang.



2. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian dalam bab pendahuluan tersebut di atas, permasalahan yang diangkat

dalam makalah ini adalah:

a. Apakah putusan Kasasi MA Nomor: Nomor 295 K/Pdt.Sus-HaKI/2013, telah memuat

pertimbangan tertulis yang jelas, cukup dan rinci untuk perkara pembatalan paten

berdasarkan prinsip kebaruan sesuai dengan asas putusan Pengadilan yang baik?

b. Apa sajakah yang seharusnya dimuat dalam pertimbangan tertulis putusan Kasasi MA

terkait dengan Perkara Pembatalan Paten berdasarkan prinsip kebaruan, yang sesuai

dengan asas putusan Pengadilan yang baik?

3. URAIAN SINGKAT PERKARA

Penggugat (Dj-A) menuntut pembatalan Paten Sederhana Nomor S 1118 milik Tergugat (T-

S-J) berdasarkan alasan bahwa Paten tersebut ketika diajukan permohonannya ( 8 Juni 2010),

adalah tidak baru karena sebelumnya produk tersebut telah diperjual-belikan oleh Dj-A. Untuk

membuktikan ketidak-baru-an Paten TSJ tersebut, Dj-A mengajukan bukti-bukti, antara lain

yakni:

1. sertifikat Desain Industri "Bak Mandi" dengan Nomor Pendaftaran ID 0 031 805-0 dan

ID 031 806-D

2. kontrak pesanan barang "Bak Mandi" dengan Taizho Tiantou Industry & Trade Co., Ltd

dan dikirimmelalui Xiamen Jeward Imp. & Exp. Co., Ltd (tgl 25 Oktober 2009);

3. Penggugat membuat kontrak penjualan dengan perusahaan ekspor-impor yang mengirim

Bak Mandi dari China, yaitu Xiamen Jeward Imp. & Exp. Co., Ltd tanggal 22 November

2009, .

4. Tanggal 16 April 2010, Invoice dari Xiamen Jeward Imp. & Exp. Co., Ltd, China

Kepentingan Dj-A menggugat TSJ adalah karena TSJ terus melakukan somasi terhadap Dj-A

karena Dj-A dianggap telah melanggar Paten TSJ Nomor S1118.

Pokok gugatan Dj-A untuk membatalkan Paten TSJ yang berdasarkan ketiadaan

terpenuhinya unsur ke-baru-an pada saat pendaftaran, dijawab oleh TSJ. Pada intinya Paten No.

S1118 adalah hasil invensinya. Bahkan sebelum melakukan pendaftaran,Dj-A telah melakukan

searching atau penelusuran terhadap data base paten dan belum ditemukan paten yang sama. Dan



setelah pendaftaran, paten tersebut telah dilakukan pemeriksaan subtantif dan pengumuman yang

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengucapkan putusannya pada tanggal 13 Maret

2013, yang memutuskan bahwa Gugatan (baik Konvensi maupun rekonvensi) ditolak. Atasdasar

putusan tersebut para pihak mengajukan kasasi. Dalam memori kasasinya, dalam pokok perkara,

Dj-A mengajukan keberatan-keberatan kasasi sebagai berikut:

1. Judex Facti lalai memenuhi syarat yangdiwajibkandan tidak secara lengkap serta jelas

memberikan pertimbangannya dalam putusan;

Judex Facti tidak secara lengkap memberikan pertimbangan putusannya, seperti:

2. Judex Facti salah menerapkan hukumnya di dalam memberikan pertimbangan hukum

dalam putusan.



4. PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Putusan MA

Dalam pertimbangan putusan MA sebagaimana telah dikutip di atas, ternyata

didasarkan pada pertimbangan yang sangat sumir, yakni terkait dengan unsur kebaruan

sebagai unsur yang esensial dalam perolehan paten, adanya bukti (P3-D)  yang

menyatakan suatu pabrik di China telah membuat cetakan dari bak mandi yang covernya

bisa dibuka sebagaimana paten sederhana S 1118, dan hal tersebut merupakan bukti

bahwa Paten sederhana S 1118 tersebut tidak baru. Selengkapnya paragraf tersebut

penulis kutip sebagai berikut:

• Bahwa unsur yang essensial dalam perolehan hak paten adalah “unsur kebaruan
dari invensi”;

