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Abstrak—Dokumen-dokumen paten mengandung hasil-hasil riset yang sangat penting 

sebagai sumber informasi teknik, merupakan contoh jenis big data. Espacenet 

merupakan salah satu basis data pada Internet untuk dokumen paten. Dalam paper ini 

digambarkan analisis paten pada dokumen paten yang sumber datanya adalah basis 

data Espacenet. Analisis paten tersebut difokuskan pada masalah bagaimana pola dari 

kandungan teknik serta pola dari kompetensi institusi-institusi pengusul paten atau 

applicant.  Dokumen paten tersebut mengandung data terstruktur yang merupakan 

data bibliographic, oleh karena itu dalam analisis diaplikasikan metode analisis 

bibliometric yang difokuskan pada fild IPC yang merepresentasikan teknologi dan 

field applicant serta kombinasinya. Proses analisis meliputi pengkreasian basis data 

lokal dan pengolahan bibliometric, menggunakan perangkat lunak yang spesifik yaitu 

Matheo-Patent. Analisis paten diperlukan khususnya dalam konteks intelijen 

teknologi dan kompetitif. Contoh kasus diberikan dalam bidang industri teh. Hasilnya 

memperlihatkan pola-pola yang berarti dari sektor-sektor teknologi serta kompetensi 

applicant yang direpresentasikan berupa histogram dan matriks. Manfaatnya adalah 

memperoleh view secara global dari potensi-potensi pengembangan area-area 

teknologi dalam bidang teh. Atau dengan kata lain hasil analisis paten ini bermanfaat 

sebagai sumber informasi untuk menstimulasi pemikiran-pemikiran inovaif. 

 

                  Kata kunci: analisis paten, analisis bibliometric, basis data Espacenet, matheo-patent 

 

I. PENDAHULUAN 

Dokumen-dokumen paten mengandung hasil-hasil riset yang penting dan berharga khususnya bagi 
komunitas bisnis, industri dan pengambil kebijakan.Alasannya dapat dilihat dari sudut pandang perspektif 
teknologi.Paten merepresentasikan penemuan baru khususnya dalam bidang teknologi [1]. Organisasi-
organisasi tertarik menganalisis paten untuk : menentukan keterbaruan dalam paten, menganalisis trend 
paten, peramalan perkembangan teknologi dalam bidang tertentu, road map teknologi,  mengidentifikasi 
kepakuman teknologi dan hotspots, dan mengidentifikasi kompetitor teknologis. Sementara, dewasa ini 
mengemuka istilah big data, dokumen-dokumen paten adalah contoh yang has dari big data [5], penulis 
lain menyebutnya sebagai big patent data [2] yang mempunyai struktur.     

Sebagai sumber informasi paten, dewasa ini tersedia database paten yang dapat diakses melalui 
internet, baik yang bersifat komersial maupun non-komersial.Penulis fokus kepada satu database non-
komersial dari European Patent Office (EPO) yang bernama ESPACENET.Database ini mengandung 
penemuan-penemuan baru yang diproteksi oleh paten dari berbagai negara seperti dari USA, Eropa dan 
Jepang yang meliputi bidang-bidang teknologi yang sangat bervariasi. Masalahnya adalah pertama, untuk 
suatu pencarian dokumen paten dalam bidang teknologi tertentu melalui internet (Espacenet.com), 
walaupun pada umumnya tersedia sampai dengan ribuan dokumen, tetapi hanya bisa diunduh sebanyak 
500 dokumen saja, jelas ini sangat terbatas dipandang dari aspek volume informasi yang diperoleh, 
sehingga menjadi problem bagaimana mengumpulkan data paten semaksimal mungkin. Kedua, bagaimana 
teknik analisis paten pada set data paten yang sumber datanya adalah database Espacenet. Analisis paten 
tersebut difokuskan pada masalah bagaimana pola dari kandungan teknik serta pola dari institusi-institusi 
aplikator yang berada dalam sektor-sektor teknik yang sama. Tujuan dari penelitian ini adalah 
mengaplikasaikan metode dan tool yang spesifik untuk menggunakan basis data Espacenet terkait kepada 
pengumpulan dan analisis data paten.Untuk tujuan tersebut, metode analisis data yang tepat digunakan 
adalah metode analisis bibliometric. Karena isi dokumen paten yang dianalisis berjenis text, metode 
analisis yang digunakan tersebut tergolong kepada metode statistical text mining, dimana statistik 
digunakan untuk summarize dan visualize data numerik. Dan dokumen paten merepresentasikan big data 
karena paten mencakup tipe data heterogen seperti teks, angka, dan gambar [6]. Dalam hal ini, dukungan 
perangkat lunak tidak bisa dihindarkan, Matheo Patent software memadai dalam konteks ini karena 
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perangkat lunak ini ditujukan untuk mengekspliotasi secara spesifik basis data Espacenet dan juga 
USPatent [3]. 

