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Semua contoh kekayaan intelektual yang disajikan 
merupakan milik masing-masing pemegang kekayaan 
intelektual.

Penggunaan contoh hanya ditujukan untuk pendidikan.

Disclaimer



Kekayaan Intelektual

 Karya ilmu pengetahuan dan karya sastra lainnya

yang dikelompokkan sebagai karya tulis, karya seni, 

teknologi, tanda-tanda pembeda di antara produk yang 

sejenis, desain produk industri, dan rangkaian

elektronika terpadu, adalah karya yang dihasilkan

dengan atau oleh kemampuan intelektual manusia.



Bidang Kekayaan Intelektual

Merek;

Indikasi Geografis; 

Hak Cipta;

Paten, 

Desain Industri, 

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, 

Rahasia Dagang, 



Merek

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara 
grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, 
susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/ 
atau 3 {tiga) dimensi, suara, hologram, atau 
kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk 
membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi 
oleh orang atau bad an hukum dalam kegiatan 
perdagangan barang darr/ atau jasa.

UU RI No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi 
Geografis



Etiket Merek

Proses paling cepat 9 bulan, normal 1 tahun

Masa Berlaku Merek 10 tahun



Pencarian Merek

WIPO http://www.wipo.int/branddb/en/

DJKI https://pdki-indonesia.dgip.go.id/

http://www.wipo.int/branddb/en/
https://pdki-indonesia.dgip.go.id/


Paten

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan
oleh negara kepada inventor atas hasil
invensinya di bidang teknologi untuk jangka
waktu tertentu melaksanakan sendiri
invensi tersebut atau memberikan
persetujuan kepada pihak lain untuk
melaksanakannya.

UU RI No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten



Paten  

 Penemuan di bidang TEKNOLOGI 
 SAMSUNG → smartphone 

 APPLE → laptop 

 Penemuan obat obatan ----- Merck

 Teknologi Mobil → HONDA, TOYOTA 

 Pesawat Terbang → AIRBUS, BOEING 

 Paten Sederhana 2 tahun proses, perlindungan 10 
tahun

 Paten Biasa 3 tahun proses, perlindungan 20 tahun



Contoh Paten



Pencarian Paten

UP Patent Office 

https://www.uspto.gov/patents-application-

process/search-patents

DJKI https://pdki-indonesia.dgip.go.id/

https://www.uspto.gov/patents-application-process/search-patents
https://pdki-indonesia.dgip.go.id/


Hak Cipta

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang 

timbul secara otomatis berdasarkan prinsip 

deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan 

dalam bentuk nyata tanpa mengurangi 

pembatasan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.

UU RI No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta



Hak Cipta

Proses dari 1 hari 
sampai 3 bulan

Perlindungan Hak 
Cipta perorangan 70 
tahun

Perlindungan Hak 
Cipta organisasi 50 
tahun



Desain Industri

 Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, 
konfigurasi, 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 atau dua dimensi serta dapat
dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, 
komoditas industri, atau kerajinan tangan.
 Contoh : Botol Parfum, Gelas, Lampu Philips,Piring

 UU RI No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri



Proses 3 s.d. 6 bulan

Perlindungan 10 tahun





Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

 Desain Tata Letak : rancangan peletakan tiga dimensi dari
berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen
tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua
interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga
dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan
Sirkuit Terpadu

 Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau
setengah jadi, yang didalamnya terdapat berbagai elemen
aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta
dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan
semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi
elektronik

 UU RI No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu



Contoh DTLST

Perlindungan 10 

tahun



Produk Kekayaan Intelektual

Dalam satu produk kekayaan
intelektual dapat meliputi beberapa
jenis Kekayaan Intelektual



Merek

Hak Cipta Disain Industri



DTLST

Paten



Rahasia Dagang

 Informasi yang tidak diketahui oleh umum di 
bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai
nilai ekonomi karena berguna bagi kegiatan
usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik
Rahasia Dagang.
Resep: Coca Cola, Ayam KFC, Ayam Suharti

UU RI No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia 
Dagang

Berlaku selama dipakai



Indikasi Geografis

 Indikasi Geografis dilindungi 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.
 Contoh: Champagne, Batik, Beras Cianjur, Kopi Lampung

 UU RI No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi 
Geografis





Lisensi

Pemegang KI berhak memberikan Lisensi
kepada pihak lain berdasarkan Perjanjian
Lisensi baik eksklusif maupun non eksklusif
untuk melaksanakan perbuatan seperti : 
membuat, menggunakan, menjual, 
mengimpor menggunakan proses produksi



Lisensi

Perjanjian Lisensi harus dicatat dan
diumumkan oleh Menteri dengan dikenai
biaya



Pencatatan Lisensi

Pencatatan perjanjian Lisensi dilakukan
terhadap

a. Hak Cipta dan Hak Terkait;

b. Paten 

c. Merek

d. Desain Industri DTLST

e. Rahasia Dagang



Pencatatan Lisensi Paten 

Peraturan Menteri No. 8 Tahun 2016 
tentang Permohonan Pencatatan Lisensi
Kekayaan Intelektual.  



Pengelolaan KI Universitas Lampung

Pendaftaran Kekayaan Intelektual dikelola Unila

Biaya

Administrasi

Pemeliharaan Kekayaan Intelektual dikelola Unila

Biaya Pemeliharaan

Fabrikasi (Puslitbang Inkubator Bisnis)

Komersialisasi (Puslitbang Inkubator Bisnis)



Kontak

Website: haki.unila.ac.id 

Email: haki@kpa.unila.ac.id

Formulir: haki.unila.ac.id > layanan > Formulir 
KI ( http://haki.unila.ac.id/?page_id=959)

Kontak:

R. Arum 081278095119 

Meizano 081379352228

mailto:haki@kpa.unila.ac.id
http://haki.unila.ac.id/?page_id=959


TERIMA  KASIH

LINDUNGILAH KEKAYAAN INTELEKTUAL ANDA 


