
( 

P 
LLO· ~S~ 

d 
pUI 

LlO"l9£ 



kuL\i< PERPl '

Kementerian Kesehatan Rl

I (ME

Perpuftekaan Depker*.—

No. Induk ;

Dari ;

Kementerian Kesehatan Rl

Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatai^
Sentra HKl Kesehatan Badan Litbang Kesehatan

TAHUN 2012

^sroij
hcf



Katalog Dalam Terbitan. Kementerian Kesehatan Rl

351.077

Ind Indonesia. Kementerian Kesehatan Rl. Badan
p  Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

Panduan hak kekayaan intelektuai.—
Jakarta ; Kementerian Kesehatan Rl. 2012

ISBN 978-602-235-142-9

I.Judul I. RESEARCH
II. OPERATIONS RESEARCH
III. INFORMATION SERVICES



KATA SAMBUTAN

Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) saat ini menjadi sangat penting dalam dunia
penelitian dan pengembangan teknologi, karena melalui penelitian yang
menghasilkan paten, kita mengetahui kemajuan hasil-hasil yang dicapai peneliti
dunia lain sehingga menjadikan HKI sebagai sarana tukar menukar informasi
ppnelitian. Jatidiri peneliti untuk bisa berperan dalam inovasi yang dapat dipatenkan
dan dikembangkan oleh dunia usaha serta dapat membantu mengatasi masalah
ekonomi bangsa.

Bersamaan dengan kemajuan teknologi, maka perlindungan terhadap Hak atas
Kekayaan Intelektual saat ini menjadi penting dalam menciptakan ikiim yang baik
bagi dunia penelitian dan kesesuaian pendapat antara peneliti dengan institusinya.
Saat ini perolehan HKI menjadi indikator utama untuk capaian basil litbangkes,
dengan demikian sebagian dari kegiatan penelitian Badan Litbang Kesehatan
diarahkan dan diupayakan sampai dengan perolehan HKI nya. Upaya-upaya untuk
mencapai hal tersebut telah dilakukan dengan dibentuknya kepengurusan Sentra
HKI Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan yang bertujuan memfasilitasi
para peneliti dengan memberikan konsultasi HKI, drafting paten dan searching
tentang nilai kebaharuan suatu invensi, serta membantu pendaftaran paten pada
Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi
Asasi Manusia R.I.

Saya menyambut gembira diterbitkannya revisi buku Panduan Hak Kekayaan
Intelektual dan Alih Teknologi untuk disebarluaskan kepada peneliti di lingkungan
Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan dengan harapan buku ini dapat
dipakai sebagai bahan pemahaman tentang Hak Kekayaan Intelektual dan
merupakan pemicu tumbuhnya semangat untuk melakukan penelitian berorientasi
HKI di masa sekarang dan masa mendatang. Mudah-mudahan Buku Panduan ini
bermanfaat bagi peneliti dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja Pusat - Pusat
Penelitian dalam lingkup Badan Litbang Kesehatan dan pemanfaatan hasil penelitian
dalam memberikan kontribusi tumbuhnya perekonomian nasional.

Jakarta,

Kepala Badan
Penelitian dan Pengemljfingan Kesehatan

DRtor. Trihono, MSc



KATA PENGANTAR

Sesuai dengan tujuan Trade Related Intellectual Property R/g/ifs (TRIPs),
pasal 7 yang menyebutkan, "Bahwa perlindungan dan penegakan l[lukum HKI
bertujuan mendorong timbulnya inovasi, pengalihan, penyebaran teknologi dan
diperolehnya manfaat bersama antara penghasil dan pengguna iptek, dengan cara
menciptakan kesejahteraan sosial, ekonomi serta keseimbangan antqra hak dan
kewajiban". Dirasakan jumlah paten domestik kita masih sangat rendah, jperlu upaya
untuk mendorong sebanyak mungkin peneliti menjadi peneliti penemu (inventor)
dimana hasil peneiitlannya dapat di-HKI-kan untuk mendapat perlindungan hukum.
Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan perlindungan atas produk penelitian
yang berpotensi kearah komersialisasi, disamping melindungi aset negara, HKI
dapat menjadi pendorong percepatan pembangunan IPTEK di Indonesia!

Sampai dengan tahun 2012 Badan Litbangkes telah mendaftartan 18 hasil
penelitian untuk mendapatkan patennya. Satu sudah mendapatkan persetujuan
paten dan 17 dalam proses, disamping itu 1 buku hasil formulasi dari data
RISKESDAS ("Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat'VIPKM) [dan 1 buku
"Atlas Vektor Penyakit di Indonesia" Seri 1 telah didaftarkan untuk mendapatkan hak
cipta. Penelitian Badan Litbangkes yang bersifat temuan harus terusj diupayakan
agar kekayaan alam Indonesia tergali, terlindungi dan dapat dimanfaatkan secara
maksimal. |

Buku panduan ini diterbitkan pertama kali pada tahun 2006. Detjigan adanya
kebijakan bahwa hasil penelitian berorientasi HKI menjadi indikator utama
Litbangkes, kami merasa perlu melakukan penyempurnaan dan penybrderhanaan
buku panduan ini, sehingga buku panduan ini menjadi lebih komunikatif untuk para
peneliti dan pihak lain yang terkait. Garis besar materi buku panduan ini meliputi:
pentingnya HKI dalam penelitian, aktifitas dalam melakukan penelitian berorientasi
HKI, alur dan proses pengajuan perlindungan HKI dan paten, alurj dan proses
pengajuan dana untuk pengembangan prototip dan pemanfaatan HKI Badan
Litbangkes, tugas dan fungsi Sentra HKI Badan Litbangkes.

Semoga buku panduan ini bermanfaat bagi semua pihak yang terkait dalam
memahami HKI pada umumnya, dapat mendorong peneliti untul^ melakukan
penelitian yang berorientasi HKI dan mendapatkan perlindungan HKI nya.

Tim

Penyusun
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BAB

PENTINGNYA HKI DALAM PENELITIAN

Sebagai tindak lanjut dari SKB (Surat Keputusan Bersama) antara

Departemen Kehakiman dan Departemen Kesehatan tentang Hak Atas Kekayaan

Intelektual (HKI), yang ditandatangani pada tanggal 12 Maret 1999, sebagai

lembaga penelitian, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan mempunyai

kewajiban untuk menjaga has!! penelitiannya agar bermanfaat dan dapat

dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan hukum.

Selama in! proses pembuatan proposal penelitian kurang melibatkan aspek

HKI, sehingga banyak hasil penelitian yang bersifat aplikatif untuk dunia industri

belum dimanfaatkan secara komersial, atau pemanfaatannya tidak mendapatkan

keuntungan. Di samping itu beberapa hasil penelitian bersifat pengulangan dari

penelitian terdahulu, tidak fokus menghasilkan produk kesehatan, sehingga hasil

penelitian tidak berupa hasil akhir, melainkan masih merupakan hasil setengah jadi

yang memerlukan penelitian lanjutan untuk dapat menghasilkan produk.

Pemanfaatan sumber daya alam untuk produk paten masih belum banyak

dilakukan, padahal kekayaan hayati baik yang berupa tanaman maupun jasad

renik sangat banyak terdapat di Indonesia. Para inventor asing telah banyak

melakukan penelitian dengan memanfaatkan bahan alam, baik yang berasal dari

ijiegaranya sendiri maupun dari negara lain, dan menghasilkan produk kesehatan.
(poritohnya pemanfaatan ekstrak tanaman kunyit {Curcuma /onga/kunyit \
Curcuma zedoariaAemu putih^, Curcuma xanthorrhlzaAemulawak^) sebagai

supiemen kebugaran, anti oksidan atau sebagai anti virus dan anti bakteri yang
tbialji banyak menghasilkan produk paten. Dengan menggunakan teknologi bio
rnolekuijer juga telah banyak dihasilkan produk terobosan, seperti sarana
diagnosjtik cepat demam berdarah dengue (DBD) dan malaria Kesempatan
lintuk melakukan penelitian yang bersifat eksplorasi dan pengembangannya untuk



menghasilkan suatu produk dengan menggunakan sumber daya alam asli

Indonesia masih sangat besar dan terbuka untuk menghasilkan produk| terobosan
(vaksin, perangkat diagnostik, obat bam, formula obat berbahan da^ar sumber
daya alam Indonesia). Kreasi intelektual inventor yang menggunakan b^han dasar
dari alam Indonesia dan mendapatkan perlindungan hukum, secara tidak langsung

akan melindungi aset sumber daya alam Indonesia.

Peneliti di Indonesia khususnya Badan Penelitian dan Pengembangan

Kesehatan mempunyai tugas untuk menggali, melindungi dan memanfaatkan

sumber kekayaan yang ada di Indonesia. Dengan melindungi secbra hukum

produk IPTEK berbahan dasar sumber kekayaan alam Indonesia, p^manfaatan
komersial dapat dikendalikan, yang berdampak pada Jaminan kesejaljiteraan dan
kemandirian nasional. |

Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan selain diarahkan untuk

melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang perorientasi

paten, diharapkan juga dapat menghasilkan suatu ciptaan berupa ilmu

pengetahuan, program komputer, buku, bahan/materi ceramah, bahan/materi

kuliah, alat peraga untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan,

terjemahan, tafsir, saduran, dimana hasil-hasil tersebut memungkinkan untuk

diperbanyak dan diterbitkan. Perlindungan hukum untuk melindungi | karya cipta
tersebut sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya pemanfaatar| oleh pihak
lain tanpa mengatasnamakan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.

Dengan adanya kenyataan bahwa Indonesia merupakan ne^ara agraris,

pertanian yang maju, efisien dan tangguh mempunyai peran penting dalam

pencapaian tujuan pembangunan nasional, salah satunya dengan tersedianya

varietas unggul tanaman obat. Pelestarian tanaman obat varietas Indonesia yang

terstandar dan unggul sangat diperlukan sebagai bahan dasar obat herbal alami,

sehingga tanaman obat Indonesia dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Meskipun kegiatan budidaya tanaman obat bukan tugas utama Badan Litbang

Kesehatan, namun kegiatan identifikasi, karakterisasi, standarisasi dan pengujian



manfaat tanaman obat yang dilakukan oleh Balai Besar Penelitian Pengembangan

Tanaman Obat dan Obat Tradisional (B2P2TOOT) dapat menghasilkan produk

yang menjadi aset kekayaan alam Indonesia dalam ketersediaan bahan baku obat

jierbal, serta terbukanya lapangan kerja bag! para petani tanaman obat. Varietas
janaman obat hasil budidaya terstandar perlu mendapat perlindungan hukum
sehingga menutup kemungkinan pengakuan atas kepemilikan dari luar Indonesia.



BAB il

LINGKUP HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

Lingkup HKI meliputi :

1. Paten

2. Merek (symbol)

3. Indikasi Geografis dan Indlkasi Asa!

4. Disain Industrl (berhubungan dengan penampilan produk)

5. Denah Rangkaian Sirkuit Terpadu

6. informasi Rahasia/Rahasia Dagang yang mempunyai nilai ekonomi

7. Hak Cipta

8. Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)

1. Paten i

Segala sesuatu yang berhubungan dengan paten diatur dalam Undang-Undang

Republik Indonesia nomor 14 tahun 2001®.

Beberapa termlnologi paten di dalam undang-undang tersebut sebagai perikut:
•  Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor

(penemu) atas hasil invensinya (temuan) di bidang teknologi, yang untuk

selama waktu tertentu dapat melaksanakan sendiri invensinya atau

memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakannya.