II. METODE PENELITIAN 

A. Metode Analisis Paten pada Dokumen Paten dari Basis Data Espacenet 

Dalam paper ini penulis membahas analisis paten pada dokumen paten yang menggunakan sumber 
informasi paten : basis data ESPACENET dari European Patent Office (EPO) yang merupakan basis data 
non-komersial pada Internet. Basis data paten dunia tersebut mencakup sekitar 90 negara [4] Walaupun 
tidak mencakup seluruh dunia, tetapi mengandung intelektual properti dari bidang-bidang teknologi yang 
sangat bervariasi. Beberapa penemuan-penemuan baru yang penting yang diproteksi oleh paten di 
Amerika, Eropa dan Jepang tercakup pada basis data ini [3].  

Akses kepada basis data Espacenet dapat direalisasikan dengan menggunakan kata-kata kunci pada 
judul, abstrak, nama perusahaan, kode IPC, dan sebagainya. Search dengan kata-kata kunci pada bidang-
bidang teknologi tertentu sering memberikan hasil dokumen paten berjumlah relatif besar sampai ribuan, 
tetapi hanya 500 dokumen paten saja yang dapat diunduh. Inilah keterbatasan yang ada sehingga 
membutuhkan tool untuk mengatasi keterbatasan tersebut. 

Proses analisis paten dalam penelitian ini meliputi tahap-tahap, yaitu pengkreasian basis data lokal 
melalui query pada Espacenet, dan melakukan analisis automatik. Semua tahapan tersebut direalisasikan 
dengan mengunakan perangkat lunak Matheo-Patent. Perangkat lunak ini dirancang untuk mengeksploitasi 
dengan cepat dan profesional basis data Espacenet dan USPTO [4]. Perangkat lunak ini tersedia pada 
http://www.imcsline.com.  

B. Pengkreasian Basis Data Lokal 

Pengkreasian basis data lokal dari data paten yang dikehendaki, dikerjakan melalui query pada 
Espacenet yang dapat dilakukan dengan penggunaan operator-operator boolean pada kata kata-kata judul 
dan abstrak, IPC (International Patent Classification), nomber-nomber PN atau PR, nama-nama Applicant 
atau Inventor, dan Dates [4].  Pengerjaannya difasilitasi oleh perangkat lunak Matheo-Patent. Hal penting 
yang perlu diberi catatan disini adalah hasil dari query dapat diunduh semuanya tanpa batasan jumlah, pada 
umumnya dengan jumlah dokumen paten yang relatif besar.  

C. Metode Analisis Paten 

Dokumen paten mengandung data terstruktur dan tidak terstruktur. Data terstruktur merupakan 
bibliographical data yang meliputi komponen-komponen (fields): Title; inventors (IN), patent assignees 
atau applicant (PA), IPC-international Patent Classification (IC), patent number (PN), priority number 
(PR). Analisis paten yang dibahas dalam paper ini berdasarkan pada data terstruktur. Data terstruktur 
tersebut dapat dianalisis menggunakan metode analisis bibliometric atau teknik data mining [7].  

Penulis menggunakan metode analisis bibliometric. Bibliometric adalah aplikasi metode-metode 
statistik atau matematik pada himpunan referensi bibliografik [6]. Dengan demikian, metode analisis 
bibliometric dapat teraplikasikan dengan baik pada data paten apabila memiliki format data berupa 
bibliographic. Pengolahan bibliometric yaitu mengekstrak bibliometric items dalam sebuah field maupun 
kombinasi dari dua field. Teknik bibliometric meliputi pemodelan distribusi elemen-elemen bibliometric, 
elaborasi indikator-indikator univariat, dan elaborasi indikator-indikator relasional [8]. Perangkat lunak 
Matheo-Patent yang digunakan dalam penelitian ini sudah dirancang berlandaskan kepada analisis 
bibliometric. 

