
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENDAHULUAN  

   Universitas PGRI Ronggolawe (Unirow) Tuban merupakan universitas terbesar di 

Jawa Timur bagian barat,  memiliki 5 fakultas dan 16 Program Studi (Prodi), yaitu: a). 

Fakultas  Keguruan  dan  Ilmu  Pendidikan  (FKIP),  terdiri  dari  8  Prodi,  yaitu:  PPKn 

(S1), Pendidikan Ekonomi Akuntansi (S1), Pendidikan Matematika (S1), Pendidikan  Biologi  

(S1),  Pendidikan  Bahasa  dan  Sastra  Indonesia  (S1), Pendidikan Bahasa Inggris (S1), 

Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini  atau PGPAUD (S1), dan Pendidikan Guru 

Sekolah Dasar atau PGSD (S1). b). Fakultas  Perikanan  dan  Kelautan  (Fakanlut),  

terdiri  dari  Prodi Ilmu  Kelautan (S1) dan Ilmu Perikanan (S1) c). Fakultas  Teknik  (FT),  

terdiri  dari  Prodi  Teknik  Industri  (S1)  dan  Teknik Informatika (S1) , d). Fakultas  Ilmu  

Sosial  dan  Ilmu  Politik  (FISIP), terdiri  dari  Prodi Ilmu Politik  (S1) dan Ilmu 

Komunikasi (S1).  e). Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), 

terdiri dari Prodi Biologi (S1), dan Matematika (S1).    Jumlah  dosen  yang  dimiliki  Unirow  

adalah 154  orang dosen   hal ini menunjukkan  bahwa  potensi  SDM  yang  dimiliki  Unirow  

untuk bidang penelitian  cukup besar. Riset & inovasi merupakan motor penggerak 

perekonomian suatu bangsa. Perguruan  tinggi  sebagai centre  of  excellent dan  sebagai  

pusat pengembangan pengetahuan dan teknologi merupakan  wadah  persemaian  yang paling  

ideal  untuk  menumbuhkembangkan  semangat  berinovasi. 

 Cukup banyak hasil-hasil temuan dari berbagai  kegiatan  penelitian, pengembangan,   

pengabdian, maupun  kegiatan inovasi yang berasal dari civitas akademika Universitas  PGRI 

Ronggolae Tuban sehingga diperlukan suatu pengelolaan yang baik agar dapat dimanfaatkan. 

Sentra  Hak  Kekayaan  Intelektual (Sentra HaKI) UNIROW  dibentuk  berdasarkan  Surat 

Keputusan Rektor Universitas PGRI Ronggolawe (UNIROW) Tuban NOMOR: 

2214/071073IPGRI/AKIIXI2018-SK Tentang Pembentukan Sentra Hak Atas Kekayaan 

Intelektual (HaKI) Universitas PGRI Ronggolawe (UNIROW) Tuban. Sentra HaKI 

merupakan unit kerja dibawah Lembaga Penelitian UNIROW yang diharapkan dapat 

membantu Universitas khususnya dan masyarakat serta pemerintah pada umumnya. Tugas 

dan peranan Sentra HaKI antara lain dapat melakukan fungsi pembinaan dan membantu 

dalam berbagai persoalan yang terkait dengan  hak kekayaan intelektual. Fungsi ini terkait 

dengan pelaksanaan dan pengembangan Tri Darma Perguruan Tinggi. 

 Pengertian Hak  kekayaan  intelektual  adalah hasil olah fikir yang diwujudkan 

sebagai suatu karya  yang  banyak  berkaitan  dengan berbagai temuan oleh perguruaan tinggi 



serta industri. Pengelolaan kekayaan intelektual di Perguruan Tinggi dapat menjadi strategis 

dalam kerangaka kerja dan kinerja perguruan tinggi,misalnya dalam standart akreditasi dan 

dalam peningkatan kualitas riset dan daya saing PT. Selain itu dapat menjadi strategi dalam 

rangka pemenuhan strategi KI/HKI di perguruan tinggi,misalnya proses pengurusan HKI 

yang lebih sederhana, cepat dan efektif. Peranan Sentra HKI di perguruan tinggi juga 

strategis dalam rangka pengembangan sistem informasi/dokumentasi yang berkaitan dengan 

aktifitas riset dan pengembangan melalui data base riset.  

 Sentra HaKI UNIROW dalam perkembangannya diharapkan dapat memberikan 

kontribusi terhadap pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual di perguruan tinggi terutama 

terkait : 

a. Kebijakan Pengelolaan HKI 

Tersedianya berbagai kebijakan internal yang mendukung pengelolaan KI/HKI 

misalnya terdapat perturanuniversitas tentang pengelolaan KI/HKI. 

b. Kelembagaan HKI 

Tersedianya kelembagaan yang kuat didukung SDM yang kompeten dan  profesional, 

serta anggaran yang memadai. 

c. Budaya HKI 

Terbiasanya masyarakat kampus melakukan pengelolaan KI/HKI melalui sistem yang 

tersedia. Misalnya dengan proses pendokumentasian dan pendaftaran HKI yang 

berjalan dengan efektif. 

Keberadaan  Sentra  HaKI  -  UNIROW diharapkan  bagi  kalangan  inventor (penemu)  dan  

investor  (industri)  maupun masyarakat  pengguna  secara  luas  dapat  berperan  sebagai 

pemicu pengembangan  technology  lisensing organization, sehingga hasil -  hasil  penelitian  

dan  pengembangan diharapkan  akan  dapat  lebih  dikenal  dan dapat  dimanfaatkan  oleh  

pengguna (masyarakat). Selain itu di masa yang akan datang Sentra HaKI UNIROW  

diharapkan  dapat  menjadi  wadah komunikasi  antara  inventor  atau  pemilik teknologi  

dengan  pengguna  teknologi, khususnya  pengguna  dari  kalangan  industri untuk  

memperkuat  kerjasama  yang  saling menguntungkan.   

