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BAB IV 

ANALISIS IKTIKAD TIDAK BAIK (BAD FAITH) DALAM 

PENDAFTARAN DAN PENGGUNAAN NAMA DOMAIN DAN AKIBAT 

HUKUMNYA 

 

 

Pada bab ini, penulis akan menganalisis kriteria iktikad tidak baik 

dalam penggunaan nama domain internet dengan menggunakan 5 (lima) 

peraturan hukum antara lain Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang 

Merek, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik, Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy 

(UDRP), Anti-Cybersquatting Protection Act (ACPA) Amerika Serikat dan 

Kebijakan Pengelola Nama Domain Indonesia (PANDI). 

Sebelum lebih jauh mengenai pembahasan iktikad tidak baik (bad faith) 

dalam pendaftaran dan penggunaan nama domain, terlebih dahulu penulis akan 

menyampaikan beberapa doktrin sarjana hukum mengenai iktikad baik dan 

iktikad tidak baik sebagai pengantar pembahasan dan fondasi dalam 

menganalisis pada sub-bab selanjutnya. Iktikad baik sebagai pembatasan 

pendaftaran nama domain setiap perbuatan bergantung pada niat yang 

mendahului perbuatan tersebut, oleh karena itu hal yang paling penting dalam 

interaksi sosial adalah adanya iktikad baik dari semua pihak yang berinteraksi 

demi terjalinnya hubungan yang sehat. Ketiadaan iktikad baik dalam interaksi 

sosial jika dilakukan dengan niat menguntungkan diri sendiri atau merugikan
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pihak lain adalah penyimpangan dalam interaksi sosial, bahkan menjurus pada 

pelanggaran hukum. 

Menurut James Gordley, yang dikutip oleh Ridwan Khairandy 

menjelaskan bahwa iktikad baik dalam hukum kontrak Romawi mengacu 

kepada tiga bentuk perilaku para pihak dalam kontrak. Pertama, para pihak harus 

memegang teguh janji atau perkataannya. Kedua, para pihak tidak boleh 

megambil keuntungan dengan tindakan yang menyesatkan terhadap salah satu 

pihak. Ketiga, para pihak mematuhi kewajibannya dan berperilaku sebagai orang 

terhormat dan jujur, walapun kewajiban tidak secara tegas diperjanjikan.1  

Iktikad baik tersebut tidak hanya mengacu kepada iktikad baik para pihak 

tetapi harus pula mengacu kepada nilai-nilai yang berkembang dalam 

masyarakat, sebab iktikad baik merupakan bagian dari masyarakat. Iktikad baik 

ini akhirnya mencerminkan standar keadilan atau kepatuhan masyarakat.2 

Menurut P.L. Wery, iktikad baik bermakna bahwa kedua belah pihak 

harus berlaku satu dengan lainnya tanpa tipu daya, tanpa tipu muslihat, tanpa 

mengganggu pihak lain, tidak hanya melihat kepentingan diri sendiri saja, 

tetapi juga kepentingan pihak lain.3 Dalam Black’s Law Dictionary Iktikad baik 

didefenisikan sebagai: “In or with good faith, honestly, openly and sincerely, 

without deceit or fraud truly, actually, without simulation or pretense.”4   

Sutan Remy Sjahdeini berpendapat bahwa, "Iktikad baik adalah niat 

dari pihak yang satu dalam suatu perjanjian untuk tidak merugikan mitra 

                                                             
1 James Gordley. “Good Faith in Contract Law in Medieval Ius Commune”. Lihat pada 

Ridwan Khairandy, Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak.  Jakarta. FH UI. 2003, hlm. 133. 
2 Ridwan Khairandy, Iktikad Baik dalam... ... ..., Op cit., hlm. 138. 
3 Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan. 