D. Studi Kasus Analisis Paten dalam Bidang Industri Teh 

Indonesia saat ini merupakan negara produsen teh terbesar ke tujuh di dunia.Perkebunan teh yang besar 
dikelola oleh negara maupun swasta yang hampir setengah dari produksinya diekspor ke luar 
negeri.Disamping itu terdapat petani-petani kecil yang lebih berorientasi kepada pasar domestik 
(www.indonesia-investments.com/id/bisnis/komoditas/teh/item240).Analisis paten relatif dalam bidang teh 
bermanfaat untuk competitive technical intelligence (CTI) yang berguna bagi komunitas peneliti akademik 
maupun industri sebagai sumber ide dalam menstimulasi inovasi memajukan teknologi dalam bidang teh. 
Search pada basis data Espacenet melalui internet dengan kata Tea or Teas hadir dalam title menggunakan 
perangkat lunak Matheo Patent berhasil memperoleh 958 dokumen paten.  

Analisis dokumen paten yang relevan dengan konteks CTI adalah mengidentifikasi pola dari 
kandungan teknik, ini terkait kepada teknologi serta pola dari institusi-institusi aplikator yang berada dalam 
sektor-sektor teknik yang sama (kompetensi pengaplikasi paten). Langkah pertama adalah memilih field 
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diantara semua field dalam dokumen paten.Dalam konteks permasalahan yang dihadapi, terkait kepada 
teknologi sehingga dipilih field IPC yang mengandung informasi teknologi.Kandungan field ini berupa 
kode-kode yang merepresentasikan pengklasifikasian kandungan teknologi dari suatu dokumen paten. 
Kode IPC tersebut bersifat hirarhis, artinya makna-maknanya mengikuti tingkatan hirarhisnya, misalnya 
empat digit, tujuh digit, full digit dan sebagainya. Maka setiap kode yang terkandung dalam field IPC 
didefinisikan sebagai bibliometric items. Kemudian, field Patent Assignee (PA) atau Applicant yang 
mengandung nama institusi yang mengaplikasikan paten juga dipilih karen terkait kepada permasalahan 
penelitian. Nama-nama institusi tersebut didefinisikan sebagai bibliometric items.Analisis paten ini 
menggunakan metode analisis bibliometric, artinya pengolahan bibliometric (bibliometric computing) 
dilakukan pada kedua field IPC dan PA, baik secara intra-field maupun kombinasinya atau inter-field. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Analisis pada Field IPC 

 

GAMBAR 1. IP CLASS 4 DIGITS  

 

GAMBAR 1. IP CLASS 4 DIGITS (TOP 9) 

TABEL 1. IPC 4 DIGIT 
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IPC  

4 Digit Pertama 

PRODUK atau APLIKASI 

A01H      f=17 
NEW PLANTS OR PROCESSES FOR OBTAINING THEM; PLANT REPRODUCTION BY TISSUE CULTURE 

TECHNIQUES 

A23F     f=460 

COFFEE; TEA; THEIR SUBSTITUTES; MANUFACTURE, PREPARATION, OR INFUSION THEREOF (coffee or 

tea pots A47G 19/14; tea infusers A47G 19/16; apparatus for making beverages, e.g. coffee or tea, A47J 31/00; coffee 

mills A47J 42/00) 

A23L     f=106 

FOODS, FOODSTUFFS, OR NON-ALCOHOLIC BEVERAGES, NOT COVERED BY SUBCLASSES A23B TO 

A23J; THEIR PREPARATION OR TREATMENT, e.g. COOKING, MODIFICATION OF NUTRITIVE QUALITIES, 
PHYSICAL TREATMENT (shaping or working, not fully covered by this subclass, A23P); PRESERVATION OF 

FOODS OR FOODSTUFFS, IN GENERAL 

A47G     f=41 HOUSEHOLD OR TABLE EQUIPMENT (book-ends A47B 65/00; knives B26B) 

A47J      f=52 
KITCHEN EQUIPMENT; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; APPARATUS FOR MAKING BEVERAGES 

(disintegrating, e.g. mincing, B02C; severing, e.g. cutting, slicing, B26B, B26D) 

