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• Permohonan paten diajukan secara tertulis. 

• Kantor Paten memeriksa spesifikasi permohonan, bukan 
perwujudan konkrit invensi.  

• Permohonan dapat “dianggap ditarik kembali” jika tidak 
memenuhi persyaratan fisik (ukuran kertas, margin penulisan 
dan lain-lain). 

• Permohonan dapat “dianggap ditarik-kembali” atau ditolak 
jika tidak ditulis secara jelas dan lengkap.  

• Permohonan tidak dapat diamandemen melampaui  lingkup 
perlindungan seperti yang telah diajukan dalam permohonan 
semula. 

Pentingnya Penulisan Spesifikasi  



• Kantor paten (pemeriksa paten). 

• Pengadilan (petugas hukum bila terjadi 

masalah hukum mengenai paten). 

• Masyarakat, yaitu 

– para peneliti atau ahli di bidang 

teknologi, 

– kalangan pengusaha, licensee, 

kompetitor, dan 

– komponen masyarakat lainnya. 

Untuk Siapa Spesifikasi Dibuat ? 



TUJUAN  

PENYUSUNAN SPESIFIKASI PATEN  
 

1. Informasi invensi  

Deskripsi 

2. Perlindungan invensi 

klaim (klaim-klaim) 

 



Bagian deskriptif dari permohonan paten (Pasal 24 

UU Paten), yang meliputi : 

•  Deskripsi, 

•  Klaim, 

•  Abstrak, dan 

•  Gambar (jika diperlukan). 
 

Spesifikasi Permohonan Paten 



DESKRIPSI 

ABSTRAK 

GAMBAR 

Hubungan Antar-Bagian2 Spesifikasi 

KLAIM 
(PATEN) 



TAHAPAN UNTUK MENULIS  

DOKUMEN PATEN 

• Penelusuran (searching) 

• Pembuatan Gambar (bila ada) 

• Penulisan Klaim  

• Penulisan Deskripsi 

• Penulisan Abstrak 



SEARCHING 

• Mengetahui prior art (invensi sejenis terdahulu) 

• Mendapatkan pembanding 

• Mengetahui famili paten (tanggal prioritas sama) 

• Mengetahui pemohon/ perusahaan/ inventor/ 

kompetitor 

• Mengetahui trend suatu invensi 



GAMBAR 

•  mempermudah, efisiensi informasi 

suatu Invensi 

• gambar = ribuan kata/ 

pengertian 

• gambar dapat dianalogikan = 

peta 

•  informasi lebih terfokus/ terarah 



GAMBAR (2) 

• gambar sesuai lingkup inti invensi/ yang diklaim, 

yang tidak diklaim tidak perlu digambar 

• invensi mengenai “sadel sepeda” 

• rantai, rem dan lampu sepeda tidak perlu 

digambar 

• merupakan gambar teknik tanpa skala 

• notasi huruf atau angka saja yang dicantumkan 



KLAIM 

 mengungkapkan inti invensi yang dimintakan 

perlindungan hukum, yang harus diuraikan 

secara jelas, padat dan harus didukung oleh 

deskripsi 



KLAIM (2) 

• tidak memuat kalimat/ pernyataan yang mengacu pada 
deskripsi  atau gambar, 

 “Suatu peralatan seperti diungkapkan dalam gambar 2” 

• tidak berisi gambar atau grafik, 

• boleh memuat tabel, rumus kimia, dan atau matematika, 

• boleh menggunakan notasi-notasi (huruf atau angka di antara 
tanda kurung, yang mengacu pada gambar) yang ditulis secara 
seragam (apabila permohonan disertakan gambar) 



KLAIM (3) 

 Kategori klaim dari suatu invensi : 

 - Klaim produk (klaim yang kasat mata/ tangible): 

    alat, peralatan, aparatus, sistem  

 - Klaim aktifitas (klaim yang non-kasat mata/ intangible):  

    metode, proses, atau penggunaan 



KLAIM (5) 

 Klaim ditulis dalam dua bagian (two part form) : 

 a. bagian pertama, terdiri dari pernyataan yang menunjukkan 

             bidang teknik dari invensi sebelumnya; 

 b. bagian kedua, terdiri dari pernyataan teknis mengenai invensi 

       yang dimintakan perlindungan paten dan merupakan peningkatan 

             atas invensi-invensi yang telah ada sebelumnya 

 Dalam hal klaim tidak ditulis dalam dua bagian, maka klaim harus 
berisikan pernyataan tunggal yang memuat pengungkapan mengenai 
inti invensi  

 - (pernyataan tunggal = diakhiri oleh satu tanda titik) 



FORMULA KLAIM TWO PART FORM 

• Suatu X yang terdiri dari: 

   A 

   B, dan 

   C 

 yang dicirikan oleh A yang memiliki P. 

     atau 

          B adalah Q. 

     atau  

          C dilengkapi dengan R. 



