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OTI'O HASmUAN & ASSOCIATES 

Kepada Yth. 
Majelis Hakim Pemeriksa Perkara 

No. 53/Pdt.Sus-Hak Cipta/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst 

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 

Jalan Bungur Besar Raya No. 24 , 26, 28 


Jakarta Pusat 10610 


Perihal : Eksepsi dan Jawaban Tergugat I 

Dengan hormat, 

Kami yang bertanda tangan di bawah ini: 

1. Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M. 
2. Sordame Purba , S.H. 
3. Nurul Firdausi, S.H. 

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, para Advokat dan Konsultan 

Hukum pada Kantor OTTO HASIBUAN & ASSOCIATES, beralamat di 

Kompleks Duta Merlin Blok B-30, Jalan Gajah Mada No. 3-5, Jakarta 

Pusat, dalam hal ini bertindak selaku Kuasa Hukum dari: 

SONNY FRANSLAY 

beralamat di Jalan Kerajinan No. 11-B, Rt. 001/Rw. 001, Kelurahan 

Krukut, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, dalam hal ini telah memilih 

domisili hukum di alamat Kuasa Hukum tersebut di atas berdasarkan 

Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2017 (terlampir dalam berkas 

perkaral, untuk selanjutnya disebut "Tergugat I". 

Bahwa Tergugat I bersama ini mohon menyampaikan Eksepsi dan Jawaban 

sebagai berikut: 
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Tergugat I diajukan 


kecuali Tergugat I 


secara 


4. yang 

bersama \..l.'-'.Uj;'C<U beberapa 

secara di Solo 12-14 
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2012 



menjadi 

Oscar. 

5. 

6. kemudian 

digantikan 

7. 

aan 

atau 

8. 

bukanlah 

I. 

Umum 

12-2015 


Asosiasi 


Agustinus 

Suwato Komala 

201 15 yang 

LO"'ClH oleh 

telah 

(gemis 

aqua ditolak 

APKOMINDO 

gugatan 

senl 

14 



9. 

non-, 

atas 

10. 

senl 

cipta logo APKOMINDO, 

dan nama APKOMINDO 

atas rn casu 

fakta 

sah. 

11. Pusat 

ATAS SENI LOGO 

sehingga 

12. r telah 

bagian tidak 

13. diuraikan dalam 

bukanlah atas 

APKOMINDO sah periode 15-2020 ctu.::Uct.u 

15 



Muliadi selaku Ketua Umum; 


Faaz se1aku Sekretaris dan 


...............:...... selaku 


14. 	Bahwa bermula dari kepengurusan Suhanda Wijaya periode 2008

2011 yang dibekukan karena telah melanggar AD / ART APKOMINDO 

dan dibentuklah caretaker untuk menjalankan kepengurusan serta 

melaksanakan Munas, sehingga sejak dibekukannya kepengurusan 

tersebut, Suhanda Wijaya beserta pengurus lainnya tidak dapat 

menjalankan asosiasi maupun melaksanakan Munas. 

15. 	Bahwa dalam keadaan dibekukan, Suhanda Wijaya bersama dengan 

Agustinus Sutandar tetap melaksanakan Munas secara diam-diam 

tanpa memberitahu kepada caretaker maupun Dewan Pengawas 

Asosiasi dan terpilihlah kepengurusan untuk periode 2012-2015 

yang diketuai Agustinus Sutandar. 

16. 	Bahwa terpilihnya Agustinus Sutandar adalah melalui Munascyang 

tidak sah, sehingga kepengurusannya selaku Ketua Umum menjadi 

tidak sah, tetapi Agustinus Sutandar telah mengaku-ngaku dan 

bertindak seolah-olah kepengurusannya sah dan telah melakukan 

beberapa kali perubahan-perubahan AD/ART asosiasi dan juga 

mendaftarkan asosiasi ke Menkumham tanpa sepengetahuan pendiri 

dan Dewan Pengawas Asosiasi, hal ini adalah melanggar AD/ART 

aSOSIaSl. 

