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ABSTRAK

Universitas Dinamika merupakan salah satu universitas yang memiliki
banyak susunan struktur bagan unit kerja yang mengelola setiap proses bisnis yang
ada di Universitas Dinamika. Semua unit kerja yang ada pada Universitas Dinamika
memiliki halaman website sendiri sehingga memudahkan semua orang dalam
mencari informasi terkait bagian atau unit kerja yang ada pada Universitas
Dinamika, salah satunya ada bagian Penelitian dan Pengabdian Masyarakat atau
biasa disebut bagian PPM. Bagian PPM ini merupakan unit kerja yang mengelola
segala kegiatan mengenai penelitian dan pengabdian masyarakat. Saat ini bagian
PPM Universitas Dinamika mengalami permasalahan karena belum adanya
informasi terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan bagian PPM, salah satunya
adalah informasi mengenai hak paten dengan desain industri.
Solusi untuk permasalahan tersebut adalah dengan memasukkan data-data
yang berisi informasi mengenai hak paten dengan desain industri pada halaman
bagian PPM. Dengan memasukkan data-data dan informasi pada halaman bagian
PPM hal ini bertujuan selain untuk memberikan informasi mengenai hal tersebut,
juga dapat sebagai menambah konten yang ada pada bagian PPM Universitas
Dinamika.
Berdasarkan permasalahan yang ada maka kerja praktik yang telah saya
lakukan pada 8 Maret 2021 sampai dengan 9 April 2021 telah melakukan solusi
dari permasalahan diatas yaitu dengan membuat isi konten atau informasi yang
berkaitan dengan hak paten dan desain industri. Hasil dari kerja praktik yang telah
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saya lakukan adalah halaman website bagian PPM Universitas Dinamika telah
memiliki informasi mengenai hak paten dan juga desain industri.
Kata kunci: website, hak paten, desain industri
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1

Latar Belakang
Universitas Dinamika merupakan universitas yang tekenal akan fakultas

“FTI” nya, tidak hanya itu kampus ini juga memilki fakultas FEB, serta Fakultas
Desain dan Industri Kreatif yang tidak kalah bagus nya dengan fakultas FTI.
Universitas dinamika didirikan pada tahun 1997 dengan sebutan “STIKOM
Surabaya” kemudian menjadi universitas pada tahun 2019, Didalam Universitas ini
terdapat banyak susunan struktur bagan unit kerja yang mengelola setiap proses
bisnis yang ada didalamnya. Semua unit kerja yang ada pada Universitas Dinamika
memiliki halaman website sendiri sehingga memudahkan semua orang dalam
mencari informasi terkait bagian atau unit kerja yang ada pada Universitas
Dinamika, salah satunya ada bagian Penelitian dan Pengabdian Masyarakat atau
biasa disebut bagian PPM. Saat ini bagian PPM Universitas Dinamika mengalami
permasalahan karena belum adanya informasi terkait dengan hal-hal yang terkait
dengan bagian PPM salah satunya adalah informasi mengenai hak paten dengan
desain industri.
Solusi untuk permasalahan tersebut adalah dengan memasukkan data-data
terkait informasi mengenai hak paten dengan desain industri pada halaman bagian
PPM. Dengan memasukkan data-data dan informasi pada halaman bagian PPM hal
ini bertujuan selain untuk memberikan informasi mengenai hal tersebut, juga dapat
sebagai menambah konten yang ada pada bagian PPM Universitas Dinamika.
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Berdasarkan permasalahan yang ada maka kerja praktik yang telah saya
lakukan pada 8 Maret 2021 sampai dengan 9 April 2021 telah melakukan solusi
dari permasalahan diatas yaitu dengan membuat isi konten atau informasi yang
berkaitan dengan hak paten dan desain industri dan melakukan upload informasi
tersebut pada halaman website bagian PPM Universitas Dinamika. Hasil dari kerja
praktik yang telah saya lakukan adalah halaman website bagian PPM Universitas
Dinamika telah memiliki informasi mengenai hak paten dan juga desain industri.

