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KEMENTERIAN HUKUM DAII HAK ASASI MAI\USIA R.I
DIREKTORAT JEI\DERAL HAK KEKAYAAI\I INTE

Formulir Permohonan Paten

dibuat rangkap 4

,\'

l,

Diisi oleh netueas

TanggalPengajuan: 3 0 SEp Z0l4
Nomor permohonan ' ?OO2ot{099tD

Dengan ini saya/kami t)

(71\ Nama .
Alamat')

Warga Negara
Telepon
NPWP

LPPM Universitas Sebelas Maret
Jl.Ir Sutami 364 Kentingan Surakarta

Indonesia
08 l 642568005/08 I 39044068 I
00.022.7r7.3-526.000

Mengaj ukan permohonan pater/@

Yang merupakan permohonan paten
InternasionalPcT denqan nomor :

#i/tidak melalui *) Konsultan Paten
Nama Badan Hukum') : ::
Alamat Badan Hukum 2)

Nama Konsultan Paten
Alamat 2)

Nomor Konsultan Paten
Telepon/fax

(54) denganjudul invensi :

Material Geokomposit Limbah Polipropilena dengan Lempung Komersial

Bentonit

Permohonan Paten ini merupakan pecahan

dari permohonan paten nomor:



3 0 SEp znra

(72) Nama dan kewarganegaraan para inventor :

........ Prof. Dra. Neng Sri Suharty, M.Sc., Ph.D.....warga negara.......Indonesia.....

........ Dr. Desi Suci Handayani, M.Si.....................warga negara........lndonesia......

........ Prof. Dr. Kuncoro Diharjo.............................warga negara.......Indonesia......

........ Dr. Rer. Nat. Fajar Rahman Wibowo, M.Si....warga negara......Indonesia-....

Diisi oleh petusas

tl

(30) Permohonan paten ini diajukan dengan/tidak dengan i)
Hakprioritas-)

Negara : Tgl. Penerimaan permohonan Nomor prioritas

tl

Bersama ini saya lampirkans) :

I (satu) rangkap :

tl
txltlt1t1tltlt1

surat kuasa
swat pengalihan hak atas penemuan

bukti pemilikan hak atas penemuan

bukti penunjukan negara tujuan (DO/EO)
dokumen prioritas dan terj emahannya
dokumen permohonan paten intemasionaVPCT
sertifikat penyimpanan jasad renik dan tedemahannya
dokumen lain (sebutkan) :

Dan 3 (tiga) rangkap invensi yang terdiri dari :

I X ] uraian .? ...... halaman

I X J klaim .................q..................buah

I X ] abstrak

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

tlt1tlt1t1t1tltl

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

:
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Untuk dapat diproses lebih lanjut

Keteransan :

1. Jika lebih darisatuorangmaka cukup satu saja yang dicantumkan dalam formulir ini

sedangkanlainnyaharap ditulis pada lampiran tambahan.

2. Adalahalamatkedinasan/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 perrnohonan 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.

F orm No. 001/P/IIKII!000

Tidak boleh diperbanyak dengan foto copy.

M.Si6)