•  Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan

pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk

atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.

Tiga hal penting yang membuat suatu invensi bisa memperoleh patennya

adalah : 1). invensi harus bersifat bam artinya belum pernah diungkap atau

diumumkan sebelumnya oleh inventor lain, baik melalui seminar, ceramah

atau publikasi dan didaftarkan patennya; 2). invensi harus mempunyai

langkah Inventif, artinya invensi tersebut bagi ahli di bidangnya merupakan



hal yang tidak diduga sebelumnya; 3). invensi hams dapat diterapkan

dalam industri, artinya invensi tersebut dapat diperbanyak daiam skala

industri dan mempunyai nilai komersial.

•  Inventor adalah seorang yang secara sendiri, atau beberapa orang yang

secara bersama-sama, melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam

kegiatan yang menghasilkan invensi.

Jika suatu invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama,

hak atas invensi tersebut dimiliki secara bersama-sama oleh para inventor

yang bersangkutan.

Pihak yang berhak memperoleh paten atas suatu invensi yang dihasilkan

dalam suatu hubungan kerja adalah pihak yang memberikan pekerjaan

tersebut, kecuali ada perjanjian lain. Hal ini juga berlaku terhadap invensi

yang dihasilkan balk oleh karyawan maupun pekerja yang menggunakan

data dan/atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya sekalipun

perjanjian tersebut tidak mengharuskannya untuk menghasilkan invensi.

Di dalam Undang-Undang no. 14 tahun 2001 tentang paten, disebutkan bahwa,

setiap invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan

praktis berkaitan dengan bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya dapat

memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk Paten Sederhana. Invensi yang

tidak berkaitan dengan bentuk, konfigurasi dan konstruksi dapat memperoleh

perindungan hukum dalam bentuk Paten Biasa (Paten).

Selanjutnya dijelaskan bahwa paten tidak bisa diberikan untuk invensi berupa :

j  o proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau
p^laksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum, atau kesusilaan;

• metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang

I  d terapkan terhadap manusia dan/atau hewan;

I  • teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika atau semua

rriakhluk hidup, kecuali jasad renik;



•  proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan,

kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis. |

Jangka Waktu Perlindungan Paten.

Paten diberikan untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun terhjtung sejak
tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang. Upituk paten

sederhana diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak

tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang.

Alur dan cara pendaftaran paten dapat dilihat pada Bab IV. '

2. Merek (Symbol)

Segala sesuatu yang berhubungan dengan merek diatur dalam Unddng-Undang

Republik Indonesia nomor 15 tahun 2001^.

Beberapa terminologi merek di dalam undang-undang tersebut adalah sebagai

berikut:

•  Merek adalah tanda, gambar, nama, huruf-huruf, angka, pola |Warna atau
kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang mempunyai daya pdfnbeda dan

bisa digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

•  Hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan oleh pemeriritah kepada
pemilik merek untuk menggunakan merek tersebut atau memberi izin

kepada orang lain untuk menggunakannya.

•  Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh

pemohon yang beritikad tidak baik, bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, bertentangan dengan moralitas agama,

kesusilaan, atau kertertiban umum; pendaftaran merek juga tidak dapat

dikabulkan bila merek tersebut tidak memiliki daya pembeda, merek yang

telah menjadi milik umum atau merupakan keterangan atau berkaitan

dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

• Merek yang telah didaftar akan dilindungi untuk jangka waktu selama 10

tahun terhitung sejak tanggal permohonan pendaftaran. Jangka waktu ini



dapat diperpanjang sampai batas waktu tidak terbatas selama 10 tahun

berikutnya.

Prosedur Dan Persyaratan Permohonan Merek (Lampiran 1)

3. Ihdi^asi Geografis dan Indikasi Asal

Dalaim mengekspresikan merek suatu produk atau barang jasa, suatu

^j)erusahaan dapat menggunakan nama tempat atau geografis untuk menjelaskan
asal barang atau jasa tersebut. Indikasi geografis adalah suatu tanda yang dapat

rjiengindikasikan dari mana barang tersebut berasal. Negara atau wilayah
tertentu dapat menunjukkan kualitas atau karakteristik yang khas. Sebagai

contoh Champagne untuk anggur, Havana untuk cerutu, Pathok untuk bakpia,

Garut untuk dodol, Bali untuk brem, Pondoh untuk salak .

Segala sesuatu yang berhubungan dengan Indikasi Geografis diatur dalam

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 15 tahun 2001 pada bab VII

Beberapa terminologi indikasi geografis dalam Undang-Undang tersebut adalah

sebagai berikut:

•  Indikasi geografis dilindungi secara hukum sebagai suatu tanda yang

menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan

geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua

faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang

dihasilkan.

•  Indikasi geografis mendapat perlindungan setelah terdaftar atas dasar

permohonan yang diajukan oleh lembaga yang mewakili masyarakat di

I  daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan, lembaga yang diberi

;  kewenangan untuk itu atau kelompok konsumen barang tersebut. Lembaga

yang mewakili masyarakat di daerah tersebut dapat terdiri atas:

a.

b.

pihak yang mengusahakan barang yang merupakan hasil alam atau

kekayaan alam;

produsen barang hasil pertanian;



c. pembuat barang-barang kerajinan tangan atau hasil industri; atau

d. pedagang yang menjual barang tersebut.

•  Permohonan pendaftaran indikasi-geografis akan ditolak apabila tanda

tersebut:

a. bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, ketertiban umum,

atau dapat memperdayakan atau menyesatkan masyarakat

mengenai sifat, ciri, kualitas, asal sumber, proses pembuatan,

dan/atau kegunaannya;

b. tidak memenuhi syarat untuk didaftar sebagai indikasi-geografis.

Prosedur Dan Persyaratan Permohonan Indikasi Geografis (Lampiran 2).

4. Disain Industri

Segala sesuatu yang berhubungan dengan Disain Industri diatur dalam Undang-

Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 2000

Beberapa terminologi Disain Industri dalam undang-undang terse|Dut sebagai
berikut:

•  Disain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfi^urasi, atau
komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan

daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang

memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi
i

atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk,

barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan, mempunyai nilai
I
I

keindahan dan dapat dibuat berulang-ulang dalam jumlah yang banyak.

•  Disain Industri diberikan perlindungan adalah Disain Industri yang baru,

dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, Disain Industri tersebut

tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.

•  Hak Disain Industri tidak dapat diberikan apabila Disain Industri tersebut

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.



•  Sebagai contoh bentuk dan konflgurasi dari barang-barang rumah tangga

seperti furniture dan bentuk mobil dan asesorlsnya. Disain Industri dilindungi

selama 10 tahun sejak tanggal dimana permintaan diajukan.

Persyaratan Permohonan Pendaftaran Disain Industri (Lampiran 3).

5. Disain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Segala sesuatu yang berhubungan dengan Disain Tata Letak Sirkuit Terpadu

biatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2000J°
Tujuan dari peraturan mengenai rangkaian sirkuit terpadu adalah untuk melindungi

silicon chip atau rangkaian sirkuit terpadu dan mendorong perkembangan

teknologi, terutama yang ada kaitannya dengan industri komputer dan teknologi

perakitan lainnya.

Beberapa terminologi Disain Tata Letak Sirkuit Terpadu dalam undang-undang

tersebut sebagai berikut:

•  Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah

jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-

kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian

atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam

sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan

fungsi elektronik.

•  Pendisain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan

j  Disain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

•  Hak Disain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah hak eksklusif yang

I  diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendisain atas hasil
kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau

memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak

tersebut.

Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan selama

10 (sepuluh) tahun.



•  Hak Disain Tata Letak Sirkuit Terpadu tidak dapat diberikan jika Disain

Tata Letak Sirkuit Terpadu tersebut bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau

kesusilaan.

Tentang permohonan pendaftaran Disain Tata Letak Sirkuit Terpadu diatur dalam

"Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2006". (Lam

6. Rahasia Dagang

piran 4)

Beberapa gagasan/invensi berharga yang tidak bisa dilinduijigi dengan
perlindungan paten dapat masuk dalam perlindungan rahasia dagang.

Segala sesuatu yang berhubungan dengan Rahasia Dagang diatur dalam Undang-

Undang Republik Indonesia nomor 30 tahun 2000

Beberapa terminologi Rahasia Dagang dalam undang-undang tersebut:

•  Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umujm di bidang
teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berjguna dalam
kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasi^ Dagang.

•  Lingkup perlindungan Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode

pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi

dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh

masyarakat umum.

•  Rahasia Dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat

rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui

upaya sebagaimana mestinya.

Perlindungan rahasia dagang berlangsung otomatis dan tanpa batas waktu.

Selama rahasia tersebut dapat dipertahankan kerahasiaannya dan

dipindahtangankan dengan cara warisan, wasiat dan hibah oleh karenanya

penanganan Rahasia Dagang dilakukan secara khusus menurut peraturan hukum.
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MILIK PERPUSIAKAAH

KEMENTERIAN KESEHAT/

Prosedur Perlindungan

Untuk mendapat perlindungan Rahasia Dagang tidak perlu diajukan pendaftaran

(berlangsung secara otomatis), karena undang-undang secara langsung

melindungi Rahasia Dagang tersebut apabila informasi tersebut bersifat rahasia,

bernilai ekonomis dan dijaga kerahasiaannya, kecuali untuk lisensi Rahasia

Dagang. Lisensi Rahasia Dagang harus dicatatkan ke Ditjen. HKI -

DepkumHAM.^^

^  I
7. Hak Cipta

Segala sesuatu yang berhubungan dengan Hak Cipta diatur dalam Undang-

Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2002

Beberapa terminologi tentang hak cipta dalam undang-undang tersebut:

•  Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk

mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin

untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan pembatasan menurut

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

•  Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama sama yang

j  atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan

pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan

ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

•  Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya

dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra. Pemegang Hak Cipta

adalah pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak
I

tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari

pihak yang menerima hak tersebut.

• Ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan,

seni, dan sastra, yang mencakup: buku, program komputer, pamflet,

perwajahan (layout) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis
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lain; ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu; alat

peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;

•  Lagu atau musik dengan atau tanpa teks; drama atau drama musikal, tari,

koreografi, pewayangan, dan pantomim; seni rupa dalam segala bentuk

seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, sLni patung,
kolase, dan seni terapan; arsitektur; peta; seni batik; fotografi;

sinematografi; terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan

karya lain dari hasil pengalihwujudan.

•  Jangka waktu perlindungan hak cipta adalah seumur hidup sampai 50 tahun

setelah meninggalnya si pencipta.

Prosedur dan Alur Pendaftaran Hak Cipta (Lampiran 5).

!

8. Perlindungan Varletas Tanaman (PVT)

Beberapa kegiatan penelitian yang dilakukan Badan Litbang Kesehatan khususnya

Balai Besar Tanaman Obat dan Obat Tradisional adalah melakukan standarisasi

dan uji khasiat tanaman obat. Hal ini tidak tertutup kemungkinan untuk

menghasilkan tanaman obat galur Indonesia. Segala sesuatu yang berhubungan

dengan Perlindungan Varietas Tanaman diatur dalam Undang-Undang Republik

Indonesia nomor 29 tahun 2000

Beberapa terminologi tentang perlindungan varietas tanaman dalam undang-

undang tersebut:

•  Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) adalah perlindungan khusus yang

diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah (Kementerian

Pertanian) dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan

Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia

tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.

•  Varietas tanaman yang selanjutnya disebut varietas, adalah sekelompok

tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman,
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pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik

genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau

spesies yang sama oleh sekurang kurangnya satu sifat yang menentukan

dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.