• Bahwa pendaftaran “paten sederhana” yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi
II/Termohon Kasasi I/Tergugat, pada tahun 2010, ternyata – sebelumnya – yaitu
pada tahun 2008 dan 2009 sesuai dengan bukti P3-D yang isinya antara lain
“menyatakan bahwa pabrik di Cina (Taizhou Tian You Industry & Trade Co., Ltd.)
telah membuat cetakan bak mandi yang covernya bisa dibuka untuk memenuhi
pesanan perusahaan lain, sebagaimana paten sederhana yang didaftarkan Pemohon
Kasasi II/Termohon Kasasi I/Tergugat;

• Hal ini membuktikan tidak ada unsur kebaruan dalam invensi yang didaftarkan
Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I/Tergugat karena sebelumnya telah dibuat
oleh pihak lain;

a. KLAIM Sebagai Dasar Identifikasi Invensi

MA tidak melakukan identifikasi terhadap invensi apa yang di klaim oleh Dj-A.

Selanjutnya MA langsung menentukan bahwa bukti P3D, yakni pernyataan Perusahaan

China yang isinya menyatakan bahwa pabrik di China telah membuat cetakan bak mandi

yang covernya bisa dibuka adalah sama dengan paten sederhana yang didaftarkan oleh

TSJ. Langkah ketiga adalah MA menyimpulkan sebagai tidak ada kebaruan dalam

invensi yang didaftarkan TSJ.

Pertimbangan di atas menjadi sangat aneh jika dilihat dari disiplin hukum Hak

Kekayaan Intelektual, dalam hal khususnya terkait dalam Rezim Paten. Dalam Rezim

Paten, yang dimaksud invensi adalah “ide inventor yang dituangkan dalam kegiatan

pemecahan masalah di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses atau

penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses” (Ps 1 angka 2 UU 14 Tahun

2001). Ide tersebut dituangkan dalam spesifikasi paten, yang biasanya terdiri dari:



- Deskripsi

- Klaim

- Gambar (jika diperlukan)

Dalam hal terdapat sengketa berkenaan dengan invensi yang bersangkutan, hal pertama

yang harus dipertimbangkan adalah Klaim. Dalam hal dibutuhkan interprestasi atas klaim

yang bersangkutan, maka klaim tersebut harus diinterpretasikan berdasarkan Deskripsi

yang menopangnya serta gambar yang menerangi klaim dan deskripsi tersebut.

Ketentuan mengenai unsur klaim dalam UU Paten 2001 tertuang dalam pasal 24

ayat 2 huruf h, yang kemudian oleh Bagian Penjelasan Pasal tersebut dinyatakan bahwa

“klaim adalah bagian dari permohonan yang menggambarkan inti invensi yang

dimintakan perlindungan hukum, yang harus diuraikan secara jelas dan harus didukung

oleh deskripsi”.

Untuk menggambarkan pentingnya klaim dalam suatu paten dapat dilihat

perbandingannya dengan pengaturan klaim di Jepang. Dalam Pasal 70 ayat (1) Patent Act

Jepang yang menyatakan bahwa: “ The technical scope of a Patented invention shall be

determined on the basis of the statements of the patent claim(s) attached to the request”

(lingkup teknis dari invensi yang dipatenkan harus ditetapkan atas dasar pernyataan dari

klaim paten yang dilampirkan dalam Permohonan Paten: Terjemah oleh Penulis).

b. Interpretasi Klaim dari Deskripsi

Karena klaim menjadi fasilitas untuk menyatakan lingkup invensi yang

dimintakan perlindungan paten, maka dalam UU Paten Jepang ditetapkan bahwa

interpretasi klaim harus dikaitkan dengan Deskripsi dan gambar. Namun, abstrak tidak

termasuk sebagai dasar untuk menginterpretasikan klaim tersebut. ketentuan tersebut

terdapat dalam Hukum Paten Jepang Pasal 70(2)  yang menyatakan bahwa: “... the

meaning of term or terms of the patent claim(s) shall be interpreted in the light of the

description and drawing(s) (...pengertian dari istilah-istilah dalam klaim paten harus

diterjemahkan dalam kaitan dengan Deskripsi dan Gambar: terjemah penulis).”

Sedangkan dalam ayat (3) nya dinyatakan bahwa: “... no statement of the abstract

attached in the request shall be taken into account for such purpose (... pernyataan



dalam abstrak yang dilampirkan dalam permohonan tidak dijadikan pertimbangan

dalam interprestasi klaim:terjemah penulis”.

Isi setiap klaim merupakan keseluruhan hal yang menurut pemohon dianggap

perlu untuk mendefinisikan invensi yang diajukan patennya.  Namun tidak menutup

kemungkinan satu invensi yang dinyatakan dalam satu klaim menjadi bagian yang sama

yang diklaim pada klaim yang lainnya.