1.2

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas, masalah yang ada pada

bagian PPM Universitas Dinamika dapat dirumuskan sebagai berikut:
Bagaimana mengisi konten tentang hak paten dan desain industri pada
halaman website bagian PPM Universitas Dinamika

1.3

Batasan Masalah
Berdasarkan penjelasan pada latar belakang maka dibuatlah batasan

masalah agar pembahasan masalah tidak melebar. Batasan masalah adalah sebagai
berikut:
1.

Isi konten yang akan diupload hanya seputar hak paten dan desain industri

2.

Jenis konten yang diupload hanya berupa teks dan gambar

3.

Konten hanya diupload pada halaman website bagian PPM “Inovasi dan

Kekayaan Intelektual”
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1.4

Tujuan
Berdasarkan rumusan diatas, maka tujuan dari kerja praktik ini adalah

melakukan upload konten yang berisi tentang hak paten dan desain industri pada
halaman website bagian PPM “Inovasi dan Kekayaan Intelektual”.

1.5

Manfaat
Manfaat dari melakukan upload konten pada website bagian PPM

diharapkan dapat memberikan informasi kepada orang yang membutuhkan
informasi terkait dengan hak paten dan desain industri.

1.6

Sistematika Penulian
Untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap masalah yang dibahas,

maka sistematika penulisan laporan dibagi ke dalam beberapa bab yaitu:
BAB I

PENDAHULUAN
Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang dari hal-hal yang
berhubungan dengan instansi, rumusan masalah, batasan masalah,
tujuan yang ingin dicapai, manfaat yang diharapkan dari melakukan
upload konten, serta sistematika penulisan dari proposal.

BAB II

GAMBARAN UMUM INSTANSI
Bab ini menjelaskan tentang profil Universitas Dinamika, mulai dari
visi & misi instansi , dan stuktur organisasi yang ada pada instansi.

BAB III

LANDASAN TEORI
Pada bab ini membahas tentang teori-teori yang dianggap
berhubungan dengan kerja praktik yang dilakukan, dimana teori-
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teori tersebut akan menjadi acuan untuk melakukan solusi yang telah
dibuat.
BAB IV

DESKRIPSI PEKERJAAN
Bab ini menguraikan tentang semua hal yang berhubungan dengan
proses dalam menyelesaikan masalah yang ada mulai dari proses
pengumpulan data sampai dengan proses upload konten pada
website, pada bab ini juga akan membahas gambaran umum sebelum
dan sesudah adanya perubahan serta penerapan solusi yang telah
direncanakan

BAB V

PENUTUP
Pada bab ini dibahas mengenai kesimpulan dari hasil dari melakukan
upload konten pada halaman website bagian PPM Universitas
Dinamika, pada bab ini juga terdapat saran yang dapat diterapkan
untuk menambahkan informasi yang ada pada halaman website
bagian PPM Universitas Dinamika.

BAB II
GAMBARAN UMUM INSTANSI

2.1

Sejarah Perusahaan
Universitas Dinamika merupakan salah satu universitas swasta yang ada

di Surabaya dan berdiri sejak 30 April 1983. Universitas ini dikenal akan bidang
jurusan komputer dengan nama sebagai Akademi Komputer dan Informatika
Surabaya (AKIS), yang didirikan oleh Yayasan Putra Bakti.
Pada tanggal 20 maret 1986 AKIS berubah menjadi Sekolah Tinggi
Manajemen Informatika Dan Teknik Komputer Surabaya, yang lebih dikenal
dengan sebutan STIKOM Surabaya.
Dengan

