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Colonial ajukan
gugatan balik
kasus First State
BISNIS INDONESIA

JAKARTA: Colonial Service Pty Ltd, perusahaan
asal Australia, melayangkan gugatan balik (rekonvensi) atas perkara penghapusan merek First State
yang diajukan perusahaan
lokal yang bergerak di
bidang perdagangan komoditas berjangka, PT First
State Futures.
Kuasa hukum Colonial
Service Pty, Agus Tribowo
Sakti, mengatakan rekonvensi tersebut telah diajukan ke majelis hakim bersama dengan jawaban atas
gugatan yang diajukan
penggugat.
“Dalam jawaban yang
kami serahkan kepada majelis hakim, kami sekaligus
menggugat balik penggugat [PT First State
Futures] atas gugatan penghapusan merek yang dilayangkan kepada klien
kami,” katanya kepada
Bisnis, akhir pekan lalu.
Agus menjelaskan dasar
gugatan balik tersebut karena penggugat menggunakan
merek yang mengandung
kata First State, mempunyai
persamaan pada pokoknya
dengan merek kliennya.
Menurut Agus, kliennya
merupakan pemilik yang
sah atas merek Colonial
First State tersebut karena
telah terdaftar di Ditjen
Merek dengan no. IDM
000172196
dan
No.
IDM000172195.
“Penggugat tidak berhak
mengajukan gugatan tersebut, karena penggunaan
kata First State dalam merek

klien kami adalah sah menurut hukum. Sedangkan
merek penggugat belum terdaftar,” ujarnya.
Agus menilai penggugat
beriktikad buruk sekaligus
membonceng merek kliennya dalam menggunakan
First State sebagai nama
badan usahanya.

Nama perusahaan
“Nama perusahaan penggugat sebelumnya adalah PT
Russley Futures kemudian
diubah menjadi PT First
State Futures [yang mengandung unsur kata first
state]. Langkah itu secara
sengaja dilakukan untuk
membonceng ketenaran
merek klien kami yang terkenal dan terdaftar di
Indonesia,” jelasnya.
Pemakaian merek oleh
penggugat, lanjutnya, merupakan pelanggaran undang-undang karena dilakukan tanpa izin.
Penggunaan merek oleh
penggugat telah menimbulkan kerugian bagi kliennya karena dapat menyesatkan konsumen.
Gugatan itu terdaftar di
Pengadilan Niaga Jakarta
Pusat dengan No. 04/Merek/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst.
Sidang dalam perkara itu
telah memasuki tahap replik
akhir pekan lalu.
Dalam dokumen gugatannya, penggugat melalui
kuasa hukum dari kantor
pengacara Sesunan & Partners mengatakan kliennya
mendaftarkan First State di
Ditjen Hak Kekayaan intelektual Kementerian Hukum dan HAM. (07)

SELESAIKAN
PERSELISIHAN:

Seorang pengguna telepon melintas di depan
logo Huawei Technologies Co di Singapura,
beberapa waktu lalu.
Huawei Technologies Co
dan Motorola Solutions
Inc sepakat menyelesaikan perselisihan teknologi-rahasia, yang memungkinkan penjualan
unit jaringan Motorola
Nokia Siemens Networks
untuk terus berlanjut.
BLOOMBERG/JONATHAN DRAKE

KPPU tunggu penetapan MA
Penggabungan sidang dimaksudkan untuk menghindari vonis yang berbeda
BISNIS INDONESIA

JAKARTA: KPPU
menunggu penetapan
Mahkamah Agung soal
pengadilan yang memeriksa permohonan
keberatan PT Huabei
Petroleum Service dan
SPE Petroleum Limited.
PT Huabei Petroleum Service
telah mengajukan upaya keberatan atas putusan lembaga
persaingan tersebut di PN Jakarta
Pusat, sedangkan SPE Petroleum
Limited mengajukan keberatan
di PN Jakarta Selatan.
Dua perusahaan itu mengajukan keberatan atas putusan
Komisi Pengawas Persaingan
Usaha (KPPU) yang menghukum dua perusahaan tersebut
karena terbukti melanggar UU