FORMULA KLAIM PERNYATAAN TUNGGAL 

• Suatu X yang terdiri dari: 

   A yang memiliki P,   

   B adalah Q, dan 

   C yang dilengkapi dengan R. 



KLAIM (6) 

• Contoh penulisan klaim mandiri dengan pernyataan 
tunggal: 

 

       Suatu kayu lapis yang tersusun dari tiga lapisan yaitu 
lapisan atas dari kayu pohon karet, lapisan tengah dari 
kayu albizia falcata dan lapisan bawah dari kayu pohon 
karet yang saling terekatkan secara berurutan dengan 
bahan perekat tanin, urea atau melamin. 



KLAIM (7) 

Contoh klaim mandiri dengan dua bagian (two part form) : 

        

 Suatu kayu lapis yang tersusun dari lapisan atas, lapisan 
tengah dan lapisan bawah yang terekatkan satu sama 
lain dengan bahan perekat tanin, urea atau melamin 
yang dicirikan oleh lapisan atas dan bawah tersebut 
adalah kayu pohon karet dan lapisan tengah adalah 
kayu albizia falcata.  



KLAIM (4) 

Jenis klaim dari suatu invensi : 

 

• Klaim mandiri 

 

• Klaim turunan  



KLAIM (8) 

Contoh klaim mandiri dan klaim turunan: 

1. Peralatan untuk membuat lubang pada lembaran logam yang 
dicirikan oleh A, B, C, dan D 

2. Peralatan untuk membuat lubang menurut klaim 1, dimana A 
adalah mempunyai elemen X 

3. Metode untuk membuat peralatan menurut klaim 1, dimana 
metode tersebut terdiri dari tahap-tahap a, b, c, d, dan e 

4. Metode menurut klaim 3, selanjutnya meliputi juga tahap f   



DESKRIPSI 

Dimulai dengan judul invensi, Deskripsi mencakup: 

• Bidang Teknik Invensi 

• Latar Belakang Invensi  

 - diperlukan untuk pemahaman, penelusuran dan  

    pemeriksaan invensi 

 - menyebutkan dokumen pembanding terdekat 

• Ringkasan Invensi 

• Uraian Singkat Gambar (jika ada) 

• Uraian Lengkap Invensi 



DESKRIPSI (2) 

Judul Invensi 

• singkat dan menggambarkan bidang teknik 

• tidak boleh berupa iklan/ pujian 

 ALAT PERAJANG BAWANG YANG PALING EKONOMIS 

 POMPA AIR TANAH RAJA SEDOT 

• tidak boleh memuat merek dagang 

 ALAT PENGISIAN BATERAI BLACKBERRY 



DESKRIPSI (3) 

Bidang Teknik Invensi 

• mencakup pengertian dalam judul 

• umumnya dimulai dengan kalimat : 

“Invensi ini berhubungan dengan…..” atau 

“Invensi ini berkaitan dengan….”   
 



DESKRIPSI (4) 

Latar Belakang Invensi 

• mengungkapkan prior art terdekat 

• kelemahan atau kekurangan 

• mengungkapkan keunggulan atau kelebihan invensi 

• diperlukan untuk pemahaman, penelusuran dan 

pemeriksaan invensi 



DESKRIPSI (5) 

Ringkasan Invensi  

• memuat tujuan invensi 

• mengungkapkan fitur-fitur (features) esensial invensi 
yang dapat  memecahkan permasalahan dari prior art  

• boleh dibuat sama dengan klaim mandiri, jika lebih dari 
satu klaim mandiri, maka merupakan gabungan dari 
klaim-klaim tersebut 



DESKRIPSI (6) 

Uraian Singkat Gambar  

• menerangkan secara singkat gambar-gambar (Gambar 1 sampai dengan n), 
bisa dalam tampak atas, tampak depan, tampak samping atau potongan X-X 
(jika diperlukan) 

• hanya menunjukkan urutan  

 Gambar 1 memperlihatkan potongan melintang dari sudu turbin menurut 
invensi ini.  

