FORMULIR PENDAFTARAN PESERTA
PELATIHAN PENELUSURAN DAN
PENULISAN DESKRIPSI PATEN
Kamis, 4 Mei 2017
Ruang Mahoni, Kampus IPB Gunung Gede,
Jl. Raya Pajajaran, Bogor
Nama Lengkap
Unit Kerja / Instansi
Alamat

Tempat
TERBATAS

30 peserta

PELATIHAN PENELUSURAN DAN
PENULISAN DESKRIPSI PATEN
Kamis, 4 Mei 2017
Ruang Mahoni, Kampus IPB Gunung Gede,
Jl. Raya Pajajaran, Bogor

Batas Akhir Pendaftaran dan
Pembayaran biaya kepesertaan :

28 April 2017

Telp./Faks.
No. HP

Contact us

E-mail
Status calon peserta
Staf IPB (dosen/peneliti/tenaga kependidikan)
Mahasiswa IPB
Umum (mahasiswa/dosen/peneliti non IPB)
Judul Invensi

Direktorat Riset dan Inovasi (DRI) IPB

…………………, ……… April 2017

Gd. A.H. Nasoetion Lt. 5,
Kampus IPB Dramaga, Bogor 16680
Telp./Fax: +62-251-8624512,
e-mail: dri@apps.ipb.ac.id
website: http://dri.ipb.ac.id
Contact Person: Sdri Nunu
08561766607

………………………………………………

Direktorat Riset dan Inovasi (DRI)
Institut Pertanian Bogor (IPB)

http://dri.ipb.ac.id/

Latar Belakang
Paten sebagai instrumen perlindungan hukum
terhadap kekayaan intelektual (KI) berupa teknologi
menjadi salah satu indikator kemajuan suatu negara,
utamanya yang berorientasi pada knowledge based
economy. Konsekuensi dari itu, semua elemen
penghasil ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK),
termasuk didalamnya perguruan tinggi dan lembaga
riset dan pengembangan (risbang), sudah
seharusnya berupaya semaksimal mungkin
menerapkan sistem tersebut dalam melakukan
kegiatan risbang.
Upaya-upaya untuk meningkatkan kuantitas
dan kualitas aplikasi paten dari para periset
Indonesia terus dilakukan oleh berbagai pihak
(Pemerintah, Perguruan Tinggi, Lembaga Risbang).
Pemerintah melalui regulasi barunya berupa
undang-undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP),
dan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu)
dinilai telah memberikan keberpihakan pada
kepentingan Indonesia, khususnya para periset dan
inventor.
Pelatihan ini diselenggarakan dalam rangka
meningkatkan kualitas aplikasi paten dari para
periset baik dari perguruan tinggi maupun lembaga
risbang. Salah satu dokumen penting yang sangat
menentukan diterima atau ditolaknya suatu
permohonan paten adalah deskripsi tentang invensi
atau deskripsi paten yang terdiri atas judul, deskripsi,
klaim, abstrak, dan gambar (jika ada). Penulisan
deskripsi paten mempunyai aturan/format tertentu
dan memerlukan keahlian tertentu terutama dalam
penyusunan klaim. Penulisan deskripsi paten yang
benar dan tepat akan menentukan lingkup
perlindungan paten-nya dan mempengaruhi
lamanya waktu pemeriksaan substantif.

Tujuan
1) memberikan pengetahuan dan pemahaman
kepada peserta tentang sistem KI dan informasi
terkini terkait sistem KI di Indonesia maupun di
dunia
2) meningkatkan kemampuan peserta dalam
menyusun spesiﬁkasi dokumen paten (deskripsi
paten).

Luaran
1) peserta mampu menyusun deskripsi paten sesuai
dengan ketentuan yang berlaku
2) draft deskripsi paten yang siap untuk didaftarkan
paten atau diikutsertakan dalam program insentif
dari Pemerintah atau instansi lainnya.

Waktu dan Tempat
Kegiatan ini akan dilaksanakan selama 1 (satu) hari
pada hari Kamis, 4 Mei 2017 bertempat di Ruang
Mahoni, Kampus IPB Gunung Gede, Jl. Raya
Pajajaran, Bogor.

Peserta
Target peserta sebanyak 30 orang yang terdiri
atas para periset, pengelola sentra atau unit KI,
konsultan atau calon konsultan KI dari perguruan
tinggi, lembaga risbang, dan swasta.
Ketentuan peserta:
1) Diutamakan bagi peserta yang belum pernah
mengikuti pelatihan penelusuran dan penulisan
deskripsi paten atau sejenisnya.
2) Mempunyai hasil riset di bidang teknologi dan
membawa soft copy-nya beserta laptop untuk
keperluan praktik. Untuk efektivitas pelaksanaan
pelatihan, diharapkan peserta telah menyusun
draft awal deskripsi paten, format penulisan paten
dapat diunduh di website DRI IPB
(http://dri.ipb.ac.id/).
3) Melakukan pendaftaran online (e-registration) di
website DRI IPB dengan mengisi formulir
pendaftaran dan menyertakan abstrak beserta
kata kuncinya dalam bahasa Indonesia dan
bahasa Inggris.
4) Apabila pendaftar melebihi kapasitas yang
disediakan, maka panitia akan melakukan seleksi
berdasarkan formulir dan abstrak yang dikirimkan
kepada panitia.

Waktu Pendaftaran,
Biaya Investasi & Fasilitas
Waktu pendaftaran dan pembayaran biaya
(pengiriman bukti pembayaran) kepesertaan paling
lambat tanggal 28 April 2017.
Biaya investasi dikirimkan ke Bank BNI 46 a.n
Rektor IPB CQ Dit Riset dan Inovasi, No. Rek.
3889675, dengan besaran biaya sebagai berikut:
 Staf IPB (dosen/peneliti) : Tidak dikenakan biaya
 Mahasiswa IPB : Rp. 250.000, Umum (mahasiswa/dosen/peneliti non IPB) :
Rp. 500.000,Fasilitas yang diperoleh peserta:
materi pelatihan dan training kit, sertiﬁkat, konsumsi,
dan koneksi internet.

Susunan Acara
07.45 Registrasi Peserta
08.15 Sambutan dan Pembukaan oleh Direktur Riset
dan Inovasi IPB
08.30 Pre-test
08.45 Materi 1. Sistem KI dan perubahan ketentuan
dalam UU No 13 tahun 2016 dan PP No 45
tahun 2016, oleh Kepala Subdit HKI dan
Inovasi, IPB
09.45 Materi 2. Strategi Peningkatan Kualitas dan
Kuantitas Paten: Program insentif,
pemberlakuan Permenkeu No
106/PMK.02/2016, dan upaya lainnya, oleh
Direktur Pengelolaan Kekayaan Intelektual,
Kemenristekdikti*
10.45 Rehat
11.00 Materi 3. How to search patent document ?
(teori dan praktik), oleh Tim DRI IPB
12.30 ISHOMA
13.30 Materi 4. How to write patent document ? (teori
dan praktik), oleh Tim DRI IPB
15.45 Post-test
16.00 Penutupan oleh Direktur Riset dan Inovasi IPB
Keterangan: *dalam konﬁrmasi

