
PERMOHONAN PENDAFTARAN 

MEREK
UU NOMOR 20 TAHUN 2016  TENTANG MEREK

Saky Septiono S.H, M.H

Subdit Merk Terdaftar dan Indikasi Geografis



1. UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek, 

Tgl. 25/11/2016

2. PP Nomor 23 Tahun 1993 tentang Tata Cara  

Permintaan Pendaftaran Merek, Tgl. 31/03/1993 .

3. PP Nomor 24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang atau 

Jasa Bagi Pendaftaran Merek, Tgl. 31/03/1993 .

4. PP Nomor 32 Tahun 1995 tentang Komisi Banding 

Merek, Tgl. 29 Agustus 1995

5. PP No. 45 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas 

Jenis PNBP yang Berlaku pada Kemenkumham,    

Tgl. 10/11/2016



Pasal 1 (1)

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara 

grafis berupa: 

Gambar; Nama; Kata; Huruf; Angka; Susunan

warna; 

Dalam bentuk 2 dan/atau 3 dimensi, suara, 

hologram atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur

tersebut, untuk membedakan barang dan/atau 

jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum 

dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau

jasa.



Pasal 1 (2)

Merek Dagang adalah merek yang digunakan pada barang

yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang

secara bersama-sama atau badan hukum, untuk

membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.



Pasal 1 (3)

Merek Jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang

diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang

secara bersama-sama atau badan hukum, untuk

membedakan dengan jasa sejenis lainnya.



Pasal 1 (4)

HAK EKSKLUSIF 
Yang diberikan

Negara

Pemilik Merek

Terdaftar (Daftar

Umum Merek)

Untuk jangka waktu tertentu (10 Tahun)

Menggunakan sendiri hak tersebut atau memberikan izin ATAU 

melarang pihak lain untuk menggunakannya mereknya



Pasal 1 (5)

Hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada

pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu

tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut

atau memberikan izin kepada pihak lain untuk

Menggunakannya.



➢ Permohonan pendaftaran merek diajukan secara elektronik oleh
Pemohon atau kuasanya dalam bahasa Indonesia
(https://merek.dgip.go.id/).

➢ Pembayaran dengan cara mengisi aplikasi simpaki untuk
mendapatkan 13 digit kode pembayaran
(http://simpaki.dgip.go.id/).

➢ Melampirkan label/etiket merek dalam format (jpg) max.2mb. 
(perlu diperhatikan juga ukuran (pixel))

➢ Melampirkan surat kuasa, jika permohonan diajukan melalui kuasa
dalam format (pdf).

➢ Melampirkan bukti prioritas, jika menggunakan hak prioritas 
disertai terjemahan dalam bahasa Indonesia dalam format (pdf).

➢ Melampirkan tanda tangan digital dalam format (jpg)

https://merek.dgip.go.id/
http://simpaki.dgip.go.id/


Lanjutan...

➢ Jika merek berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, label merek yang 
dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari merek tersebut yang 
berupa visual dan deskripsi klaim perlindungan. 

➢ Jika merek berupa suara, maka label merek yang dilampirkan 
berupa notasi dan rekaman suara. Jika suara tidak dapat 
ditampilkan dalam bentuk notasi, label yang dilampirkan dalam 
bentuk sonogram. 

➢ Jika merek berupa Hologram, maka label merek yang dilampirkan 
berupa tampilan visual dari berbagai sisi.

Diatur dalam PERMENKUMHAM No.67 Tahun 2016 tentang

PENDAFTARAN MEREK



PROSEDUR 

PENDAFTARAN 

MEREK

Online melalui web djki Kanwil

Kemenkumham

Mengajukan permohonan merek

Merek yang terdaftar berdasarkan UU Merek RI 

hanya berlaku di wilayah Indonesia



➢ Setiap permohonan memuat kelas barang dan/atau jasa dan 
memuat uraian barang dan/atau jasa.

➢ Setiap permohonan dapat diajukan untuk lebih dari 1 kelas 
barang dan/atau jasa.

➢ Ketentuan mengenai kelas barang dan/atau jasa berpedoman 
pada perjanjian Nice (Nice agreement) tentang Klasifikasi 
Internasional Barang dan Jasa untuk Pendaftaran Merek.