Yogyakarta. FH UII Press. 2014, hlm. 131  
4 Ibid., 
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janjinya maupun tidak merugikan kepentingan umum.”5Artinya adanya sikap 

batin pembuat yang menyadari bahwa tujuan perbuatan dan perbuatannya tidak 

akan merugikan orang lain. Mengenai pembagian asas iktikad baik, diuraikan 

oleh Ridwan Khairandy sebagai berikut: 

Pengertian iktikad baik memiliki 2 (dua) dimensi. Dimensi yang 

pertama adalah dimensi subjektif, yang berarti iktikad baik mengarah kepada 

makna prosedura. Dimensi yang kedua adalah dimensi yang memaknai iktikad 

baik sebagai kerasionalan dan kepaututan atau keadilan.6 

 

Kemudian dijelaskan lebih lanjut oleh Ridwan Khairandy terkait 

dengan fungsi iktikad baik dalam kontrak bahwa:  

"Iktikad baik dalam kontrak memiliki 3 (tiga) fungsi. Pertama, semua 

kontrak harus ditafsirkan dengan iktikad baik. Iktikad juga memiliki fungsi 

menambah suatu kewajiban kontraktual. Selain itu, iktikad baik juga memiliki 

fungsi membatasi dan meniadakan suatu kewajibab kontraktual. Dalam fungsi 

yang pertama, penafsiran kontrak tidak hanya didasarkan kepada apa yang 

secara jelas diperjanjikan atau pada kehendak para pihak, tetapi juga harus 

memperhatikan iktikad baik. Bahkan terhadap kontrak yang sudah jelaspun 

masih dapat ditafsirkan dengan iktikad baik. Dalam fungsinya yang kedua 

berdasarkan iktikad baik, hakim dalam suatu perkara tertentu dapat menambah 

isi perjanjian atau bahkan ketentuan Undang-Undang. Dalam fungsinya yang 

ketiga, manakala hakim dalam suatu perkara tertentu menemukan isi kontrak 

yang bersangkutan sangat bertentangan dengan keadilan atau kepatutan, ia 

dapat mengurangi atau bahkan meniadakan suatu kewajiban kontraktual."7 

 

Iktikad baik seharusnya dimiliki oleh setiap individu sebagai bagian 

dari makhluk sosial yang tidak dapat saling melepaskan diri dari 

ketergantungan sosial terhadap individu lain untuk saling bekerjasama, saling 

menghormati dan menciptakan suasana tenteram bersama-sama. Melepaskan diri 

dari keharusan adanya iktikad baik dalam setiap hubungan dengan masyarakat 

adalah pengingkaran dari kebutuhannya sendiri; kebutuhan akan hidup 

                                                             
5 Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Seimbang bagi Para 

Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia, Jakarta, Institut Bankir Indonesia, 1993, hlm. 112 
6 Ridwan Khairandy, Iktikad Baik dalam... ... ..., Op cit., hlm. 347. 
7 Ibid. Hlm. 348 



95 

 

 
 

bersama, saling menghormati dan saling memenuhi kebutuhan pribadi dan 

sosial. Keberadaan iktikad baik dalam setiap hubungan dengan masyarakat 

memberi arti penting bagi ketertiban masyarakat, iktikad baik sebagai sikap 

batin untuk tidak melukai hak orang lain menjadi jaminan bagi hubungan 

masyarakat yang lebih tertib.  

Menurut Robert S. Summer, bentuk iktikad buruk dalam negosiasi dan 

penyusunan kontrak mencakup negosiasi tanpa maksud yang serius untuk 

mengadakan kontrak, penyalahgunaan keadaan untuk menggagalkan negosiasi, 

mengadakan kontrak tanpa memiliki maksud untuk melaksanakannya, tidak 

menjelaskan fakta material, dan mengambil keuntungan dari lemahnya posisi 

tawar pihak lain dalam kontrak.8 

Berangkat dari beberapa doktrin ahli hukum diatas, penulis akan 

mencoba memulai analisis iktikad tidak baik dalam pendaftaran dan 

penggunaan nama domain internet sebagai berikut: 

 

1. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek 

Pengertian tentang nama domain dikutip oleh Tampubolon Sabartua 

dari Cita Citrawinda Priapantja yang menyatakan:9 “Domain name adalah 

nama suatu situs di internet (computer address). ‘domain name’ bukan 

HAKI, ‘domain name’ tidak dilindungi hukum, tidak seperti hak cipta, paten 

dan merek”. Nama domain dan merek dagang jelas berbeda, nama domain 

bukanlah merek dagang yang mendapat perlindungan hukum melalui 

undang-undang merek.  