A61K     f=145 

PREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL, OR TOILET PURPOSES (bringing into special physical form A61J; 

chemical aspects of, or use of materials for deodorisation of air, for disinfection or sterilisation, or for bandages, 

dressings, absorbent pads or surgical articles A61L; compounds per se C01, C07, C08, C12N; soap compositions C11D; 

micro-organisms per se C12N) 

A61P      f=37 THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS 

B65D     f=40 

CONTAINERS FOR STORAGE OR TRANSPORT OF ARTICLES OR MATERIALS, e.g. BAGS, BARRELS, 

BOTTLES, BOXES, CANS, CARTONS, CRATES, DRUMS, JARS, TANKS, HOPPERS, FORWARDING 

CONTAINERS; ACCESSORIES, CLOSURES, OR FITTINGS THEREFOR; PACKAGING ELEMENTS; PACKAGES 

( containers specially adapted for storing agricultural or horticultural products A01F 25/14; containers specially adapted 
for use in dairies A01J; travelling bags or baskets, suitcases A45C; travelling or camp equipment A45F; household or 

table equipment A47G; letter-boxes for home use A47G 29/12; kitchen equipment A47J; packages or wrapping 

arrangements for used absorbent pads A61F 13/551; associated with vehicles, see the appropriate subclass of B60 to B64; 

machines, apparatus, or devices for, or methods of, packaging articles or materials B65B; sack holders B65B 67/00; 

refuse receptacles B65F 1/00; handling sheets, webs or filamentary material B65H; load-engaging elements or devices 

attached to lifting or lowering gear of cranes or adapted for connection therewith for transmitting lifting forces B66C; 

liquid handling B67; storing gases F17; making containers, see subclasses dealing with the working of the material 

concerned) 

 

B. Analisis pada interfield IPC dan PA 

      Pengolahan bibliometric pada kombinasi atau inter-field IPC dan PA menghasilkan matriks yang 

diperlihatkan pada Tabel.2. Namun sesungguhnya ukuran matriks ini cukup besar sehingga yang 

ditampilkan pada tabel ini adalah bagian dari matriks tersebut. 

TABEL 2. INSTITUSI YANG BEKERJA DALAM SEKTOR TEKNOLOGI YANG SAMA 

  
A23F A61K A23L A47J A47G B65D A61P A01H A01D 

LAN ZIHUA ( CN ) 28 7 1       5     

WANG HAOGUI ( CN ) 31 1               

LAN JINYI ( CN ) 21                 

UNILEVER NV ( NL ) 13 5 4             

UNILEVER PLC ( GB ) 11 4 2             

KAO CORP ( JP ) 9   5             

SELEZNEVA HALYNA OLEKSANDRIVNA 

( UA ) 
2 2               
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SELEZNEVA LIUDMYLA VOLODYMYRIV 