 

 

 



VISI   

 Menjadi  sentra  pembimbingan, pelayanan, pelatihan dan kajian serta  pengelolaan  hak 

kekayaan  intelektual  

  

MISI  

1) Memberikan bimbingan, dan layanan  pendaftaran kekayaan intelektual ke Dirjen KI 

2) Mendorong  perolehan,pengembangan, dan perlindungan kekayaan Intelektual  

3) Memberikan layanan konsultasi tentang kekayaan intelektual bagi civitas akademika 

di lingkungan UNIROW 

4) Memberikan  layanan  perlindungan kekayaan intelektual bagi civitas akademika di 

lingkungan UNIROW 

5) Memberikan  pelayanan  konsultasi maupun perlindungan kekayaan intelektual  bagi 

pemerintah dan masyarakat 

6) Melakukan  kerjasama  promosi kekayaan intelektual   

7) Mengembangkan  kegiatan  transfer teknologi  kepada  masyarakat  dan industri 

terkait.  

8) Memberikan  layanan  komersialisasi kekayaan intelektual  

 

FUNGSI  

1. Mendukung  program penelitian  dan pengembangan  IPTEKS  yang berorientasi pada 

HKI dan komersial.  

2. Melakukan  Inventarisasi  dan  sosialisasi HKI  bagi  civitas  akademika  di 

lingkungan kampus UNIROW  .  

3. Memberikan  layanan  informasi mengenai  hasil  penelitian  dan pegembangan  

IPTEKS  dalam  upaya untuk memeroleh perlindungan HKI   

4. Memacu  upaya  komersialisasi  produk-produk HKI   

5. Melaksanakan  program  alih  teknologi dari kekayaaan intelektual   

6. Meningkatkan  kapasitas  civitas akademika  di  lingkungan  UNIROW Tuban  dalam  

pemahaman Kekayaan Intelektual.   

7. Membeikan layanan kepada masyaakat dan pemeintah dalam memperoleh 

pelindungan HKI 

 

 

 

 

 

 



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SENTRA HaKI UNIROW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMBER DAYA MANUSIA  

 Sentra HaKI UNIROW meupakan unit kerja dibawah Lembaga Penelitian UNIROW 

yang membantu daalam pengelolaan hasil penelitian  dan  pengembangan  Ilmu pengetahuan  

dan  teknologi. Sumber daya manusia yang ada pada sentra HaKI UNIROW terdiri dari 

beberapa pesonil di setiap unit dan dibantu oleh seketaris dan staf administrasi. 

 SUMBER PENDANAAN   

Pendanaan utama bagi pelaksanaan kinerja operasional di Sentra HaKI-UNIOW 

berasal dari  Universitas.  Penetapan dana untuk opasional rutin ditentukan  setiap  tahunnya. 

Sedangkan pendanaan untuk kegiatan-kegiatan insidentil yang dilaksanakan oleh Sentra 

HaKI diajukan melalui pengajuan anggaran kepada univesitas. Selain itu univesitas juga 

membeikan fasilitas bantuan dana untuk pengembangan SDM dan kejasama. Sumber dana 

Ketua Sentra HaKI 

UNIROW 

Sekertaris 

Unit Kejasama 

dan 

Komesialisasi 

Unit Layanan 

dan 

Pelindungan 

Unit 

Pengembangan 

dan Transfer 

Teknologi 

Staf Administasi 



eksternal berasal dari  fee pelayanan  jasa  HKI kepada  masyarakat dan  industri dan juga 

beasala dari kejasama yang tebentuk dengan pihak  luar.  

 

FASILITAS PENDUKUNG  

Fasilitas  pendukung  beupa kantor  Sentra  HaKI  UNIROW  meliputi  ruangan  

kantor  yang  dilengkapi sistem  informasi  yang cukup memadai,  serta  peralatan  

pendukung kinerja operasional.   

 

JENIS PELAYANAN   

1. Sosialisasi  dan pembinaan Hak Kekayaan Intelektual baik dilingkungan kampus 

maupun diluar kampus. 

2. Permohonan  Pendaftaran  HKI (Paten, Hak Cipta,  Merek,  Disain  Industri,  Disain  

            Tata  Letak  Sirkuit  Terpadu,  Dan Perlindungan Varietas Tanaman)  

3. Pendampingan  penulisan  drafting PATEN    

 

KEGIATAN SENTRA HaKI UNIROW TAHUN 2018-2019 

1. Mengikuti Workshop KI yang diselenggarakan oleh Kemenristek Dikti di Malang 

pada tanggal 26 – 27 November 2018. 

 

 



 

 
 

2. Mengadakan Wokshop Penyusunan Draf  Paten “Menuju Sukses Hibah Raih KI 

2019” yang diselenggarakan pada tanggal 15 Januari 2019 bertempat di lt 2 gedung 

rektorat UNIROW. Kegiatan diikuti oleh kurang lebih 50 peserta dosen dari 

UNIROW maupun dari Surabaya dan Mataram 



     

 

 



 

 



 

3. Mengadakan Sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual pada perkumpulan MGMP PPKN 

guru SMK se Kabupaten Tuban, pada tanggal 31 Januari 2019 di  SMK Pelayaran 

Muhamadiyah Tuban. 

 

 



   

 

 

 

 

 


