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Penulisan Dokumen Paten 

• Apa yang perlu dilakukan sebelum 

mengurus Paten ? 

   

  



 Adalah upaya penelusuran yang dilakukan 
terhadap paten yang telah ada sebelumnya 
maupun pembanding lain (melalui Internet, 
katalog, dll) sehingga diketahui bahwa invensi 
yang akan diajukan belum ada sebelumnya 
sekaligus untuk memastikan kebaruan invensi 
yang diajukan. 

 Buatlah ringkasan dan kajian hasil 
penelusuran paten serta lampirkan dokumen 
hasil penelusuran tersebut. 



MELAKUKANMELAKUKAN  SEARCHINGSEARCHING  PATENPATEN::  

  penelusuranpenelusuran  untukuntuk  mendapatkanmendapatkan  informasiinformasi  patenpaten  padapada  
databasedatabase  patenpaten  yangyang  tersediatersedia..  

  

  httphttp:://paten//paten--indonesiaindonesia..dgipdgip..gogo..id/id/  
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Alamat database untuk Telusur Paten 

Alamat Pemilik 

http://www.delphion.com  Thomson Group 

http://ep.espacenet.com European Patent 

Office 

http://www.uspto.gov/patft/index.html US Patent Office 

http://www.jpo.go.jp Japan Patent Office 

http://www.google.com/patents Google Inc (USA) 

http://patentscope.wipo.int/search/en/search

.jsf 

(WIPO-PBB) 

http://www.surfip.gov.sg Singapore Patent 

Office 

http://www.cambiaip.org  Cambia (Australia) 

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

Office 

http://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf
http://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf


INFORMASI PATEN : INFORMASI PATEN :   
••   InformasiInformasi  teknisteknis  dandan  legallegal  daridari  dokumendokumen  patenpaten..    

  

•• TerdapatTerdapat  ±±5050  jutajuta  dokumendokumen  patenpaten  didi  duniadunia  ((tiaptiap  

tahuntahun  bertambahbertambah  11  jutajuta))  ..  

  

•• DokumenDokumen  patenpaten  berisiberisi  deskripsideskripsi  suatusuatu  caracara  kerjakerja  

invensiinvensi,,  klaimklaim  ((batasanbatasan  perlindunganperlindungan),),  pihakpihak  yangyang  

mempatenkanmempatenkan,,  tempattempat  dandan  waktuwaktu  dipatenkandipatenkan,,  

  

•• InformasiInformasi  patenpaten  sbgsbg  alatalat  untukuntuk  mempelajarimempelajari  aluralur  

perkembanganperkembangan  risetriset  dandan  inovasiinovasi,,  masamasa  lalu,masalalu,masa  

kinikini,,  dandan  memprediksimemprediksi  masamasa  datangdatang..  



 Adalah kajian dan uraian tentang aspek 
penerapannya di industri, cakupan pengguna 
yang menjadi target dan aspek 
komersialisasinya.  

 Hal ini untuk memperoleh gambaran seberapa 
jauh invensi tersebut dapat mengambil peran 
pada kegiatan nyata di industri dan 
kemungkinan komersialisasinya sebagai 
penggerak ekonomi daerah/nasional. 



 Struktur Dokumen Paten harus sesuai dengan 
ketentuan kantor Paten  Indonesia. 

 PP 34 Tahun 1991 

membuat deskripsi Paten  



1. Judul invensi 

2. Bidang teknik invensi 

3. Latar Belakang invensi 

4. Ringkasan invensi 

5. Uraian singkat gambar (bila ada) 

6. Uraian lengkap invensi  

7. Klaim (Ps.24-26 PP 34/1991) 

8. Abstrak (Ps. 31 s/d 33 PP 34/1991) 

9. Gambar (Ps. 29-30 PP 34/1991) 

DESKRIPSI PATEN 

Pasal 22-23 PP34 



 

 Susunan kata-kata yang dipilih untuk menjadi 
topik invensi.  

 Judul harus dapat mewakili esensi atau inti 
invensi, tidak menggunakan kata-kata 
singkatan atau menggunakan istilah merek 
dagang. 
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 Singkat dan menegaskan bidang teknik 
yang berkaitan dengan invensi. 

