UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 1989
TENTANG
PATEN
[LN 1989/39, TLN 3398]
KETENTUAN PIDANA
Pasal 126
Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak Pemegang Paten
dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
171 dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun dan denda
paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Penjelasan:
Pasal 126 Cukup jelas.
Pasal 127
Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak Pemegang Paten
Sederhana dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 172 dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan
denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
Penjelasan:
Pasal 127 Cukup jelas.
Pasal 128
Barangsiapa dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3)3, Pasal 464 dan Pasal 525 dipidana dengan
pidana penjara paling lama lima tahun.
1

Pasal 17
Pemegang Paten memiliki hak khusus untuk melaksanakan secara perusahaan atas
patennya baik secara sendiri maupun dengan memberikan persetujuan kepada orang lain,
yaitu:
a. membuat, menjual, menyewakan, menyerahkan, memakai, menyediakan untuk dijual
atau disewakan atau diserahkan hasil produksi yang diberi paten;
b. menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan
lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
Penjelasan:
Pasal 17
Hak khusus yang dimaksudkan adalah hak yang bersifat eksklusif. Artinya
hak yang hanya diberikan kepada Pemegang Paten untuk dalam jangka
waktu tertentu melaksanakan sendiri secara perusahaan atau memberi hak
lebih lanjut untuk itu kepada orang lain. Dengan demikian orang lain
dilarang melaksanakan paten tersebut tanpa persetujuan Pemegang Paten.
Pemberian hak kepada orang lain tersebut dapat melalui pewarisan,
penyerahan, perikatan atau mungkin cara peralihan hak yang lain lagi.
2
Lihat catatan kaki 1
3
Pasal 27
(3) Terhitung sejak tanggal penerimaan kuasa, Konsultan Paten berkewajiban menjaga
kerahasiaan penemuan dan seluruh dokumen permintaan paten, sampai dengan
tanggal diumumkannya permintaan paten yang bersangkutan.
Penjelasan:
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Pasal 27
Ayat (3) Kewajiban Konsultan Paten untuk menjaga kerahasiaan tersebut
berlaku pula terhadap pihak yang terkait yang dipekerjakan oleh konsultan
tersebut seperti penterjemah dan lain lainnya. Kewajiban tersebut berakhir
pada saat permintaan paten mulai diumumkan oleh Kantor Paten
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1).
4

Pasal 46
Terhitung sejak tanggal penerimaan surat permintaan paten, seluruh aparat Kantor Paten
berkewajiban menjaga kerahasiaan penemuan dan seluruh dokumen permintaan paten,
sampai dengan tanggal diumumkannya permintaan paten yang bersangkutan.
Penjelasan:
Pasal 46
Kewajiban ini bersifat mutlak dan dimaksudkan terutama untuk menjamin
kepentingan penemu atau orang yang berhak atas penemuan terhadap segala
bentuk pelanggaran haknya. Kewajiban ini berlangsung sejak tanggal
penerimaan surat permintaan paten, selama penelitian awal dan terus
berlangsung sampai dengan tanggal dimulainya pengumuman. Khusus
mengenai tanggal penerimaan surat permintaan paten tersebut, hal itu
mengacu pada tanggal diterimanya untuk pertama kali surat permintaan
paten oleh Kantor Paten, sekalipun kemudian ternyata masih terdapat
kekurangan syarat yang harus dipenuhi. Jadi tanggal tersebut bukan dalam
arti "filing date".
5
Pasal 52
(1) Dengan persetujuan Menteri, Kantor Paten dapat menetapkan untuk tidak
mengumumkan sesuatu permintaan paten, apabila menurut pertimbangannya
penemuan tersebut dan pengumumannya diperkirakan akan dapat mengganggu atau
bertentangan dengan kepentingan pertahanan keamanan Negara.
(2) Ketetapan untuk tidak mengumumkan permintaan paten sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh Kantor Paten kepada orang yang
mengajukan permintaan paten, dengan tembusan kepada penemu atau yang berhak
atas penemuan apabila permintaan paten diajukan oleh kuasanya.
(3) Terhadap permintaan paten yang tidak diumumkan, tidak berlaku ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49.
(4) Konsultasi yang dilakukan Kantor Paten dengan instansi Pemerintah lainnya,
termasuk penyampaian informasi mengenai penemuan yang dimintakan paten, yang
kemudian berakhir dengan ketetapan tidak diumumkannya permintaan paten, tidak
dianggap sebagai pelanggaran kewajiban untuk menjaga kerahasiaan penemuan dan
dokumen permintaan paten yang bersangkutan.
(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak mengurangi kewajiban
instansi Pemerintah yang bersangkutan beserta aparatnya untuk tetap menjaga
kerahasiaan penemuan dan dokumen permintaan paten yang dikonsultasikan
kepadanya terhadap pihak ketiga manapun.
Penjelasan:
Pasal 52
Ayat (1) Dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen
permintaan paten, dapat saja Kantor Paten menemukan bahwa sesuatu
penemuan diperkirakan sangat penting artinya bagi pertahanan keamanan
Negara atau setidak tidaknya, kalau diketahui umum dan dilaksanakan,
dapat mempunyai pengaruh yang besar terhadap stabilitas pertahanan
keamanan Negara. Tersiarnya suatu penemuan serupa itu dikhawatirkan
akan mengganggu ketenteraman, ketertiban dan ketenangan masyarakat.
Apalagi bila penemuan tersebut kemudian dilaksanakan secara tidak
bertanggung jawab. Untuk itu Kantor Paten diberi kewenangan untuk tidak
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Penjelasan:
Pasal 128 Cukup jelas.
Pasal 129
Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini adalah kejahatan.
Penjelasan:
Pasal 129 Cukup jelas.

mengumumkannya. Namun demikian sebelum mengambil keputusan untuk itu
Kantor Paten wajib meminta persetujuan terlebih dahulu kepada Menteri.
Untuk mengetahui kebenaran perkiraan dan kekhawatiran tersebut, Kantor
Paten mengadakan konsultasi dengan instansi yang berwenang. Dengan
sendirinya, hal itu sulit dilakukan tanpa menyampaikan informasi mengenai
penemuan tersebut. Pengungkapan informasi ini, tidak dianggap sebagai
pembocoran rahasia yang wajib dipegangnya. Ketentuan ini, berlaku pula
bagi instansi Pemerintah yang diminta pertimbangan berikut aparatnya.
Namun begitu, hal tersebut tetap terbatas sejauh berlangsung di antara
Kantor Paten dan instansi yang bersangkutan termasuk aparat mereka dan
tidak untuk diungkap kepada pihak ketiga lainnya.
Ayat (2) Kalau permintaan paten tersebut diajukan sendiri oleh penemu,
maka pemberitahuan tersebut disampaikan kepada penemu. Tetapi dalam hal
permintaan paten tersebut diajukan oleh kuasanya, maka pemberitahuan
disampaikan kepada kuasa yang bersangkutan dengan tembusan kepada
penemu. Apabila permintaan paten tersebut diajukan oleh kuasa untuk dan
atas nama orang yang berhak atas penemuan, maka tembusan surat
pemberitahuan disampaikan kepada orang yang berhak tersebut.
Ayat (3) sampai dengan Ayat (5)
Lihat penjelasan Ayat (1)