bertambahnya

jumlah

mahasiswa,

STIKOM

Surabaya

membangun gedung baru yang berlokasi di Jalan raya Kedung Baruk 98 pada
September 1997. Pada tahun 2012 STIKOM mengalami penyesuaian nama dengan
menjadi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan teknik komputer Surabaya
(STMIK STIKOM Surabaya).
Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat harus diselaraskan
dengan bidang bidang lainnya. dengan demikian teknologi informasi tidak hanya
berfungsi sebagai alat bantu tetapi dapat dioptimalkan untuk meningkatkan daya
saing.
Seiring dengan perubahan zaman serta kebutuhan masyarakat pada tanggal
4 September 2014, STIKOM Surabaya resmi berubah bentuk menjadi institut,
dengan nama Institut Bisnis & Informatika STIKOM Surabaya, yang memiliki 2
Fakultas dan 9 prodi.
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Kemudian pada tanggal 29 Juli 2019, Institut bisnis dan informatika STIKOM
Surabaya resmi berubah bentuk menjadi UNIVERSITAS DINAMIKA.

2.2

2.3

Identitas Instansi
Nama Instansi

: Universitas Dinamika

Alamat

: Jl. Raya Kedung Baruk 98, Surabaya

No. Telepon

: +62 (31) 8721731

Website

: https://www.dinamika.ac.id/

Email

: official@dinamika.ac.id

Visi, Misi, dan Tujuan Instansi

Visi
Menjadi perguruan tinggi yang produktif dan berinovasi
Misi
1.

Menyelenggarakan Pendidikan yang berkualitas dan futuristis

2.

Mengembangkan produktivitas bekreasi dan berinovasi

3.

Mengembangkan layanan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat

Tujuan
1.

Menghasilkan SDM berbudipekerti luhur, kompetitif, dan adaptif
terhadap perkembangan

2.

Mengembangkan Pendidikan yang berkualitas dan inovatif

3.

Menghasilkan produk kreatif dan inovatif tepat guna

4.

Memperluas kolaborasi yang produktif

7

2.4

5.

Mengembangkan lingkungan yang sehat dan produktif

6.

Meningkatkan produktivitas layanan bagi masyarakat

Jumlah Fakultas
Saat ini terdapat 3 (tiga) fakultas yang ada di Universitas Dinamika, yaitu

Fakultas Teknologi dan Informatika (FTI), Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB),
serta Fakultas Desain dan Industri Kreatif. Berikut merupakan program studi yang
terdapat pada Fakultas Teknologi dan Informatika (FTI):
1.

S1 Sistem Informasi

2.

S1 Teknik Komputer

3.

D3 Sistem Informasi

Berikut merupakan program studi yang terdapat pada Fakultas Ekonomi
dan Bisnis (FEB):
1.

S1 Akuntansi

2.

S1 Manajemen

3.

D3 Administrasi Perkantoran

Berikut merupakan program studi yang terdapat pada Fakultas Desain dan
Industri Kreatif:
1.

S1 Desain Produk

2.

S1 Desain Komunikasi Visual

3.

D4 Produksi Film dan Televisi
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2.5

Struktur Organisasi
Struktur Organisasi pada Universitas Dinamika adalah pada gambar 1

sebagai berikut.

Gambar 1 Struktur Organisasi
Bagian Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PPM) ini merupakan
bagian unit kerja yang berada di bawah naungan wakil rektor I (bidang akademik)
berserta dengan bagian-bagian yang lain, bagian ini melaksanakan tugas dengan
melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat.
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat mempunyai
tugas mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian
yang diselenggarakan oleh pusat penelitian, menyelenggarakan pelaksanaan
kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dan ikut mengusahakan serta
mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan.