Tanaman yang dapat diberi PVT adalah tanaman yang baru, unik, seragam,

stabil, dan diberi nama.

Tanaman dianggap baru apabila pada saat penerimaan permohonan hak

PVT, bahan perbanyakan atau basil panen dari 5 varietas tersebut belum

pernah diperdagangkan di Indonesia atau sudah diperdagangkan tetapi

tidak lebih dari 1 tahun, atau telah diperdagangkan di luar negeri tidak lebih

dari 4 tahun untuk tanaman semusim, dan enam tahun untuk tanaman

tahunan.

•  Pemuliaan tanaman adalah rangkaian kegiatan penelitian dan pengujian

atau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu varietas, sesuai dengan

metode baku untuk menghasilkan varietas baru dan mempertahankan

kemurnian benih varietas yang dihasilkan.

•  Jangka waktu PVT adalah 20 (dua puluh) tahun untuk tanaman semusim;

25 (dua puluh lima) tahun untuk tanaman tahunan.

Pendaftaran PVT dari dalam negeri bisa langsung mengajukan ke Pusat

Perlindungan Varietas Pertanian dan Perijinan Pertanian (PVTPP) atau melalui

jasa Konsultan PVT terdaftar. Adapun pendaftaran PVT yang tidak bertempat

tinggal atau berkedudukan tetap di wilayah Indonesia harus melalui Konsultan

Perjiindungan Varietas Tanaman di Indonesia selaku kuasa.

Persyaratan Pemohonan Hak PVT (Lampiran 6).
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Bab III

AKTIFITAS DALAM MELAKUKAN PENELITIAN BERORIENTASI PATEN

1. Pengembangan Ide Penelitian Berorientasi Paten

Sebelum /nventor/penemu/ peneliti (selanjutnya disebut inventor)

mengembangan idenya, hal utama wajib dilakukan adalah melakukan kajian,

apakah ide merupakan hal baru atau mengandung nliai kebaman {novelty),

apakah ide mengandung langkah-langkah inventive (inventive steps), apakah

ide tersebut akan menghasilkan suatu produk yang bisa diperbanyak d^lam skala
industrl (industrial appiicability) yang mempunyal nilal komersial.

Untuk mengetahui nilai kebaharuan atau mengandung nilai kebaharuan, hal yang

harus dilakukan adalah melakukan penelusuran (searching), baik di situs resmi

paten (alamat situs resmi paten terlampir) maupun di media-media publ kasi ilmiah.

Dalam melakukan penelusuran perlu diidentifikasi terlebih dahulu, ppakah ide
merupakan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, apakah ide

akan menghasilkan produk atau merupakan pengembangan produk, atau

perbaikan/ penyempurnaan proses yang akan menghasilkan produk yang lebih

baik dan bermanfaat

Pertimbangan utama sebelum memutuskan suatu invensi didaft^rkan untuk
mendapatkan perlindungan hukum (paten), invensi harus dapat diterapkan dalam

skala industrl dan mempunyai nilai komersial. Suatu penemuan (invensi) yang

sudah mendapat sertifikat persetujuan paten, jika tidak mempunyai nilai komersial

akan menjadi beban ekonomi bagi inventor. Inventor harus menjalankan

kewajibannya untuk membayar pemeliharaan paten selama 20 tahun tanpa

mendapatkan keuntungan. Sebaliknya jika invensi mempunyai nilai komersial,

inventor mempunyai hak monopoli dalam memasarkan invensinya, sehingga

inventor dapat memanfaatkan keuntungan pemasaran (royalty) selama 20 tahun.

Untuk temuan-temuan penelitian yang dibiayai oleh Badan Litbang

Kesehatan, sebagai pemilik paten adalah mutlak institusi tersebut. Keuntungan
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dari royalty bermanfaat baik bagi institusi maupun inventor, antara lain dapat

dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan penelltian selanjutnya dan

membiayai pemeliharaan paten selama 20 tahun.

pontoh 1 :

Ekstrak Curcuma zedoaria atau temu putih dilaporkan bermanfaat untuk

mencegah dan mengobati penyakit kanker dan tumor. Berdasarkan penelltian PALI

(Pusat Antar Universitas) UGM Yogyakarta Fak.Farmasi, terbukti bahwa C.

zedoaria mampu menonaktifkan perkembangan sel kanker dan tumor; memblokir

pertumbuhan sel kanker dan tumor; mematikan sel kanker dan tumor tanpa

merusak jaringan sel normal sekitarnya

Dengan membaca laporan tersebut timbul ide untuk melakukan penelltian tentang

formula anti kanker yang mengandung zat aktif dari tanaman "Curcuma zedoaria".

Hal pertama yang harus dilakukan adalah menentukan kebaharuan ide tersebut.

Jika laporan dari PAU UGM dan bukti ilmiah sudah menyatakan "Curcuma

zedoaria" sebagai anti kanker dan merupakan laporan yang sudah dipublikasi

rnaka hal tersebut bukan merupakan hal baru lagi, sehingga inventor harus bisa

rpembuat langkah lain yang merupakan pengembangan dan perbaikan hasil

tersebut, agar memiliki nilai kebaharuan

pontoh 2 :

Seorang inventor ingin melakukan penelitian formula makanan yang mengandung

zat aktif dari tanaman "Curcuma zedoaria" sebagai formula makanan yang dapat

rr|eningkatkan daya tahan tubuh/Zmmuno stimulator. Hasil penelusuran dari situs
ppten ditemukan bahwa formula makanan yang mengandung zat aktif dari
"Curcuma zedoaria" hanya ditemukan sebagai "A Food Composition For

Pf^eventing Or Migrating Obesity Containing Curcuma zedoria Extracts" dengan
d^mikian masih terbuka kesempatan bagi inventor uniuk melaksanakan idenya.

Bila terbukti bahwa ide merupakan ide baru yang belum pernah diungkap

baik di n^edia publikasi maupun di situs resmi paten, inventor melakukan langkah
berikutnya, yaitu menentukan teknologi yang akan dipakai dalam mewujudkan
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idenya untuk membuktikan secara ilmiah, bahwa formula yang diteliti

mempunyai manfaat sebagai immune stimulator. Inventor harus menentukan

teknologi yang akan digunakan, baik yang sebelumnya sudah pernah

dipakai atau teknologi baru. Produk bisa diterima sebagai invensi baru

sepanjang hasil akhir menunjukkan bahwa produk baru tersebut lebih

berdaya guna dan mendatangkan manfaat yang lebih baik atau manfaat

berbeda.

2. Pengembangan Protokol Penelitian/ Usulan Penelitian di Badan

Litbang Kesehatan

Pada dasarnya pengembangan atau penyusunan protokolj penelitian
berorientasi paten sama dengan protokol penelitian yang berlaku, haru^ memenuhi

persyaratan ilmiah dan etik. Persyaratan ilmiah berarti setiap usulan penelitian

berorientasi paten yang mencakup latar belakang, kerangka konsep, metodologi,

rencana analisis untuk kajian hasil dan hasil yang diharapkan Icarus dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Persyaratan etik berarti setiap usulan
penelitian yang berorientasi paten yang menyangkut subyek manusia atau hewan

harus mendapat rekomendasi tertulis dari Komisi Etik.

3. Kajian Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang berorientasi paten selanjutnya akan dilakukan

pengkajian terhadap kebaharuannya dan penyusunan drafting paten. Hasil

penelitian tidak boleh dipublikasikan atau diumumkan sebelum didaftarkan untuk

mendapatkan perlindungan paten. Namun hasil penelitian masih bisa diumumkan,

dengan syarat dalam waktu tidak lebih dari 6 bulan ke depan setelah diumumkan

harus sudah didaftarkan untuk pengajuan patennya.
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Contoh ;

Suatu formula obat herbal yang mengandung satu atau beberapa tanaman obat

bisa mendapat perlindungan paten jika teridentifikasi/ditemukan adanya zat aktif

pada salah satu atau beberapa tanaman obat dalam formula tersebut atau adanya

teknologi dalam pembuatan formula tersebut, dan adanya khasiat yang teruji

secara ilmiah (terbukti dengan perhitungan statisik).
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Bab IV

PROSES DAN ALUR PENGAJUAN HKI (PATEN)

1. Sistematika Penyusunan Drafting Dokumen Paten/ Penulisaiji Deskripsi

Suatu jnvensi (penemuan) hasil penelitian dapat diberikan p^rlindungan
hukum berupa paten apabila diajukan permintaan tertulis yang memenuhi

persyaratan fisik dan substantif. Persyaratan fisik berkaitan den^an format
permohonan paten, termasuk margin, ukuran kertas, jenis kertas dan lain

sebagainya. Sedangkan pemeriksaan substantif meliputi kebaharuan (novelty),

memiliki langkah-langkah inventif (inventive steps) dan dapat diterapkan di industri

(industrial applicability). Sebelum inventor mengajukan permin|aan untuk
perlindungan HKI, pertama kali yang harus dilakukan adalah menyusun

deskripsi/uraian invensinya secara sistematis dan jelas, sehingga akan mudah

dipahami. Sistimatika penulisan deskripsi atau uraian invensi dalam sebuah

permintaan paten merupakan hal yang fundamental. Oleh karena penyusunan dan

penulisan drafting dokumen paten merupakan hal spesifik untuk setiap penelitian,

maka dalam kegiatan ini inventor akan didampingi oleh narasumber dalam

bidangnya.

Sistimatika penulisan deskripsi atau uraian invensi yang baik adalah suatu

uraian yang memiliki alur cerita yang teratur dan jelas, serta dapat dibantu dengan

gambar-gambar, sehingga para pakar dalam bidangnya dapat memahami

deskripsi atau uraian invensi tersebut.

Dalam penulisan deskripsi, dua persyaratan pokok yang harus dipenuhi

adalah pernyataan informasi dan pernyataan perlindungan invensi.

Pernyataan informasi, menguraikan informasi invensi dengan jelas, meliputi latar

belakang, kekurangan dan kelebihan invensi sebelumnya (prior art), solusi dari

kekurangan invensi sebelumnya, dan informasi mengenai kelebihan dari invensi

yang baru. Pernyataan perlindungan, adalah uraian permintaan perlindungan

18



paten yang spesifik menyatakan klaim-klaim invensi yang akan diajukan dengan

mempertimbangan kemungkinan adanya penlruanlplagiarism oleh pihak lain.

2. Pengalihan hak

Pengalihan hak adalah proses pengajuan surat pengalihan hak dari inventor

kepada pimpinan unit kerja terkait, mengenai kepemilikan paten. Selanjutnya

Pjimpinan unit kerja terkait mengajukan surat permohonan pengurusan paten

kepada Sentra HKI Badan Litbang Kesehatan dengan menyertakan draft paten

dan surat pengalihan hak dari Kepala Unit ke Sentra HKI Badan Litbang

Kesehatan.