                                                             
8 Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak Indonesia... ... ..., Op Cit., hlm 149. 
9 Sabartua Tampubolon, Aspek Hukum Nama… ... ..., Loc. Cit., hlm. 39. 
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Menurut Edmon Makarin dalam buku Hukum dan Internet karya 

Budi Agus Riswandi dijelaskan bahwa terdapat perbedaan yang mendasar 

antara merek dengan nama domain, hal ini dijelaskan dalam bentuk tabel 

seperti berikut:10 

Tabel 2. Perbedaan Nama Domain dengan Merek 

No. Nama Domain Merek 

1. Eksistensinya adalah sebagai 

alamat dan nama dalam sistem 

jaringan komputerisasi dan 

telekomunikasi. 

Eksistensinya adalah berfungsi 

sebagai daya pembeda dalam lingkup 

perdagangan dan industri. 

2. Lebih bersifat sebagai amanat 

yang diberikan oleh masyarakat 

hukum pengguna internet, 

daripada suatu property. 

Lebih bersifat sebagai suatu property 

karena merupakan kreasi intelektual 

manusia yang dimintakan haknya 

kepada negara untuk kepentingan 

industri dan perdagangan. 

3. Asasnya adalah berlaku universal 

yakni first come first serve basis 

Asasnya yang dianut first to file 

principle dan ada yang menganut first 

to use principle. 

4. Tidak ada pemeriksaan subtantif. Harus ada pemeriksaan subtantif 

5. Sepanjang tidak dapat dibuktikan 

beritikad tidak baik (bad faith) 

maka perolehan nama domain 

bukanlah suatu tindak pidana. 

Sepanjang tidak diberikan lisensi oleh 

yang berhak maka penggunaan merek 

adalah pelanggaran. 

Sumber : hukumonline.com 

Walaupun berbeda, bukan berarti tidak ada kaitan antara nama 

domain dengan merek dagang, seperti diungkapkan sebelumnya bahwa ada 

keterkaitan erat antara nama domain dengan merek dagang, mengingat 

keberadaan merek dagang memberi gambaran umum bagi pelanggan akan 

nama domain perusahaan pada saat pelanggan membutuhkan informasi 

produk atau hal lain mengenai perusahaan melalui dunia maya. Menurut 

                                                             
10 Budi Agus Riswandi, Hukum dan Internet... ... ..., Op. Cit., hlm. 152. 
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Sabartua Tampubolon mengenai kemungkinan nama domain menjadi 

merek dagang, bahwa “Adakalanya nama domain dapat menjadi merek 

dagang, apabila pemilik merek dagang kemudian mendaftarkan merek 

dagangnya ke kantor pengelola nama domain sehingga nama merek 

dagangnya tidak bisa didaftarkan lagi oleh orang lain.”11 Pada prakteknya 

merek dagang cenderung menjadi nama domain perusahaan yang sama. Hal 

ini memberi gambaran umum pada masyarakat bahwa nama domain yang 

terdaftar adalah merek dagang yang ada di dunia nyata, sehingga tumbuh 

dalam pandangan publik nama situs menggambarkan merek dagang. Tidak 

dapat dipungkiri bahwa pendaftaran nama domain orang lain atau merek 

dagang terkenal oleh mereka yang tidak memiliki hak atas nama tersebut 

menimbulkan masalah pada praktek dan keberadaannya. 

Setelah melihat penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa terdapat 

persamaan dan perbedaan antara merek dengan nama domain, hukum merek 

di Indonesia pun belum mampu menjangkau keberadaan dari nama domain, 

hal ini dikarenakan terdapat beberapa perbedaan mendasar terkait dengan 

substansi, cara pendaftaran dan fungsi antara nama domain dengan merek. 