➢ Jika pengisian kelas dan uraian barang dan/atau jasa tidak 
sesuai dengan klasifikasinya, Menteri dapat mencoret barang 
dan/atau jasa dalam formulir yang dimohonkan.

Diatur dalam PERMENKUMHAM No.67 Tahun 2016 tentang

PENDAFTARAN MEREK



➢ Apabila terdapat kesalahan penulisan kelas barang 
dan/atau jasa, Menteri melakukan pembetulan 
penulisan kelas barang dan/atau jasa sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku.

➢ Dalam hal Menteri melakukan pencoretan dan 
pembetulan, akan diberitahukan secara tertulis kepada 
Pemohon dalam jangka waktu paling lama 30 (tga 
puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan.

➢ Terhadap barang dan/atau jasa yang telah dicoret, 
Pemohon dapat mengajukan Permohonan baru.

Diatur dalam PERMENKUMHAM No.67 Tahun 2016 tentang

PENDAFTARAN MEREK



PNBP Merek Satuan Tarif (Rp.)

1. Permohonan Pendaftaran Merek dan Permintaan Perpanjangan Perlindungan Merek Terdaftar

a. Usaha Mikro dan Usaha Kecil
1) Secara Elektronik (online) Per Kelas 500.000
2) Secara non Elektronik (manual) Per Kelas 600.000

b. Umum
1) Secara Elektronik (online) Per Kelas 1.800.000
2) Secara Non Elektronik (manual) Per Kelas 2.000.000

2. Perpanjangan Perlindungan Merek / Merek Kolektif terdaftar

a. Dalam jangka waktu 6 bulan sebelum/sampai dengan berakhirnya perlindungan Merek
1) Usaha Mikro dan Usaha Kecil

a. Secara Elektronik (online) Per Kelas
1.000.000

b. Secara Non Elektronik (manual) Per Kelas 1.200.000

2) Umum

a. Secara Elektronik (online) Per Kelas 2.250.000

b. Secara Non Elektronik (manual) Per Kelas 2.500.000

b. Dalam Jangka Waktu 6 bulan setelah berakhirnya perlindungan Merek
1) Usaha Mikro dan Usaha Kecil

a. Secara Elektronik (online) Per Kelas 1.500.000

b. Secara Non Elektronik (manual) Per Kelas 1.800.000
2) Umum

a. Secara Elektronik (online) Per Kelas 3.000.000

b. Secara Non Elektronik (manual) Per Kelas 4.000.000

3. Pengajuan Keberatan atas Permohonan Merek/Merek Kolektif/Indikasi Geografis
Per 

Permohonan
1.000.000

4. Permohonan Banding Merek/Merek Kolektif/Indikasi Geografis 
Per 

Permohonan
3.000.000



PNBP Merek Satuan Tarif (Rp.)

4. Permohonan Banding Merek/Merek Kolektif/Indikasi Geografis Per Permohonan 3.000.000

5. Biaya Pencatatan dalam Daftar Umum Merek 

a. Pencatatan Perubahan Nama dan/atau Alamat Pemilik Merek 
Per Permohonan Per 

Nomor
300.000

b.
Pencatatan Pengalihan Hak/Pengabungan Perusahaan (Merger) atas Merek/Merek Kolektif 

Terdaftar 
Per Nomor Daftar 650.000

c. Pencatatan Perjanjian Lisensi Per Nomor Daftar 500.000

d.
Pencatatan Penghapusan Pendaftaran Merek dan/atau Merek Kolektif dan/atau Indikasi 

Geografis 

Per Permohonan 

Per Nomor
200.000

e. Pencatatan Perubahan Peraturan Penggunaan Merek Kolektif Per Nomor Daftar 300.000

6. Permohonan Petikan Resmi dan Permohonan Keterangan Tertulis Mengenai Merek

a. Permohonan Petikan Resmi Pendaftaran Merek/Merek Kolektif/Indikasi Geografis
Per Permohonan Per 

Nomor
200.000

b. Permohonan Keterangan Tertulis Mengenai

1) Klasifikasi Barang dan/atau Jasa
Per Permohonan Per 

Kelas
200.000

2) Barang dan/atau Jasa Sejenis
Per Permohonan Per 

Kelas
200.000

3) Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar
Per Permohonan Per 

Nomor Daftar
200.000

c. Permohonan Keterangan Tertulis Mengenai Daftar Umum Merek/Indikasi Geografis
Per Permohonan Per 

Nomor
200.000

7.
Perubahan Data Permohonan Pendaftaran Merek atau Indikasi Geografis Karena Kesalahan 

Penulisan oleh Pemohon yang Tidak Berdampak Perubahan Kepemilikan/Kuasa

Per Permohonan 

Pendaftaran
200.000

8.