3. Pendaftaran

Alur proses pengajuan HKI secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

sekretariat Sentra HKI akan melakukan verifikasi semua dokumen yang diperlukan

sebagai data pendukung pendaftaran HKI ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan

Irjtelektual (Ditjen HKI) sesuai dengan bidangnya (7 lingkup HKI). Pada waktu
pendaftaran paten, Sentra HKI akan mendapat nomor pendaftaran paten dari

Direktorat Paten. Selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan formalitas meliputi

p^meriksaan minimun administrasi, kelengkapan dokumen, maksimum
memerlukan waktu < 30 Hari. Bila dokumen sudah lengkap, selanjutnya akan

diumumkan kepada publik dalam Berita Resmi Paten selama 6 bulan untuk

memberikan kesempatan pihak lain (oposisi) melakukan sanggahan. Setelah 6

bulan akan dilakukan pemeriksaan substansi, balk ada ataupun tidak ada

sanggahan dari pihak lain. Bila dalam masa tersebut ada sanggahan, maka pihak

pemeriksa akan menginformasikan pada inventor untuk menanggapi sanggahan

tersebut. Seluruh proses mulai dari pendaftaran sampai dengan pemeriksaan

substansi memerlukan waktu ̂  36 bulan.

Pemeriksaan substansi yang dilakukan meliputi kebaharuan invensi, kelompok

invensi ̂ ^ang dapat diberikan paten, dan invensi yang tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan/ketertiban umum/kesusilaan. Apabila invensi tidak
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memenuhi persyaratan secara substansi seperti di atas maka permohonan tidak

dapat dikabulkan dan akan gugur. Direktorat Paten akan menolak permintaan

perlindungan dengan surat penolakan resmi. Proses pemeriksaan substansi

sampai adanya keputusan memerlukan waktu ̂  36 bulan.

Jika basil pemeriksaan substansi invensi dapat dikabulkan, kantor paten akan

memberikan sertifikat paten dan hak patennya. Dengan dikabulkannya

permohonan paten, maka selanjutnya kantor paten akan mengumumkannya dalam

Berita Resmi Paten.

Alur Permohonan Pendaftaran Paten (Lampiran 7).
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BAB V

ALUR DAN PROSES PENGAJUAN DANA UNTUK PENGEMBANGAN

PROTOTIP

Untuk hasil penelitian yang sudah dipastikan mempunyai potensi paten,

Sentra HKI Badan Litbang Kesehatan menyediakan dana khusus untuk

pembuatan prototip hasil penelitian dan/atau paten tersebut. Pengajuan dana

untuk pembuatan prototip diajukan dengan cara inventor menyusun

proposal/protokol kegiatan yang terdiri dari: latar belakang kegiatan, tujuan

kegiatan, manfaat kegiatan, luaran kegiatan dan disertai dengan rincian dana.

Prototip yang dihasilkan akan dipamerkan pada saat kegiatan temu bisnis dan

kegiatan lain yang berkaitan dengan promosi Badan Litbang Kesehatan. Adanya

alur pengajuan dana prototip dapat dilihat pada Lampiran 8.
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BAB VI

PEMANFAATAN HKI

1. Strategi Komersialisasi Has!! Penelitian

Sentra HKI berperan dalam komersialisasi produk pada masyarakat

pengguna, dengan mempromosikan basil HKI yang telah diperoleh dalam bentuk

prototipnya. Kegiatan in! secara intensif dapat dilaksanakan melalui tahapan

berikut: Fase Pra Inkubasi/ Pra Komersialisasi yaitu fase pembuktian teknis dan

konsep bisnis, dengan melakukan Technology Assesment (menilaj kelayakan
teknologi sampai dengan pengembangan produk dalam skala laboratorium), dan

identifikasi sasaran pasar/calon pengguna. Fase komersialisasi dirnana dalam

fase ini produk berupa kemasan slap jual dan sudah melibatkan tim [^emasaran.
Fase berikutnya adalah mencari mitra Industri atau UKM (Usaha Kecil Menegah),

tergantung dari masyarakat yang akan menggunakan produk; pada fase ini terjadi

proses alih teknologi.

2. Proses Alih Teknologi

Kegiatan ini dilakukan oleh Sentra HKI sebagai me<^iator yang
mempertemukan calon pengguna/industri (swasta atau pemerintah) dengan

inventor dalam wadah temu bisnis. Mediasi harus berjalan dengan baik agar

pengguna mamahami pentingnya produk baru yang dihasilkan Badan Litbang

Kesehatan. Inventor harus dapat menunjukkan prototip basil temuannya agar

calon pengguna melibat adanya potensi ekonomi. Dalam kegiatan temu bisnis ini

sebaiknya calon pengguna/ industri diberi kesempatan untuk memproduksi produk

dalam skala kecil, sebingga dapat memperkirakan prospek komersial dari produk

tersebut. Untuk itu perlu dibuat ketentuan yang disepakati bersama antara calon

pengguna/industri dengan Badan Litbang Kesehatan. Produksi dapat sepenubnya

dilakukan calon pengguna dengan proses alih teknologi, atau dengan

22



pendampingan inventor Badan Litbang Kesehatan agar kualitas produk dapat

dipertahankan.

Untuk alih teknologi kepada pihak calon pengguna perlu dilakukan langkah-

langkah yang berorientasi bisnis sebagi berikut:

a. Disusun informasi dan kelayakan atas keunggulan teknologi dan keuntungan

dalaiin bentuk prototip yang slap diallhkan.

Melakukan promos!, seminar dan berbagai penawaran kepada pihak calon

pengguna yang didukung dengan data informasi yang meyakinkan dengan

memanfaatkan media elektronik/informasi {website).

c. Melakukan negosiasi, konsultasi dan informasi yang tepat untuk

mendapatkan kesepakatan pola alih teknologi yang tepat berdasarkan bentuk

alih teknologi, lisensi atau jual beli.

d. Melakukan pengawasan dan pengendalian mutu teknologi yang dialihkan.

Proses di atas (poin a dan b) disebut proses inkubasi. Sentra HKI akan menjadi

perantara bag! kegiatan ini yang proses hukumnya akan dipantau oleh Bagian

Hukum dan Organisasi, Badan Litbang Kesehatan.

3. Royalti invensi

Dalam UU nomor 14 tahun 2001, pasal 12, ayat 1 dan 2, dinyatakan bahwa

yang berhak memperoleh paten adalah pihak yang memberikan pekerjaan

Berkaitah dengan hal tersebut, semua hasil penelitian yang dibiayai oleh DlPA

Pusat Penelitian, Balai dan Satuan Kerja dalam lingkup Badan Litbang Kesehatan,

adalah menjadi milik Badan Litbang Kesehatan. Dengan demikian, dalam

pengajuan untuk mendapatkan perlindungan HKI-nya, diperlukan pernyataan

pengalihan hak dari inventor kepada Badan Litbang Kesehatan. Oleh karena itu

semua kewajiban yang berkaitan dengan biaya akan menjadi tanggung jawab

BLdan Litbang Kesehatan. Selanjutnya dalam ayat 3 disebutkan inventor berhak
mendapatkan imbalan yang layak dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang
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diperoleh dari invensi tersebut. Pembagian royaiti antara institusi dengan inventor

akan diatur dan diputuskan oleh Badan Litbang Kesehatan.

Berikut adalah contoh pembagian royaiti yang berlaku untuk hasil penelitian di

ITB*:

1. Hasil penelitian dengan besaran pendapatan maksirnal 100 juta

setiap tahun, pembagian yang berlaku adalah :

- Peneliti 35 %

- Koperasi 15 %

- Institusi 50 %

2. Hasil penelitian dengan besaran pendapatan 100 sampai dengan

500 juta setiap tahun, pembagian yang berlaku adalah :

- Peneliti 42,5 %

- Koperasi 15 %

- Institusi 42,5 %

3. Untuk hasil penelitian yang mempunyai besaran pendapatan di atas
j

500 juta setiap tahun, pembagian yang berlaku adalah :

- Peneliti 25 %

- Koperasi 15 %

- Institusi 60 %

* sesuai dalam presentasi tanggal 10 November 2009 di Badan Litbang Kesehatan

Manfaat ekonomi yang diperoleh dari hasil penjualan merupakan dana royaiti yang

dapat dimanfaatkan oleh Badan Litbang Kesehatan untuk biaya pendaftaran HKI,
i

pemeliharaan paten, biaya penelitian yang berorientasi HKI maupun pfenelitian lain,

honor tim pengurus kegiatan yang berorientasi HKI.

4. Pengembangan Nota Kesepahaman {Memorandum of Understanding)

Nota kesepahaman (Memorandum of Understanding) diperlukan untuk kegiatan

yang dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak di luar Badan Litbang Kesehatan.
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MoU disiapkan untuk memberikan batasan-batasan yang menjadi hak dan

kewajiban masing-masing pihak.

Ffengembangan MoU sebaiknya dibuat rind dalam setiap tahap kegiatan, mulai

dari konsep dan ide penelitian, eksekusi atau pelaksanaan dari konsep dan ide,

tjiaya penelitian, serta kemungkinan pengembangan basil penelitian dan
pemanfaatannya.

Dalam kaitan dengan pemanfaatan basil penelitian, Badan Litbang Kesebatan

Jkan bekerja sama dengan pibak pengguna basil penelitian (industri), sebingga
MoU disiapkan berkaitan dengan penjualan produk HKI, alib teknologi dan

pembagian royaiti serta bak dan kewajiban yang disepakati bersama.

Dalam kaitannya dengan pengembangan MoU, Sentra HKI Badan Litbang

Kesebatan (Bidang Hukum) akan berfungsi sebagai mediator antara para pibak,

dengan persetujuan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesebatan.
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BAB VII

SENTRA HKI

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN

Salah satu langkah strategis dalam membudayakan HKI di Badan Penelitian dan

Pengembangan Kesehatan adalah membentuk lembaga atau senjra Hak atas
Kekayaan Intelektual (Sentra HKI) melalui Keputusan Kepala Badan penelitian dan

Pengembangan Kesehatan No. HK.00.06.2.5.018 tanggal 8 Januari 2001. Sentra

HKI diharapkan sebagai motor penggerak dan melayani kepprluan yang
berhubungan dengan HKI di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan
Kesehatan maupun pada masyarakat umum di bidang kesehatan dan yang

sejenisnya.

1. Tugas dan Fungsi Sentra HKI Badan Litbang Kesehatan

Tugas dan fungsi Sentra HKI Badan Litbang Kesehatan adalah nrielayani para

peneliti atau inventor 6a\arr\ hal konsultasi HKI, mendaftarkan hasil-hasil penelitian

yang berorientasi paten, serta mengkomersialisasikan produk paten hasil

penelitian. Sentra HKI dipimpin oleh Ketua Sentra HKI dibantu arjggota yang
membidangi beberapa keahlian yaitu Bidang Teknologi, Bidang Hukum dan

Sekretariat. Sedangkan pemasaran produk HKI dilakukan oleh Koperasi Badan

Litbang Kesehatan .

Tugas dan fungsi Sekretariat Sentra HKI

1) Mengelola administrasi aplikasi paten ke Ditjen HKI.

2) Menerbitkan peraturan pembagian royalti.

3) Membantu drafting paten.

4) Menyiapkan database Paten dan Produk HKI Badan Litbang Kesehatan.

5) Melakukan sosialisasi paten di lingkungan Badan Litbang Kesehatan.

6) Mengelola biaya pembuatan prototip dan pengurusan pendaftaran paten.

7) Mengkoordinasikan bidang-bidang yang mengelola HKI.
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Tugas dan fungsi Bidang Hukum

1) Memberikan informasi dan penyuluhan aspek hukum HKI.

2) Membantu peneliti membuat drafting paten.

3) Membuat perjanjian dan kontrak kerja pada masing-masing pihak.

4) Menyimpan dan melindungi dokumen paten.

5) Mengatasi dispute (kasus) dan upaya hukum lainnya.

Tugas dan fungsi Bidang TeknologI

1) Menilai substansi usulan penemuan.

2) Antisipasi kegiatan paten dari kegiatan penelitian orang lain.