 
 Tidak boleh berupa iklan/pujian 

“Pengukur Jarak paling tepat” 

 Tidak boleh memuat merek dagang 
“Kendali Motor  SIEMENS”  

 Ditulis dengan huruf kapital 
“SISTEM PENGAMAN KENDARAAN BERMOTOR 

TERKENDALI SIDIK JARI” 
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 KOMPOSISI BIOPESTISIDA BERBAHAN AKTIF 
BOUVERIA BASIANA 

 PISAU CUKUR SEKALI PAKAI 

 ALAT PERAJANG BAWANG DENGAN MATA PISAU 
YANG DAPAT DIATUR KETEBALAN IRISANNYA 



 Pernyataan bidang teknik yang berkaitan 
dengan invensi. Ditulis secara ringkas inti 
invensi yang dimintakan perlindungan 
patennya. 

 



 Merupakan suatu pernyataan atau penegasan bahwa 
invensi tersebut termasuk di dalam kelompok 
teknologi yang mana atau merupakan pendekatan 
terhadap bagian atau unit suatu alat, peralatan, 
proses atau metode suatu teknologi (Ps.22(a) PP 34) 

 Mencakup pengertian dalam judul 
 Biasanya ditulis dalam bentuk: 
◦ Invensi ini berhubungan dengan…      atau 
◦ Invensi ini berkaitan dengan… 

 Tanda titik-titik (…) ditulis mengenai objek invensi  



suatu sistem kendali keamanan yang dapat 

diterapkan pada kendaraan bermotor. 

Sistem pengaman kendaraan bermotor yang terintegrasi 

dengan body logam motor sebagai media sensor sentuh.  

Sistem pengaman kendaraan bermotor yang 

dikendalikan oleh sebuah sensor sentuh 

elektronik. 



 Penjelasan tentang invensi sejenis 
terdahulu beserta kelemahannya dan 
bagaimana cara mengatasi kelemahan 
tersebut yang merupakan tujuan dan 
invensi; 

 
Invensi sejenis dapat diperoleh melalui telusur 
paten 
telusur

Invensi sejenis dapat diperoleh melalui telusur 
paten dari berbagai database paten atau software 
telusur paten 



 Merupakan suatu pernyataan yang 

memuat, dasar pemikiran, pendekatan 

pemecahan masalah atau dapat pula 

berupa perbandingan terhadap kelemahan 

atau kekurangan teknologi yang telah ada 

(prior art).  

– Tujuannya untuk menyimpulkan suatu 

Permasalahan yang dihadapi oleh inventor 

dalam pengalamannya menggunakan 

teknologi yang telah ada, atau pengalaman 

yang didapatnya dari kegiatan sehari-hari. 
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“Dalam publikasi paten Amerika Serikat No…….atau 
ID no.….., telah mengemukakan suatu peralatan 
penghangat nasi yang mempunyai pengatur suhu 
penghangat yang bekerja secara otomatis sesuai 
dengan kebutuhan. Namun demikian terdapat 
kelemanan dimana  meskipun suhu penghangat 
telah dapat diatur, akan tetapi uap penghangat  
yang dihasilkan dalam panci penghangat tersebut 
belum dapat diatur keseimbangannya. Dengan 
demikian untuk periode tertentu, nasi   menjadi 
lebih cepat mengeras karena uap penghangat yang 
ada bersama suhu penghangat akan bekerja terus 
menerus, sehingga permukaan nasi menjadi kering.  
 



Jelaskan latar belakang invensi dan bisa juga 
menyebutkan
telusur
kelemahan yang 
anda

Jelaskan latar belakang invensi dan bisa juga 
menyebutkan judul invensi serupa dari hasil 
telusur paten yang memiliki kelemahan-
kelemahan yang akan di pecahkan diinvensi yang 
anda usulkan. 



 

 Uraian secara umum dan invensi yang 
berfungsi untuk mengindikasikan ciri-ciri 
penting dan invensi. 

 
Sebagai acuan penjelasan ringkasan invensi, silahkan anda 
merujuk pada gambar invensi yang anda sertakan. 
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 Bagian ini merupakan suatu pernyataan secara 
umum untuk mengatasi permasalahan teknik, 
obyek atau sasaran yang diinginkan, pengaruh 
obyek dari invensi tersebut.  

 Memuat tujuan invensi yang dimaksudkan 
untuk mengindikasikan fitur-fitur (features) 
esensial invensi yang memungkinkan untuk 
memecahkan permasalahan. 

