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KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I
DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
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Formulir Permohonan Paten
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Nomor permohonan :

Dengan ini saya/kami r) :

(71) Nama : LPPM Universitas Li
Alamat 2) : Jl. Sumantri Brojonel

Warga Negara : Indonesia
Telepon :0721-705113
NPWP :

mpung
;oro No. 1 Bandar Lampung

Mengaj ukan permohonan paterVpaten sederhana tl
Yang merupakan permohonan paten
Internasional/PCT dengan nomor :

(14) Melalui/tidak melalui *)

Nama Badan Hukum 3)

Alamat Badan Hukum 2)

Nama Konsultan Paten
Alamat2)

Nomor Konsultan Paten
Telepon / fax

Konsultan Paten
:-

tl

(54) denganjudul invensi :

KOMPOSISI EKSTRAK GAMBIR lUncaria gambtier Roxb), ASAM BENZOAT,
DAN ASAM SITRAT SEBAGAI INHIBITOR KERAK

tl

Permohonan Paten ini merupakan pecahan

dari permohonan paten nomor :

I]



(72) Nama dan kewarganegataan para inventor :

Prof. Suharso, Ph.D. ............warganegara....

Prof. Dr. Buhani, M. Si............... ".. " "warg a negara....

Indonesia....

Indonesia....

Diisi oleh petueas

tl

(30) Permohonan paten ini diajukan dengarVtidak dengan *)

Hak prioritas a)

Negara : Tgl. Penerimaan permohonan Nomor prioritas

tl

Bersama ini saya lampirkan 5) 
:

1 (satu) rangkap:

[ ] surat kuasa

I X ] surat pengalihan hak atas penemuan

[ ] bukti pemilikan hak atas penemuan

[ ] bukti penunjukan negatatujuan (DO/EO)

[ ] dokumen prioritas dan terjemahannya

[ ] dokumen permohonan paten intemasional/PCT

[ ] sertifikat penyimpanan jasad renik dan terjemahannya

[ ] dokumen lain (sebutkan) :

Dan 3 (tiga) rangkap invensi yang terdiri dari

[X ] uraian halaman

[X ] klaim buah

I X ] abstrak

[ ] gambar ............................... buah

tltl
tl
tltl
il
tl
tl

Saya/kami usulkan, gambar nomor ....... dapat

Menyertai abstrak pada saat dilakukan pengumuman atas

Permohonan paten (UU No. 14 Tahun 2001)

tl



Demikian permohonan paten ini saya/kami ajukan

Untuk dapat diproses lebih lanjut

Pemohon,
LPPM -Qnise,pqitas Lampung
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Keterangan:

1. Jika lebih dari satu orang maka cukup satu saja yang dicantumkan dalam formulir ini

sedangkan lainnya harap ditulis pada lampiran tambahan.

2. Adalah alamat kedinasan/surat-menyurat

3. Jika konsultan paten yang ditunjuk bekerja pada Badan Hukum tertentu yang bergerak

dibidang konsultan paten maka sebutkan nama Badan Hukum yang bersangkutan.

4. Jika lebih dari ruang yang disediakan agar ditulis pada lampiran tambahan

5. Berilah tanda silang pada jenis dokumen yang saudara lampirkan

6. Jika permohonan paten diajukan oleh :

Lebih dari satu orang, maka setiap orang ditunjuk oleh kelompok /group

Konsultan Paten maka berhak menandatangani adalah konsultan yang terdaftar di Kantor

Paten.

*) Coret yang tidak sesuai.

Form No. 001/P/HKI/2000

Tidak boleh diperbanyak dengan foto copy.


