
 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I. Dibuat rangkap 2
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Formulir Permohonan Paten

                                                                                                                                                                                 

Dengan ini saya/kami 1) :
(71) Nama :

Alamat2) :

Alamat surat menyurat :

Warga Negara :
Email :
Telepon/HP :

mengajukan permohonan paten/paten sederhana [ ]

yang merupakan permohonan paten 
Internasional/PCT dengan nomor : [ ]
Tanggal Penerimaan Internasional : [ ]

(74) melalui/tidak melalui *) Konsultan KI [ ]

Nama Badan Hukum   3) :
Alamat Badan Hukum  2) :

Nama Konsultan KI :
Alamat2) :

Nomor Konsultan KI :
Telepon/Fax :
Email :

(54) dengan judul invensi : [ ]

Permohonan paten ini merupakan pecahan/perubahan [ ]
dari permohonan paten nomor :

Diisi oleh petugas

Tanggal pengajuan :

Nomor permohonan :



 

Diisi oleh petugas

(72) Nama dan kewarganegaraan para inventor : [ ]

.................................................................... warga negara …………………………………

.................................................................... warga negara …………………………………

.................................................................... warga negara …………………………………

.................................................................... warga negara …………………………………

(30) Permohonan paten ini diajukan dengan/tidak dengan *) [ ]
hak prioritas 4)

Negara : Tgl. Penerimaan permohonan Nomor prioritas

                               
                            
                             

Bersama ini saya lampirkan  5)   :
1 (satu) rangkap   :
[ ] dokumen non elektronik (sebutkan) : [ ]

Surat Kuasa
Surat Pengalihan Hak atas Invensi
Surat Pernyataan Kepemilikan Invensi oleh Inventor (jika ada)
Bukti penunjukan negara tujuan (DO/EO)
Dokumen prioritas dan terjemahan halaman pertama
Dokumen permohonan paten Internasional/PCT
Sertifikat penyimpanan jasad renik dan terjemahannya
Dokumen lain (sebutkan)   :

[ ] dokumen elektronik (softcopy) (sebutkan)   : [ ]
Formulir Permohonan Paten
Deskripsi, Klaim, Abstrak, Sequence bahasa Indonesia/Inggris
Gambar 
Formulir Substantif Paten / Formulir Kelebihan Klaim/Halaman
Surat Kuasa
Surat Pengalihan Hak
Surat Pernyataan Kepemilikan Invensi oleh Inventor (jika ada)
Dokumen Prioritas/PCT/lainnya

[ ] surat pernyataan sumber asal genetika dan pengetahuan tradisional  [ ]

dan 1 (satu) 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. 13 Tahun 2016)



Demikian permohonan paten ini saya/kami ajukan untuk dapat diproses lebih lanjut

Pemohon/Konsultan

                                                                                                         

(……………………………………………6)

Keterangan :

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

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 atau contreng pada jenis dokumen yang saudara lampirkan.

6) Jika permohonan paten diajukan oleh :

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

- Konsultan Paten maka berhak menandatangani adalah konsultan yang terdaftar di Kantor Paten.

*) Coret yang tidak sesuai.
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