Perubahan Data Permohonan Pendaftaran Merek, Merek Kolektif atau Indikasi Geografis Pada 

Sertifikat Karena Kesalahan Penulisan oleh Pemohon yang Tidak Berdampak Perubahan 

Kepemilikan/Kuasa

Per Permohonan 

Pendaftaran
300.000

9. Biaya Salinan Bukti Prioritas Permohonan Merek
Per Permohonan Per 

Nomor
300.000



Pasal 1 (4)

Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada

barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama

yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan

hukum secara bersama-sama untuk membedakan

dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya



Pasal 46

 Permohonan pendaftaran Merek Dagang atau Merek jasa

sebagai Merek Kolektif hanya dapat diterima apabila dalam

Permohonan dengan Jasa dinyatakan bahwa Merek tersebut

akan digunakan sebagai Merek Kolektif

 Selain penegasan mengenai penggunaan Merek Kolektif

Permohonan tersebut wajib disertai salinan ketentuan

penggunaan Merek tersebut sebagai Merek Kolektif, yang 

ditandatangani oleh semua pemilik Merek yang bersangkutan



Lanjutan...

Ketentuan penggunaan Merek Kolektif

sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat :

a. Sifat, ciri umum, atau mutu barang atau jasa

yang akan diproduksi dan diperdagangkan.

b. Pengaturan bagi pemilik Merek Kolektif untuk

melakukan pengawasan yang efektif atas

penggunaan Merek tersebut.

c. Sanksi atas pelanggaran peraturan penggunaan

Merek Kolektif.



 PEMERIKSAAN FORMALITAS = 30 HARI

 PENGUMUMAN = 2 BULAN

 PERSIAPAN SUBTANTIF = 30 HARI

 PEMERIKSAAN SUBTANTIF = 150 HARI

JUMLAH 11 BULAN 15 HARI



Pasal 11

➢ Permohonan diajukan dengan memenuhi semua 
kelengkapan persyaratan pendaftaran merek.

➢ Dalam hal terdapat kekurangan kelengkapan 
persyaratan pendaftaran merek, dalam jangka waktu 
paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 
penerimaan, kepada Pemohon diberitahukan agar 
kelengkapan tersebut segera dipenuhi dalam jangka 
waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 
pengiriman surat pemberitahuan tersebut.

➢ Dalam hal kelengkapan persyaratan tidak dipenuhi 
dalam jangka waktu yang ditentukan, Menteri 
memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau 
Kuasanya bahwa Permohonannya dianggap ditarik 
kembali



Pasal 14

➢ Permohonan pendaftaran merek diumumkan 
dalam Berita Resmi Merek dalam waktu paling 
lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal 
penerimaan Permohonan selama 2 (dua) bulan.



Pasal 15
➢ Pengumuman dilakukan dengan mencantumkan: 
• nama dan alamat pemohon:
• Kelas dan jenis barang dan/atau jasa;
• Tanggal penerimaan;
• nama negara dan tanggal penerimaan permohonan 

pertama kali apabila permohonan diajukan 
menggunakan hak prioritas; dan

• Label merek termasuk keterangan mengenai warna 
dan arti dari label apabila menggunakan bahasa asing 
dan/atau huruf selain huruf latin dan/atau angka 
yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia 
dan disertai terjemahannya kedalam bahasa 
Indonesia, huruf latin dan/atau angka yang lazim 
digunakan dalam bahasa Indonesia serta cara 
pengucapannya dalam ejaan latin. 



