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Kenapa Harus Mendaftarkan Merek Dagang?
1. Merek Melipatgandakan Keuntungan

Kopi Dengan MerekKopi Tanpa Merek

Rp5.000,- Rp50.000,-

2. Mencegah Kerugian Akibat Penyalahgunaan
Jika tidak segera mendaftarkan nama Merek anda ke Dirjen KI sekarang, 
jangan menyesal jika ada orang lain yang lebih dahulu mendaftarkan dan 
kemudian mengambil keuntungan dengan mengakui merek yang telah Anda 
besarkan susah payah.



Apa yang Bisa Didaftarkan Sebagai
Merek Dagang?

Gambar Kombinasi Warna Angka

Huruf Kata Nama

Dan kombinasi dari minimal 2 sampai seluruh unsur di atas



Kapan Suatu Merek Tidak Dapat Didaftar?

Bertentangan dengan agama / moral

Kasus Buddha Bar

Memiliki Kesamaan pada seluruh / elemen pokok 
dari merek yang sudah terdaftar

1. Kasus Nusa Sari Dituntut Nutri Sari

2. Kasus ZegoBoss dituntut HugoBoss

Sesuatu yang sudah menjadi simbol umum

Nama         : "Rumah Makan"

Lambang    : Sendok Garpu

Misalnya ada yang mendaftarkan Merek dengan

https://www.republika.co.id/berita/breaking-news/metropolitan/09/03/19/38327-buddha-bar-akhirnya-setuju-ganti-nama
https://nasional.kontan.co.id/news/nutrifood-berhasil-batalkan-merek-nusasari
http://kabar24.bisnis.com/read/20170926/16/693190/hugo-boss-menang-di-ma-ini-daftar-merek-yang-dibatalkan


Dimana berlaku perlindungan Merek Dagang?

Berlaku asas teritori,
yaitu perlindungan berlaku di negara 
tempat didaftarkan yaitu di Indonesia.

Berapa lama berlaku perlindungan Merek Dagang?

10 Tahun Sejak Tanggal Pengajuan

Tanggal Pengajuan : 1 November 2018
Masa Perlindungan Sampai: 1 November 2028

Dapat diperpanjang terus menerus untuk 10 tahun berikutnya sejak 
6 bulan sebelum hingga 6 bulan sesudah berakhir nya perlindungan

Waktu Pengurusan Perpanjangan: 1 Mei 2028 - 1 Mei 2029
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#1. Pengecekan Merek Dagang



Bertujuan untuk memastikan apakah nama merek yang anda ingin daftarkan sudah 
ada yang menggunakan sebelumnya. Caranya:

Buka website: DGIP Cek Merek. 
Lalu misalnya saya mempunyai UMKM berbasis industri rumahan yang memproduksi sabun cuci. 

Saya ingin mengetahui nama merek yang sudah terdaftar dengan mengetik “Sabun Cuci” pada kolom pencarian, 
pilih kategori merek, lalu klik icon search.

https://pdki-indonesia.dgip.go.id/


Maka selanjutnya saya akan melihat daftar merek yang sudah terdaftar, dalam proses, ditolak, maupun 
berakhir.

Jika nama merek yang ingin Anda daftarkan sudah “didaftar” atau “dalam proses” maka sebaiknya Anda 
menggunakan nama Merek lain. Karena Dirjen KI menggunakan sistem first to file yaitu akan 
mendaftarkan siapa yang lebih dahulu melakukan pengajuan.
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#2. Penentuan Kelas Barang / Jasa



Bertujuan memastikan Merek Dagang yang didaftarkan sesuai dengan klasifikasi yang 
ditetapkan oleh Dirjen KI. Caranya:

Buka website Dirjen KI Sistem Klasifikasi Merek. 
 
Kembali ke contoh UMKM saya, maka saya ketik “sabun” pada kolom pencarian dan klik “go”.

Saran pencarian: 
Pada pencarian kelas ini, jangan mencari dengan kata terlalu detail seperti “sabun cuci”. 