BAB III
LANDASAN TEORI

3.1

Website
Website adalah sebuah kumpulan halaman pada suatu domain di internet

yang dibuat untuk tujuan tertentu dan saling berhubungan serta dapat diakses secara
luas menggunakan sebuah aplikasi browser dengan memasukkan URL website
tersebut, sistem ini biasanya dibangun menggunakan struktur html dan beberapa
framework serta tampilan yang dapat mendukung terciptanya suatu website itu
sendiri.
Menurut Trimarsiah dan Arafat (2017), Website merupakan sebuah media
informasi yang ada di internet.Website tidak hanya dapat digunakan untuk
penyebaran infomasi saja melainkan bisa digunakan untuk membuat toko online.
Website adalah kumpulan dari halaman-halaman situs, yang biasanya terangkum
dalam sebuah domain atau subdomain, yang tempatnya berada di dalam World
Wide Web (WWW) di Internet.
3.2

Upload
Upload adalah sebuah proses mengunggah suatu dokumen atau file atau

apapun dari ruang penyimpanan lokal menuju suatu tempat di internet
3.3

Hak Paten
Paten adalah hak eksklusif inventor atas invensi di bidang teknologi untuk

selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada
pihak lain untuk melaksanakan invensinya.
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Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan
pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau
proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
Menurut Supangat (2015), Paten adalah bagian dari HaKI (Hak atas
Kekayaan Intelektual), yang dalam kerangka ini termasuk dalam kategori hak
kekayaan perindustrian (industrial property right). HaKI itu sendiri merupakan
bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud (benda immateril). Pengertian benda
secara yuridis adalah segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak. Sedangkan
yang dapat menjadi obyek hak itu tidak hanya benda berwujud saja tetapi juga
benda tidak berwujud.
3.4

Desain Industri
Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau

komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang
berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat
diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk
menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan.
Menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 Tentang Desain industri,
Bolpoin termasuk kedalam kelompok Desain Industri, sebagaimana dijelaskan pada
pasal 1 UUDI yaitu :Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk,
konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan
dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan
estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat
dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau
kerajinan tangan.
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3.5

Konten
Konten adalah suatu informasi yang tersedia media atau produk elektronik,

konten merupakan suatu isi, muatan, kandungan biasanya memuat suatu arti atau
informasi yang dapat diambil dari isi konten tersebut.
3.6

Tahapan Implementasi

a.

Analisis Sistem
Menurut Whitten dan Bentley (2007) mengatakan bahawa analisis sistem

adalah sebuah teknik penguraian sebuah sistem menjadi beberapa komponenkomponen dengan tujuan untuk mempelajari bagaimana komponen-komponen
pembentuk sistem tersebut saling bekerja dan berinteraksi untuk mencapai tujuan
sistem.
b.

Desain
Sebuah teknik pemecahan masalah yang saling melengkapi (dengan

analisa sistem) yang merangkai kembali bagian-bagian komponen menjadi sistem
yang lengkap-harapannya, sebuah sistem yang diperbaiki. Hal ini melibatkan
penambahan, penghapusan, dan perubahan-perubahan bagian relatif pada sistem
awal (aslinya). (Suryayusra, 2014)
c.

Implementasi
Menurut Mulyadi (2015:12), implementasi mengacu pada tindakan untuk

mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini
berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola
operasional serta berusaha mencapai perubahanperubahan besar atau kecil
sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya
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juga merupakan upaya pemahaman apa yangseharusnya terjadi setelah program
dilaksanakan.

BAB IV
DESKRIPSI PEKERJAAN
4.1

Analisis Sistem
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan, maka

diperlukan pengelolaan website Inovasi dan Kekayaan Intelektual pada bidang hak
paten dan desain industri. Dengan adanya pengelolaan website ini, diharapkan akan
memudahkan pengguna dalam memperoleh informasi mengenai Hak Paten dan
Desain Industri.
4.2

Desain
Tahapan desain merupakan tahapan dimana memiliki tujuan untuk

membuat suatu desain yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam
melakukan pengelolaan website hak paten dan desain industri. Desain yang dibuat
untuk memecahkan masalah tersebut berupa desain gambar sitemap dan konten
isian dari hak paten dan desain industri.
4.2.1
a.