3) Menetapkan HKI atas penemuan.

4) Menelusuh paten di dalam dan di luar negri.

5) Membantu drafting paten.

Tugas dan fungsi Bidang Pemasaran

1) Mengevaluasi nilai kelayakan dan ekonomis usulan teknologi bam / paten

2) Melakukan promosi, sosialisasi, dan memasarkan teknologi dari hasil

penelitian.

3) Melakukan mediasi dalam negosiasi alih teknologi dengan mitra bisnis.

4) Memantau perkembangan teknologi dan kebutuhan teknologi pasar.

5) Mengelola sistim pengendalian dan pengawasan mutu dari proses alih

teknologi.

6) pJmbinaan dan mediasi dua arah kepada penghasil teknologi dan mitra
pengguna teknologi.

2. Informasi Paten

Mengingat bahwa paten mengandung informasi temuan/teknologi yang baru

{novelty) maka peneliti dapat menelusuh informasi paten dalam bidang

penelitiannya dengan menelusuh dokumen paten melalui website paten negara
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lain, Berita ResmI Paten, CD-ROM, penelusuran kepustakaan, tujuannya sebagai

pembanding dan buktl bahwa temuan/teknologi tersebut benar-benar baru dan

segera melakukan penelitian atau di daftarkan ke Ditjen HKI untuk mendapat

perllndungan hukum. Website yang panting untuk ditelusuri dengan menggunakan

Internet adalah sebagai berikut:

1. WlPO : http://www.wipo.orq/ (Organisasi Paten Dunia)

2. EPO : http://www.european-paten-ofFice.ora/ (Paten Eropa)

4. USPTO : http://www.uspto.qov/atau

http://www.patens.ibm.com (Paten Amerika) [

5. JPO : http://www.ipo-mti.qo.iphomee.htm (Paten Jepang)

6. IPAust : http://www.ipaustralia.qov.au FPaten Australia^ |
7. IDPO : http://www.dqip.qo.id (Paten Indonesia)

8. Ditjen HKI: http://peneiusuran-paten.daip.ao.id/psearch

3. Alamat Sentra HKI

Untuk kepertuan komunikasi dan korespondensi alamat Sentra HKI Badan Litbang

Kesehatan adalah :

Sentra HKI Badan Litbang Kesehatan

d/a. Sub.Bagian Hukum dan Organisasi, Sekretariat Badan Litbang Kesehatan

Jl. Percetakan Negara No.29 Jakarta

Telp: (021) 4261088 eks.225,

Fax: (021)4243933

e-mail : sesban@litbang.depkes.go.id

shkes_kikesat@yahoo.com
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BAB VIII

RANGKUMAN

Perlindungan atas kekayaan intelektual adalah hak tiap inventor, khususnya

uhtuk hasil penelitian yang berorientasi HKI. Karya intelektual perlu mendapat

perlindungan untuk mencegah penyalahgunaan yang berupa pemanfaatan tanpa

ijin atau pencurian karya intelektual, sehingga inventor Mak dapat memanfaatkan

secara maksimal.
I  '

Etika yang menjadi dasar kegiatan berorientasi HKI merupakan bagian

penting dalam pelaksanaan dan pemanfaatan hasil penelitian. Kegiatan kerjasama

antar inventor dengan Badan Litbang Kesehatan yang didasari dengan niat baik

serta peraturan yang berlaku dapat menghasilkan produk HKI yang dapat

dimanfaatkan bersama dan berdampak positif bagi masyarakat.
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Lampiran 1.

PROSEDUR PERMOHONAN MEREK
(MENURUT PROSEDUR UU MEREK NO. 15TAHUN 2001)

(PERMOHONAN)
Tidak

TidakKEKURANGAN

PERSYARATAN PRIORITAS
KEKURANGAN PERSYARATAN

< 2 Bulan

Lengkap

Tidak
Dl ANGAP a TARIK

KEMBAU

TANGGAL
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01 PENUHI?Dl PENUHI?

s 30 HariTidak

Dl PROSESTANPA

PRORITAS ^ Bulan

Tidak Dl SETUJUI

UNTUK

DIWUTAR

ADA

TANGGAPAN

MEMERIKSA

TANGAPAN

Tidak

Tidak
PENOIAKANTETAP

s 3Bulan

10 HariKOMISI BANDING

PENGUMUMAN

S 3 Bulan

Tidak S 3 BulanUPAYAHUKUM

lAINNYA
DITERIMA?

< 3 Bulan \ '

Ada TidakSANGGAHAN DARI

PEMOHON

ADA KEBBtATAN /

OPOSISI ?

SEBAGAI TAMBAHAN

BAHAN PERTIMBANGAN

DALAM PEMERUKSAAN

KEMBAU

Kaberatan Ditolak

Keberatan

DiterimaKEBERATAN

DITERIMA/DI
TOIAK

PERMOHONAN

DITOLAK
PEMBERI AN

SmnOKATMCREK

KOMISI BANDUNG

< 3Bulan

UPAYA HUKUM

LAINNYA
DITERIMA

PEMERIKSAAN

SUBSTANSIF

PEMERIKSAAN

KEMBALI

PEMERIKSAAN

KELENGKAPAN

ADMINISTRASI
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Persyaratan Permohonan Merek

Mengajukan permohonan ke Ditjen HKI/Kanwil secara tertulis dalam Bahasa
Indonesia dengan meiampirkan :

•  Fotokopi KTP yang dilegalisir. Bag! pemohon yang berasal dari luar
negeri sesuai dengan ketentuan undang-undang harus memilih
tempat kedudukan di Indonesia, biasanya dipilih pada alamat kuasa
hukumnya;

•  Fotokopi akte pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh
notaris apabila permohonan diajukan atas nama badan hukum;

•  Fotokopi peraturan pemilikan bersama apabila permohonan diajukan
atas nama lebih dari satu orang (merek kolektif);

•  Surat kuasa khusus apabila permohonan pendaftaran dikuasakan;

•  Tanda pembayaran biaya permohonan;

•  25 helai etiket merek (ukuran max 9x9 cm, min. 2x2 cm);

•  surat pernyataan bahwa merek yang dimintakan pendaftaran adalah
miliknya.

Mengisi formulir permohonan yang memuat:

•  Tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan;

•  Nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan pemohon;

•  Nama dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan
melalui kuasa

•  Nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali
dalam hal permohonan diajukan dangan hak prioritas

Membayar biaya permohonan pendaftaran merek.
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Lampiran 2

Prosedur Permohonan Indikasi Geografis

Dengan diberlakukannya PP. 51 Tahun 2007 pada tanggal 4 Septejnber 2007
sebagai aturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 yang

mengatur perlindungan Indikasi-Geografis maka hal tersebut telah merjnbuka jalan
untuk bisa didaftarkannya produk-produk Indikasi Geografis di tanah air.

Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2007 memuat ketentuan-ketentuan mengenai

tatacara pendaftaran Indikasi-Geografis adapun tahap tatacjara dapat
dikelompokkan menjadi:

I. Tahap Pertama : Mengajukan Permohonan

Setiap asosiasi, produsen atau organisasi yang mewakili prodjjk Indikasi-
geografis dapat mengajukan permohonan dengan memenuhi persyaratan-

persyaratan yaitu dengan melampirkan :

1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh

pemohon atau melalui kuasanya dengan mengisi formulir dalam rangkap 3

(tiga) kepada Direktorat Jenderal

2. surat kuasa khusus, apabila permohonan diajukan melalui kuasa;

3. bukti pembayaran biaya

4. Buku Persyaratan yang terdiri atas:

a. nama Indikasi-geografis yang dimohonkan pendaftarannya;

b. nama barang yang dilindungi oleh Indikasi-geografis;

0. uraian mengenai karakteristik dan kualitas yang membedakan

barang tertentu dengan barang lain yang memiliki kategori sama,

dan menjelaskan tentang hubungannya dengan daerah tempat

barang tersebut dihasilkan;

d. uraian mengenai lingkungan geografis serta faktor alam dan faktor

manusia yang merupakan satu kesatuan dalam memberikan
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pengaruh terhadap kualitas atau karakteristik dari barang yang

dihasilkan;

e. uraian tentang batas-batas daerah dan/atau peta wilayah yang

dicakup oleh Indikasi-geografis;

f. uraian mengenai sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan

pemakaian Indikasi-geografis untuk menandai barang yang

dihasilkan di daerah tersebut, termasuk pengakuan dari masyarakat

mengenai Indikasi-geografis tersebut;

g. uraian yang menjelaskan tentang proses produksi, proses

pengolahan, dan proses pembuatan yang digunakan sehingga

memungkinkan setiap rodusen di daerah tersebut untuk

memproduksi, mengolah, atau membuat barang terkait;

h. uraian mengenai metode yang digunakan untuk menguji kualitas

barang yang dihasilkan; dan

i. label yang digunakan pada barang dan memuat Indikasi-geografis.

5. Uraian tentang batas-batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh

Indikasi-geografis yang mendapat rekomendasi dari instansi yang

berwenang.

ill Tahap Kedua: Pemeriksaan Administratif

Pada tahap ini pemeriksa melakukan pemeriksaan secara cermat dari

pfermohonan untuk melihat apabila adanya kekurangan-kekurangan persyaratan

yang jdiajukan. Dalam hal adanya kekurangan pemeriksa dapat
mengkoijnunikasikan hal ini kepada pemohon untuk diperbaiki dalam tenggang
waktu 3 (tiga) bulan dan apabila tidak dapat diperbaiki maka permohonan tersebut

ditolak.
I  ;
!  '

II I. Tahap Ketiga: Pemeriksaan SubstansI

Pada tahap ini permohonan diperiksa. Permohonan Indikasi Geografis dengan tipe

produk yang berbeda-beda, tim ahli yang terdiri dari para pemeriksa yang ahli
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pada bidangnya memeriksa isi dari pernyataan-pernyataan yang yang telah

diajukan untuk memastikan kebenarannya dengan pengkoreksian, setelah

dinyatakan memadai maka akan dikeluarkan Laporan Pemeriksaan yang

usulannya akan disampaikan kepada Direktorat Jenderal.

Dalam hal permohonan ditolak, maka pemohon dapat mengajukan tanggapan

terhadap penolakan tersebut. Pemeriksaan substansi dilaksanakan maksimal

selama 2 Tahun.

IV. Tahap Keempat: Pengumuman

disetujuinya

Jenderal

Dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal

Indikasi-geografis untuk didaftar maupun ditolak, Direktora

mengumumkan keputusan tersebut dalam Berita Resmi Indikasi Geografis selama

3 (tiga) bulan.

Pengumuman akan memuat hal-hal antara lain: nomor permohonan, nama

lengkap dan alamat pemohon, nama dan alamat kuasanya, Tanggal Penerimaan,

Indikasi-geografis dimaksud, dan abstrak dari Buku Persyaratan.

V. Tahap Kellma: Oposisi Pendaftaran.

Setiap orang yang memperhatikan Berita Resmi Indikasi Geografis dapat
!

mengajukan oposisi dengan adanya Persetujuan Pendaftaran Indikasi Geografis

yang tercantum pada Berita Resmi Indikasi Geografis. Oposisi diajukan dengan
j

membuat keberatan disertai dengan alasan-alasannya dan pihak

pendaftar/pemohon Indikasi-geografis dapat mengajukan sanggahan atas

keberatan tersebut.