17. 	Bahwa mohon akta atas dalil Penggugat pada halaman 2 angka 3 

yang mengakui bahwa Tergugat I adalah salah seorang pendiri 

APKOMINDO dan menjadi Ketua Umum pertama, yaitu pada periode 

1991-1995. 
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tidak1 

4 pada 

cara diam-diam sepengetahuan 

dan Anggota mengajukan 

Pennohonan C00201004539 

Desember "APKOMINDO" 

II 


9 1." 


ciptaanTergugat mengajukan 

membutuhkan siapapun, oleh 

pengurus, ciptaan atas 

adalah 1. 

pada 1 1, Tergugat I 

APKOMINDO hanya 

belum didaftarkan, pada saat 

I hendak APKOMINDO 

pengurus, 

semua I adalah 

atas logo APKOMINDO. 

21. benar ditolak dalil angka 5 

3 yang mendalilkan "Bahwa sejak APKOMINDO berdiri 
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pun1991 hingga 5 J 

DPD maupun 

050083Pendaftaran 

Hak Cipta atasisinya9 2011 

"APKOMINDO» milik Tergugat 1." 

buktiadalah22. daHl 

pengurus 

apa 

diketahui 

kepada II bukanlah 

hanya 

urusan pembuktian, 

PENCIPTA YANG SAH. 

23. 

pada saat 

uraikan di 

seni 

perusahaan 

sebelum 

APKOMINDO 

I, PT. HL 

I mengundang ± (kurang 

tiga orang/perusahaan menjadi (distributor) 

Tergugat I yang 

mobil 

Dan saat acara ulang Tergugat I para 

dealer keinginan mendirikan 

asosiasi komputer, kemudian oleh 

para 

18 
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APKOMINDO 


Tergugat I semua pendiri yang 

hadir 

21 Februari 1 di Anthony 

Djoenardi, Notaris di 

25. Bahwa Ketua pada untuk 

disepakati 

pada 1 1

logo m 

casu untuk 

1999-2002 Tjokrodjojo 

2005-2008 juga ijin 

cipta atas logo MINDO I. 