( UA ) 
2 2               

LIU XIAOLIN ( CN ) 10                 

LEVER HINDUSTAN LTD ( IN ) 9 4 1             

MITSUI NORIN KK ( -- ) 1 1 2       1     

TERADA MFG ( -- ) 4               2 

ITO EN LTD ( -- ) 5 1 1 1   1 1     

OCHIAI CUTLERY MFG CO LTD ( -- )                 6 

COCA COLA CO ( US ) 2   2 4   1       

C. Pembahasan 

Analisis paten terkait kepada teknologi dalam industri teh dalam penelitian ini lebih fokus kepada 
mengidentifikasi sektor-sektor teknologi dan bagaimana trend dari sektor-sektor teknologi tersebut, sektor 
teknologi mana yang dominan atau sebaliknya yang masih sedikit frekuensi kemunculannya. Ini dapat 
dianalisis melalui analisis pada IPC. Penggunaan IPC tersebut berperan penting karena memberikan 
gambaran apa yang terjadi dalam bidang teh. Hasilnya, dari 980 dokumen paten teridentifikasi terdapat 81 
IPC (4 digit) yang berbeda, ini menggambarkan bahwa sektor-sektor teknologi relatif dalam bidang teh 
sangat bervariasi, secara umum polanya digambarkan pada Gambar.1.Kemudian untuk melihat lebih jelas 
lagi ditampilkan IPC (4digit) pada level top-9 yang diberikan pada Gambar.2. Berdasarkan pada IPC yang 
dipertegas oleh frekuensi kemunculannya maka diperoleh ”produk atau aplikasi” yang dominan yaitu  
A23F - COFFEE; TEA; THEIR SUBSTITUTES; MANUFACTURE, PREPARATION, OR INFUSION 
THEREOF. Sektor dominan yang kedua adalah A61K - PREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL, OR 
TOILET PURPOSES. Kemudian produk atau sektor aplikasi A23L - FOODS, FOODSTUFFS, OR NON-
ALCOHOLIC BEVERAGES, NOT COVERED BY SUBCLASSES A23B TO A23J; THEIR PREPARATION 
OR TREATMENT, e.g. COOKING, MODIFICATION OF NUTRITIVE QUALITIES, PHYSICAL 
TREATMENT; PRESERVATION OF FOODS OR FOODSTUFFS, IN GENERAL juga cukup banyak 
ditemukan pada bidang teknologi teh tersebut. Sektor teknologi lain yang juga menarik  terkait kepada budi 
daya, dimana produk dan aplikasinya adalah A01H - NEW PLANTS OR PROCESSES FOR OBTAINING 
THEM; PLANT REPRODUCTION BY TISSUE CULTURE TECHNIQUES. 

Analisis selanjutnya adalah mengidentifikasi kompetensi applicant, konteksnya adalah ”siapa, 
membuat apa” atau ”siapa yang bekerja dalam sektor teknologi yang sama”. Analisis ini melibatkan dua 
field sekaligus sehingga pengolahan bibliometric dilakukan pada kombinasi dari field IPC dan field 
applicant. Hasilnya diperlihatkan pada Tabel 2. Berdasarkan Tabel 2, diperoleh pemain-pemain yang 
terkait kepada produk dan aplikasi yang sama. Misal pada kolom A23F, sektor teknologi ini paling 
dominan keberadaannya dan institusi yang mempunyai kompetensi dalam sektor teknologi ini cukup 
banyak, dimana beberapa diantara yang perlu dipertimbangkan mempunyai kepentingan relatif paling 
tinggi dalam sektor teknologi ini adalah WANG HAOGUI (31), LAN ZIHUA (28), LAN JINYI (21). Pada 
sektor teknologi ini applicants dari Cina nampak mengungguli, sementara UNILEVER dan KAO juga 
tidak bisa diabaikan. Dengan cara yang sama dapat dilakukan analisis-analisis mengenai kompetensi 
applicant pada sektor-sektor produk dan aplikasi lainnya.     

Analisis patent yang dilakukan dalam penelitian ini lebih fokus kepada mengeksplorasi kandungan 
teknik dari dokumen paten terkait pada bidang teh melalui IPC dan kompetensi dari organisasi-organisasi 
pengusul paten. Manfaatnya adalah bagi para komunitas peneliti akademik maupun industri memperoleh 
view secara global dari potensi-potensi pengembangan pada area-area teknologi dalam bidang teh. Atau 
dengan kata lain hasil analisis ini diharapkan dapat menstimulasi pemikiran-pemikiran inovatif. 

Analisis paten yang dicontohkan dalam penelitian ini masih terbatas pada data terstruktur dari dokumen 
paten. Pada penelitian selanjutnya, akan lebih lengkap apabila analisis tersebut juga melibatkan data tidak 
terstruktur yang terkandung dalam judul-judul paten atau abstrak. Data tidak terstruktur ini akan dapat 
dianalisis melalui teknik text mining.  
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IV. SIMPULAN 

Keberadaan basis data non-komersial sepert Espacenet semakin mempermudah untuk mengakses 
kepada teknologi. Sebagai sumber informasi teknologi yang unik, dapat digunakan sebagai think tank 
untuk memajukan dan menstimulasi inovasi [4].  Analisis paten berperan penting dalam konteks ini, 
khususnya bagi negara berkembang seperti Indonesia yang kaya akan sumber daya alam yang senantiasa 
memerlukan peningkatan nilai tambah terkait kepada area-area teknologi.  

Metode analisis paten berkembang sesuai dengan tujuannya yang terkait kepada bagian data terstruktur 
dan tidak terstruktur dari dokumen paten. Pada data terstruktur, salah satu metode analisis paten yang 
sudah banyak aplikasinya adalah metode analisis bibliometric. Untuk sumber informasi basis data 
Espacenet, perangkat lunak Matheo-Patent dapat memfasilitasinya. 
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