VI. Tahap Keenam: Pendaftaran

Terhadap Permohonan Indikasi Geografis yang disetujui dan tidak ada oposisi

atau sudah adanya keputusan final atas oposisi untuk tetap didaftar. Tanggal

pendaftaran sama dengan tanggal ketika diajukan aplikasi. Direktorat Jenderal
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kemudian memberikan sertifikat Pendaftaran Indikasi Geografis. Sertifikat dapat

diperbaiki apabila terjadi kekeliruan.

yil. Tahap Ketujuh: Pengawasan terhadap Pemakaian Indikasi Geografis

Pada Tahap in! Tim Ahli Indikasi-geografis mengorganisasikan dan memonitor

pengawasan terhadap pemakaian Indikasi-geografis di wilayah Republik

Indonesia. Dalam hal ini berarti bahwa Indikasi-geografis yang dipakai tetap sesuai

sebagaimana buku persyaratan yang diajukan.

Viil. Tahap Kedelapan : Banding

Permohonan banding dapat diajukan kepada Komisi Banding Merek oleh pemohon

atau kuasanya terhadap penolakan permohonan dalam jangka waktu 3 (tiga

Bulan) sejak putusan penolakan diterima dengan membayar biaya yang telah

ditetapkan.
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Lampiran 3

Persyaratan Permohonan Pendaftaran Desain Industri

1. Mengajukan permohonan ke Direktorat Jenderal HKI secara terttulis dalam

Bahasa Indonesia;

2. Permohonan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya, serta dilampiri:

•  Contoh fisik atau gambar atau foto serta uraian dari desain industri yang

dimohonkan pendaftarannya.

•  Surat kuasa khusus, dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa;

•  Surat pernyataan bahwa desain industri yang dimohonkan

pendaftarannya adalah milik pemohon

3. Mengisi formulir permohonan yang memuat:

•  Tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan;

•  Nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan pemohon;

•  Nama dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui
I

kuasa; dan

•  Nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali

dalam hal permohonan diajukan dangan hak prioritas

4. Dalam hal permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu

pemohon, permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu pemohon

dengan dilampiri persetujuan tertulis dari pemohon lain

5. Dalam hal permohonan diajukan oleh bukan pendesain, permolionan harus

disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa

pemohon berhak atas desain industri yang bersangkutan;

6. Membayar biaya permohonan sebesar Rp.300.000,- untuk UKM (usaha

kecil dan menengah) dan Rp.600.000,- untuk non-UKM, untuk setiap

permohonan

38



Lampiran 4

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN2006

TENTANG

TATA CARA PERMOHONAN PENDAFTARAN DESAIN

TATA LETAK SIRKUIT TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (7)
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata
Letak Sirkuit Terpadu, perlu menetapkan Peraturan
Pemerintah tentang Tata Cara Permohonan Pendaftaran
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tsihun 2000 tentang Desain
Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4046);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA
PERMOHONAN PENDAFTARAN DESAIN TATA LETAK

SIRKUIT TERPADU.

BAB I KETENTUAN

UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi
atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai
elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen
tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau

seluruhnya. , .
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seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara
terpadu di daleim sebuah bahan semikonduktur yang
dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik,

2. Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangsm
peleteikan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-
kurangnya satu dari elemen tersebut adade^ elemen
aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam
suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi
tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan
Sirkuit Terpadu.

3. Pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang
menghasilkan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

4. Permohonan adalah permintaan pendaftaran Desain
Tata Letak Sirkuit Terpadu yang diajukan kepada
Direktorat Jenderal.

5. Pemohon adalah pihak yang mengajukan Permohonan.

6. Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah hak
eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia
kepada Pendesain atas hasil kreasinya, untuk selama
waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan
persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan
hak tersebut,

7. Kuasa adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit
Terpadu.

8. Menteri adalah Menteri yang membawahkan Departemen
yang salah satu lingkup tugas dan tanggung jawabnya
meliputi bidang Hak Kekayaan Intelektual termasuk
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

9. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal hgik

Kekayaan Intelektual yang berada di bawah Departemen
yang dipimpin oleh Menteri.

BAB II
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BAB II PERMOHONAN

PENDAFTARAN

Pasal 2

(1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa
Indonesia kepada Direktorat Jenderal dengan mengisi
formulir rangkap 3 (tiga) dan membayar biaya.

(2) Bentuk dan isi formulir Permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktorat
Jenderal.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hams
memuat:

a. tanggal, bulan, dan tahun surat Permohonan;
b. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan

Pendesain;
c. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan

Pemohon;
d. nama dan alamat lengkap Kuasa apabila

Permohonan diajukan melalui Kuasa; dan
e. tanggal pertama kali dieksploitasi secara komersial

apabila sudah pemah dieksploitasi sebelum
Permohonan diajukan.

Pasal 3

(1) Permohonan sebagaimana dimsiksud dalam Pasal 2
hams dilampiri dengan :

a. salinan gambar atau foto, dengan mencantumkan
nomor umt gambar, jumlah halaman, keterangan
gambar, dan uraian yang menjelaskan Desain Tata
Letak Sirkuit Terpadu;

b. surat kuasa khusus, apabila Permohonan diajukan
melalui Kuasa;

0. surat pemyataan bahwa Desain Tata Letak Sirkuit
Terpadu adalah orisinal milik Pemohon atau
Pendesain;

d. surat keterangan yang menjelaskan mengenai
tanggal, bulan, tahun, dan tempat pertama kali
dieksploitasi secarakomersial, apabila pemah
dieksploitasi sebelum Permohonan diajukan; dan

e. bukti pembayaran biaya Permohonain.

(2) Dalam
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(2) Dalam hal Permohonan diajukan oleh bukan Pendesain,
Permohonan harus disertai pemyataan yang dilengkapi
dengan bukti yang cukup bahwa Pemohon berhak atas
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang bersangkutan.

Pasal 4

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya
diajukan untuk 1 (satu) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Pasal 5

Dalam hal Permohonan diajukan secara bersama-sama oleh
lebih dari satu Pemohon, Permohonan tersebut
ditandatangani oleh salah satu Pemohon atau Kuasanya
dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon.

Pasal 6

(1) Pemohon yang bertempat tinggal di luar wilayah negara
Republik Indonesia harus mengajukan Permohonan
melalui Kuasa.

(2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
menyatakan dan memilih domisili hukum di Indonesia.

Pasal 7

(1) Tanggal Penerimaan dibeiikan kepada Pemohon atau
Kuasanya, apabila Pemohon telah memenuhi syarat
sebagai berikut:

a. mengisi formulir rangkap 3 (tiga) dengan lengkap;
b. melampirkan salinan gambar dan uraian dari

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang dimohonkan
pendaftarannya; dan

c. membayar biaya Permohonan.

(2) Direktorat Jenderal memberikan bukti penerimaan
Permohonan kepada Pemohon atau Kuasanya, apabila
Permohonan memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

(1) Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan
administratif terhadap Permohonan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan
Pasal 6.

(2) Dalam . . .
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(2) Dalam hal terdapat kekurangan persyaratan dan
kelengkapan Permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Direktorat Jenderal memberitahukan secara
tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya agar
kekurangan tersebut dipenuhi paling lama 3 (tiga) bulan
terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan
pemenuhan kekurangan tersebut.

(3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan
atas permintaan Pemohon atau Kuasanya.

Pasal 9

(1) Apabila kekurangan persyaratan dan kelengkapan
Permohonan tidak dipenuhi dalam jangka waktu
sebagaimema dimaksud dalam Pasal 8, Direktorat
Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada
Pemohon atau Kuasanya bahwa permohonannya
dianggap ditarik kembali.

(2) Dalam hal Permohonan dianggap ditarik kembali
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segala biaya yang
dibayarkan kepada Direktorat Jenderal tidak dapat
ditarik kembali.

Pasal 10

Penarikan kembali Permohonan harus diajukan secara
tertulis kepada Direktorat Jenderal oleh Pemohon atau
Kuasanya selama Permohonan tersebut belum mendapat
keputusan dan biaya yang telah dibayarkan tidak dapat
ditarik kembali.

Pasal 11

(1) Terhadap Permohonan yang telah memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(1), Direktorat Jenderal memberikan Sertifikat Desain
Tata Letak Sirkuit Terpadu, mencatat dalam Daftar
Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu atau sarana
lain.

(2) Masyarakatdapat melihat Permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), atau memperoleh salinan
dokumen Permohonami dengan mengajukan permintaan
secara tertulis kepada Direktorat Jenderal dengan
membayar biaya.

Pasal 12 . . .
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Pasal 12

(1) Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung
sejak dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud
pada Pasal 11 ayat (1), Direktoral Jenderal hams
mengeluarkan Sertifikat Desain Tata Letak Sirkuit
Terpadu.

(2) Bentuk dan isi sertifikat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

(3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku
sejak pertama kali Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
tersebut dieksploitasi secara komersial atau sejak
tanggal Penerimaan Permohonan.

BAB III KETENTUAN

PERALIHAN

Pasal 13

(1) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang telah diberikan
Sertifikat sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku,
tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
Peraturan Pemerintah ini.

(2) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang belum diberikan
Sertifikat pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah
ini, wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam
Peraturan Pemerintah ini.

BAB IV KETENTUAN

PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar. .
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 April 2006

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 April 2006

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 26

Salman sesuai dengan aslinya DEPUTl
MENTERI SEKRETARIS NEGARA BIDANG

PERUNDANG-UNDANGAN,

ABDUL WAHID
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2006

TENTANG

TATA CARA PERMOHONAN PENDAFTARAN DESAIN

TATA LETAK SIRKUIT TERPADU

I. UMUM

Dalam rsingka memberikan perlindungan hukum terhadap para
pendesain Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, merangsang aktivitas dan
kreativitas mereka untuk tems-menerus mendesain bam, maka
diundangkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata
Letak Sirkuit Terpadu. Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (7)
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit
Terpadu, pengaturan lebih lanjut mengenai Tata Cara Permohonan
Pendaftaran Desaian Tata Letak Sirkuit Terpadu ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah.

Hak eksklusif yang dimiliki pemegang hak Desain Tata L^tak Sirkuit
Terpadu diberikan oleh Negara atas dasar Permohonan yang diajukan
secara tertulis oleh Pemohon melalui prosedur pendaftaran oleh
pendesain, orang atau badan hukum yang berhak atas hak Desain Tata
Letsik Sirkuit Terpadu tersebut.

Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu mempakan suatu
syarat untuk mendapatkan perlindungan hukum. Pemberian
perlindungan hukum atas Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dengan
sistem pendaftaran mempakan sistem yang dianut dalam Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2000 tentang Dessiin Tata Letak Sirkuit Terpadu, yang
dikenal dengan sistem konstitutif yang artinya bahwa hak atas Desain
Tata Letak Sirkuit Terpadu bam timbul dan mendapat perlindungan
hukum dengan adanya pendaftaran.

Asas pendaftaran pertama mempunyai arti bahwa orang yang
pertama mengajukan Permohonan hak atas Desain Tata Letak Sirkuit
Terpadu ysing akan mendapatkan perlindungan hukum dan bukan
berdasar atas orang yang pertama mendesain. Substansi yang diatur
dalam Peraturan Pemerintah ini mencakup pengertian "Orisinalitas"
ditetapkan dengan suatu pendaftaran Permohonan hak atas Desain Tata
Letak Sirkuit Terpadu tersebut diajukan dan pada saat pendaftaran itu

diajukan . . .
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diajukan, tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan bahwa
pendaftaran tersebut tidak orisinal atau telah ada pengungkapan atau
publikasi sebelumnya, baik tertulis maupun tidak.