(terlampirJ 

27. pada masa periode 'Y01""',,", 

ada 

APKOMINDO dan 

~~~~~~, sehingga 

tidaklah diwajibkan, 

19 



pencipta sejak dia pertama sekali mengumumkan ciptaannya, bukan 

mendaftarkannya. 

28. 	Bahwa oleh karenanya, tidak benar kalau Dewan Pengurus Pusat 

APKOMINDO tidak mengetahui Tergugat I sebagai pencipta atas seni 

logo APKOMINDO, karena ternyata setiap kepengurusan baru selalu 

meminta ijin pemakaian hak cipta kepada pencipta, in casu Tergugat 

I. 

29. 	Bahwa pada pengurusan Ketua Umum Suhanda Wijaya, periode 

tahun 2008-2011, dimana pihak pendiri maupun Dewan Pengawas 

Asosiasi telah melihat cara-cara kepengurusan Suhanda Wijaya tidak 

sesuai dengan AD / ART, sehingga berdasarkan kewenangan yang 

dimiliki Dewan Pengawas Asosiasi, maka Dewan Pengawas Asosiasi 

membekukan kepengurusan Suhanda Wijaya dan menunjuk 

caretaker, dan salah satu kesalahan yang dilakukan oleh Suhanda 

Wijaya selaku Ketua Umum adalah tidak meminta ijin pemakaian 

hak cipta seni logo APKOMINDO kepada Tergugat I sebagaimana 

yang telah dilakukan oleh pengurus yang sebelumnya, karena hak 

cipta seni logo APKOMINDO bukanlah ciptaan pengurus ataupun 

asosiasi. 

30. 	Bahwa melihat gerak-gerik pengurus yang dibekukan yang berani 

melanggar AD/ART, maka Tergugat I mendaftarkan hak cipta atas 

seni logo APKOMINDO kepada Tergugat II, walaupun pendaftaran 

tersebut bukan merupakan kewajiban, karena jauh sebelum 

pendaftaran dilakukan, seni logo APKOMINDO telah diumumkan 

melalui dipakainya di asosiasi dan juga pada pameran-pameran. 

31. 	Bahwa adapun dalil Penggugat yang mengatakan baru mengetahui 

Sertifikat Hak Cipta yang menjadi objek sengketa milik Tergugat I 
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adalah karena yang sah, "''-'<AU''''CU 


pun Penggugat -quod non-, 


Penggugat mengetahui pencipta atas seni 


APKOMINDO. 


. Bahwa berhubung hasil 

tidak sah, awal asosiasi 

APKOMINDO, 

~'''"''I::)I::>_ Penggugat pun pemakaian 

milik Tergugat I meminta 

hak cipta I tidak akan 

mengijinkannya, adalah 

beralasan apabila 

ciptaan Tergugat I, pernah 

untuk menggunakan 

Tergugat I selaku atas 

undang-undang. 

tangga121 

karena akta pendirian 

yang lahir dari hasil 

kepengurusan yang sah 

APKOMINDO tanggal 2 Februari 2015 

pengurusan sebagaimana 

No 2016, dibuat di hadapan Anne 

di Jakarta, susunan 

2 
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OITO HASIBUAN & ASSOCIATES 

Rudy Dermawan Muladi sebagai Ketua Umum; 

Faaz Ismail sebagai Sekretaris J enderal; 

Adnan sebagai Bendahara. 

35 . Bahwa terpilihnya kepengurusan Agustinus Sutandar melalui Munas 

yang tidak sah, kemudian dilanjutkan kepada kepengurusan 

Penggugat, pengurus ini telah melakukan beberapa kali perubahan 

AD / ART APKOMINDO tanpa persetujuan pendiri dan Dewan 

Pengawas Asosiasi, kemudian secara diam-diam Agustinus Sutandar 

juga telah mendaftarkan asosiasi ke Menkumham, dan pengurus 

yang tidak sah ini juga ingin mendaftarkan ciptaan tersebut kepada 

Tergugat II, tetapi tidak dapat direalisasikan karena memang 

Tergugat I-lah penciptanya dan Tergugat I telah mengumumkan dan 

mendaftarkan lebih dahulu kepada Tergugat II. 

36. 	Bahwa perubahan AD/ ART yang dilakukan pengurus yang tidak sah 

Agustinus Sutandar tidak pernah diakui Tergugat I dan pendiri 

lainnya. 

37. 	Bahwa Penggugat telah keliru mengartikan dan mengutip ART 

APKOMINDO Pasal 2 butir 2.2 dengan mengatakan: "setiap anggota 

APKOMINDO berhak untuk menggunakan Nama, Lambang, dan 

Identitas APKOMINDO demi keperluan dan kepentingan 

APKOMINDO.", karena Pasal 2 butir 2.2 menyatakan: 

"Nama, Lambang, dan Identitas APKOMINDO hanya 
dipergunakan demi keperluan dan kepentingan APKOMIND0, 
pemakaian pihak lain yang bersifat nasional, harus dengan ijin 
tertulis dan DPP APKOMINDO dengan persetujuan Rapimnas." 

38. 	Bahwa Pasal 2 butir 2.2 ART APKOMINDO tidak ada menyebutkan 

setiap anggota, justru harus ada ijin dari Dewan Pengurus Pusat 

APKOMINDO, dan berhubung pada tahun 2011 Dewan Pengurus 
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yang 