 Gambar 2 memperlihatkan diagram alir proses pembuatan kayu lapis menurut 
invensi ini. 

 Gambar 3 adalah potongan melintang X-X dari Gambar 1. 

• boleh menempatkan gambar dari prior art  

 Gambar 1 menunjukkan alat pemanas menurut invensi terdahulu 



DESKRIPSI (7) 

Uraian Lengkap Invensi 

• menginformasikan secara lengkap/ cukup sehingga orang yang 
ahli di bidangnya dapat melaksanakannya 

• menjelaskan hal-hal dengan acuan pada gambar-gambar yang 
diberikan 

• menjelaskan satu cara terbaik (best mode) untuk melaksanakan 
invensi 

• penulisan istilah, ukuran, simbol, dan tanda harus konsisten 

• menggunakan Sistem Internasional ( SI ) untuk satuan atau ukuran  



ABSTRAK 

• singkat dan informatif  

• maksimal 200 (dua ratus) kata dan memuat : 

a. judul invensi; 

b. ringkasan pengungkapan dari deskripsi, klaim dan gambar, yang harus 
menunjukkan secara jelas bidang teknik invensi, masalah teknis, dan 
inti penyelesaian masalah 

c. rumus kimia atau matematika yang diperlukan untuk menjelaskan 
invensi (bila perlu)  

d. setiap fitur teknis utama yang dicantumkan dalam gambar, harus 
dinyatakan dengan nomor acuan gambar/ notasi yang dibuat dalam 
tanda kurung 



PERSYARATAN FISIK  

PENULISAN SPESIFIKASI PATEN 

• Penulisan deskripsi, klaim, dan abstrak serta pembuatan gambar 

harus memenuhi persyaratan fisik sebagai berikut: 

1. hanya salah satu muka yang dipakai per lembar kertas 

2. Deskripsi, Klaim dan Abstrak diketik dalam lembaran kertas 

HVS yang terpisah dengan ukuran kertas A-4 (29,7 cm x 21 

cm), berwarna putih, rata, tidak mengkilat yang berat 

minimumnya 80 gram dengan batas-batas sebagai berikut:  



PERSYARATAN FISIK  

PENULISAN SPESIFIKASI PATEN (2) 

a. dari pinggir atas     : 2   cm (maksimum 4 cm) 

b. dari pinggir bawah  : 2   cm (maksimum 3 cm) 

c. dari pinggir kiri        : 2,5 cm (maksimum 4 cm) 

d. dari pinggir kanan : 2    cm (maksimum 3 cm) 

3. setiap lembar dari Deskripsi, Klaim dan Abstrak diberi nomor urut 
menurut angka arab pada bagian tengah atas  

4. setiap lima baris pengetikan Deskripsi, Klaim dan Abstrak harus 
diberi nomor baris yang setiap halaman baru selalu dimulai dari 
awal dan ditempatkan di sebelah kiri  



PERSYARATAN FISIK  

PENULISAN SPESIFIKASI PATEN (3) 

5. menggunakan huruf tegak, warna hitam, berukuran tinggi huruf 
besarnya minimal adalah 0,12 cm atau font 12 dengan ukuran antar 
baris 1,5 spasi 

6. Gambar harus menggunakan tinta hitam yang tidak luntur pada 
kertas putih ukuran A-4 dengan berat minimum 100 gram yang tidak 
mengkilat dengan batas sebagai berikut: 

a. dari pinggir  atas  : 2,5 cm 

b. dari pinggir bawah : 1    cm 

c. dari pinggir kiri  : 2,5  cm 

d. dari pinggir kanan : 1,5  cm 



TIPS MEMBUAT SPESIFIKASI 

PATEN  

1. Kenali invensi tentang apa 

2. Lakukan penelusuran (searching) 

3. Jika ada gambar, tentukan bagian-bagian/ elemennya dan notasikan 

4. Tentukan inti invensinya (fitur yang menjadi ciri invensi yang dimaksud) 

5. Kembangkan menjadi suatu Klaim, Ringkasan Invensi dan Abstrak 

6. Buat deskripsi invensi (meliputi Bidang Teknik Invensi, Latar 
Belakang Invensi, Uraian Singkat Gambar & Uraian Lengkap 
Invensi ) 



Informasi mengenai Paten  

http://www.dgip.go.id 

Ir. M. Zainudin, M.Eng 

E-mail: mzaind2003@yahoo.com 

Mobile: 08128214719 