Dalam bahasa matematika dapat jelaskan dengan contoh misalnya klaim 1 berisi

invensi a sedangkan dalam klaim 2 berisi invensi b yang isinya adalah a+x sedangkan

dalam klaim 3 berisi invensi c yang isinya adalah a+y. Jadi dalam hal ini terdapat satu

invensi yakni a (dalam klaim nomor 1) dengan dua varian yang diklaim, yakni: klaim

nomor 2= a+x, dan klaim nomor  3= a+y. Perlindungan invensi tersebut didasarkan atas

setiap klaim secara mandiri, bukan klaim yang satu merupakan bagian tak terpisahkan

dari klaim lainnya.

Ketentuan sebagaimana tersebut di atas terdapat dalam pasal 36(5) UU Paten

Jepang,  pada kalimat pertama dan kalimat kedua. Pada kalimat pertama dinyatakan

bahwa “In the patent claim(s) ...there shall be set forth, by statements on a claim by a

claim basis, all matters which an applicant for patent considers necessary in defining an

invention for which a patent is sought” (terjemahan bebas: dalam klaim paten disajikan

pernyataan yang berbasiskan pada tiap klaim yang tiap klaimnya berisi keseluruhan hal

yang dianggap penting bagi pemohon untuk mendefinisikan invensi yang dimintakan

patennya).

Sedangkan pada kalimat kedua dinyatakan bahwa: “...it shall not preclude the

statements of the patent claim(s) to be such that an invention claimed in one claim is the

same as an invention claimed in another claim” (terjemahan bebas: dengan isi klaim

tersebut --dalam kalimat pertama di atas-- tidak menghalagi penyebutan klaim yang

sama pada satu klaim dalam klaim yang lainnya).

Ketentuan tentang isi klaim seperti dalam UU paten Jepang tersebut tidak terdapat

dalam UU Paten Indonesia selain bahwa klaim tersebut merupakan inti invensi –yang

dimohonkan patennya (penjelasan pasal 24). Demikian pula PP 34 Tahun 1991 Pasal 24

hanya menyatakan jumlah klaim, penomoran klaim dan tentang bahasa dan istilah yang

digunakan, sebagai berikut:



(1) Permintaan untuk mendapatkan paten dapat diajukan dengan mencantumkan
lebih dari satu klaim.

(2) Apabila diajukan lebih dari satu klaim, masing-masing diberi nomor secara
berurutan.

(3) Penjelasan mengenai inti penemuan dalam klaim ditulis dengan bahasa dan
istilah yang lazim dipergunakan dalam penguraian di bidang teknologi.

Dalam bagian Penjelasan, ketentuan pasal 24 (2), diterangkan bahwa:

“pemberian nomor urut pada setiap klaim semata-mata dimaksudkan untuk
keperluan identifikasi bagi masing-masing klaim yang dimintakan perlindungan
paten. Dengan begitu, setiap nomor klaim harus merupakan satu klaim yang
utuh yang berbeda dengan klaim-klaim lainnya” (penebalan kata oleh penulis).

Kata-kata dalam Penjelasan “...setiap nomor klaim harus merupakan satu klaim yang

utuh...” menyiratkan maksud yang sama dengan ketentuan UU Paten Jepang pasal 36

ayat (5) kalimat pertama tersebut di atas, yakni basis klaim demi klaim secara terpisah.

Sungguh hal yang aneh, justru prinsip basis klaim utuh per nomor klaim tersirat dari kata-

kata dalam penjelasan Peraturan Pemerintah. Sedangkan dalam UU Paten Jepang

dinyatakan dengan tegas pada tingkat UU.

Pentingnya pengaturan basis klaim demi klaim secara terpisah ini terkait dengan

prinsip bahwa:

- Setiap klaim paten merupakan satu unit dasar untuk menentukan patentabilitas;

- Pelepasan Paten;

- Gugatan pembatalan paten didasarkan pada klaim demi klaim;

- Biaya permohonan, pemeliharaan paten dll.

c. Materi Deskripsi

Berdasarkan ketentuan pasal 22 (PP 34/1991) tersebut di atas, maka secara singkat

deskripsi paten terdiri dari:

a. Judul Invensi (ps 22);

b. Bidang Teknik Invensi (ps. 22 huruf a);

c. Latar Belakang Invensi (ps. 22 huruf b);

d. Keunggulan dan manfaat teknis penemuan (ps. 22 huruf c);



e. Uraian Singkat Gambar (ps. 22 huruf d);

f. Cara Pelaksanaan Invensi (ps. 22 huruf e);

g. Cara Penerapan Invensi dalam Industri (ps. 22 huruf f).