sehingga dan 

sah -quod 

non-, seni APKOMINDO minta ijin 

dilakukan sejak 

. Bahwa 	 menolak Penggugat 25 

hal 	 dalam Pasal 

4 

CIPTAAN 


lukis yang digunakan 


merek perdagangan barang/jasa ATAU DIGUNAKAN 


atau HUKUM." 

41. 	Bahwa tidak 

terhadap saat 

mendaftarkan APKOMINDO 

kepada II, 

42. 	 dalam No. Tahun 2014 121 

ketentuan huruf b mengatakan: 

Ciptaan yang dengan Undang-Undang 
Pencatatan Ciptaan yang 

dikeluarkan sebelum Undang-Undang tni, TETAP 
SAMPAI DENGAN MASA PERLINDUNGAN 
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Penggugat 

I atas APKOMINDO 

yang sedang danlatau 

ditolak. 

44. I menolak dahl 

berikut: 

36 sid 38, yang 

mengingat seni 
"LAMBANG 

45. Bahwa dalil 

Undang-Undang 

hukum I 

Pendaftaran Ciptaan 

Pasal 121 huruf b 

ketentuan peralihan. 

tersebut 

2002 yang 

seni logo dengan 

tertanggal 9 Maret 2011 

No. Tahun 2014 

46. Bahwa dengan UCjll1l1:UClU. 

untuk meminta 

050083 tertanggal 9 11 

mempunyai dasar 

Ciptaan 

L 
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Tergugat I daHl Penggugat angka 41 

d 49 sejarah APKOMINDO, karena 

APKOMINDO Jatim seandainya 

ada dengan 

APKOMINDO. 

Bahwa I menolak dalil angka mahan 

adanya Tergugat karena 

pernah 

dengan Tanardi, 

Penggugat Tecky 

adalah 

atas 

49 dengan 

Tanardi 

(tiga pengusaha karena 

bertemu Tecky 

50. 	 bulan 1991, 

berulang sehingga 

± 	300 lebih 

(distributor) acara 

dealer 

yang 

dengan Tanardi pada acara ulang 

Tergugat I Tanardi. 
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OTIO HASIBUAN 8& ASSOCIATES 

51. 	Bahwa pada saat perayaan tersebut Tergugat I sendirilah yang 

menyampaikan kepada dealer (distributor) rencana pendirian 

asosiasi yang kemudian disambut dan disetujui para pengusaha 

komputer, dan berhubung Tergugat I mempunyai ciptaan seni logo 

yang belum dipergunakan, maka diserahkan kepada asosiasi untuk 

dipakai sebagai lambang dan nama asosiasi dan disetujui para 

pendiri, sehingga jelas tidak ada hubungannya dengan APKOM Jatim 

maupun dengan Tecky Tanardi sebagaimana didalilkan Penggugat. 

52 . Bahwa mengenai kepengurusan yang didalilkan Penggugat tidak 

semua benar, karena kepengurusan 2008-2011 telah dibekukan 

Dewan Pengawas Asosiasi pada tahun 2011, yang kemudian 

dibentuklah caretaker, sehingga yang menjabat sejak 2011 sampai 

dengan dilaksanakannya Munaslub pada tahun 2015 adalah 

caretaker, sehingga kepengurusan 2012-2018 yang didalilkan oleh 

Penggugat tidak benar dan tidak sah. 

-
53. 	Bahwa Tergugat I menolak dan tidak sependapat dengan dalil 

Penggugat angka 57 s/ d 59 , karena Penggugat bukanlah sebagai 

pemilik hak cipta dan hanya pengurus yang tidak sah, sehingga 

tidak mempunyai dasar hukum untuk memohonkan pencoretan 

pendaftaran ciptaan Tergugat 1. 

54. 	Bahwa demikian juga Tergugat II yang menenma pendaftaran 

ciptaan seni logo APKOMINDO milik Tergugat I, telah terlebih dahulu 

melakukan pemeriksaan seIuruh persyaratan dan bukti-bukti sesuai 

dengan Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 yang berlaku 

pada saat itu, sehingga Tergugat II harus menolak permohonan 

Penggugat untuk mencoret Surat Pendaftaran Ciptaan Nomor 

050083 tertanggal 9 Maret 2011 milik Tergugat I dan juga menolak 

permohonan Penggugat yang mendaftarkan seni logo APKOMINDO. 
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c. 	DALAM PROVISI 

55. Bahwa Penggugat tidak mempunyal dasar hukum untuk 

mengajukan tuntutan provisi, karena pemakaian sem logo 

APKOMINDO milik Tergugat I telah nyata-nyata melanggar undang

undang dan sepatutnya dihukum sesuai dengan undang-undang 

yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim harus menolak 

permohonan provisi Penggugat. 

D. 	DALAM REKONPENSI 

Bahwa dengan lill Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi 

mengajukan Gugatan Rekonpensi dengan alasan sebagai berikut: 

56. 	Bahwa mohon apa yang telah Penggugat Rekonpensi/Tergugat 

Konpensi kemukakan pada Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara 