Sitemap Pengelolaan Website Hak Paten dan Desain Industri
Sitemap Pengelolaan Website Hak Paten

Gambar 2 Sitemap Pengelolaan Website Hak Cipta
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Pada gambar 2 merupakan tampilan Sitemap dari hak paten yang berfungsi
agar pembaca dapat mudah dalam melihat urutan susunan konten. Berikut
merupakan susunan konten tersebut:
1.

Pengenalan Hak Paten
Pada bagian ini berisi tentang pengertian dan definisi dari hak paten secara
umum, pengertian invensi, perbedaan hak paten dengan hak paten sederhana,
dan invensi yang dapat dipatenkan.

2.

Masa Perlindungan Paten
Pada bagian ini berisi tentang informasi jangka waktu masa perlindungan paten
yang dapat diterima setelah melakukan proses pendaftaran hak paten.

3.

Syarat dan Prosedur Permohonan
Pada bagian ini berisi tentang informasi prosedur pendaftaran paten baru, alur
bisnis proses pendaftaran paten, alur bisnis proses pendaftaran paten sederhana,
dan juga formulir serta format surat yang dibutuhkan untuk mengurus paten.

4.

Biaya dan Cara Pembayaran
Pada bagian ini berisi tentang besar biaya yang harus dikeluarkan untuk
mengurus kebutuhan hak paten dan cara pembayaran permohonan hak paten.

5.

Sistem Klasifikasi Paten
Pada bagian ini berisi halaman website yang terdapat informasi tentang sistem
klasifikasi hak paten.
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b.

Sitemap Pengelolaan Website Desain Industri

Gambar 3 Sitemap Pengelolaan Website Desain Industri
Pada gambar 2 merupakan tampilan Sitemap dari desain industri yang
berfungsi agar pembaca dapat mudah dalam melihat urutan susunan konten. Berikut
merupakan susunan konten tersebut:
5.1 Pengenalan Desain Industri
Pada bagian ini berisi tentang pengertian dan definisi dari desain industri secara
umum, desain industri yang dapat didaftarkan,dan masa perlindungan desain
industri.
5.2 Syarat dan Prosedur Permohonan
Pada bagian ini berisi tentang informasi prosedur pendaftaran desain industri,
alur bisnis proses pendaftaran desain industri, dan juga formulir serta format
surat yang dibutuhkan untuk mengurus desain industri.
5.3 Biaya dan Cara Pembayaran
Pada bagian ini berisi tentang besar biaya yang harus dikeluarkan untuk
mengurus kebutuhan desain industri dan cara pembayaran permohonan hak
desain industri.
5.4 Sistem Klasifikasi Desain Industri
Pada bagian ini berisi halaman website yang terdapat informasi tentang sistem
klasifikasi hak paten.
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4.2.2