Maka dari itu saya gunakan kata yang lebih umum “sabun” untuk mengetahui kemungkinan kelas mana saja yang 
sesuai dengan merek yang ingin saya daftarkan.

http://skm.dgip.go.id/index.php/skm/detailkelas/2#


Setelah itu akan muncul daftar seluruh kelas yang memuat kata sabun, maka saya dapat memilih mana 
yang paling sesuai dengan produk saya.

Begitu pula dengan Anda, setelah Anda menemukan kelas yang sesuai dengan produk / jasa yang ingin 
didaftar, catat kelas tersebut karena akan diisi pada formulir pendaftaran merek.



Bonus:
Cara paling mudah adalah dengan mengikuti kelas 

dari merek dari produk / jasa sejenis yang sudah terdaftar.

Kembali pada langkah pertama yaitu pengecekan merek dagang.
Pada hasil pencarian merek “sabun cuci”, saya klik nama merek dari merek yang sudah “didaftar”

https://pdki-indonesia.dgip.go.id/


Selanjutnya akan muncul detail dari merek dagang tersebut termasuk kelas pendaftarannya.

Catat kelas tersebut untuk kemudian diisi dalam form pendaftaran pada tahap berikutnya.
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#3. Lengkapi Dokumen Persyaratan



1. Syarat Pendaftaran:
 

Download Formulir Pendaftaran Merek Dagang

2. Kelas Barang / Jasa

3. Formulir Pendaftaran

Selengkapnya baca: Ternyata Mudah Begini Cara Daftar Merek Dagang!

KTP

Surat Kuasa (Jika pendaftaran diwakilkan)

Surat Pernyataan Kepemilikan Merek

Contoh Logo/Merek yang Ingin Digunakan

http://rumahpaten.id/v2/merek/panduan-pendaftaran-merek-dagang
https://rumahpaten.id/wp-content/uploads/2018/11/FORMULIR-PERMOHONAN-PENDAFTARAN-MEREK-UU-2016.docx
http://rumahpaten.id/v2/merek/panduan-pendaftaran-merek-dagang
http://rumahpaten.id/v2/merek/panduan-pendaftaran-merek-dagang
https://rumahpaten.id/daftar-merek-dagang/
http://rumahpaten.id/v2/merek/panduan-pendaftaran-merek-dagang


Download Petunjuk Pengisian Formulir Pendaftaran Merek Dagang

Download Contoh Pengisian Formulir Pendaftaran Merek Dagang

https://rumahpaten.id/wp-content/uploads/2019/01/Penjelasan-Pengisian-Permohonan-Pendaftaran-Merek.docx
http://rumahpaten.id/wp-content/uploads/2018/10/Penjelasan-Pengisian-Permohonan-Pendaftaran-Merek.docx
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#4. Pembayaran Biaya Administrasi



Pembayaran dilakukan di kantor Dirjen KI. 
Biaya Administrasi Permohonan Pendaftaran Merek Dagang sesuai 
peraturan Dirjen KI adalah:

Rp 600.000 untuk UMKM

Rp 2.000.000 untuk Non UMKM

Selanjutnya Anda dapat menyerahkan bukti pembayaran beserta seluruh kelengkapan 
dokumen ke loket pendaftaran merek guna mendapatkan dokumen bukti pengajuan 
permohonan pendaftaran merek.

http://www.dgip.go.id/tarif-merek
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#5. Pemantauan Pasca Pendaftaran



Pemeriksaan Formalitas (2 Minggu)
Pemeriksaan kelengkapan dokumen dari Merek yang Anda ajukan

Pengumuman & Pengajuan Keberatan (2 Bulan)
Dirjen KI mengumumkan daftar nama Merek yang lolos pemeriksaan formalitas beserta detail 

kelas pengajuannya selama 2 bulan dalam sebuah Berita Resmi Merek.

Tujuannya bagi yang keberatan dapat mengajukan pengajuan

(misal: keberatan karena terdapat pengajuan lain dengan nama merek yang mirip pada kelas yang 

sama)

Contoh: Berita Resmi Merek 2018

Pemeriksaan dari Pengajuan Keberatan (2 Bulan)
Keberatan yang masuk kemudian diperiksa oleh Dirjen KI dalam waktu 2 bulan

Pemeriksaan Substantif (5 Bulan)
Pemeriksaan untuk mengetahui apakah merek yang diajukan telah sesuai dengan kelas yang seharusnya

dan tidak memiliki kesamaan dengan merek yang telah terdaftar.