Oleh karena itu, untuk keperluan publikasi atau pengumuman
pendaftaran Permohonan hak atas Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu,
dalam pemeriksaannya juga dilakukan pengklasifikasian Permohonan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelals.

Pasal 2

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "biaya" adalah biaya sebagaimana
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang
mengatur penerimaan negara bukan pajak.

Ayat (2)I  Cukup jelas,
Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat(l)
Huruf a

Yang dimaksud dengan "uraian" adalah penjelasan
ringkas mengenai struktur, teknologi, dan fungsi dari
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dimaksud.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

huruf d.. .
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Huruf d

Yang dimaksud dengan "dieksploitasi secara komersial"
adalah dibuat, dijual, digunakan, dipakai atau
diedarkannya barang yang di dalamnya terdapat
selumh atau sebagianDesainTata Letak Sirkuit
Terpadu dalam kaitsin trsinsaksi yang mendatangkan
keuntungan.

Huruf e

Cukupjelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "bukti yang cukup" adalah bukti yang
sah, benar, serta memadai yang menunjukkan bahwa
Pemohon berhak mengajukan Permohongin.

Pasal 4

Cukupjelas.

Pasal 5

Cukupjelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)
Persyaratan tersebut merupakan persyaratan minimad untuk
mendapatkan untuk mendapatkan tanggal penerimaan
Permohonan.

Ayat (2)
Pemohon dengan nomor urut teratas merupakan wakil dari
beberapa pemohon untuk mendaftarkan permohonan
pendaftaran.

Pasal 8

Ayat (1)
Yang dimaksud denggin "pemeriksaan" adalah pemeriksaan
administratif yang berkaitan dengan kelengkapan persyaratan
administratif Permohonan.

Ayat (2)
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Ayat (2)

Jangka waktu 3 (tiga) bulan yang diberikan kepada Pemohon
untuk melengkapi syarat-syarat yang kurang dihitung sejak
tanggal pengiriman pemberitahuan kekurangan tersebut,
bukan dihitung sejak tanggal diterimanya surat

I  pemberitahuan oleh Pemohon. Tanda pengiriman dibuktikan
dengan cap pos, dokumen pengiriman, atau bukti pengiriman
lainnya.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Pemberitahuan atas kekurangan persyaratan dan kelengkapan
Permohonan yang diajukan Pemohon melalui pos kilat tercatat.

Pasal 11

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "sarana lain" adalah media
penyimpanan, misalnya, CD Rom dan optical disk.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)
Sertifikat sekurang-kurangnya memuat:
a. nomor Permohonain;
b. judul Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
c. nama dan kewarganegaraan Pendesain;
d. nama, kewarganegaraan, dan alamat Pemegang Hak;
e. tanggal penerimaan Permohonan;
f. nomor pendaftaran;
g. masa berlaku perlindungan;
h. tanggal dan tempat pertama kali Sirkuit Terpadu

dieksloitasi secara komersial; dan
i. tanda tangan pejabat yang berwenang.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
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Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4615
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Lampiran 5

Prosedur Permohonan Hak Cipta*

1. Permohonan pendaftaran ciptaan diajukan dengan cara mengisi formulir
yang disediakan untuk itu dalam Bahasa Indonesia dan diketik rangkap 2
(dua)

2. Pemohon wajib melampirkan:

a. surat kuasa khusus, apabila permohonan diajukan melalui kuasa;

b. contoh ciptaan dengan ketentuan sebagai berikut:

- buku dan karya tulis lainnya; 2 (dua) buah yang telah dijilid dengan

edisi terbaik;

- Apabila suatu buku berisi foto seseorang harus dilampirkan surat tidak

keberatan dari orang yang difoto atau ahli warisnya;

- program komputer: 2 (dua) buah disket disertai buku petunjuk

pengoperasian darl program komputer tersebut;

- CDA/CD/DVD: 2 (dua) buah disertai dengan uraian ciptaannya;

- alat peraga: 1 (satu) buah disertai dengan buku petunjuknya;

- lagu: 10 (sepuluh) buah berupa notasi dan atau syair

I  - drama: 2 (dua) buah naskah tertulis atau rekamannya;

- tari (koreografi): 10 (sepuluh) buah gambar atau 2 (buah) rekamannya;

- pewayangan: 2 (dua) buah naskah tertulis atau rekamannya

* dlambii dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual fhttp://dQiD.ao.id/lavanan/hak-
cipta/prosedur-permohonan-hak-cipta^
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Alur Permohonan Hak Cipta^

PROSEDUR PERMOHONAN PENDAFTARAN HAK »PTA
[WgNUBUT UIPAHGUNDAWG HAK DPTA N0.12 TAHUN1887) 1

PERMOHONAN PENDAFTARAN

HAKCPTA

PEMERKSAAN AIMMISTRATff

TMllENGlAP

EVALUASI

- MENEISIFORMULM PENDAFTARAN:

- MELAMPIRKAN CDNTOH CIPTAAN Z URAEAN ATAS CPTAAN YANG DfMDHMKAN;

- MELAMPIRKAN BUKTIKEWARGANEGARAAN PENCIPTA ATAU PEMEGANG HAK CIPTA;

- MELAMPIRKAN BUKTI BADAN HUKUM BB.A PEMORON ADALAH BADAN RIHUM;

MELAMPIRKAN SURAT KUASA BILA MEALUi KUASA;

- MERffiAVAR BIAVA PERMOHONAN

PEMBERIAN SURAT

PENDAFTARAN QPTAAN

* diambil dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (httD://dqip.QO.id/lavanan/hak-
ciDta/prosedur-permohonan-hak-ciDta)
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Lampiran 6

Persyaratan Permohonan Hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)

1. PVT dapat diberikan pada varietas tanaman dari jenis atau spesies

tapaman yang baru, unik, seragam, stabil dan diberikan nama.

2. Tanaman sebagaimana yang dimaksud adalah tanaman semusin dan

tanaman tahunan.

3. Suatu varietas dianggap baru apabila pada saat penerimaan permohonan

hak PVT, bahan perbanyakan atau hasil panen dari varietas tersebut belum

pernah diperdagangkan di Indonesia atau sudah diperdagangkan tetapi

tidak lebih dari setahun, atau telah diperdagangkan di luar negeri tidak lebih

dari empat tahun untuk tanaman semusim dan enam tahun untuk tanaman

tahunan.

4. Suatu varietas dianggap unik apabila varietas tersebut dapat dibedakan

secara jelas dengan varietas lain yang keberadaannya sudah diketahui

secara umum pada saat penerimaan permohonan hak PVT.

5. Suatu varietas dianggap seragam apabila sifat-sifat utama atau penting

pada varietas tersebut terbukti seragam meskipun bervariasi sebagai akibat

dari cara tanam dan lingkungan yang berbeda-beda.

6. Suatu varietas dianggap stabil apabila sifat-sifatnya tidak mengalami

perubahan setelah ditanam berulang-ulang, atau untuk yang diperbanyak

melalui siklus perbanyakan khusus, tidak mengalami perubahan pada setiap

akhir siklus tersebut.

7. Varietas yang dapat diberi hak PVT harus diberi penamaan yang

selanjutnya menjadi nama varietas yang bersangkutan, dengan ketentuan

bahwa :

•  Nama varietas tersebut terus dapat digunakan meskipun masa

perlindungannya telah habis;

•  Pemberian nama tidak boleh menimbulkan kerancuan terhadap sifat-

sifat varietas
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Penamaan varietas dilakukan oleh pemohon hak PVT dan didaftarkan

pada Kantor PVT;

Apabila penamaan tidak sesuai dengan ketentuan poin 2, nr^aka Kantor

PVT berhak menolak penamaan tersebut dan meminta penamaan baru;

Apabila nama varietas tersebut telah dipergunakan untuk varietas lain,

maka pemohon wajib mengganti nama varietas tersebut;

Nama varietas yang diajukan dapat juga diajukan sebagai merek dagang

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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Lampiran 7

PROSEDUR PERMOHONAN PATEN

(MENURUT UU PATEN NO. 14 TH 2001)

< 36 BLN

PERMOHONAN

TIDAKPFRSYARATAN

MINIMUM DILENGKAPI ?

YA

< 30 Hari

TANGGAL PENERIMAAN

TIDAK

PEMER

ADMIN!

KSAAN

STRATIF

LENGKAP ,'

PENGUMUMAN

SELAMA6BULAN

UNTUK MEMBERI

KESEMPATANOPOSISIS

riDAK TIDAK

►< DILENGKAPI ?

<3 BLN

DIANOGAP DITARIK
KEMBALI

PERMOHONAN
PEMERIKSAAN

SUBSTANT1F

TIDAK

< 36 BLN
PEMERIKSAAN

SUBSTANTIF

TIDAK MEMENVHISYARAT
UNTUK DIBERI PATEN ?PENOLAKAN

UPAYA HUKUM

LAINNYA

PEMBERIAN SERIFIKAT
PATEN
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Lampiran 8

Proses Permintaan Dana untuk membuat Prototlp Produk dengan
Biaya Badan Litbang Kesehatan

No. Aktivitas Pelaksana

1. Menyusun protokol pengajuan dana
untuk membuat prototip produk & leaflet
lay-out

Peneliti

2. Persetujuan Sentra HKI Sentra HKI dan anggota

3. Pengajuan pengadaan bahan Sekretariat HKI & Bagian pengadaan
Sekretariat Badan Litbang Kesehatan

4. Proses pembuatan prototip Peneliti

5. Proses cetak leaflet Sekretariat HKI

6. Menyerahkan prototip produk penelitian Peneliti, Sentra HKI & Sekretariat HKI
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Lampiran 9

Proses Penyusunan Drafting & Pendaftaran Hasil Penelitian untuk
Mendapat Perlindungan Paten (Penelitian dibiayai oleh anggaran DlPA
Badan Litbang Kesehatan/ Pusat Penelitian/ Balai Litbang Kesehatan)

No. Aktivitas Pelaksana

1. Menyusun hasil penelitian ke dalam
format drafting paten

Peneliti & Narasumber dari Direktorat

Paten dengan fasilitas Sekretariat HKI

2. Membuat surat pemyataan pengalihan
hak ke Badan Litbang Kesehatan

Peneliti & Sekretariat HKI

3. Melengkapi administrasi Sekretariat HKI

4. Proses Pendaftaran Sekretariat HKI

57



Lampiran 10

Proses Pengajuan Paten (Penelitian dibiayai oleh anggaran DlPA
Badan Litbang Kesehatan/ Pusat Penelitian/ Balai Litbang Kesehatan

No. Aktivitas Pelaksana

1. Verifikasi kelengkapan berkas Sekretariat HKI

2. Pendaftaran ke Direktorat Paten &

Pembayaran
Sekretariat HKI

3. Persetujuan kelengkapan formalitas/
perlu melengkapi administrasi

Direktorat Paten

4. Pengajuan pemeriksaan subtantif &
Pembayaran

Sekretariat HKI

5. Proses pemeriksaan & uji substansi Direktorat Paten
1

6. Persetujuan untuk mendapat paten/
ditolak

Direktorat Paten

58



Lampiran 11

Proses Temu Bisnis dalam rangka Pemanfaatan HKI (Penelitian dibiayai oleh
anggaran DlPA Badan Litbang Kesehatan/ Pusat Penelitian/

Balai Litbang Kesehatan)