mohon dianggap masuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak 

terpisahkan pada bagian Rekonpensi ini. 

57. 	Bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi adalah 

pemilik/pencipta atas ciptaan seni logo dengan judul APKOMINDO 

yang terdaftar di Tergugat II Konpensi tanggal 9 Maret 2011 dengan 

Nomor Pendaftaran 050083. 

58. 	Bahwa jauh sebelum Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi 

mendaftarkan hak cipta seni logo, Penggugat Rekonpensi/Tergugat I 

Konpensi telah menciptakan seni logo pada tahun 1991 , tetapi tidak 

pernah digunakan maupun diumumkan, tetapi pada saat 

perusahaan Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi PT. HL 

Enterprise merayakan ulang tahun, di depan para undangan, yaitu 

pengusaha komputer yang merupakan dealer (distributor) Penggugat 
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Rekonpensi/Tergugat I Konpensi, disampaikan adanya rencana 

mendirikan asosiasi pengusaha komputer, sehingga pada saat 

diadakan pertemuan dengan beberapa pengusaha komputer tersebut 

disetujui pendirian asosiasi dan Penggugat Rekonpensi/Terguga t 

Konpensi menyampaikan kepada para pengusaha bahwa Penggugat 

Rekonpensi/Tergugat I Konpensi memiliki ciptaan berupa gambar 

dan nama yang akan dipinjamkan untuk dipakai asosiasi dan 

seluruh pengusaha yang hadir menyetujui pemakaian ciptaan 

tersebut. 

59. 	Bahwa pada tanggal 13 Desember 1991 direalisasikan pendirian 

asosiasi dengan nama APKOMINDO dengan memakai logo bola dunia 

yang kemudian diaktakan dengan Akta No. 96 , tanggal 21 Februari 

1992, di hadapan Anthony Djoenardi, SH, Notaris di Jakarta, dengan 

kepengurusan untuk periode 1991-1994: 

- Ketua Umum Sonny Franslay m casu Penggugat 

Rekonp.ensi/Tergugat I Konpensi; 

- Sekretaris Jenderal : Daniel Tjahyadi; 

- Bendahara : John Franko. 

60. 	Bahwa antara pengurus dan pendiri telah sepakat secara lisan untuk 

SETIAP PEN GURUS TERPILIH HARUS MEMINTA IJIN 

PEMAKAIAN LOGO DAN NAMA APKOMINDO KEPADA PENCIPTA 

in casu Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi. 

61. 	Bahwa kepengurusan Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi 

dua periode sampai tahun 1999 dan berhubung pengurus adalah 

juga pencipta, sehingga tidak perlu m eminta ijin , tetapi setelah 

kepengurusan Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi berakhir, 

kemudian terpilih pengurus baru, yaitu Ketua Umum: Hidayat 

Tjokrodjojo untuk periode 1999-2002 dan terpilih lagi untuk masa 
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kepengurusan 2002-2005 Ketua Umum meminta IJm kepada 

pencipta in casu Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi secara 

tertulis dan kemudian dijawab juga secara tertulis. (terlampir) 

62. 	Bahwa demikian juga pada saat kepengurusan 2005-2008 terpilih, 

Ketua Umum Henkyanto Tjokroadiguna juga meminta ~in kepada 

pencipta in casu Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi untuk 

memakai ciptaan atas seni logo dan nama APKOMINDO (terlampir), 

hal ini merupakan bukti bahwa untuk pemakaian atas seni logo 

APKOMINDO haruslah selJm pencipta In casu Penggugat 

Rekonpensi/Tergugat I Konpensi. 

63. 	Bahwa pada kepengurusan 2008-2011 Ketua Umum Suhanda 

Wijaya telah menjalankan asosiasi dengan melanggar AD/ART 

asosiasi dan tidak melakukan kesepakatan awal oleh pencipta 

bersama dengan pengurus dan pendiri, yaitu meminta ijin pencipta, 

sehingga pada akhir jabatan Suhanda Wijaya kepengurusan 

dibekukan Dewan Pengawas Asosiasi dan membentuk caretaker, 

sehingga perjalanan asosiasi dijalankan caretaker dan Suhanda 

Wijaya tidak berwenang menjalankan asosiasi. 

64. 	Bahwa dengan melanggar AD / ART dan secara diam-diam Suhanda 

bersama-sama dengan Agustinus Sutandar, dkk, telah 

melaksanakan Munas di Solo pada tanggal 12-14 Januari 2012 dan 

pada Munas tersebut telah terpilih kepengurusan baru dengan Ketua 

Umum Agustinus Sutandar. 

65. 	Bahwa Munas yang diadakan di Solo adalah tidak sah karena 

dilaksanakan dengan melanggar AD/ART, oleh karenanya segala 

yang dihasilkan dalam Munas tersebut menjadi tidak sah, termasuk 

