
REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SERTIFIKAT MEREK

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek, memberikan hak Merek kepada:

:Nama dan alamat
Pemegang Merek

KONGRES ADVOKAT INDONESIA
Sampoerna Strategic Square, South Tower, Penthouse
32, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45, RT.3/RW.4, Kel.
Karet Semanggi, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI
Jakarta, 12930,
Indonesia
Alamat Surat Menyurat:
Apartemen French Walk Lourdes Garden 06-A Mall of
Indonesia, RT.011 RW.019 Kel. Kelapa Gading Barat,
Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14240,
Indonesia

Tanggal Penerimaan :

Nomor Pendaftaran :

Etiket Merek :

06 Maret 2020

IDM000943401

Perlindungan hak atas Merek tersebut diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung
sejak tanggal penerimaan sampai dengan tanggal 06 Maret 2030, dan jangka waktu perlindungan
itu dapat diperpanjang. (Pasal 35)



Sertifikat merek ini dilampiri dengan contoh merek dan jenis barang/jasa yang tidak
terpisahkan dari sertifikat ini.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

NOFLI, S.Sos., S.H.,M.Si
NIP: 196903091992031002

u.b
DIREKTUR MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS



(250) MEREK INDONESIA

(190) DIREKTORAT JENDERAL

(111) IDM000943401

(151) 19 Januari 2022
KEKAYAAN INTELEKTUAL

(210)

(220)

Nomor Permohonan

Tanggal Pengajuan

Tanggal Penerimaan

:

:

:

JID2020013145

06 Maret 2020

06 Maret 2020

(730) Nama dan Alamat Pemilik Merek:
KONGRES ADVOKAT INDONESIA
Sampoerna Strategic Square, South
Tower, Penthouse 32, Jl. Jenderal
Sudirman Kav. 45, RT.3/RW.4, Kel.
Karet Semanggi, Kec. Setiabudi, Jakarta
Selatan, DKI Jakarta, 12930,
Indonesia
Alamat Surat Menyurat:
Apartemen French Walk Lourdes Garden
06-A Mall of Indonesia, RT.011 RW.019
Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa
Gading, Jakarta Utara, DKI Jakarta,
14240,
Indonesia

Ibrahim S.H., C.L.A., C.L.I.(NCL 11)

Sampoerna Strategic Square, South
Tower, Penthouse 32 Jalan Jenderal
Sudirman Kav-45-48 Jakarta Selatan

(740)41: Nama dan Alamat Konsultan HKI:(551) Kelas Barang/Jasa

(540) Contoh Etiket:

(591) Uraian warna :
Merah, Putih, Hitam

(566) Arti bahasa/huruf/angka asing dalam contoh
Merek:
Tidak Ada Terjemahan

(320) Data Prioritas :

Nomor Tanggal Negara

(510) Uraian Barang/Jasa

Kelas 41 :
=== Jasa-jasa pendidikan dan pemberian gelar di bidang pendidikan; jasa-jasa pendidikan bahasa
via online; jasa-jasa pendidikan dan pelatihan termasuk mengembangkan, mengatur dan
menyelenggarakan seminar-seminar pendidikan,  manajemen dan pengembangan perusahaan;
persiapan kursus dan ujian pendidikan; persiapan silabus, kursus, panduan belajar dan ujian; ujian
pendidikan; pengujian pendidikan; pengujian standar; memberikan ujian pendidikan; memberikan
ujian dan ujian pendidikan; pengorganisasian dan mengatur seminar, konferensi, kursus pelatihan
dan pelatihan lebih lanjut; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres, konser, simposium,
seminar, kursus pelatihan, kelas dan kuliah; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres,
seminar, simposium, kursus pelatihan, kelas dan kuliah; mengatur dan melakukan kursus pendidikan;
mengatur dan menyelenggarakan seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut;
mengatur dan melakukan kursus pelatihan; mengatur kursus pendidikan; mengatur kursus pelatihan;
kursus pelatihan berbasis komputer; organisasi kursus pelatihan; melakukan kursus pendidikan;
melakukan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan; melakukan kursus pelatihan; kursus
pembelajaran jarak jauh; layanan pendidikan dalam bentuk kursus di tingkat universitas;
menyediakan kursus pelatihan berkelanjutan; menyediakan kursus pelatihan lebih lanjut;
menyediakan kursus pengajaran online; penyediaan kursus pelatihan; menyediakan kursus
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pendidikan hukum berkelanjutan; menyediakan kursus pengajaran; menyediakan kursus pengajaran
di tingkat perguruan tinggi; menyediakan kursus pendidikan; program-program diskusi dan kursus-
kursus singkat; penyelenggaraan kursus pendidikan; program-program diskusi dan kursus-kursus
singkat; Menyediakan kursus pelatihan; Penyediaan kursus pendidikan; Penyediaan kursus
pendidikan; kursus pendidikan online dan layanan pendidikan; Jasa kursus secara online; Kursus-
kursus pendidikan melalui internet; Mengatur dan menyelanggarakn konferensi , kongres, seminar,
simposium, kursus pelatihan, kelas dan kuliah; pelatihan lanjutan; mengatur dan menyelenggarakan
kolokium, konferensi, kongres, seminar, simposium dan lokakarya pelatihan; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi, kongres, seminar dan pelatihan lokakarya; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi, konvensi, pameran pendidikan, kelas, ceramah, seminar dan
lokakarya pelatihan; transfer pengetahuan [pelatihan]; mengatur dan melakukan seminar pelatihan;
mengatur dan melakukan lokakarya [pelatihan]; mengatur, memimpin dan mengatur konferensi,
kongres, kolokium, lokakarya [pelatihan], seminar dan simposium; mengatur seminar pelatihan;
organisasi pelatihan; melakukan seminar pelatihan; melakukan lokakarya pelatihan; layanan
pelatihan berkelanjutan; layanan pendidikan dan pelatihan; pendidikan, pengajaran dan pelatihan;
layanan pendidikan, pelatihan dan hiburan; memberikan informasi terkait pelatihan; menyediakan
pelatihan; penyediaan pelatihan dan pendidikan; penyediaan fasilitas pelatihan; penyediaan program
pelatihan; layanan perpustakaan; layanan perpustakaan online; layanan perpustakaan riset on-line;
layanan perpustakaan arsip; meminjamkan layanan perpustakaan; layanan perpustakaan keliling;
Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan kegiatan hiburan, olahraga, dan
kebudayaan; Jasa pengaturan pameran untuk tujuan pendidikan dan kebudayaan; jasa-jasa
penerbitan buku; Jasa penerbitan buku, terbitan berkala, surat kabar, buletin, manual, blog, jurnal,
dan publikasi lainnya ===

IDM000943401[ 2 ]


		2022-01-20T14:46:32+0700