Konten dalam Website

4.1 Isian Teks
Struktur website pada umumnya memiliki isian teks didalamnya berupa
informasi-informasi tertentu yang dapat dimanfaatkan oleh pengujung website itu
sendiri, Berikut merupakan isian teks dari website hak paten :
A. Pengenalan Paten
1. Definisi Umum Paten
Paten adalah hak eksklusif inventor atas invensi di bidang teknologi untuk
selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan
kepada pihak lain untuk melaksanakan invensinya.
2. Pengertian Invensi
Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan
pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa
produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau
proses.
3. Paten Sederhana
Setiap invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai
kegunaan praktis disebabkan karena bentuk, konfigurasi, konstruksi atau
komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk paten
sederhana.
4. Perbedaan Paten dan Paten Sederhana
1. Paten diberikan untuk invensi yang baru, mengandung langkah inventif,
dan dapat diterapkan dalam industri. Sementara paten sederhana
diberikan untuk setiap invensi baru, pengembangan dari produk atau
proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri. Paten
sederhana diberikan untuk invensi yang berupa produk yang bukan
sekadar berbeda ciri teknisnya, tetapi harus memiliki fungsi/kegunaan
yang lebih praktis daripada invensi sebelumnya yang disebabkan
bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya yang mencakup
alat, barang, mesin, komposisi, formula, senyawa, atau sistem. Paten
sederhana juga diberikan untuk invensi yang berupa proses atau metode
yang baru.
2. Klaim paten sederhana dibatasi dengan satu klaim mandiri, sedangkan
paten jumlah klaimnya tidak dibatasi.
3. Progres teknologi dalam paten sederhana lebih simpel daripada progres
teknologi dalam paten.
5. Invensi dapat dipatenkan jika invensi tersebut
1. Baru. Jika pada saat pengajuan permohonan Paten invensi tersebut tidak
sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya;
2
d
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B. Masa Perlindungan Paten
1. Paten diberikan untuk jangka waktu selama 20 tahun sejak tanggal
penerimaan permohonan Paten.
2. Paten sederhana diberikan untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal
penerimaan permohonan Paten sederhana.
C. Syarat dan Prosedur Permohonan
1. Prosedur Pendaftaran Paten Baru
Mengisi Formulir Permohonan Pendaftaran Hak Cipta dengan Isian
sebagai berikut :
1. Nama, kewarganegaraan, alamat lengkap, telpon, nomor HP, e-mail
pencipta
2. Nama, kewarganegaraan, alamat lengkap, telpon, nomor HP, e-mail
pemegang hak cipta.
3. Jenis dan Judul ciptan.
4. Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali.
5. Uraian singkat Ciptaan (maksimal 100 kata).
6. Softcopy formulir permohonan dikirimkan melalui e-mail :
sentra.ki@dinamika.ac.id
Data Dukung yang Diunggah :
1. Deskripsi Permohonan Paten dalam Bahasa Indonesia;
2. Klaim;
3. Abstrak;
4. Gambar Invensi (PDF) dan Gambar untuk Publikasi (JPG);
5. Surat Pernyataan Kepemilikan Invensi oleh Inventor;
6. Surat Pengalihan Hak (jika inventor dan pemohon berbeda atau
pemohon merupakan badan hukum);
7. Surat Kuasa (jika diajukan melalui konsultan);
8. Surat Keterangan UMK (jika pemohon merupakan usaha mikro
atau usaha kecil);
9. SK Akta Pendirian (jika pemohon merupakan lembaga pendidikan
atau litbang pemerintah);
2. Alur Bisnis Proses Pendaftaran Paten
Info menyusul
3. Alur Bisnis Proses Pendaftaran Paten Sederhana
Info menyusul
4. Formulir Pendaftaran
Formulir dapat diunduh pada tautan :http://bit.ly/FormDaftarKI
D. Biaya dan Cara Pembayaran
1. Biaya
Link Terlampir
2. Cara Pembayaran Permohonan Hak Paten
Info menyusul
E. Sistem Klasifikasi Paten
Link Terlampir
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Dibawah ini merupakan isian teks dari website desain industri:
A. Pengenalan Desain Industri
1. Definisi umum Desain Industri
Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau
komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan
daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang
memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga
dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu
produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan.
2. Desain Industri yang dapat didaftarkan
1. Desain Industri yang memiliki kebaruan (novelty) dengan catatan jika
pada tanggal penerimaan permohonan pendaftaran Desain Industri
tersebut tidak sama dengan pengungkapan Desain Industri yang telah
ada sebelumnya;
2. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.
3. Masa Perlindungan Desain Industri
Pemegang hak desain industri memiliki hak eksklusif untuk
melaksanakan hak yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain
tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor,
mengekspor, dan/atau mengedarkan produk-produk terkait.
B. Syarat dan Prosedur Permohonan
1. Prosedur Pendaftaran Desain Industri Baru
Mengisi Formulir Permohonan Pendaftaran Hak Cipta dengan Isian sbb :
1. Nama, kewarganegaraan, alamat lengkap, telpon, nomor HP, e-mail
pencipta
2. Nama, kewarganegaraan, alamat lengkap, telpon, nomor HP, e-mail
pemegang hak cipta.
3. Jenis dan Judul ciptan.
4. Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali.
5. Uraian singkat Ciptaan (maksimal 100 kata).
6. Softcopy formulir permohonan dikirimkan melalui e-mail :
sentra.ki@dinamika.ac.id
Data Dukung yang Diunggah :
1. Gambar Desain Industri;
2. Uraian Desain Industri;
3. Surat Pernyataan Kepemilikan Desain Industri;
4. Surat Kuasa (jika diajukan melalui konsultan);
5. Surat Pernyataan Pengalihan Hak (jika pemohon dan pendesain
berbeda);
6. Surat Keterangan UMK (jika pemohon merupakan usaha mikro atau
usaha kecil);
7. SK Akta Pendirian (jika pemohon merupakan lembaga pendidikan
atau litbang pemerintah);
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2. Alur Bisnis Proses Pendaftaran Desain Industri
Info menyusul
3. Formulir Pendaftaran
Formulir dapat diunduh pada tautan :http://bit.ly/FormDaftarKI
C. Biaya dan Cara Pembayaran
1. Biaya
Link Terlampir
2. Cara Pembayaran Permohonan Hak Desain Industri
Info menyusul
D. Sistem Klasifikasi Desain Industri
Link Terlampir