KEBERATAN (Pasal 16)

➢ Dalam jangka waktu pengumuman, setiap pihak dapat 
mengajukan keberatan secara tertulis dengan dikenai 
biaya dengan alasan yang cukup disertai bukti bahwa 
merek yang dimohonkan pendaftarannya adalah merek 
yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 
tentang Merek tidak dapat didaftar. Salinan surat yang 
berisikan keberatan tersebut dikirimkan paling lama 14 
(empat belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan 
keberatan kepada Pemohon atau Kuasanya.



SANGGAHAN (Pasal 17)

➢ Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan 
sanggahan atas keberatan secara tertulis dalam 
waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak 
tanggal pengiriman salinan keberatan.



Pasal 23

➢ Pemeriksaan subtantif dilakukan oleh Pemeriksa 
terhadap Permohonan Pendaftaran Merek. 

➢ Segala keberatan dan/atau sanggahan menjadi 
pertimbangan dalam pemeriksaan subtantif merek. 

➢ Dalam hal tidak terdapat keberatan dalam jangka 
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak 
tanggal berakhirnya pengumuman, dilakukan 
pemeriksaan subtantif terhadap permohonan.



Lanjutan...

➢ Dalam hal terdapat keberatan dalam jangka 
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung 
sejak tanggal berakhirnya batas waktu 
penyampaian sanggahan, , dilakukan 
pemeriksaan subtantif terhadap permohonan.

➢ Pemeriksaan subtantif diselesaikan dalam jangka 
waktu paling lama 150 (seratus lima puluh) hari. 



Pasal 24

➢ Dalam hal Pemeriksa memutuskan Permohonan 
dapat didaftar, Menteri:

• mendaftarkan merek tersebut;

• Memberitahukan pendaftaran Merek tersebut 
kepada Pemohon atau Kuasanya;

• Menerbitkan sertifikat Merek; dan

• Mengumumkan pendaftaran Merek tersebut 
dalam Berita Resmi Merek, baik elektronik 
maupun non-elektronik. 



Lanjutan...

➢ Dalam hal Pemeriksa memutuskan Permohonan 
tidak dapat didaftar atau ditolak, Menteri 
memberitahukan secara tertulis kepada 
Pemohon atau Kuasanya dengan menyebutkan 
alasannya. 

➢ Pemohon atau Kuasanya dapat menyampaikan 
tanggapannya secara tertulis dengan 
menyebutkan alasannya dalam jangka waktu 
paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak 
tanggal pengiriman surat pemberitahuan 
tersebut. 



Lanjutan...

➢ Dalam hal Pemohon atau Kuasanya tidak 
menyampaikan tidak menyampaikan tanggapan, 
maka permohonan tersebut ditolak.

➢ Dalam hal Pemohon atau Kuasanya 
menyampaikan menyampaikan tanggapan dan 
Pemeriksa memutuskan tanggapan tersebut 
dapat diterima, maka permohonan tersebut 
didaftar.

➢ Dalam hal Pemohon atau Kuasanya 
menyampaikan menyampaikan tanggapan dan 
Pemeriksa memutuskan tanggapan tersebut 
tidak dapat diterima, maka Permohonan 
tersebut ditolak.



Lanjutan...

➢ Penolakan sebagaimana dimaksud diberitahukan secara 
tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya.

➢ Dalam hal terdapat keberatan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 16, tembusan surat pemberitahuan 
pendaftaran atau penolakan akan disampaikan kepada 
pihak yang mengajukan keberatan.



Pasal 20

a.  Bertentangan dengan ideologi negara, 
peraturan perundang-undangan, moralitas, 
agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;

b.  sama dengan, berkaitan dengan, atau 
hanya menyebut barang dan/atau jasa yang 
dimohonkan pendaftarannya;

c. memuat unsur yang dapat menyesatkan
masyarakat tentang asal, kualitas, jenis,
ukuran, macam, tujuan penggunaan barang
dan /atau jasa atau merupakan varietas
tanaman yang dilindungi untuk barang dan/
atau jasa sejenis;



d.  memuat keterangan yang tidak sesuai dengan 

kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang 

dan/atau jasa yang diproduksi;

e.  tidak memiliki daya pembeda; dan/ atau

f.   merupakan nama umum dan/atau lambang 

milik umum.



