
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 

 

FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN 

DESAIN INDUSTRI 
 

 
 Diisi oleh petugas 

(15) Tanggal permohonan : - 

(22) Tanggal penerimaan : - 

(11) Nomor permohonan : - 

 
 Diisi oleh petugas 
Dengan ini saya/kami 1) (                         ) 

(71) Nama pemohon : Universitas Gadjah Mada 

(86) Warga negara : Indonesia 

 Alamat 2) : Direktorat Penelitian 

Gedung Pusat UGM, Lantai 3, Sayap Selatan, Bulaksumur, 

Sleman, Yogyakarta, 55281 

 Telepon/fax : - 

 NPWP : - 

Mengajukan permohonan pendaftaran desain industri 
 

  

Melalui/tidak melalui *) konsultan HKI (                         ) 

(74) Nama konsultan HKI : - 

 Alamat 2) : - 

 Nama badan hukum 3) : - 

 Alamat badan hukum : - 

 Nomor konsultan HKI : - 

 Alamat e-mail : - 

 Telepon/fax : - 

  

(54) Judul desain industri 

Meja 

(                         ) 

 

  

(72) Nama dan kewarganegaraan pendesain–pendesainnya 4) (                         ) 

 Nama Desainer Warga Negara 

 Nama desainer pertama 

Nama desainer kedua 

Indonesia 

Indonesia 

  

Permohonan pendaftaran desain industri ini diajukan dengan/tanpa hak prioritas : *) (                         ) 

(33) Negara (32) Tanggal penerimaan permohonan 

pertama kali 

(31) Nomor prioritas (                         ) 

      

      

 

  



Lembar 2 dari 2 (4 rangkap)

  

(51) Kelas desain industri (kelas locarno) : -  

  

Bersama ini saya/kami lampirkan5)    

1 (satu) rangkap    

  Surat kuasa (                         ) 

 ✔ Surat pernyataan pengalihan hak atas desain industri (                         ) 

 ✔ Bukti pemilikan hak atas desain industri (                         ) 

  Bukti prioritas dan terjemahannya (                         ) 

  Dokumen (permohonan) desain industri dengan prioritas dan terjemahannya (                         ) 

 ✔ Dokumen lain: sebutkan beserta jumlahnya (misal: 3 pemohon = 3 KTP, lihat contoh) (                         ) 

  
3 (tiga) rangkap    

 ✔ Uraian desain industri atau keterangan gambar (                         ) 

 ✔ Contoh fisik (Gambar) dalam bentuk format JPG. (                         ) 

 ✔ Gambar-gambar atau foto-foto desain industri: Gambar desain berformat PDF (                         ) 

    

 

Demikian permohonan ini saya/kami ajukan untuk dapat diproses lebih lanjut. 

 

 

 Yang mengajukan permohonan desain industri6) 

 a.n. Rektor, 

u.b. Wakil Rektor Bidang Penelitian, 

Pengembangan Usaha, dan Kerja Sama, 

Direktur Penelitian, 

 

 

 

Dr. Mirwan Ushada, S.T.P., M.App.Life.Sc. 

NIP 198105182009121003 

 
 

 

 

 

Keterangan : 

1) Jika lebih dari satu pemohon, cukup satu saja yang dicantumkan pada formulir ini, sedangkan lainnya harap ditulis pada lampiran. 

2) Alamat surat-menyurat. 

3) Jika konsultan HKI atau kuasa yang ditunjuk sesuai ketentuan yang berlaku, yang bekerja pada badan hukum tertentu dan bergerak di bidang HKI, 

maka sebutkan nama badan hukum yang bersangkutan. 

4) Jika melebihi ruang yang disediakan, harap ditulis pada lampiran. 

5) Berilah tanda centang (  ) pada jenis dokumen yang dilampirkan. 

6) Jika permohonan desain industri diajukan oleh  

 lebih dari satu orang, maka satu orang yang ditunjuk oleh kelompok/grup sebagai pemohon. 

 konsultan HKI atau kuasa, maka yang berhak menandatangani adalah konsultan yang terdaftar di kantor HKI, atau kuasa yang ditetapkan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 

 

*) 
coret yang tidak perlu

 

 