4.2 Thumbnail
Thumbnail merupakan gambar depan atau gambar yang digunakan sebagai
tampilan depan untuk pembeda isi dari konten website tersebut. Berikut merupakan
gambar thumbnail yang digunakan dalam website hak paten dan desain industri.

Gambar 4 Thumbnail Website Hak Paten
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Pada gambar 4, merupakan tampilan desain gambar thumbnail website hak
paten yang digunakan sebagai tampilan depan untuk membedakan isi konten
website tersebut.

Gambar 5 Thumbnail Website Desain Industri
Pada gambar 5, merupakan tampilan desain gambar thumbnail website
desain industri yang digunakan sebagai tampilan depan untuk membedakan isi
konten website tersebut.
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4.3

Implementasi
Tahap Terakhir adalah melakukan implementasi dari hasil analisis dan

desain, berikut merupakan hasil tampilan dari implementasi website hak paten dan
juga desain industri:

Gambar 6 Website Hak Paten
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Gambar 7 Website Hak Paten (Lanjutan)
Gambar di atas merupakan tampilan dari hasil implementasi dari website
hak paten, yang berisikan tentang informasi yang berkaitan tentang hak paten mulai
dari definisi, alur bisnis pendaftaran, biaya, serta sistem klasifikasi hak paten.
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Gambar 8 Website Desain Industri
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Gambar 9 Website Desain Industri (Lanjutan)
Gambar di atas merupakan tampilan dari hasil implementasi dari website
desain industri, yang berisikan tentang informasi yang berkaitan tentang desain
industri mulai dari definisi, alur bisnis pendaftaran, biaya, serta sistem klasifikasi
desain industri.

BAB V
PENUTUP
5.1

Kesimpulan
Setelah dilakukan proses upload konten pada halaman website bagian

PPM Universitas Dinamika maka dapat disimpulkan bahwa:
1. Hak Paten dan Desain Industri memiliki syarat dan prosedur permohonan dalam
melakukan pendaftaran baik untuk hak paten maupun desain industri.
2. Hak paten dan Desain Industri dalam melakukan pendaftaran terdapat beberapa
biaya yang harus dibayarkan.
3. Terdapat perbedaan antara hak paten dengan hak paten sederhana dimana hak
paten diberikan untuk invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan
dapat diterapkan dalam industri. Sementara paten sederhana diberikan untuk
setiap invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan
dapat diterapkan dalam industri.

5.2

Saran
Setelah disimpulkan seperti yang dijelaskan diatas, maka saran yang dapat

diberikan untuk kerja praktik selanjutnya dengan melakukan pengelolaan halaman
website yang terus dilakukan secara berkala, agar informasi yang ada semakin
berkembang dan bermanfaat bagi pembacanya.
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