Pasal 21 ayat 1

Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya

dengan :

a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan 

terlebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau

jasa sejenis;

b. merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau

jasa sejenis; 

c. merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau

jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu;

d. indikasi-geografis terdaftar.

Terdaftar Ditolak



Pasal 21 ayat 2
a. Merupakan atau menyerupai nama atau 

singkatan nama orang terkenal, foto atau nama
badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali
atas persetujuan tertulis dari yang berhak;

b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau
singkatan nama, bendera, lambang atau simbol
atau emblem suatu negara atau lembaga
nasional maupun internasional, kecuali atas
persetujuan tertulis dari pihak yang 
berwenang; atau

c. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau
cap atau stempel resmi yang digunakan oleh
negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas
persetujuan tertulis dari pihak yang 
berwenang.



Pasal 21 ayat 3 

Diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.



Pemeriksaan formalitas 

(30 hari)

Pengumuman (2 bulan)

Pemeriksaan subtantif 

(150 hari)
Daftar

Sertifikat

Tolak

Sanggahan



TOLAK

TIDAK DAPAT 

DITERIMA
DITERIMA SANGGAHAN

DIDAFTAR

SERTIFIKAT

DITOLAK





1. MEMBUAT AKUN (https://merek.dgip.go.id/)

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


isi username 

“email” dan password

Klik menu 

“Permohonan Online”



2. Membuat Permohonan Online (https://merek.dgip.go.id/)

(Klik menu tambah)

Pilih menu “sudah” 

apabila sudah memiliki

kode bayar (simpaki) d

an telah melakukan

pembayaran

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


Isi kode billing kemudian
klik “check”
*Klik “simpan dan lanjutkan”

Isi semua data, terutama
yang bertanda (*) 

*Klik “simpan dan lanjutkan”



Isi apabila memiliki
alamat surat menyurat

Di isi oleh kuasa (kuasa) 
adalah konsultan yang 
terdaftar di Ditjen KI 



Di isi apabila menggunakan
Prioritas
*syarat dan ketentuan berlaku

*Klik “simpan dan lanjutkan”

tentukan type merek, isi
nama merek, upload 
label merek, isi uraian
warna

*Klik “simpan dan lanjutkan”



Memilih kelas yang akan
diajukan klik “tambah”

Ketik barang yang akan
diajukan,



Bisa juga dilakukan dengan
memilih kelas kemudian
ketik nama barang yang 
diinginkan

pilih barang yg diinginkan, 
kemudian klik “pilih” 
*Klik “simpan dan lanjutkan”

Klik “tambah” untuk
meng-upload data yang 
akan dilampirkan



Pilih jenis dokumen
(tanda tangan pemohon) 
(jpg) klik simpan

*Klik “simpan dan lanjutkan”

8. RESUME

Berisi ringkasan pengisian
yang terdiri dari nama dan
alamat pemohon (alamat
surat menyurat jika ada); tipe
dan jenis permohonan, 
merek dan label merek, 
uraian warna dan deskripsi
merek, terjemahan Bahasa 
asing, disclaimer (jika ada), 
kelas dan uraian barang dan
atau jasa



Apabila terdapat kesalahan
pada pengisian, mohon segera
diperbaiki, 
apabila sudah benar klik
“selesai”, 

Silahkan unduh tanda
terima permohonan
saudara



DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

LISENSI MEREK

SAKY SEPTIONO, S.H, M.H



DASAR HUKUM

1. UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek

2. PP No. 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan

Intelektual

3. PP No. 29 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang

Berlaku pada Kemenkumham

4. Permenkumham No.67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek

5. Permenkumham No.8 Tahun 2016 tentang Syarat Dan Tata Cara
Permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual



PENGERTIAN LISENSI 

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak atau

pemilik hak kepada pihak lain melalui suatu perjanjian

berdasarkan pada pemberian hak untuk menggunakan hak

eksklusifnya untuk jangka waktu dan syarat tertentu.





Psl 42 UU No.20 Th 2016

✓ Pemilik Merek terdaftar dapat memberikan Lisensi kepada pihak

lain untuk menggunakan Merek tersebut baik sebagian maupun

seluruh jenis barang dan/atau jasa.

✓ Perjanjian Lisensi berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia, kecuali bila diperjanjikan lain.

