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www.pengacaramuslim.com

PENGACARAMUSLIM.COM
Merupakan sebuah penamaan perusahaan jasa di bawah PT Vindra Sushantco
Putra yang berpengalaman di bidang hukum bisnis dan ekonomi Islam dengan
layanan produk berupa Drafting Kontrak Syariah, Pendaftaran Hak Kekayaan
Inteletual (merek), Penyelesaian Kredit Bermasalah, Penyelesaian Piutang/Utang,
Mediasi, dan Audit Standar Bisnis Syariah.

PENDAFTARAN MEREK
Merek berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 20 tahun 2016 adalah
tanda yang dapat ditampilkan secara gras berupa gambar, logo, nama, kata,
huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga)
dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut
untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan
hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.
Paling tidak ada 5 (lima) alasan mengapa merek HARUS didaftarkan:
1. Mencegah pihak lain menggunakan merek yang sama. Pendaftaran merek
dapat menjadi dasar hukum untuk mencegah orang lain menggunakan merek
yang sama untuk barang/jasa yang sejenis tanpa izin.
2. Sebagai bukti bila terjadi sengketa. Prinsip pendaftaran merek Indonesia
adalah rst-to-le, artinya siapa pendaftar pertama maka dialah
pemegang hak. Dan bila terjadi sengketa, sertikat pendaftaran
merek dapat dijadikan alat bukti kepemilikan merek yang sah.
3. Dapat dikomersialisasikan melalui lisensi atau
franchise. Tentu semua orang ingin bisnisnya berkembang,
dan salah satu jalannya adalah melisensikan atau
mewaralabakannya. Salah satu syarat agar suatu usaha
dapat diwaralabakan adalah pendaftaran merek.
4. Meningkatkan nilai di hadapan konsumen dan investor. Merek
adalah aset. Dan manakala aset tersebut telah resmi diakui
negara, maka nilainya pun pasti bertambah.
5. Mendapat perlindungan hukum selamanya. Merek terdaftar terlindungi
selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang. Bahkan
hak atas merek terdaftar dapat diwariskan

KENAPA MENDAFTARKAN MEREK
HARUS DI PENGACARAMUSLI.COM
1. Biaya yang terjangkau, sehingga tidak memberatkan pelaku bisnis dalam
mendaftarkan mereknya.
2. Mudah, karena Anda cukup menyiapkan berkas dan kami langsung melakukan
proses pendaftaran.
3. Free pengecekan merek apakah telah ada yang mendaftarkan atau belum.
4. Free konsultasi terkait pendaftaran merek.
5. Bonus perlindungan merek (selama 3 bulan sejak menggunakan jasa
PENGACARAMUSLIM.COM) berupa mengirimkan surat peringatan/somasi
pertama sampai ketiga terhadap pihak-pihak yang diduga melakukan
pelanggaran merek.
Beberapa klien yang menggunakan jasa PENGACARAMUSLIM.COM
1. Merek “Mercon” oleh FARID ARDIANSYAH di Sidoarjo, Jawa Timur yang
merupakan produsen produk makanan burung.
2. Merek “GerobakMocktail” oleh Ridho Nandirun di Yogyakarta, yang bergerak
pada usaha minumam bersoda.
3. Merek “d’kaTs FUSION BENTO” oleh TOMBAK MENTARI di Surakarta
4. Dan lain-lain.
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