 Dapat dibuat sama dengan klaim utama, jika 
lebih dari satu klaim utama, maka merupakan 
gabungan dari klaim-klaim utama tersebut. 
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   Tujuan utama invensi ini adalah menyediakan 
alat pengatur kelembaban yang bekerja 
bersama-sama suhu penghangat dengan 
secara otomatis melakukan kontrol terhadap 
kemungkinan mengerasnya nasi yang 
dihangatkan akibat penghangatan yang 
berlebihan. 



 Penjelasan ringkas keadaan seluruh 
gambar/skema/diagram alir yang disertakan. 
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 Bagian ini merupakan keterangan gambar, 
yang merujuk pada daftar lampiran gambar, 
seperti keterangan tentang pandangan 
perspektif, pandangan depan, pandangan 
belakang, pandangan samping, potongan, 
pembesaran dan pasangan (Ps. 22 (d) PP 34). 

 
 Gambar 1, adalah pandangan samping 

keramba menurut invensi ini. 
 Gambar 2, adalah bagian terurai dari bagian 

penyusun keramba invensi ini. 
 Gambar 3, adalah tampak atas dari invensi ini. 
 Gambar 4, adalah …………. 



 Uraian yang mengungkapkan isi invensi 
sejelas-jelasnya terutama fitur yang terdapat 
pada invensi dan gambar yang disertakan 
yang berguna untuk memperjelas invensi; 
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 Bagian ini memuat tentang perwujudan invensi: 
 Penjelasan  gambar, konfigurasi bagian-bagian gambar, cara 

perakitan atau pemasangan, 
 Cara pelaksanaan invensi secara lengkap, contoh-contoh 

perwujudan, atau tabel-tabel hasil pengujian laboratorium dan 
lain sebagainya yang dapat membantu untuk memudahkan 
pemahaman serta data-data pendukung yang memperlihatkan 
keunggulan invensi dari teknologi yang sudah ada. 

 Harus memenuhi persyaratan informasi 
 Informasi yang dijelaskan harus lengkap/ cukup sehingga 

memungkinkan orang yang ahli dibidangnya dapat 
melaksanakannya 

 
 Pembaca yang dituju adalah yang ahli dibidangnya 

◦ Sesuatu yang sudah implisit tidak perlu dijelaskan 
 “Keramba”, tidak perlu menjelaskan keramba harus 

diletakan di dalam air.  
◦ Pengungkapan dikonsentrasikan pada invensi, “keramba 

untuk pemeliharaan kerang mutiara” 
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 Menjelaskan sedikitnya satu cara  
terbaik (best mode) untuk 
melaksanakan invensi dengan disertai 
contoh dan bila perlu mengacu pada 
gambar-gambar yang disertakan 

 Penulisan istilah, ukuran, simbol, dan 
tanda harus konsisten 

 Penulisan ukuran sebaiknya dengan 
menggunakan Sistem Internasional  



 yaitu bagian dan permohonan yang 
menggambarkan inti invensi yang dimintakan 
perlindungan hukum, yang harus diuraikan secara 
jelas dan harus didukung oleh deskripsi. Klaim 
tersebut mengungkapkan tentang semua 
keistimewaan teknik yang terdapat dalam invensi. 
Penulisan klaim harus menggunakan kaidah bahasa 
Indonesia dan lazimnya bahasa teknik yang baik dan 
benar serta ditulis pada halaman terpisah dan uraian 
invensi.  



 a. Klaim mandiri (Klaim utama pada urutan 
no. 1) dan  

 b. Klaim turunan (Klaim yang mengacu atau 
bergantung pada klaim mandiri) 
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 Klaim menurut katagori dapat dibagi 
menjadi: 

1.Produk, 

 Klaim yang berhungan dengan fisikal entity 
(object, article, apparatus, device, machine, or system, chemical 
compound and mixture of compund). 

 - Product by process :  Klaim produk yang dibatasi oleh proses. 

2. Proses atau metoda, 

 Klaim yang berhubungan dengan proses (All 
kind of activities), process/methode, use) 
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 Permintaan untuk mendapatkan paten dapat 
diajukan dengan mencantumkan lebih dari satu 
klaim 

 Apabila diajukan lebih dari satu klaim, masing-
masing diberi nomor secara berurutan 

 Penjelasan mengenai inti invensi dalam klaim 
ditulis dengan bahasa dan istilah yang lazim 
digunakan dalam penguraian di bidang 
teknologi 

 



34 

 Penulisan klaim dikelompokkan menjadi 2 yaitu : 
 Two part form Claim (Klaim Dua Bagian) 
 Single Part Form Claim (Klaim Tunggal) 
 
Two Part Form Claim : 
 bagian pertama menunjukkan bidang teknik invensi 

sebelumnya dan  
 bagian kedua mengenai invensi yang dimintakan 

perlindungan paten. 
 
