
ALUR PENDAFTARAN HKI DAN CO BRANDING 

 

Kunjungi website JOGJAKI melalui https://jogjaki.jogjaprov.go.id/ 

 

 

 

PENDAFTARAN CO BRANDING 

 

 

Co Branding adalah tanda dan/atau ciri produk yang 

ditampilkan secara berdampingan dengan tanda-tanda lain 

yang dimiliki oleh suatu produk, dan/atau pengetahuan 

tradisional dan/atau ekspresi budaya tradisional di DIY 

Hak Kekayaan Intelektual adalah 

hak untuk memperoleh 

perlindungan secara hukum 

1 

2 
Klik Co Branding jika 

ingin mendaftarkan Co 

Branding 

Klik HKI jika ingin 

mendaftarkan HKI 

Centang 

kolom 

persegi jika 

persyaratan 

sudah 

lengkap 

Isi dengan nomor 

KTP/NIK 

Setelah semua persyaratan 

sudah lengkap, lalu klik Daftar 

3 

4 

5 

Klik Pendaftaran lalu 

akan muncul pilihan Co 

Branding dan HKI 

xxxxxxxxxxx

xxx 

https://jogjaki.jogjaprov.go.id/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilih status pendaftaran 

Pilih jenis Co Branding yang sesuai 

dengan produk pendaftar 

Jogjamark: untuk produk 

yang sebagian atau 

keseluruhan bahan baku dari 

luar DIY dan proses produksi 

di DIY 

100%Jogja: untuk produk 

yang semua bahan baku dan 

proses produksi di DIY 

Jogjatrdition: Untuk produk 

yang memiliki kriteria 

pengetahuan tradisional dan 

ekspresi budaya tradisional 

khas DIY 

 

Diisi dengan nama lengkap sesuai dengan KTP 

Diisi dengan tempat lahir sesuai dengan KTP 

Diisi dengan tanggal lahir sesuai dengan KTP 

Diisi dengan alamat sesuai KTP  

Diisi dengan nomor HP/Whatsapp  

Diisi dengan alamat email  

Diisi dengan nama merk yang akan didaftarkan co branding  

Pilih jenis usaha yang sesuai dengan usaha pendaftar 

Diisi dengan produk/jasa yang dihasilkan 

Diisi dengan deskripsi singkat terkait dengan produk seperti 

bahan baku dan tata cara pembuatan produk  

Pilih Kabupaten, Kecamatan, dan Desa sesuai dengan 

lokasi usaha, serta isi Dusun/jalan/RT/RW 

Diisi dengan nomor Telepon atau nomor HP kantor/usaha  

Diisi dengan alamat email usaha  

Centang kolom persegi, sesuai dengan wilayah pemasaran 

Pilih pelaku produksi yang sesuai 

Upload file legalitas produk (PIRT,Halal,SNI, SVLK, dan 

sertifikasi lain terkait produk 

 

Pastikan data yang diisi sudah lengkap dan benar. Kemudian klik Kirim Data 

 

Upload file KTP dengan klik Choose File 

 

 

Upload file Izin Usaha (NIB Berbasis Risiko) dengan klik Choose 

File 

 

 

Upload file etiket dengan klik Choose File 

 

 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 



PENDAFTARAN HKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centang 

kolom 

persegi jika 

persyaratan 

sudah 

lengkap 

Isi dengan nomor 

KTP/NIK 

3 

4 

Setelah semua persyaratan 

sudah lengkap, lalu klik Daftar 

5 

Fasilitasi adalah layanan pendaftaran KI yang dibiayai oleh Pemda 

DIY untuk para UMKM DIY dengan kuota terbatas. Kuota terbanyak 

untuk fasilitasi pendaftaran merek 

Rekomendasi adalah layanan yang diberikan kepada UMKM DIY yang 

membutuhkan surat rekomendasi untuk mendaftarkan KI secara 

mandiri 

Pilih jenis 

layanan yang 

diinginkan, 

fasilitasi atau 

rekomendasi 

Pilih jenis HKI 

yang ingin 

didaftarkan 

Angka yang tercantum merupakan jumlah 

kuota yang masih tersedia di bulan tersebut. 

6 

7 

Co Branding adalah tanda dan/atau ciri produk yang 

ditampilkan secara berdampingan dengan tanda-tanda lain 

yang dimiliki oleh suatu produk, dan/atau pengetahuan 

tradisional dan/atau ekspresi budaya tradisional di DIY 

Hak Kekayaan Intelektual adalah 

hak untuk memperoleh 

perlindungan secara hukum 

1 

2 

Klik Co Branding jika 

ingin mendaftarkan Co 

Branding 

Klik HKI jika ingin 

mendaftarkan HKI 

Klik Pendaftaran lalu 

akan muncul pilihan Co 

Branding dan HKI 

xxxxxxxxxxx

xxx 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isi dengan NIK/Nomor KTP 

Isi dengan nama lengkap pendaftar sesuai di KTP 

 Isi dengan tempat lahir pendaftar sesuai di KTP 

 Isi dengan tempat lahir pendaftar sesuai di KTP 

 Isi dengan alamat pendaftar sesuai di KTP 

Isi dengan nomor HP atau nomor Whatsapp yang aktif 

Isi dengan email pendaftar  

Diisi dengan nama usaha yang 

akan didaftarkan 

Pilih jenis usaha yang sesuai 

dengan kegiatan usaha 

pendaftar 

Diisi dengan produk atau jasa 

yang dihasilkan 

Diisi dengan nama merek yang 

akan didaftarkan 

Diisi dengan arti dari nama merek yang 

akan didaftarkan 

Pilih jenis merek yang akan didaftarkan 
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Diisi dengan warna etiket (logo/gambar merek) 

Diisi dengan warna etiket (logo/gambar merek) 

Pilih Kabupaten, Kecamatan, dan Desa yang 

sesuai serta isi Dusun/Jalan/RT/RW lokasi 

tempat usaha 

Kabupaten Kabupaten 

Kecamatan 

Desa 

Diisi dengan nomor telepon atau nomor HP 

kantor/usaha 

Diisi dengan alamat email kantor/usaha 

Pilih wilayah pemasaran dengan mencentang 

kolom persegi 

Pilih dan upload file KTP dengan klik Choose 

File 

 

Pilih pelaku usaha 

Pilih dan upload file Izin Usaha (NIB Berbasis 

Risiko) dengan klik Choose File 

 Pilih dan upload file etiket dengan klik Choose 

File 

Pastikan data yang diisi sudah lengkap dan benar. Kemudian klik Kirim Data 
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