pengurus yang terpilih. 
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66. 	Bahwa pengurus yang terpilih juga (Agustinus Sutandar) telah 

melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum dan 

AD j ART dengan melakukan perubahan-perubahan AD j ART serta 

mendaftarkan asosiasi kepada Menkumham tanpa seijin pendiri. 

67. 	Bahwa setelah berakhir kepengurusan Agustinus Sutandar, maka 

untuk kepengurusan 2015-2018 melalui Munas telah terpilih 

Tergugat RekonpensijPenggugat Konpensi sebagai Ketua Umum dan 

kepengurusan Tergugat RekonpensijPenggugat Konpensi tetap tidak 

sah karena lahir dari Munas yang tidak sah. 

68. 	Bahwa Tergugat RekonpensijPenggugat Konpensi bukanlah 

pengurus yang sah dan seandainya pun Tergugat 

Rekonpensij Penggugat Konpensi adalah pengurus yang sah -quod 

non-, Penggugat harus mendapat ijin untuk menggunakan seni logo 

APKOMINDO karena Tergugat RekonpensijPenggugat Konpensi 

bukanlah pencipta seni logo APKOMINDO, tetapi sebagaimana dalil 

dalil Tergugat RekonpensijPenggugat Konpensi dalam Gugatannya 

telah menggunakan maupun memakai seni logo APKOMINDO 

dengan tanpa hak sejak kepengurusan Suhanda Wijaya tahun 2008 

sampai kepengurusan Tergugat RekonpensijPenggugat Konpensi 

tahun 2017 (± 10 tahun) adalah merupakan bukti perbuatan 

melawan hukum. 

69. 	Bahwa pemakaian sem logo APKOMINDO oleh Tergugat 

RekonpensijPenggugat Konpensi dengan tanpa ijin dari pencipta 

adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan 

kerugian bagi Penggugat RekonpensijTergugat I Konpensi. 

70. 	Bahwa pemakaian seni logo APKOMINDO oleh Tergugat Rekonpensij 

Penggugat Konpensi telah menyesatkan masyarakat, karena 
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masyarakat tidak dapat membedakan kepengurusan APKOMINDO 

yang sah. 

7l. Bahwa Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah memperoleh 

keuntungan yang cukup besar atas pemakaian ciptaan Penggugat 

Rekonpensi/Tergugat I Konpensi, karena dengan leluasa melakukan 

pameran-pameran seolah-olah Tergugat Rekonpensi/Penggugat 

Konpensi sebagai pihak yang mendapat ijin atas pemakaian seni logo 

APKOMINDO. 

72. Bahwa adapun perincian kerugian yang dialami Penggugat 

Rekonpensi/Tergugat I Konpensi adalah kerugian materil: 

Kerugian batalnya pameran di Jakarta Fair tahun 2012/2013 

akibat tindakan Penggugat kepada calon peserta pameran, yaitu 

biaya sewa gedung, promosi, publikasi, manajemen pameran, 

keuntungan yang diharapkan, apabila dijumlahkan sebesar Rp . 

5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah); 

Pada tahun-tahun berikutnya tidak dapat melaksanakan 

pameran, karena calon peserta ketakutan karena diisukan akan 

dilapor Polisi, sehingga kehilangan keuntungan yang diharapkan 

sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah); 

Tergugat I tidak dapat mengembangkan usaha ke daerah-daerah 

karena adanya ketakutan para dealer (distributor) akibat 

diintimidasi Penggugat, sehingga kehilangan keuntungan yang 

diharapkan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah). 

Sehingga, total kerugian materil seluruhnya adalah Rp. 

9.000.000 .000,- (sembilan miliar Rupiah). 

Sedangkan, kerugian immateril sejak tahun 2008 sampai dengan 

sekarang (± 10 tahun) tidak dapat dihitung dengan materi, karena 

nama baik Tergugat I selaku pencipta telah tercemar dan hilangnya 
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ataupun 

15.000.000.000,

logo APKOMINDO 

melawan hukum 

In casu 

74. yang "''''.U<A..'''.H 

agar 

Konpensi untuk menggunakan/memakai 

seni logo APKOMINDO 

sampai 

75. 

100.000.000,

terhormat 

amar berikut: 
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Menolak atau 

menyatakan 

(niet 

Provisi untuk 

Menolak untuk seluruhnya; 

logo APKOMINDO 

Menghukum 

100.000.000, per hari 

atas logo 

APKOMINDO '-'-'-lCULU 
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adalah 

APKOMINDO U~>,l""CU 9 Maret 

2011; 

ijin: 

1) 2008 

Rp. 9.000.000.000,-

Rp. 1 000.000,

Rupiah); 

Menghukum 

17 
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