Contoh : 
 Proses untuk pembuatan pupuk NPK granul, dimana 

garam kalium padat dicampur dengan fase cair yang 
mengandung-amonium nitrat atau kedalamnya 
ditambahkan amonium fosfat dalam tahap selanjutnya, 
dan campuran diperoleh adalah digranulasi, yang 
dicirikan bahwa garam kalium yang ditambahkan bentuk 
partikel yang memiliki ukuran rata-rata sebagian besar 
55 dan mengandung 1% berat dari partikel diatas (over) 
150 dan temperatur antara 5 dan 40. 
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 Single Part Form Claim (Klaim Tunggal) 
 Klaim ditulis langsung berisikan pernyataan tunggal 

mengenai inti invensi. 
 
- Suatu komposisi solder yang mempunyai ketahanan 

basah, oksidasi dan konduktivitas listrik yang tinggi,  
dimana terdiri dari : 

 Ag  0,5-3,5% berat; 
 Cu  0,1-4,0% berat; 
 P  0,0001-0,1% berat; dan 
 sisanya adalah Sn berkisar  92,5-99,4% berat. 
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 Kecuali apabila dianggap perlu, klaim 
tidak boleh memuat kalimat yang bersifat 
atau berupa acuan terhadap deskripsi 
atau gambar yang disertakan 

 Klaim tidak boleh berisi gambar atau 
grafik tetapi dapat memuat tabel dan/ 
atau rumus kimia atau rumus 
matematika 

 Jika permohonan paten disertai dengan 
gambar, maka klaim dapat ditambahkan 
tanda-tanda yang mengacu pada gambar 
yang dituliskan secara seragam diantara 
tanda kurung 
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 Suatu pisau untuk melakukan operasi pada manusia 
seperti ditunjukan dalam gambar 1a. 
 

 Suatu komposisi untuk mencegah obsitas seperti 
diuraikan dalam contoh-contoh 
 

 Suatu pemberi vitalitas tumbuhan berbubuk  berisi suatu 
partikel  yang mengandung sedikitnya satu senyawa  (A) 
yang dipilih dari gugus yang terdiri dari  berikut  (A1) dan 
(A3) sampai (A5), suatu zat  emulsi/dispersi (B) dan gula 
yang dapat larut dalam air (C), dan mempunyai struktur 
dimana komponen (A) didispersikan dalam bentuk tetesan 
minyak dalam partikel : 

  (A1) suatu senyawa yang diwakili oleh formula berikut (1-
1): 

 R11         CH         CH         OH           ( 1   -  1 ) 
 
                  R12        R13  

Rumus kimia/matematika 
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 Suatu komposisi pestisida terdiri dari [a] 
senyawa 3-phenoxybenzyl ester yang 
disajikan dengan formula (I): 

                                                                                                 
                                                                                                                             
                                                                                                             
                                                                                                                
                                                              
                                                                   

dimana X mewakili suatu atom hidrogen 
atau suatu gugus cyano, Z mewakili 
suatu atom hidrogen atau suatu atom 
fluorin 



• Ditulis pada halaman terpisah dan ditempatkan setelah klaim,  

• Bagian dan spesifikasi paten yang akan disertakan dalam 
lembaran pengumuman yang merupakan ringkasan uraian 
lengkap.  

• Tidak lebih dan 200 (dua rams) kata, yang dimulai dengan judul 
invensi sesuai dengan judul yang ada pada deskripsi invensi.  

• Merupakan intisari dan deskripsi dan klaim-klaim invensi, 
paling tidak sama dengan klaim mandirinya. Rumus kimia atau 
matematika yang benar-benar diperlukan, dapat dimasukkan ke 
dalam abstrak. 

