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Nomor

068/H Kr-U M M / txl

Lampiran

1 (satu bendel)

Perihal

Bantuan Permohonan Pendaftaran HKI oleh Dirjen HKI

Kepada Yth.

201,1,

10 September 201,L

Para Ketua Jurusan, Kepala Lab, Kepala Unit
Di lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang

DiTempat

Assalamualaikum Wr. Wb.

sehubungan dengan adanya program BANTUAN PERMOHONAN PENDAFTARAN HKt
dari Direktur Jenderal Hak Kekayaan lntelektual, Kementerian Hukum dan HAM Rl
sebagaimana tertuang dalam Surat Dirjen HKI Nomor: HK|.UM.0L.01-48 tertanggal 8
Agustus 20L1.

Maka dengan ini kami kirimkan copy satu (1) eksemplar dari surat tersebut berikut
lampirannya yang terkait. Surat Dirjen HKI beserta lampirannya tersebut dapat pula di
buka dan didownload dialamat website SENTRA HKI uMM, yakniwww.hki.umm.ac.id
Berkas Permohonan Lengkap sesuai dengan syarat permohonan pendaftaran HKI
mohon dapat di kumpulkan ke SENTRA HKI UMM (DPPM UMM) paling lambat tanggal
10 Oktober 2011" untuk kemudian secara bersama-sama dikirimkan ke Dirjen HKI
Jakarta. lnformasi dan konsultasi untuk kelengkapan permohonan dapat dilakukan pada
SENTRA HKI UMM.
Demikian surat ini, mohon agar informasi ini dapat diteruskan pada seluruh dosen dan
!
staf di Jurusan dan Lab dan Unit terkait.
Wassalamualaikum Wr. Wb

MP.*4

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA RT
DIRE KT ORAT JEND ERAL I{AK KEKAYAAN INTE LE KTUAL
Jln. Daan Mogot k^.24 - Tangerang 15119
Telepon (021) 551.7921, 5525388 Faksimifi (021) 5511921,5525366
Homepage: www.dgip.go.id

8 Agustus 2011

Nomor : HKI ,um. ol, Ot - rtg
Lampiran : Satu berkas

Hal

: Ba.ntuan Permohonan Pendaftaran

HKI

Yth. Daftar terlampir
Dalam rangka turut mendukung program pembangunan nasional melalui pengembangan industri
kreatif, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Huk,,L dun Hak Asasi
Manusia mencanangkan Program Bantuan Permohonan Pendaftaran HKI. program bantuan
tersebut rencananya akan diberikan kepada para calon pemohon HKI (Hak Cipta,"paten, Merek
dan Desain Industri) dari kalangan UMKM, perguruan Tinggi, SMK dan SMA.
Program tersebut bertujuan agar kalangan UMKM, Perguruan Tinggi dan SMK dapat lebih kreatif
dan inovatif serta melindungi kreativitas mereka melalui sistem hukum HKI. Di samping itu,
diharapkan kalangan sebagaimana tersebut dapat menjadi contoh bagi masyarakat indonesia paOa

tlmumnya untuk turut sefta memajukan bangsa melalui pengembangan industri kreatif berbasis
HKI.

Bagi para calon pemohon pendaftaran HKI yang berminat memanfaatkan program tersebut dapat
mengajukan permohonan melalui surat yang ditujukan kepada:

Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
c.q. Direktur Kerja Sama dan Promosi
Kementeriam Hukum dan HAM
Jln. Daan Mogot Km24
Tanger'ang 15119 - Banten
Berkas permohonan lengkap sesuai dengan syarat permohonan pendaftaran HKI dapat diterirna
paling lambat sebeium tanggal 14 Oktober 2011. Selanjutnya birkas yang masuk akan diseleksi
-inovasi
berdasarkan tanggal diterima, unsur kreativitas dan
serta mfnfaat bagi kemajuan
perekonomian nasional.
Syarat dan fonnulir permohonan pendaftaran HKI dapat diperoleh di Kantor Vi ilayah Kementerian
Hukum dan HAM di setiap Provinsi atau diuirduh di wrvw.dsip.go.id

Untuk itu kami mohon agar informasi ini dapat diteruskan
Bapak/lbu/Saudara pimpin serla mayarakat pada umumnya.
Atas perhatian dan kerja sama yang baik

kepad

a

jajaran pada institusi yang

terima

fli&
Direktri

eral f{ak Kekayaan Intelaktual
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II dilingkungan DJHKI

PANDUAN PERMOHONAN PENDAFTARAN HKI

{-,
1.,,i

Panduan Pembuatan Deskripsi Paten

Deskripsi Paten yang disampaikan sebanyak 3 (tiga) rangkap. Deskripsi

adalah

penjabaran invensi yang tersusun atas sistematika sebagai berikut:
Judul invensi (dalam huruf besar dan tidak digaris bawah),

-

Bidang Teknik invensi,
Latar Belakang invensi,
Uraian Singkat Invensi atau Ringkasan Invensi,
Uraian Singkat Gambar (bila disertakan gambar),
Uraian Lengkap Invensi,
Klaim (dibuat pada halaman khusus),
Abstrak (dibuat pada halaman khusus), tidak lebih dari 200 kata,
Gambar, berupa gambar teknik dengan kfifila mencantumkan keterangan gambar
berupa simbol huruf ataupun angka dan dapat dicetak komputer, lembar kertas
gambar tidak perlu diberi garis tepi.