✓ Perjanjian Lisensi yang tidak dicatatkan tidak berakibat hukum

pada pihak ketiga.

✓ Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan baik yang langsung

maupun tidak langsung yang menimbulkan akibat yang

merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan

yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam

menguasai dan mengembangkan teknologi



✓Pemilik Merek terdaftar yang telah memberikan Lisensi kepada

pihak lain tetap dapat menggunakan sendiri atau memberikan

Lisensi kepada pihak ketiga untuk menggunakan Merek

tersebut, kecuali diperjanjikan lain.

✓Penggunaan Merek terdaftar di wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia oleh penerima Lisensi dianggap sama

dengan penggunaan Merek tersebut di wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia oleh pemilik Merek.



✓Pemberi Lisensi tidak dapat memberikan Lisensi kepada

penerima Lisensi jika hak kekayaan intelektual yang

dilisensikan:

a. berakhir masa perlindungannya

b. telah dihapuskan.



✓Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat:

a. merugikan perekonomian Indonesia dan kepentingan nasional

Indonesia;

b. memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa

Indonesia dalam melakukan pengalihan, penguasaan, dan

pengembangan teknologi;

c. mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat; dan/atau

d. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan, nilai-

nilai agama, kesusilaan, dan ketertiban umum



✓Perjanjian Lisensi paling sedikit memuat:

a. tanggal, bulan, tahun, dan tempat perjanjian Lisensi ditandatangani;

b. nama dan alamat pemberi Lisensi dan penerima Lisensi;

c. objek perjanjian Lisensi;

d. ketentuan mengenai Lisensi bersifat eksklusif atau noneksklusif,

termasuk sublisensi;

e. jangka waktu perjanjian Lisensi;

f. wilayah berlakunya perjanjian Lisensi



✓Pencatatan perjanjian Lisensi berlaku untuk jangka waktu

selama perjanjian Lisensi berlaku.

✓Apabila jangka waktu telah berakhir, pemohon dapat

mengajukan permohonan pencatatan lisensi kembali.



Upload 

✓ Surat permohonan pencatatan lisensi merek terdaftar ditujukan

kepada Direktur Merek & IG

✓ Bukti perjanjian lisensi antara pemilik merek terdaftar dan penerima

lisensi

✓ Surat Kuasa (jika diajukan oleh Konsultan KI)

✓ sertifikat merek

PNBP Pencatatan Lisensi : Rp.1.000.000,- per nomor terdaftar

PROSEDURE PENCATATAN LISENSI MEREK TERDAFTAR



PERMOHONAN

PEMERIKSAAN KELENGKAPAN 
PERSYARATAN                           

PROSES ACTION

NOTIFIKASI

DISURATI

ALUR PROSES PENCATATAN LISENSI

TIDAK LENGKAP

LENGKAP

DILENGKAP

I



Contoh notifikasi Pencatatan
Lisensi Merek



PROSES PENDAFTARAN AKUN BAGI PEMOHON
YANG BELUM MEMPUNYAI AKUN E-FILLING

➢Membuat akun
IPROLINE

➢Masuk ke Website 
merek.dgip.go.id

➢Klik Daftar



PROSES REGISTRASI AKUN E-FILLING

➢ Silakan isi data
➢Pastikan email 

aktif
➢Klik Proses
➢Periksa email
➢Klik Aktivasi akun



SETELAH AKUN AKTIF UNTUK MENGAJUKAN 
PERMOHONAN MEREK KEMBALI LOGIN

➢ Isi Username
➢dan Password



➢Pilih pasca
permohonan
online

PROSES PERMOHONAN PENCATATAN LISENSI



➢Klik Tambah



➢Tipe permohonan pilih
pencatatan perjanjian
lisensi

➢Masukkan kode billing, 
jika belum punya 
lakukan proses 
pemesanan nomor
pembayaran lewat
simpaki.dgip.go.id