No. Aktivitas Pelaksana

1. Pertemuan peneliti & Sentra HKI untuk
Idenfikasi industri yang terkait dengan
hasil penelitiannya

Peneliti & Sentra HKI dengan fasilitas
Sekretariat HKI

2. Melaksanakan pertemuan antara
peneliti. Sentra HKI, Sekretariat HKI,
untuk persiapan pertemuan dengan
industri

Peneliti, Sentra HKI & Sekretariat HKI
dengan fasilitas Sekretariat HKI

3. Membuat daftar penelitian yang akan di
presentasikan dan kelengkapannya
{leaflet, prototip, format rencana
kerjasama/ MoU dengan industri)

Peneliti, Sentra HKI & Sekretariat HKI

4. Persetujuan Ka-badan dan Sekretaris
Badan Litbang Kesehatan

Sentra HKI & Sekretariat HKI

5. Pelaksanaan pertemuan:
l^a-badan, Sekretaris Badan, Industri,
Peneliti, Sentra HKI, Sekretariat HKI

Sekretariat HKI
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Lampiran 12

Proses Pengajuan Hak Clpta (Penelitian dibiayai oleh anggaran DIPA
Badan Litbang Kesehatan/ Pusat Penelitian/ Balai Litbang Kesehatan)

No. Aktivitas Pelaksana

1. Draft hasil penelitian menjadi format
buku

Peneliti

i

2. Cetak contoh masing-masing 2 buah :

1. Buku

2. Program computer, disket dan buku
petunjuk

3. Alat peraga 1 buah dengan
petunjuknya

4. Terjemahan dilampiri ijin dari
pemegang hak ciptanya

Disertai fotokopi kartu tanda penduduk
pencipta/ keiompok pencipta

Peneliti & Sekretariat HKI

3. Pengisian formulir permohonan Sekretariat HKI

4. Pendaftaran & Pembayaran Sekretariat HKI

5. Proses pemeriksaan & penilaian Ditjen HKI

6. Persetujuan untuk mendapat Hak Cipta/
ditolak

Ditjen HKI
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Lampiran 13

DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA R.l dibuat raniikap 4
DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Formuiir Permohonan Paten

Diisi oleh petusas

Tanggal Pengajuan

Nomor permohonan

Dengan ini saya/kami')
(71) Nama

Alamat

Warga Negara
Telepon
NPWP

jvlengajukan permohonan paten/paten sederhana [  ]

Yang merupakan permohonan paten
Intemasional/PCT dengan nomor :

(74) melalui/tidak melalui *) Konsultan Paten
Nama Badan Hukum ̂) :
Alamat Badan Hukum ") :

Nama Konsultan Paten :

Alamat") :

Nomor Konsultan Paten :

Telepon / fax :

[  ]

54) dengan judul invensi [  1

Permohonan Paten ini merupakan pecahan
dari permohonan paten nomor :

[  ]
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(72) Nama dan kewarganegaraan para inventor :

.warga negara.

.warga negara.

.warga negara.

.warga negara.

Diisi oleh nctuaas

(30) Permohonan paten ini diajukan dengan/tidak dcngan *)
4

Hak prioritas )

Negara : Tgl. Penerimaan permohonan Nomor prioritas

[  ]

Bersama ini saya iampirkan ) :

1 (satu) rangkap:

] surat kuasa
] surat pcngalihan hak atas pcnemuan
] bukti pemilikan hak atas penemuan
1 bukti penunjukan negara tujuan (DO/EO)
] dokumen prioritas dan terjemahannya
] dokumen permohonan paten intemasional/PCT
] sertifikat penyimpanan jasad renik dan terjemahannya
] dokumen lain (sebutkan) :

Dan 3 (tiga) rangkap invensi yang terdiri dari

[  ] uraian halaman
[  ] klaim buah
[  ] abstrak
[  ] gambar buah

Saya/kami usulkan, gambar nomor dapat
Menyertai abstrak pada saat dilakukan pengumuman atas
Permohonan paten (UU No. 14 Tahun 2001)

[  ]
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Demikian permohonan paten ini saya/kami ajukan

Untuk dapat diproses lebih lanjut

Pemohon,

.)

Keterangan :

1. Jika lebih dari satu orang maka cukup satu saja yang dicantumkan dalam formulir ini

sedang|:an lainnya harap ditulis pada lampiran tambahan.
2. Adalah alamat kedinasan/surat-menyurat

3. Jika konsultan Paten yang ditunjuk bekerja pada Badan Hukum tertentu yang bergerak

dibidang konsultan paten maka sebutkan nama Badan Hukum yang bersangkutan.

4. Jika lebih dari ruang yang disediakan agar ditulis pada lampiran tambahan

5. Berilah tanda silang pada jenis dokumen yang saudara lampirkan

6. Jika permohonan paten diajukan olch :

- Lebih dari satu orang, maka setiap orang ditunjuk oleh kelompok /group

- Koiisultan Paten maka berhak menandatangani adalah konsultan yang terdaftar di Kantor

Paten.

*) Corct yang tidak scsuai.

Form No. OOl/P/HKI/2000

Tidak bolehi diperbanyak dengan foto copy.
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Lampiran 14

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASl MANUSIA R.I.
DIREKTORAT JENDERAL

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

dibuiit rsiigkap 4

Formiilir Permintaan

Pemeriksaan Substantif Paten

I  Dilsi oleh petugas
1 Tanggal pcngajuan

Dcngan ini sayo/kami ')
(71) Nam a

Aiamat ')

Warga Negara
Tclepon

NPWP (j'ka ada)

Dii«i oleh petugas

[  1

yang telah mcngajukan permintaan paten
sendiri/melalui Konsultan Paten

(74) Nama Konsultan Paten
Nomor Konsultan Paten

[  J

I  J

dcngan :

(65) Nomor Permintaan Paten
(22) Tanggal penerimaan

permintaan paten
(54) Judul penemuan

[  ]

[  1

I  J

mcngajukan permintaan pemeriksaan substantif imtuk
permintaan paten tersebut diatas.

[  1

Bersama ini, saya/kami sampaikan :
[  J biaya pemeriksaan substantif paten sebesar Rp

(
1  j biaya klaim yang bclum dibayar buah @ Rp

sejumlah Rp

(  ;
[  ] kckurangan-kekurangan lain yang rincian ringkasnya tersebut

dalam lampiran formulir ini.

[  ]

Yang mcngajukan permintaan

Form No. 017/P/HAK//1999
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Lampiran 15

Form NO.017/P/HKI/1999

SURAT PEMBERITAHUAN NOMOR URUT PERMOHONAN (NUP)*
PEMROSESAN PERMINTAAN PATEN

Nomor /UMUM/BPPT/ /200..

Kepada Yth.
Direktur/ Kepala UPT
diTempat

Dengan hoimat,

Borkaitan dengan permohonan Saudara untuk pemrosesan permintaan paten, maka perlu kami sampaikan

I. Judul Penemuan

NIP.

: Direktorat/UPT

II. Mama Penemu

III; Pemohon

IV. Nomor/Tanggal
Surat Permohonan : (Nomor Surat Pemohon), Tanggal

Telah diberikan Nomor Urut Permohonan (UPT) sebagaimana tercantum dibawah in!

S^lanjutnya akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku, antara lain mellputi:
a) Penelaahan secara administrasif untuk disesualkan dengan persyaratan yang ditentukan Kantor

Paten.

b) Penelaahan secara substansif untuk menghindari tetjadi duplikasi penemuan hal-hal yang bersifat
tel<nis lainnya.

Demlklan disampaikan.

Jakarta, 200.

NIP.

Keteranganj!
* hjlUP diberikan setelah penyerahan lengkap
dokurnen permintaan paten
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Lampiran 16

SURAT PERNYATAAN

PENGALIHAN HAK atas KEKAYAAN INTELEKTUAL

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama

NIP

2. Nama

NIP

3. Nama

NIP
I

Dengan ini menyatakan bahwa sehubungan dengan suatu penemuan dibidang teknologi yang diberi judul ;
( TULIS JUDUL PENEMUAN SECARA LENGKAP ), mengalihkan hak kepemilikan atas penemuan dibidang
teknologi berdasarkan Pasal 13 Undang-undang No.6 Tahun 1989 tentang Paten, kepada:

Instansi

Alamat

Hal-hal yang berkaitan dengan pembiayaan pemrosesan permintaan dan royaiti (bagi basil) akibat
penggunaan paten oleh pihak ketiga, akan ditetapkan kemudian oleh Kepala BPPT.

Surat pernyataan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan pemrosesan permintaan paten ke Direktorat
Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual - Departemen Hukum dan Perundang-undangan Repubjik Indonesia.

Jakarta, 200..

Yang menyerahkan,

Materel Rp 6.000,-

1. ( NAMA JELAS ) 2. ( NAMA JELAS )

3. ( NAMA JELAS )
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Lampiran 17

Form 1

PERNYATAAN ADANYA PENEMUAN

1. Judul Penemuan :

2  JeniS| Penemuan : (1) Paten (2) Perangkat Lunak (3) Disain Industri (4) Lain-lain

3. Daftar Penemu:

4. Pembiayaan Penemuan diberikan oleh :
DlPA

Lainnya (sebutkan)

5. Bila dilakukan dengan institusi lain, apakah telah ditentukan pemilikannya,

6. Ringkasan Penemuan :
(berikan ruang lingkup penemuan)

Data lain tentang penemuan : Apakah sudah dipublikasi atau cara lain dikomunikasikan ?

8. Evaluasi Penemuan : Bagaimana penemuan ini terikat dengan teknologi dan komersialisasi ?

9. Pengesahan:
Nama Penemu Tandatangan
1  (nama)
2. ...;(nama)
3. ...l(nama)

Penemu Utama

(nama) (jabatan).

(tandatangan) (tanggal).

Nama dan tandatangan lembaga (Puslit/Balai/Loka)

(nama) (jabatan).

(tandatangan) (tanggal).
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Lampiran 18

Form 2

SURAT PENYERAHAN HAK PENEMUAN

Kami yang bertandatangan dibawah in!:

1. Nama

Pangkat/Jabatan
Aiamat

Telp/fax/e-mail :

2. Nama

Pangkat/Jabatan
Aiamat

Telp/fax/e-mail

3. Nama

Pangkat/Jabatan
Aiamat

Telp/fax/e-mail

Menyerahkan hak penemuan tentang:
Kepada

Nama

Jabatan ; KaPuslit / KaBalai / KaLoka

Aiamat :

Telp/fax/e-mail:

Untuk dapat dllanjutkan dalam pembuatan paten. Demikian, surat ini dibuat untuk dapat digunakan
seperlunya.

200....

Yang menerima hak penemuan Vang memberikan hak Kepala Pusat/Balai/Loka
penemuan - Penemu

1

2

3
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MILIK PERPUSTAKAAN

KEMENTERIAN KESEHATAN

Lampiran 19

Form 3

Surat Kuasa Pengurusan HKI

Kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama

Pangkat/Jabatan
Alamat

Telp/fax/e-mail

KaPuslit / KaBalai / KaLoka

Dengan ini memberi kuasa kepada :

Nama

Pangkat/Jabatan
Alamat

Teip/fax/e-mail

Ketua Sentra HKI Kesehatan

Jl.Percetakan Negara No.29 Jkt
(021)4261088 Psw.123
Fax 021(4243933)

: sesban(glitbang.depkes.go.id
sentrahki@litbang.depkes.go.id

Untuk memproses pendaftaran paten/merek/hak cipta atas penemuan dari Pusat/Balai/Loka
Penelitian yaltu ;

1. ...j.

2. ...J.
3.

4

5. dst

.200.

Yang diberi kuasa
Ketua Sentra HKI

Yang memberi kuasa
Kepala Pusat/Balai/Loka
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