No.5/1999 tentang Larangan terhadap Putusan KPPU.
sebut telah tepat dan berdasarDalam Perma itu antara lain kan alat bukti yang cukup.
Praktik Monopoli dan Persaingan
disebutkan bila mana terdapat
Usaha Tidak Sehat.
Namun, dia mengaku tetap
Anggota Divisi Litigasi KPPU, beberapa pelaku usaha yang menyerahkan sepenuhnya pada
Berla Wahyu Pratama, mengata- mengajukan upaya hukum proses hukum yang tengah berkan sejauh ini sidang atas upaya keberatan melalui beberapa peng- jalan.
keberatan yang dilakukan per- adilan yang berbeda, maka diten“Upaya keberatan ini kan
usahaan tersebut belum dimulai. tukan oleh MA pengadilan mana menjadi hak terlapor. Kami akan
Dia mengatakan KPPU telah yang akan memeriksa perkara itu. mengikuti proses hukum yang
Permohonan penggabungan ada,” katanya.
meminta Mahkamah Agung (MA)
untuk menunjuk Pengadilan Ne- persidangan ini dilakukan untuk
KPPU memutus perkara tersegeri Jakarta Pusat dalam
but pada Desember 2010.
memeriksa perkara tersebut.
"...makanya kami meminta Peristiwa tersebut bermula
“Upaya keberatan dua perpada 18 Maret 2009 ketika
untuk dilakukan pengga- pengumuman tender dilakuusahaan itu dilakukan di
pengadilan yang berbeda, bungan pemeriksaan di PN kan oleh SPE Petroleum dan
makanya kami meminta
terdapat 12 perusahaan yang
Jakarta Pusat.”
untuk dilakukan penggamendaftar.
bungan pemeriksaan di PN
Kemudian pada 30 Maret
Jakarta Pusat,” katanya kepada menghindari terjadinya putusan 2009, peserta yang mengikuti pun
pengadilan yang berbeda.
Bisnis, kemarin.
berkurang menjadi sembilan perPengajuan permohonan pengusahaan.
gabungan persidangan itu, jelas Berdasarkan alat bukti
Saat pembukaan dokumen pada
Berla, mengacu Peraturan MahMeskipun ada upaya hukum, 18 April 2009, hanya dua perusakamah Agung (Perma) No. lanjut Berla, KPPU tetap berkeya- haan yang berhasil lolos mengiku3/2005 tentang Tata Cara Peng- kinan putusan lembaga persaing- ti, yakni PT Huabei Petroleum
ajuan Upaya Hukum Keberatan an terhadap dua perusahaan ter- Service dengan PT Saripari Pertiwi

Abadi.
KPPU, dalam putusannya menilai banyaknya peserta yang
gugur dalam tender itu sebagai
bukti SPE Petroleum menyulitkan peserta selain PT Huabei
Petroleum.
Selain itu, indikasi adanya persekongkolan tender terlihat dari
hubungan antarkedua perusahaan.
PT Huabei Petroleum Service dianggap masih memiliki hubungan
dengan China Petrochemical
Corporation (CNPC)-- BUMN asal
China--yang menjadi induk perusahaan terafiliasi PetroChina, termasuk SPE Petroleum Ltd.
KPPU menghukum PT Huabei
Petroleum Service dan SPE Petroleum Limited membayar denda
masing-masing Rp2,5 miliar
karena terbukti bersekongkol
dalam tender pengadaan alat
pengeboran dalam eksplorasi
minyak dan gas di Blok Madura.
(07) (redaksi@bisnis.co.id)

Pemegang saham Bank Ratu ajukan banding
BISNIS INDONESIA

JAKARTA: Perseteruan antara
pemegang saham PT Bank Ratu
(dalam likuidasi) dan Tim
Likuidasi terkait dengan sisa harta
bank itu bakal berlanjut ke pengadilan tinggi setelah pemegang
saham bank tersebut menyatakan
mengajukan banding atas putusan
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Mochtar Luthfy, kuasa hukum
pemegang saham PT Bank Ratu
mengungkapkan pihaknya belum merasa puas dengan keputusan majelis hakim, sehingga
pihaknya akan mengajukan

banding ke pengadilan tinggi.
“Dalam tenggat waktu 14 hari
setelah adanya putusan dari majelis hakim, kami akan mengajukan pernyataan permohonan
banding,” ujarnya ketika ditemui
beberapa waktu lalu di Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan.
Memori banding, sambungnya, akan segera disusun setelah
mendapatkan salinan putusan
dari majelis hakim yang hingga
kini belum diterimanya.
Setelah majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
memutus perkara PT Bank Ratu
pada 5 April, tim kuasa hukum

pemegang saham Bank Ratu
mengaku belum menerima salinan putusan dari majelis hakim.
Dia menambahkan pemegang
saham mengaku belum puas
dengan keputusan majelis hakim
yang hanya mewajibkan tim
likuidasi untuk membayar
sejumlah Rp33 miliar berikut
bunganya 5,5%.
“Angka tersebut hanya separuh dari tuntutan mereka sejumlah Rp71 miliar.”
Pada sidang putusan beberapa
waktu lalu, majelis hakim menyatakan tergugat yaitu Tim
Likuidasi Bank Ratu harus menye-

rahkan sisa harta PT Bank Ratu
sebesar Rp 33 miliar dan juga
bunganya sebesar 5,5% kepada
pemegang saham PT Bank Ratu.
Di sisi lain TB.Emir Faisal, salah satu kuasa hukum Tim Likuidasi Bank Ratu, mengungkapkan sikap banding yang akan
diambil oleh penggugat adalah
sebuah hak hukum.
Penggugat ataupun tergugat,
jelasnya, memiliki hak untuk
mengajukan banding apabila
merasa tidak puas dengan putusan majelis hakim.
“Mereka boleh pakai haknya
untuk banding, mereka banding

memang karena hanya sebagian
gugatannya yang dikabulkan
oleh majelis hakim, kita serahkan saja pada pertimbangan
pengadilan tinggi nanti,” ujarnya
ketika dihubungi lewat telepon
selulernya, kemarin.
Sebelumnya Emir mengungkapkan pihaknya juga akan mengajukan banding ke pengadilan
tinggi karena merasa tidak puas
dengan putusan majelis hakim.
Tim Likuidasi Bank Ratu, jelasnya, merasa semua dalil yang
diberikan oleh tergugat tidak
dijadikan bahan pertimbangan
oleh hakim. (17)