➢ Selanjutnya klik
tambah permohonan

LANGKAH SELANJUTNYA PERMOHONAN 
PENCATATAN LISENSI



➢ Isi nomor registrasi
➢Klik pilih



LANGKAH SELANJUTNYA ISI DATA PEMOHON

➢ Isi data pemohon
sesuai dengan
format dalam
form

➢ Setelah lengkap
klik simpan dan 
lanjutkan



➢ Abaikan jika anda
bukan konsultan, 
dan akan terisi
otomatis jika
konsultan KI

➢ Klik simpan dan 
lanjutkan



➢ Klik Tambah
➢ Unggah dokumen

persyaratan yg
diperlukan



➢Preview untuk
melihat tampilan
apakah sudah
benar

➢Pilih Selesai jika
sudah yakin data 
sudah benar

AKHIR PROSES PERMOHONAN PENCATATAN 
PERJANJIAN LISENSI



UNTUK MELAKUKAN PROSES PEMBAYARAN

➢Masuk ke website 
simpaki.dgip.go.id

➢ Jenis pelayanan
pilih Merek dan 
Indikasi Geografis

➢Dibawahnya pilih
Pencatatan
Perjanjian Lisensi



DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

MUTASI & LISENSI

Saky Septiono, S.H, M.H



DASAR HUKUM

1. UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek

2. PP No. 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi

Kekayaan Intelektual

3. PP No. 29 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP

yang Berlaku pada Kemenkumham

4. Permenkumham No.67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek



STRUKTUR ORGANISASI



TUGAS POKOK & FUNGSI

Seksi Mutasi dan Lisensi mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,

pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan

evaluasi dan pelaporan di bidang mutasi dan lisensi merek.



1.

• NOTIFIKASI PENCATATAN PERUBAHAN 
NAMA/ALAMAT

2.
• NOTIFIKASI PENCATATAN PENGALIHAN HAK

3.

• NOTIFIKASI PENCATATAN PENGHAPUSAN MEREK 
TERDAFTAR SEBAGIAN/SELURUH JENIS BARANG

4. • NOTIFIKASI PETIKAN MEREK TERDAFTAR

5.

• NOTIFIKASI PENCATATAN LISENSI MEREK 
TERDAFTAR

6.

• SURAT PEMBERITAHUAN KEKURANGAN 
PERSYARATAN

7.

• SURAT PEMBERITAHUAN PERBAIKAN 
PENCATATAN

OUTPUT YANG DIHASILKAN



✓ Hak atas merek dapat beralih atau dialihkan karena : pewarisan, wasiat, wakaf,

hibah, perjanjian, atau sebab lain yg dibenarkan oleh undang-undang (pasal 41

UU No.20 Tahun 2016)

✓ Pengalihan hak atas merek dapat dilakukan pada saat proses permohonan

pendaftaran merek

✓ Permohonan pengalihan hak atas Merek harus disertai dengan dokumen

pendukungnya (bukti pengalihan hak)

✓ Apabila dokumen pendukung dalam Bahasa Asing, harus dilampirkan

terjemahannya

✓ Permohonan pengalihan hak tidak dapat dilaksanakan jika merek kadaluarsa/

habis masa pelindungannya
✓ Diajukan secara elektronikc

PENGALIHAN HAK



Dokumen pendukung berupa bukti pengalihan hak:

Pewarisan :  berupa surat keterangan waris yang dibuat

oleh/dan dihadapan notaris, atau penetapan

pengadilan, atau oleh pejabat berwenang

Wasiat :  berupa surat wasiat yang dibuat dan 

diketahui notaris

Hibah : akta hibah dibuat oleh dan dihadapan notaris

dalam suatu akta otentik

Perjanjian : jual beli dibawah tangan atau dibuat notaris

Sebab lain  :  dapat berupa merger/penggabungan

perusahaan, likuidasi perusahaan, akuisisi, 

dll

Upload 
✓ Formulir (didownload di 

www.dgip.go.id)
✓ Bukti Pengalihan Hak
✓ Surat Kuasa (jika diajukan oleh 

Konsultan KI)
✓ Identitas diri
✓ Akte Badan Hukum (jika

pemberi/penerima hak berbadan
hukum)

✓ sertifikat atau permohonan
pendaftaran merek

PROSEDURE PENCATATAN PENGALIHAN HAK

http://www.dgip.go.id/


✓ Permohonan pencatatan perubahan nama dan/atau alamat pemilik

Merek diajukan dengan disertai salinan yang sah mengenai bukti

perubahan tersebut. (pasal 40 UU No.20 Tahun 2016)

