
CARA MENDAPATKAN  “HAK 

PATEN/MERK”  

Oleh:                                                             

BUDIONO,Widyaiswara Ahli Madya                        

BBPP Binuang 

Menurut Global Nielson dalam Survei 

Inovasi Produk Baru, 59 persen konsumen 

lebih suka membeli produk baru dari 

MEREK yang yang telah mereka kenal. 

Sebagai bisnis kecil, mungkin saat ini Anda 

sedang bersaing dengan merek-merek besar 

yang telah memiliki pelanggan setia dimana 

mereka memiliki anggaran pemasaran yang 

tak terbatas. 

Itulah sebabnya mengapa Anda harus 

menemukan cara bagaimana proses 

menciptakan merek yang solid milik Anda 

sendiri kemudian membedakannya dari 

yang lain. 

Ketahuilah bahwa pencitraan merek bukan 

sekadar pembuatan logo keren atau iklan 

yang ditempatkan dengan baik. Tetapi 

Anda perlu melakukan lebih dari semua itu 

semua. 

Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari 

kita mulai dari bagian yang paling 

mendasar. 

Apa itu merek? 

sederhananya: 

“ merek anda ditentukan oleh persepsi 

keseluruhan pelanggan tentang bisnis 

Anda”. 

Kesuksesan sebuah Merek terletak pada 

dua hal : 

1. Ponsistensinya dalam komunikasi dan  

2. Pengalaman di berbagai penerapan: 

• Lingkungan (etalase atau kantor) 

• Media cetak, tanda, kemasan 

• Situs web & periklanan online 

• Konten pemasaran & media sosial 

• Penjualan & layanan pelanggan 

Sampai disini Anda mungkin berfikir, 

bahwa ternyata membangun merek sangat 

mudah. 

Tidak..tapi lebih tepatnya adalah: 

“ membangun merek tidak terjadi dalam 

semalam … atau bahkan dalam beberapa 

bulan”. 

Ketahuilah bahwa membangun merek 

merupakan rangkaian proses. Upaya 

berkelanjutan akan menghasilkan 

hubungan jangka panjang antara Anda 

dengan pelanggan. 

Inilah yang menyebabkan peningkatan 

penjualan yang stabil, lebih banyak proyek, 

rujukan dari mulut ke mulut, dan advokasi 

untuk produk atau layanan Anda. 



Pada akhirnya, MEREK bisnis Anda 

ditentukan oleh persepsi menyeluruh dari 

para pelanggan tentang bisnis yang Anda 

kelola 

Berikutnya saya akan memberikan 

dokumen yang harus anda penuhi untuk 

mendapatkan Hak Paten/Merek, antara lain: 

1. Anda mendaftar secara online ke dirjen 

HAKI , Kemenhumham RI, pada 

https://www.dgip.go.id/merek. 

2. Prosedur Pendaftaran Merek Baru – 

DJKI Jangan lupa disiapkan dokumen 

KTP untuk pendaftaran perorangan 

dan untuk kelompok usaha/ PT/CV/ 

Koperasi/Yayasan  siapkan perijinan 

usaha Akte pendirian, NPWP,dan  KTP 

penanggung jawab. 

3. Contoh etiket merk dibawah ini: 

a.Etiket Merk Produk Sepatu 

 

 

b. Etiket Merk produk Teh 

 

 

c. Etiket Merk Produk rokok, mobil,HP 

 

     d. Contoh Serttifikat Hak Merk: 

 

4. Adapun Bagan proses dan contoh 

Formulir permohonan Pendaftaran Merk 

sebagai berikut: 



 

 

 

FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK 

Tanggal pengajuan: ……… Tanggal Penerimaan: 

No. Referensi Pemohon:* 
*jika ada 

Nomor Permohonan: 

Identitas Pemohon 

Nama              

        Beri tanda (x) jika pemohon lebih dari satu pihak dan lampirkan dalam lembar terpisah. 

       Beri tanda (x) jika pemohon adalah UMKM. 