Pengetikan diskripsi, Abstrak dan Klaim dilakukan diatas kertas ukuran A-4 dengan jarak
minimum sebagai berikut:
'. 2,0 cm
dari pinggir atas
'. 2,5 cm
dari pinggir kiri
'.
dari pinggir bawah
2,A cm
dari pinggir kanan : 2,0 cm
Pembuatan gambar dilakukan pada kertas A-4 dengan jarak minimum sebagai berikut:
dari pinggir atas
2,5 cm
dari pinggir kiri
2,5 cm
dari pinggir bawah
1,0 cm
dari pinggir kanan
1,5 cm

Diberi nomor baris per lima baris yang dimulai dari setiap halaman baru.

Panduan cara mengisi Formulir Permohonan Paten

Formulir permohonan yang telah diisi (sebaiknya diketik) dan ditandatangani oleh
seluruh pemohon, sebanyak 4 (empat) rangkap. Adapun beberapa data yang harus
diisikan per kolom formulir adalah:
(71) Pemohon, yattu pihak yang akan berperan mengajukan permohonan paten. Apabila
invensi dapat diberi paten, maka pen:ohon akan berperan sebagai pemilik paten.
Yang dapat bertindak selaku pemohon dapat individu, entitas, ataupun keduanya
sekaligus.

Pemilihan ienis perlindungan, apakah paten ataukah paten sederhana
Informasi apakah permohonan paten melalui PCT; jrka ya, diperlukan data nomor
permohonan PCT
(74) Kuasa, yaitu Konsultan HKI yang ditunjuk sebagai kuasa permohonan. Kuasa lah
yang akan mewakili pemohon selama proses permohonan paten sehingga harus
spesifik menunjuk seseorang Konsultan HKI. Kuasa wajib digunakan apabila
pemohon tidak berdomisili di wilayah hukum RI.
(54) Judul invensi, yaitu rangkaian kata sebagai identitas invensi yang dapat mewakili
invensi secara keseluruhan. Judul sejauh mungkin tidak menggunakan bahasa/istilah
asing selama terdapat padanannya dalam bahasa Indonesia. Selain itu tidak
menggunakan kata-kata superlatif ("hebat", "lebih baik", "sempurna,,, dan lain
sebagainya) maupun merek produk (gunakan "deterjen" bukan "rinso", atau
"pemutih" bukannya "bayclean").
Informasi apakah permohonan merupakan permohonan paten pecahan atau perubahan
dari permohonan paten sebelur"enya. Jika ya, maka agar disebutkan nomor
permohonan paten induk tersebut.
(72) Nama Inventor beserta kewarganegaraafinya. Cukup menyebutkan nama lengkap
tanpa gelar akademik, kebangsawanan, dan atribut lain-lain.
(32) Data prigritas yang terdiri atas nomor permohonan prioritas, tanggal permohonan
prioritas, sefia negara asal prioritas. Data ini diperlukan apabila permohonan
menggunakan hak prioritas.

Pembuatan Uraian Desain Industri
-2. Panduan
a) Pengetikan uraian permohonan desian industri dibuat diatas kefias ukuran A-4
dengan jarak minimum sebagai berikut:
'. 2,5 cm
dari pinggir atas

dari pinggir kiri
dari pinggir bawah
dari pinggir kanan

:

'. 2,0 crn.
'. 2,4 cm

2,0 cm

judul Desain Industri, Keterangan gambar dan desain,
informasi tentang fungsi atau kegunaan dari produk yang diciesain, dan

b) di dalamnya terdapat

pernyataan desain yang dimintakan perlindungan
c) Uraian Desain industri

ini dibuat dalam bahasa Indonesia pada kertas ukuran
siandar A4 - 80 gram dan harus nempunyai kesatuan dengan gambar atau foto
dari desain Industri yang diajukan .
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Gb2

Gb3

Gb.1 Perspektif Kursi santai yang memperlihatkan bentuk dan konfisurasi dari desain
kursi tersebut.
Gb.2 Tampak Muka Kursi Santai.
Gb.3 Tampak Samping Kanan Kursi Santai (Tampak Samping Kiri Pencerminannya.
Kegunaannya sebagai tempat duduk untuk santai
Klaim
Bentuk dan konfigurzsi

3.

Sy'arat Pendaftaran nteref'

Permohonan Badan Hukum

i)

2)
3)
4)
5)

Mengisi Formulir Petmohonan (harus diketik komputer). Formulir dapat diunduh dari
website www.dgip.go.id dicetak diatas keftas Folio / F4
Akte Perusahaan (fotokopi)
Fotokopi KTP Direktur (Penanda-tanganPermohorran)
Surat Pernyataan bahwa merek I'ang didaftarkan adalah milik sendiri clan tidak
meniru merek pihak lain
Contoh etiket Merek 24lembar, ukurannya;

a)
b)

9x9cm(Maksimal)
3x3cm(Minimal)

Permohonan Perorangan

1) Mengisi Formulir

Permohonan (harus diketik komputer). Form-ulir dapat Ciunduh dari
rvebsite www.dgip.go.id dicetak diatas kertas Folio / F4

2) Fotokopi KTP / Identitas lain yang sah
3) Surat Pernyataal bahrva merek yang
4)

didaftarkan adalah
meniru merek pihak lain
Contoh etiket Merek 24lembar, ukurannya;

a) 9x9cm(Maksimal)
b) 3x3cm(Minimal)

milik sendiri

dan tidak