✓ Permohonan pencatatan perubahan nama dan/atau alamat merek

dapat dilakukan pada saat proses permohonan pendaftaran merek

✓ Bukti perubahan nama dapat berupa penetapan pengadilan atau

akta perubahan dari perusahaan

✓ Bukti perubahan alamat dapat berupa KTP atau keterangan domisili

perusahaan
✓ Dapat diajukan secara elektronik

PERUBAHAN NAMA/ALAMAT



Dokumen pendukung berupa bukti perubahan nama/alamat :

✓ Perubahan nama :  dapat berupa penetapan

pengadilan atau akta perubahan dari perusahaan

✓ Perubahan alamat :   berupa KTP atau keterangan

domisili perusahaan

Upload 
✓ Formulir (didownload di 

www.dgip.go.id)
✓ Bukti perubahan nama/alamat
✓ Surat Kuasa (jika diajukan oleh 

Konsultan KI)
✓ Identitas diri
✓ sertifikat atau permohonan

pendaftaran merek

PROSEDURE PENCATATAN PERUBAHAN 
NAMA/ALAMAT

http://www.dgip.go.id/


❖ Penghapusan Merek terdaftar dapat dilakukan : (pasal 72-75)

✓ Permintaan pemilik merek

✓ Atas prakarsa menteri

✓ Putusan pengadilan

❖ Permohonan penghapusan dapat diajukan oleh pemilik Merek atau melalui

Kuasanya, baik untuk sebagian maupun seluruh jenis barang dan atau jasa. 

❖ Penghapusan yang masih terikat perjanjian lisensi hanya dapat dilakukan

dengan persetujuan tertulis dari penerima lisensi

❖ Ada 2 penghapusan : 

✓ Penghapusan seluruhnya

✓ Penghapusan sebagian jenis barang/jasa

PENGHAPUSAN MEREK TERDAFTAR



Upload 

✓ Surat permohonan penghapusan merek terdaftar ditujukan

kepada Direktur Merek & IG

✓ Surat Kuasa (jika diajukan oleh Konsultan KI)

✓ Identitas diri

✓ sertifikat merek

PROSEDURE PENCATATAN PENGHAPUSAN 
MEREK TERDAFTAR



✓ Lisensi Merek adalah izin yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar kepada

pihak lain berdasarkan perjanjian secara tertulis sesuai peraturan perundang-

undangan untuk menggunakan Merek terdaftar.

✓ Pemilik Merek terdaftar dapat memberikan Lisensi kepada pihak lain untuk

menggunakan Merek tersebut baik sebagian maupun seluruh jenis barang

dan/atau jasa. (pasal 42 UU No.20 Tahun 2016)

✓ Pencatatan perjanjian Lisensi berlaku untuk jangka waktu selama perjanjian

Lisensi berlaku. (pasal 17 PP No.36 Tahun 2018)

✓ Pemberi Lisensi tidak dapat memberikan Lisensi kepada penerima Lisensi jika hak

merek yang dilisensikan: 

❖ berakhir masa perlindungannya

❖ telah dihapuskan.

LISENSI MEREK TERDAFTAR



Upload 

✓ Surat permohonan pencatatan lisensi merek terdaftar ditujukan

kepada Direktur Merek & IG

✓ Bukti perjanjian lisensi antara pemilik merek terdaftar dan penerima

lisensi

✓ Surat Kuasa (jika diajukan oleh Konsultan KI)

✓ sertifikat merek

PROSEDURE PENCATATAN LISENSI MEREK TERDAFTAR



✓ Setiap pihak dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh petikan resmi

sertifikat Merek yang terdaftar dengan membayar biaya. (pasal 26 UU No.20 Tahun

2016)

✓ Permohonan petikan diajukan secara tertulis kepada Direktur Merek dan IG

PETIKAN RESMI  MEREK TERDAFTAR



PERMOHONAN

PEMERIKSAAN KELENGKAPAN 
PERSYARATAN                           

PROSES ACTION

NOTIFIKASI

DISURATI

ALUR PROSES PENCATATAN MUTASI & LISENSI

TIDAK LENGKAP

LENGKAP

DILENGKAP

I