       Perorangan       Badan Hukum 

Kewarganegaraan:  Negara Pendirian:  

Alamat                   

 

Kabupaten/Kota  Kode Pos  

Propinsi  Negara  

Tel/Fax  

Email  

Alamat Surat Menyurat (jika berbeda dengan alamat pada bagian identitas pemohon) 

Alamat                   

 

Kabupaten/Kota  Kode Pos  

Propinsi  Negara  

Identitas Kuasa 

Nama Kuasa        No. Konsultan  

Nama Kantor  

Alamat                   

 

Tel/Fax  

Email  

 

  

 

 

Isi Formulir yang 
tersedia 



 
Klaim Prioritas 

No. Tanggal Prioritas Negara/Kantor Merek Nomor Prioritas 

    

         Beri tanda (x) jika lebih dari satu klaim prioritas dan lampirkan dalam lembar terpisah.  

 

Tipe Merek 

      Merek kata       Merek lukisan/logo 
      Merek kata + 

lukisan/logo 

      Merek tiga dimensi       Merek suara       Merek hologram 

 

        Beri tanda (x) jika merupakan merek kolektif 

 

Merek 

Terjemahan jika merek menggunakan istilah 

asing: 

 

Beri tanda (x) jika kata dalam merek tidak 

memiliki arti dan tidak bisa diterjemahkan 

Label Merek 

Transliterasi/pengucapan jika merek 

menggunakan karakter huruf non-latin: 

Unsur warna dalam merek: 

 

Biru muda, Biru tua 

       Beri tanda (x) jika label merek tiga dimensi atau merek hologram lebih dari satu gambar 

dan lampirkan dalam lembar terpisah. 

Nama dan/atau Deskripsi Merek** 

Nama merek:  

Deskripsi merek: 

 

 
** Deskripsi merek wajib diisi hanya untuk merek tiga dimensi, merek suara, atau merek hologram. 

 

Kelas Jenis Barang dan/atau Jasa 

  

 

  

 

 

Beri tanda (x)  jika kelas dan jenis barang atau jasa melebihi tempat yang disediakan dan 

lampirkan dalam lembar terpisah. 

Tanda Tangan 

 

 

…………… 

(Jabatan) 

Tempat dan Tanggal Tanda Tangan: …………….. 

 

  

        

x 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

[Diisi oleh petugas] 

 Lampiran 

 3 (tiga) lembar label merek 

 Bukti pembayaran biaya 

 Surat kuasa 

 Surat pernyataan kepemilikan merek 

 Bukti prioritas dan terjemahannya 

 Salinan ketentuan penggunaan merek kolektif 

 

 

 

SURAT PERNYATAAN PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK 

                                          

            Merek:     

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

          Yang diajukan untuk permohonan pendaftaran merek oleh: 

 

          Nama Pemohon :  

          Alamat  :  
 

         Dengan ini menyatakan bahwa merek tersebut merupakan milik pemohon dan tidak 

meniru merek  

         milik pihak lain 

 

   Kota, Tanggal 

      a.n ............ 
 

………………………. 
 

 Semoga sekelumit pengenalan Hak Merk, pada artikel ini dan menjadi motivasi dan inspirasi 

kita semua. Sehingga mampu memanfaatkan iklim usaha dan peluang bisnis yang sedang di dorong 

oleh Kementerian Pertanian RI dengan Program Peningkatan Ekspor 300%, Tentu peluang ini harus 

dikembangkan dan dilindungi , sebagaimana arahan bapak Presiden Jokowi dalam arahannya saat 

Label Merek 

 

 

 



melaunching “MERDEKA EKSPOR” pada tanggal 14 Agustus 2021 yang lalu. Semoga peluang pasar 

yang sementara ini menjadi kendala para petani mengembangakan usahanya akibat tersumbatnya 

pintu hilir yaitu kemana produk produk pertanian itu harus di “lempar” . Selamat Berjuang.Pahlawan 

Pahlawan Ekspor, semoga menjadi solusi dan mampu menjadi motivasi untuk pengembangan usaha 

pertanian di perdesaan dan mampu menarik perhatian para Petani petani milenial untuk membangun 

pertanian dan desanya( BO). 