• Tidak boleh kata-kata di luar lingkup invensi, terdapat kata-kata 
sanjungan, reklame atau bersifat subyektivitas orang yang 
mengajukan permohonan paten. Jika dalam abstrak menunjuk 
beberapa keterangan bagian-bagian dan gambar maka harus 
mencantumkan indikasi penomoran dan bagian gambar yang 
ditunjuk dan diberikan dalam tanda kurung. Di samping itu, jika 
diperlukan gambar secara penuh disertakan dalam abstrak, 
maka gambar yang dimaksud harus dicantumkan nomor 
gambarnya. 



1. Adalah Gambar Teknik tanpa skala 

2. Merupakan gambar pokok invensi yang diklaim, yg tdk diklaim 

tidak perlu. 

3. Tanda berupa huruf atau angka dicantumkan 

4. Dalam gambar tdk dibenarkan bentuk tulisan kecuali sangat 

diperlukan sebagai bagian dari gambar. 

5. Bagan dan diagram alir serta grafik dianggap sebagai gambar  
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Gb. 1 
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Gb. 1 
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Gb. 6 
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Gb. 16 
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Gb. 17 
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 Deskripsi, klaim dan abstrak diketik dalam 
lembaran kertas HVS yang terpisah dengan 
ukuran kertas A4 yang berat minimumnya 80 
gram dengan batas sebagai berikut: 

    dari pinggir atas      : 2 cm 
    dari pinggir bawah  : 2 cm 
    dari pinggir kiri        : 2,5 cm 
    dari pinggir kanan    : 2 cm  



 Kertas A4 harus putih, rata, tidak mengkilap 
dan pemakaiannya dilakukan dengan 
menempatkan sisi-sisinya yang pendek 
dibagian atas dan bawah (kecuali bila 
digunakan untuk gambar) 

 Setiap lembar dari deskripsi, klaim dan 
abstrak diberi nomor urut menurut angka 
arab pada bagian tengah atas 



 Setiap lima baris pengetikan uraian dan 
klaim harus diberi nomor baris yang 
disetiap halaman baru selalu dimulai dari 
awal dan ditempatkan disebelah kiri uraian 
atau klaim 

 Pengetikan harus dilakukan dengan 
menggunakan warna hitam dengan ukuran 
anatara baris 1,5 spasi, dan dengan huruf 
tegak yang berkuran tinggi huruf besarnya 
minimun 0,21 cm (gunakan courier new 12) 



 Tanda-tanda dengan garis, rumus-rumus kimia 
atau matematik dan tanda-tanda tertentu dapat 
ditulis dengan tangan atau dilukis 

 Gambar harus menggunakan tinta hitam pada 
kertas gambar putih ukuran A4 dengan berat 
minimum 100 gram yang tidak mengkilap dengan 
batas sebagai berikut: 

     dari pinggir atas        : 2,5 cm 

     dari pinggir bawah    :  1 cm  

     dari pinggir kiri         : 2,5 cm 

     dari pinggir kanan     : 1,5 cm 



Deskripsi

JUDUL INVENSI

Bidang Teknik Invensi
.............            Penemuan ini berhubungan dengan 
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Ringkasan Invensi
            

 ...................
Tujuan dari penemuan ini adalah untuk memecahkan masalah-

masalah tersebut di atas yang dijumpai

Uraian Singkat Gambar 
             ....
             .....

Gambar 1 adalah gambar perspektif dari
Gambar 2 adalah tampak samping dari

Uraian Lengkap Invensi 
             .....................
...................
           

Penemuan ini akan diuraikan lebih detail lagi dengan

Lebar Kertas
           

Batas penulisan           

Latar Belakang Invensi
..... ...... 

.....
            Peralatan untuk telah dikenal  Peralatan ini mempunyai kele-
mahan 

57 





Klaim

.............
       ......
        ......
 

 ...........

            1. Metode pembuatan produk X yang terdiri dari tahapan-tahapan seba-
gai  berikut  

      2. Metode menurut klaim 1, di mana
     3. Metode menurut klaim 1, di mana

           4. Produk X yang dibuat menurut salah satu dari klaim 1 sampai 3
di mana
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Abstrak

JUDUL INVENSI

            Invensi ini berhubungan dengan peralatan Peralatan ini
terdiri dari 
Peralatan ini dapat mengeliminasi dan menghasilkan

..................   
..............

................ ......
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Terima Kasih 
mashoedah@uny.ac.id 

 

Facebook:  

Konsultasi Paten  

https://www.facebook.com/groups/68096271
5314225/ 

mailto:mashoedah@uny.ac.id

