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Dengan ini diberitahukan, bahwa perm-ohonan paten dengan:

f.lom-orPermohonan : P00201608658
Pemohon : Universitas UdaYana

Judut invensi ' ftrefOOe pffrldUnfnN CUKA DARI PULPA BlJl KAKAO

tersebut dalam lamPiran.

perbaikan kekurangan harus sudah diterima oleh Direktorat Jenderal paling lambat 3 (tiga)

bulan terhitung sejak tanggal surat pemb"litrr",run ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 62 ayat

(3) Undang-undang N;;;, 13 Tahun ZOtO tentang Paten' Peibaikan deskripsi' klaim dan

gZmOar disimpaikJn dalam rangkap tiga pada halaman yang terpisah'

Jika kekurangan-kekurangan tersebut tidak diperbaiki dalam batas waktu tersebut di atas, sesuai

dengan ketentuan pasal 6z ayat (4) maka dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 2 (dua)

bulan dan dapat diperpanjang lagi paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya iangka waktu

dimaksud dengan direnai biaya. Jika kekurangan tersebut tidak diberikan tanggapan

sebagaimana tercantum dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4)'

ayat (5), dan/atau ayat (8), tt/lenteri memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon bahwa

Permohonan dianggap ditarik kembali dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan maka

permohonan patenipaten sederhana tersebut dianggap ditarik kembali berdasarkan ketentuan

Pasal 62 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten'

telah dilakukan pemeriksaan tahap pertama dan dijumpai kekurangan-kekurangan sePerti

n.D
i

Paten, Desain Tata Letak
u dan Rahasia Dagang

ffi
)

t
o

n

Nurfitri, S.Si
709242002122001

00-2019-i109584

A,

Tembusan:
T- -Vtf,. Oirektur Jenderal Kekayaan lntelektual (sebagai Laporan)

2. Drs. Ahmad lVluniri

NlP. 1 96205261 991 031 001

Form HKI/3/007/2013
31 Desember 2019

,i


