
 
Jakarta, 19 Agustus 2020                                                                               No. DN/LV/2911/VIII/20 
 
 
Kepada Yth, 
Ibu Sari Wulandari 
Jl. Bendi Raya No. 14 , Jakarta 12240 

 
Perihal : Hasil Pemeriksaan Merek 

 
Dengan hormat, 
 
Sesuai dengan instruksi Ibu beberapa waktu yang lalu untuk melakukan pemeriksaan Merek di Direktorat Merek 
Dirjen KI, bersama ini kami kirimkan kepada Ibu hasil pemeriksaan atas Merek-Merek : 

 

No Merek Kelas Jenis Barang 
 

1. 

 

05 Jamu; dsb 

32 Minuman berkarbonasi; dsb 

  

 
Hasil pemeriksaan Merek meliputi data Merek untuk semua Aplikasi dan Pendaftaran di Dirjen KI sampai dengan 
tanggal 25 Juli 2020. 
 

1. Merek “ ”  Kelas 05 
 Berdasarkan pemeriksaan Merek, kami menemukan adanya Merek-Merek milik pihak lain yang mempunyai 

persamaan pada pokoknya dengan Merek “SODAMU POP” milik Ibu, yaitu sebagai berikut : 
 

Tabel Hasil Pemeriksaan Merek 
 

No. Merek No. Register / 
No. Agenda 

Status Pemohon / Pemilik 

1. 

 
I POP  

IDM000309245 Terdaftar HARDWOOD PTE LTD 

Uraian Barang : 
Minuman-minuman untuk kesehatan, minuman yang meningkatkan stamina, energi; kapas pembersih, kapas 
seteril, kapas antiseptik, kapas untuk keperluan diserapi dengan losion farmasi; larutan-larutan penyegar 
(kesehatan), sediaan-sediaan penyegar hawa, obat - obat tradisional (jamu) untuk keperluan kesehatan 

No. Merek No. Register / 
No. Agenda 

Status Pemohon / Pemilik 

2. 

 
JAMOE POP  

D002016045804 On Process PT. DELTOMED 
LABORATORIES 

Uraian Barang : 
Minuman-minuman untuk kesehatan, minuman yang meningkatkan stamina, energi; kapas pembersih, kapas 
seteril, kapas antiseptik, kapas untuk keperluan diserapi dengan losion farmasi; larutan-larutan penyegar 
(kesehatan), sediaan-sediaan penyegar hawa, obat - obat tradisional (jamu) untuk keperluan kesehatan 

 



Kesimpulan : 
 
1. Peluang Keberhasilan (chance of success) :  ≤ 40 % (low chance) Lihat tabel di bawah. 

2. Berdasarkan tabel hasil pemeriksaan Merek tersebut diatas, Merek “JAMOE POP” atas nama PT. DELTOMED 

LABORATORIES yang berpotensi menjadi dasar penolakan terhadap permohonan Merek yang akan Ibu 

ajukan karena adanya persamaan pada pokoknya. 

3. Saran/Rekomendasi : Jika Ibu ingin tetap mengajukan permohonan pendaftaran Merek “SODAMU POP”, 

kami sarankan untuk menambahkan kata lain pada Merek tersebut untuk menciptakan daya pembeda yang 

lebih terhadap Merek-merek milik pihak lain yang telah terdaftar datau diajukan permohonannya terlebih 

dahulu demi meningkatkan peluang terdaftarnya Merek tersebut.  

 

 

2. Merek “ ”  Kelas 32 
 Berdasarkan pemeriksaan Merek, kami menemukan adanya Merek-Merek milik pihak lain yang mempunyai 

persamaan pada pokoknya dengan Merek “SODAMU POP” milik Ibu, yaitu sebagai berikut : 
 

Tabel Hasil Pemeriksaan Merek 
 

No. Merek No. Register / 
No. Agenda 

Status Pemohon / Pemilik 

1. 

 
 

SODAPOP 

IDM000081240 
 

Terdaftar SOEKIANTO SOSRODJOJO, 
SOEWITO SOSRODJOJO, 
SOEJANI SOSRODJOJO, 
KUNIARTI SOSRODJOJO, 
SUKOWATI SOSRODJOJO 

Uraian Barang : 
Bir dan jenis-jenis bir, air mineral dan air soda dan minuman bukan alkohol lainnya; minuman-minuman buah 
dan perasan buah; sirop-sirop dan sediaan-sediaan lain untuk membuat minuman; 

No. Merek No. Register / 
No. Agenda 

Status Pemohon / Pemilik 

2. 

