PANDUAN PENGISIAN FORMULIR PERMOHONAN MEREK
Panduan pengisian formulir pendaftaran Merek ini bertujuan untuk memfasilitasi pengisian
formulir pendaftaran Merek. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Customer Service atau
mengunjungi halaman Website Direktorat Hak Kekayaan Intelektual, www.dgip.go.id. Formulir diisi
menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan menconteng pilihan pada kotak yang telah disediakan.
Harap memberikan pilihan pada dua (2) kotak pilihan (Dagang dan Jasa)
Nomor 24, Tangerang.
Alamat
surat
Kolom 1. Data Pemohon
(koresponden)
Harap memberikan pilihan pada tiga (3) kotak
contoh : Jalan Nuri KM.
pilihan (Perorangan, Badan Hukum & Kolektif)
28, Nomor 29, Cilegon
Nama
: Isi nama lengkap
Kota
:
Isi
sesuai
alamat
pemohon sesuai dengan
korespondensi
pemohon
kaidah Indonesia.
Contoh : Cilegon
contoh : Kelly Antonio
Propinsi
:
Isi
sesuai Propinsi alamat
Fernando
korespondensi
pemohon.
Warga Negara
: Isi dengan nama negara
Contoh
:
Banten
dalam bahasa Indonesia
Kode Pos
: Isi sesuai kode pos alamat
contoh : Perancis,
korespondensi pemohon.
Amerika Serikat, Jepang
Contoh : 42411
Alamat
: Isi sesuai alamat lengkap
Negara
:
Isi
dengan nama negara
tanpa disingkat
dalam bahasa Indonesia.
contoh : Jalan Daan Mogot
Contoh
:
Perancis,
KM.24, Nomor 24,
Amerika
Serikat,
Jepang
Tangerang
Telepon
: Isi sesuai nomor telepon
Kota
: Isi sesuai kota alamat
sesuai
alamat
pemohon
korespondensi.
contoh : Tangerang
Contoh : +6221 448899
Propinsi
: Isi sesuai Propinsi alamat
Email
Isi sesuai alamat surat
pemohon
elektronik pemohon
contoh : Banten
Contoh :
Kode Pos
: Isi sesuai kode pos alamat
Kelly‐
pemohon
antonio@yahoo.com
contoh : 15119
Negara

:

Telepon

:

Email

:

Alamat
Korespondensi

:

1

Isi dengan nama negara
dalam bahasa Indonesia
contoh : Perancis,
Amerika Serikat, Jepang
Isi sesuai nomer telepon
pemohon
contoh : +6221 55249921
Isi alamat surat elektronik
pemohon
contoh :
kelly.antonio@dgip.go.id
Isi
apabila
alamat
pemohon tidak sama
dengan alamat surat
menyurat.
contoh :
Alamat Pemohon : Jalan.
Daan Mogot KM. 24

bentuk kode untuk sambungan telepon internasional, dalam
hal +62 adalah kode sambungan telepon internasional untuk
Indonesia.

Kolom 2. Melalui Konsultan
Harap memberikan pilihan pada dua (2) kotak
pilihan (Ya ATAU Tidak). Jika menjawab “Ya,
maka isi kolom ini. Jika menjawab “Tidak”, maka
harap mengabaikan kolom ini
Nomor dan Nama
: Isi dengan nomor dan
Konsultan HKI
nama konsultan HKI
contoh :
2‐2006 Abdul Karim, SE,
SH
Nama Kantor
: Isi dengan nama firma
Konsultan HKI
hukum dimana konsultan
HKI bernaung
contoh : ARCADIAN
PATENT Law Firm
Alamat Kantor
: Isi dengan alamat firma
Konsultan HKI
hukum dimana konsultan
HKI bernaung
contoh : Jalan Pedati I
6/10, Nomor 29, Bidara

Telepon / Fax

Email

:

:

Cina, Jatinegara
Isi dengan nomor telepon
firma hukum dimana
konsultan HKI bernaung
contoh : +62219222073
Isi dengan alamat surat
elektronik dimana
konsultan HKI bernaung
contoh :
arcadianpaten@adp‐
law.com

Kolom 3. Data Prioritas
Harap memberikan pilihan pada dua (2) kotak
pilihan (Dengan Hak Prioritas ATAU Tidak
Dengan Hak Prioritas)
Nomor Prioritas
: Isi sesuai Nomor
Prioritas yang
dikeluarkan
contoh : XX‐XX‐XX
Tanggal Prioritas
: Isi dengan format
panjang
contoh : 01 Januari
2000
Negara
: Isi sesuai dengan
nama
negara
dalam
Bahasa
Indonesia dimana
Hak
Prioritas
tersebut
di
peroleh.
Contoh :
Singapura
Kolom 4. Uraian Merek
Harap menjelaskan / menuliskan pada kolom –
kolom terkait mengenai uraian merek yang akan
didaftarkan.
Merek
: Isi sesuai dengan
Merek yang akan di
daftarkan.
contoh : BIOBUT
Etiket
: Harap melampirkan
contoh merek dalam
bentuk Etiket kertas
ukuran minimum 2X2
cm dan maksimum
4X4 cm.
Uraian Warna
: isi sesuai uraian warna
Etiket
etiket yang telah
dilampirkan.
contoh : HITAM dan
PUTIH
Arti Bahasa/Huruf/ : isi sesuai arti dari
Angka Asing dalam
merek tersebut.
Etiket
contoh : BIOBUT =
SUATU PENAMAAN

Kelas Barang/Jasa

:

Jenis Barang/Jasa

:

isi sesuai kelas
barang/Jasa
contoh : 03
isi sesuai Jenis
barang/jasa.
contoh : KRIM;
SERUM; GEL;
MINYAK/OILUM ;
LOSION

Kolom 5. Biaya
Jumlah Biaya yang
:
dibayarkan
Dasar
: Isi dengan format
baku, besarnya
Rp600.000,00 per
kelas barang
Contoh: Rp600.000,00
Tambahan
: Isi dengan format baku
jika terdapat jenis
barang > 3, besarnya
Rp50.000,00 per jenis
barang.
Contoh: Rp100.000,00
(5 jenis barang yang
sekelas)
Lampiran
Mohon memberikan tanda (√) pada kolom yang
tersedia atas kelengkapan berkas – berkas
terlampir
yang
diperlukan
pada
saat
mengajukan permohanan.
Lampiran Data Pemohon (Tambahan)
1) Dalam hal lebih dari satu nama
pemohon dalam pengisian pada kolom
tidak cukup, maka nama pemohon
lainnya harap dicantumkan / ditulis
pada lampiran tambahan
2) Dalam hal lebih dari satu alamat
pemohon, maka alamat yang dipilih
adalah salah satu alamat pemohon dan
merupakan sebagai alamat surat
menyurat.
3) Kuasa atau Konsultan HKI yang berhak
mengajukan
dan
menandatangani
permohonan ini adalah Konsultan HKI
yang terdaftar pada Ditjen HKI yang
ditetapkan berdasarkan ketentuan
perundang – undangan yang berlaku.

