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E Perbaikan atas hal-hal tersebr t di bawah inl harus diserahkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja.

Tidak dipenuhinya persyeratan ini dalam waktu yang sudah ditentukan menyebabkan
dilangguhkannya tanggal perrerimaan permohonan paten atau permohonan paten atau permohonan
paten yang dianggap ditarik kembali.

I Penyajian Deskripsi perrrohonan paten harap dibuat sesuai dengan aturan yang berlaku dan

nencakup:
. Judul lnvansi (da1am huruf besar dan tidak digansbawah)
. Bidang teknik
. Latar Belakang
. Rrngkasan
. Uraian singkat gambar ,bila disertakan gambar)
. Uraian Lengkap
. K'laim (dihuat nada halaman teroisah)
Paling sedikit dua di anta.a tiga rangkap deskripsi harus merupakan dokumen asli

I penl ajian Abstrak dibuat pada halaman terpisah, tidak lebih dari 200 kata

! Penoetikan Deskripsr, .Abstrak dan Klaim dilakukan di atas kertas ukuran A4 dengan jarak
sebacai benkut;
. Dan ptnEgrr a:o>: I 0 ct .

. Dan prnggir barvah : 2,i cm

. Dan pinggir lsn: 2,5 cn

. Dari pinggrr kanan : 2,0 cm
Pergantian airnea dalan pengetikan deskrlpsi, abstrak dan klaim tidak perlu diberi spasr,

melainkan dengan memu.ai alinea bersangutan 5 (lima) ketuk ke dalam

! penyajian gambar dengan menggunakan tinta cina hltam (paling sedikit dua di antara tiga
- ranghip) hirus merupalie n gambar asli pada kertas A4 dengan berat minimum 100 gram dengan

. Dari pinggir atas: 2,5 cln

' Dari Pinggir bawah : 1,() cm
. Dari pinggir kiri: 2,5 cnL
. Dari pinggir kanan : 1,5 cm
Lembar kertas gambar tirlak perlu diberi garis tepi

tr Pembayaran kelebihan halaman deskripsi (lebih dari 30 halaman @Rp 15.000,-) harus dilakukan

paling iambat pada tanggal 30 (tiga puluh) hari kerja. Tidak bayarkannya kelebihn halaman deskripsi

dalari waktu yang ditentukar teriebut akan mengakibatkan halaman tidak terbayar dianggap bukan

bagian dari deskripsi sehingga mempengaruhi kejelasan dan cakupan informasi invensi.

tr Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Paten, Saudara mengajukan permohonan

pemeriksaan substantif pater, seiambat-lambatnya 6 (enam) Bulan terhitung sejak tanggal penerimaan

permohonan paten. Tidak rliajukannya permohonan pemeriksaan substantif dalam waktu yang

ditentukan tersebut akan mengakibatkan permohonan paten ini dlanggap ditarik kembali

tr Terjemahan seluruh dokunen yang bukan berbahasa Inggris ke dalam bahasa Inggris harus

diserahkan selambal-lambatrya pida saat diajukannya permohonan pemeriksaan substantif paten

tr pembayaran kelebihan O buao ft-larm (@Rp 75.000,-) sebesar Rp. 0 harus dilakukan palng lambat pada

saat diajukannya permohonan pemeriksaan substantif paten

tr Surat Kuasa harus diperbaik.i agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku harus disampaikan paling

lambat tanggal 21 November 2019

tr Surat pernyataan PengalihiLn Hak Invensi dan terjemahannya, harus disampaikan paling lambat

tanggal 21 November iOtg, fiOut dipenuhi persyaratan ini menyebabkan ditangguhkannya tanggal

p.neii*uun permohonan pat:n atau permohonan paten dianggap ditarik kembali

tr Surat pernyataan kepemilikan Invensi oleh Inventor, harus disampaikan paling lambat tanggal 21

November 2019

tr Hal-hal berikut harus disampaikan kepada kantor Paten selambat-lambatnya tanggal

tr Bukti prioritas aslr

tr Terjemahan "Halanan Pertama" Bukti Dalam Bahasa Indonesia

Catatan:

Harap mengisi (menginput) klaim dan abstrak pada menu edit sesuai yang tercantum dalam dokumen klaim dan

abstrak yang telah diirnggah.