Sub-sub judul dalam deskripsi paten tersebut di atas digunakan untuk mengarahkan

para pemohon paten agar dapat membuka (disclose) invensinya tersebut sehingga

diketahui kekhususan penemuan yang dimintakan paten tersebut dibandingkan dengan

penemuan yang ada sebelumnya serta kemampuannya untuk diterapkan dalam industri.

Hal tersebut terurai dalam bagian Penjelasan Pasal 22 (PP 34/1991) sebagai berikut:

“yang harus dijelaskan dalam deskripsi ini adalah kekhususan penemuan yang
dimintakan paten tersebut dibandingkan dengan penemuan yang telah ada
sebelumnya. Namun begitu, uraian yang bersifat teknis ini tidak boleh hanya
dinyatakan secara spekulatif seperti pemaparan mengenai keunggulan atau
kelebihan-kelebihan yang ada pada penemuan tersebut. Sebab yang akan
diperiksa adalah hal-hal yang bersifat teknis terutama mengenai kemampuannya
untuk diterapkan dalam kegiatan industri. Sedangkan penjelasan ringkas
mengenai gambar yang dilampirkan, dimaksudkan untuk menjelaskan deskripsi.
Dalam uraian mengenai cara pelaksanaan, hal itu menyangkut cara penggunaan
atau pemakaian atau penerapan.”

Tata urutan dalam ketentuan pasal 22 (PP 34/1991) tersebut bersifat mengatur (bukan

bersifat memaksa) agar tujuan pemberian paten oleh negara dapat tercapai. Hal ini sesuai

dengan ketentuan pasal 23 (PP 34/1991) yang menyatakan bahwa: “Ketentuan mengenai

urutan penyajian deskripsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 wajib diikuti, kecuali

apabila susunan dalam bentuk lain akan lebih baik dan lebih mampu menjelaskan

penemuan yang dimintakan paten.” Perkecualian tersebut dimungkinkan adanya pula

dengan tujuan memudahkan urusan pemeriksaan”.



B. Unsur-unsur yang seharusnya dipertimbangkan MA

Dari uraian pada huruf A tersebut di atas dapat disimpulkan cara penarikan kesimpulan

pembatalan paten atas dasar ke-tidak baru-an invensi adalah sebagai berikut:

X = Identifikasi invensi berdasarkan tiap klaim yang disangka tidak baru dan jika

diperlukan suatu penafsiran maka penafsiran dilakukan berdasarkan Deskripsi dan

Gambar dari Paten yang bersangkutan.

Y=   Identifikasi teknologi atau invensi yang ada sebelum tanggal Penerimaan untuk

permasalahan teknologi terkait dan solusi yang telah ada.

Z=    periksa apakah teknologi atau invensi  yang ada sebelum tanggal Penerimaan dapat

mengantisipasi setiap klaim yang disangka tidak baru.

Jadi, dalam suatu perkara pembatalan Paten atas dasar kebaruan, setiap klaim invensi

ditantang oleh suatu invensi terdahulu yang ada sebelum tanggal penerimaan. Dalam hal

klaim yang bersangkutan memerlukan penafsiran, maka penafsiran didasarkan pada

deskripsi dan gambar (jika ada).

5. KESIMPULAN

Dari uraian pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1) Putusan Mahkamah Agung Nomor 295 K/Pdt.Sus-HaKI/2013 tidak memberikan

pertimbangan tentang identifikasi invensi yang disangka tidak baru;

2) Putusan tersebut juga tidak mengidentifikasi dengan jelas invensi terdahulu sebelum

tanggal penerimaan Paten yang invensinya disangka tidak baru;

3) MA juga tidak melakukan analisis satu per satu klaim, bagaimana satu per satu klaim

yang bersangkutan dapat terantisipasi ketidak-baruan-nya oleh klaim sebelumnya.

4) Ketiga unsur tersebut di atas merupakan persyaratan minimumyang harus dipenuhi

dalam hal suatu klaim invensi yang telah diberikan paten dinyatakan tidak baru.

5) Jadi, suatu pertimbangan hakim atas perkara pembatalan paten setidak-tidaknya harus

memuat: (1) Identifikasi invensi dalam Klaim yang didukung deskripsi, (2)



identifikasi invensi pembanding yang ada sebelum tanggal penerimaan; dan (3)

antisipasi invensi terdahulu terhadap invensi yang disangka tidak baru yang dilakukan

atas setiap satuan Klaim dari Paten yang hendak dibatalkan
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