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TENTANG
PATEN
[LN 2001/109, TLN 4130]
BAB XV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 130
Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak Pemegang Paten
Sederhana dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 161 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat)
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Pasal 16
(1) Pemegang Paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Paten yang dimilikinya
dan melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya;
a. dalam hal Paten-produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor,
menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau
di diserahkan produk yang diberi Paten;
b. dalam hal Paten-proses: menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk
membuat barang atau tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
(2) Dalam hal Paten-proses, larangan terhadap pihak lain yang tanpa persetujuannya
melakukan impor sebagaimana dimaksud, pada ayat (1) hanya berlaku terhadap
impor produk yang semata-mata dihasilkan dari penggunaan Paten-proses yang
dimilikinya.
(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
apabila pemakaian Paten tersebut untuk kepentingan pendidikan, penelitian,
percobaan, atau analisis sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari
Pemegang Paten.
Penjelasan:
Pasal 16
Ayat (1)
Hak eksklusif artinya hak hanya diberikan kepada Pemegang Paten
untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan sendiri secara komersial
atau memberikan hak lebih lanjut untuk itu kepada orang lain.
Dengan demikian, orang lain dilarang melaksanakan Paten tersebut tanpa
persetujuan Pemegang Paten.
Yang dimaksud dengan produk mencakup alat, mesin, komposisi, formula,
product by process, sistem, dan lain-lain. Contohnya adalah alat tulis,
penghapus, komposisi obat, dan tinta.
Yang dimaksud dengan proses mencakup proses, metode atau penggunaan.
Contohnya adalah proses membuat tinta, dan proses membuat tisu.
Yang dimaksud dengan pihak adalah orang, beberapa orang secara
bersama-sama atau badan hukum yang disesuaikan dengan konteks naskah
masing-masing.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi
pihak yang betul-betul memerlukan penggunaan Invensi semata-mata untuk
penelitian dan pendidikan. Di samping itu, yang dimaksud dengan untuk
kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan atau analisis, mencakup juga
kegiatan untuk keperluan uji diekivalensi atau bentuk pengujian lainnya.
Yang dimaksud dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari
pemegang Paten adalah agar pelaksanaan atau penggunaan Invensi tersebut
tidak digunakan untuk kepentingan yang mengarah kepada eksploitasi untuk
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tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta
rupiah).
Penjelasan:
Pasal 130 Cukup jelas
Pasal 131
Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak Pemegang Paten
Sederhana dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun
dan/atau denda paling banyak Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta
rupiah).
Penjelasan:
Pasal 131 Cukup jelas
Pasal 132
Barang siapa dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3)2, Pasal 403 dan Pasal 414 dipidana dengan
pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
Penjelasan:
Pasal 132 Cukup jelas
Pasal 133
Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, Pasal 131, dan
Pasal 132 merupakan delik aduan.
Penjelasan:
Pasal 132 Cukup jelas
kepentingan komersial sehingga dapat merugikan bahkan dapat menjadi
kompetitor bagi Pemegang Paten.
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Pasal 25
(3) Terhitung sejak tanggal penerimaan Kuasanya, Kuasa wajib menjaga kerahasiaan
Invensi dan seluruh dokumen Permohonan sampai dengan tanggal diumumkannya
Permohonan yang bersangkutan.
Penjelasan:
Pasal 25
Ayat (3)
Cukup jelas.
3
Pasal 40
Selama masih serikat dinas aktif hingga selama satu tahun sesudah pensiun atau
sesudah berhenti karena alasan apapun dari Direktorat Jendral, pegawai Direktorat
Jenderal atau orang yang karena tugasnya bekerja untuk dan atas nama Direktorat
Jenderal, dilarang mengajukan Permohonan, memperoleh Paten, atau dengan cara
apapun memperoleh hak atau memegang hak yang berkaitan dengan Paten, kecuali
apabila pemilikan Paten itu diperoleh karena pewarisan.
Penjelasan:
Pasal 40 Cukup jelas.
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Pasal 41
Terhitung sejak tanggal penerimaan, seluruh aparat Direktorat Jenderal atau orang yang
karena tugasnya terkait dengan tugas Direktorat Jenderal wajib menjaga kerahasiaan
Invensi dan seluruh dokumen Permohonan sampai dengan tanggal diumumkannya
Permohonan yang bersangkutan.
Penjelasan: Pasal 41 Cukup jelas.