 
DR. JAMU 

IDM000640667 Terdaftar PROBO SUROTO 

Uraian Barang : 
Esens-esens untuk membuat; air mineral; bubuk-bubuk untuk membuat minuman segar; ekstrak buah-buahan 
yang tidak mengandung alkohol; jus buah-buahan; jus sayur-sayuran; minuman ringan yang tidak mengandung 
alkohol; minuman sari buah-buahan; minuman sari sayur-sayuran; syrup/sirop untuk membuat minuman segar; 

 
 
 
Kesimpulan : 
 
1. Peluang Keberhasilan (chance of success) :  ≤ 20 % (very low chance) Lihat tabel di bawah. 

2. Berdasarkan tabel hasil pemeriksaan Merek tersebut diatas, Merek “SODAPOP” atas nama SOEKIANTO 

SOSRODJOJO, SOEWITO SOSRODJOJO, SOEJANI SOSRODJOJO, KUNIARTI SOSRODJOJO, SUKOWATI 

SOSRODJOJO yang berpotensi menjadi dasar penolakan terhadap permohonan Merek yang akan Ibu ajukan 

karena adanya persamaan pada pokoknya. 

3. Saran/Rekomendasi : Jika Ibu ingin tetap mengajukan permohonan pendaftaran Merek “SODAMU POP”, 

kami sarankan untuk menambahkan kata lain pada Merek tersebut untuk menciptakan daya pembeda yang 

lebih terhadap Merek-merek milik pihak lain yang telah terdaftar datau diajukan permohonannya terlebih 

dahulu demi meningkatkan peluang terdaftarnya Merek tersebut. 



Tabel Persentase Peluang Keberhasilan : 
 

Persentase Penjelasan 

   ≤ 20 % 
(very low chance) 

Peluang keberhasilan sangat rendah. Tidak direkomendasikan untuk 
diproses. 

≤ 40 - 55 % 
(low chance) 

Peluang keberhasilan rendah. Kemungkinan akan menerima usulan 
penolakan, sehingga membutuhkan strategi lebih lanjut. 

≤ 60 % 
(fair chance) 

Peluang keberhasilan cukup. Seandainya menerima usulan penolakan, 
masih ada argumentasi yang cukup. 

 ≤ 70 % 
(good chance) 

Peluang keberhasilan baik. Seharusnya Merek dapat didaftarkan. 

≥ 75 % 
(verry good chance) 

Peluang keberhasilan sangat baik. Potensi aman untuk didaftarkan 

 
Catatan :  
 Mohon diperhatikan bahwa hasil pemeriksaan Merek tersebut di atas kami peroleh dari berbagai database yang dapat 

diakses untuk Merek-merek yang terekam pada Direktorat Merek. Saat ini informasi yang tercantum pada database hanya 
untuk Merek-merek yang diajukan sampai dengan satu bulan yang lalu (1 month blind spot) 

 Apabila pendaftaran Merek Ibu menggunakan logo, kami sarankan agar logo tersebut didaftarkan secara terpisah ke dalam 
pendaftaran Merek. Hal ini dilakukan untuk memberikan perlindungan yang lebih menyeluruh jika di kemudian hari ada 
pihak lain yang menggunakan logo Merek milik Ibu. 

 Tingkat akurasi data pemeriksaan Merek-Merek tersebut diatas maksimal hingga 70%.  
 Hasil pemeriksaan Merek tersebut diatas bukan merupakan suatu jaminan atas keberhasilan pendaftaran Merek.  
 Apabila masih ada pertanyaan, silakan menghubungi kami kembali. Kami menunggu instruksi selanjutnya. 

 

 
Demikian hal-hal yang dapat kami sampaikan kepada Ibu. Atas perhatian Ibu dan kerjasama yang baik, kami 
ucapkan terima kasih. 
 

Hormat kami, 

 
 
 
 
Lice Verdiana Efdora, SH., MH. 
Advokat & Konsultan HKI No: 10.01172 & 252/2006 
 

*)  Note : Terlampir invoice untuk pekerjaan yang telah selesai dilakukan. 
Pembayaran yang dilakukan melalui Bank (setor dan transfer), HARUS mengirimkan salinan bukti pembayaran 
melalui Fax. ke No. (021)-3140170. 
 

 
  