Pra Penerbitan Sertifikat (2 Bulan)
Pengajuan Anda telah disetujui dan sedang dipersiapkan untuk diterbitkan sertifikat Merek nya.

Sertifikat Terbit 
Keluarnya Sertifikat dan Merek Dagang Anda telah resmi terdaftar dan mendapat perlindungan

Total Waktu yang dibutuhkan dari Pengajuan sampai terdaftar +/- 1 Tahun

http://www.dgip.go.id/berita-resmi-merek-tahun-2018


Alternatif: Menggunakan Jasa Pendaftaran Merek
Keuntungan menggunakan Jasa Pendaftaran Merek:

Daftar Merek Online
via Web / Whatsapp

Tidak perlu repot ke 

Kantor Dirjen KI

Kirim dokumen mudah 

via WA
Biaya Relatif Murah
Jika dibanding harus datang 

dan karena kemungkinan 

pengajuan merek lebih besar 

diterima.

Dibimbing oleh

Konsultan HKI Terdaftar

Dihandle dari awal sampai akhir pada berbagai tahap 

dengan Konsultan HKI Terdaftar yang telah 

berpengalaman mendaftarkan

lebih dari 350 Merek Dagang sejak tahun 2005.

Konsultan HKI melakukan pengecekan merek
Konsultan HKI memberi info kelas yang sesuai
Tidak jarang pengajuan suatu merek ditolak karena 
kelas yang diajukan tidak sesuai dengan yang 
seharusnya
Konsultan HKI mengurus dokumen Anda ke kantor 
Dirjen KI
Konsultan HKI memantau secara intensif pada 
setiap tahapan pasca pengajuan hingga terbitnya 
sertifikat Merek

https://wa.me/628111071075?text=Halo+Admin,+Saya+ingin+daftar+
https://wa.me/628111071075?text=Halo+Admin,+Saya+ingin+daftar+
http://rumahpaten.id/daftar/
https://rumahpaten.id/jasa-daftar-merek-murah/
https://rumahpaten.id/konsultan-hki-terdaftar/
https://rumahpaten.id/konsultan-hki-terdaftar/
https://rumahpaten.id/konsultan-hki-terdaftar/
https://rumahpaten.id/daftar/


Pilihan Ada di Tangan Anda

Apabila Anda siap untuk mengorbankan waktu dan tenaga untuk melakukan seluruh proses dan siap 

untuk menghadapi berbagai resiko yang muncul seperti penolakan pengajuan akibat ketidaksesuaian 

kelas atau kesamaan dengan merek lain yang telah terdaftar maka Anda dapat melakukan pengajuan 

sendiri.

 

Atau, Anda dapat menghemat waktu, fikiran, dan tenaga dengan menggunakan konsultan Jasa 

Pendaftaran Merek Dagang yang akan menghandle seluruh proses pendaftaran mulai dari persiapan, 

pendaftaran, monitoring pasca pendaftaran, hingga keluar sertifikat merek hanya dengan melakukan

pendaftaran secara online.

Ada pertanyaan? Silakan konsultasi gratis dengan Konsultan HKI Terdaftar di sini

https://rumahpaten.id/daftar/
https://wa.me/628111071075?text=Halo+Admin,+Saya+ingin+daftar+


E-Book ini dibuat oleh:

Rumah Paten siap membantu para klien dalam 
mempersiapkan dan mendaftarkan kepemilikan 
Hak Kekayaan Intelektual dengan konsultan 
Profesional yang berpengalaman menangani ratusan 
klien sejak 2005.
 
 
Kami mempermudah klien dalam proses, 
pendaftaran, dimulai dari konsultasi dengan 
konsultan terdaftar, pendaftaran, monitoring dan 
sampai adanya sertifikat.

Info lebih lanjut? Klik di bawah ini untuk:
Konsultasi Gratis atau Daftar Sekarang!

https://wa.me/628111071075?text=Halo+Admin,+Saya+ingin+daftar+
https://rumahpaten.id/daftar/