Akantetapi keberlakuan hukum merek atas suatu nama domain dapat 

diterapkan apabila suatu nama domain didaftarkan sebagai merek kepada 

Direktorat Jendral Hak atas Kekayaan Intelektual. Adapun nama domain ini 

menurut praktisi HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Kenny Wiston dalam 

diskusi tentang aspek hukum domain name di Jakarta bahwa pemilik merek 

agar segera mendaftarkan nama domain sebagai merek di dalam kelas 38, 

                                                             
11 Sabartua Tampubolon, Aspek Hukum Nama... ... ..., Op. Cit., hlm. 55-56 
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karena penggunaan ketentuan merek dalam menggugat atau menuntut 

cyberquatter lebih menguntungkan. Alasannya, ketentuan hukumnya yang 

lebih jelas, baik itu masalah pidana maupun perdata, serta ganti kerugian 

yang dapat dimintakan.12 

Setelah mengetahui keterkaitan nama domain dengan hukum merek 

diatas, penulis berusaha menemukan kriteria iktikad tidak baik (bad faith) 

yang dijelaskan dalam Undang-Undang Merek pada Pasal 4 yang 

berbunyi:13 

“Merek tidak dapat didaftarkan atas dasar Permohonan yang 

diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik.” 

Demikian iktikad baik tersebut dijelaskan secara lebih rinci didalam 

penjelasan Pasal 4 UUM yang berbunyi:14 

“Pemohon yang beriktikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan 

Mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apa pun untuk 

membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran Merek pihak lain 

demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak 

lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, 

atau menyesatkan konsumen. Contohnya, Merek Dagang A yang 

sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, 

ditiru sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan pada 

pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek Dagang A tersebut. 

Dalam contoh itu sudah terjadi iktikad tidak baik dari peniru karena 

setidak-tidaknya patut diketahui unsur kesengajaannya dalam 

meniru Merek Dagang yang sudah dikenal tersebut.” 

 

Dari penjelasan Pasal diatas dapat diketahui bahwa iktikad tidak baik 

dalam pedaftaran merek termasuk dalam hal ini pendaftaran nama domain 

sebagai merek ini sendiri yaitu adanya suatu upaya untuk membonceng, 

                                                             
12 Hukum Online, Pemilik Merek Disarankan Daftarkan Juga di Kelas 38, edisi Kamis 29 

November 2009, http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol4342/pemilik-merek-disarankan-

daftarkan-juga-di-kelas-38, diakses 7/11/2015 pukul 15.00 WIB. 
13 Pasal 4 UUM 
14 Penjelasan Pasal 4 UUM 
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meniru, menjiplak, ketenaran suatu merek demi suatu kepentingan tertentu, 

yang menimbulkan suatu kerugian bagi pihak pemilik merek atau 

menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan 

konsumen. Oleh karenanya pendaftaran suatu nama domain yang 

sebelumnya telah terdaftar sebagai suatu merek yang memenuhi kriteria 

iktikad tidak baik (bad faith) diatas dalam pendaftaran da penggunaan nama 

domain dapat dilakukan upaya-upaya hukum yang terkait dengan ketentuan 

hukum rezim hukum merek. 

Dari definisi diatas dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa praktek 

pemboncengan, peniruan, penjiplakan, meliputi cara-cara sebagai berikut: 

1. Praktek peniruan merek 

Pengusaha yang beriktikad tidak baik dalam hal persaingan tidak 

jujur dapat berwujud penggunaan upaya-upaya atau ikhtiar-ikhtiar 

mempergunakan merek terkenal (well-known trademark) yang sudah 

ada sehingga merek atas barang atau jasa yang diproduksinya atau 

dipasarkan secara pokoknya sama dengan merek atas barang atau jasa 

yang sudah terkenal (untuk barang-barang atau jasa sejenis) dengan 

maksud menimbulkan kesan kepada khalayak ramai, seakan-akan 

barang atau jasa yang diproduksi atau dipasarkannya itu sama dengan 

produk barang atau jasa yang sudah terkenal. Dalam hal ini dapat 

dicontohkan, bahwa dalam masyarakat sudah dikenal dengan baik sabun 

mandi dengan merek ‘LUX’, kemudian ada pengusaha yang 

memproduksi atau memasarkan sabun mandi dengan merek ‘LAX’. 

Tentunya pengusaha ini berharap bahwa dengan adanya kemiripan 
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tersebut ia dapat memperoleh keuntungan yang besar tanpa 

mengeluarkan biaya besar untuk promosi memperkenalkan produknya 

tersebut. Hal ini karena konsumen dapat terkelabuhi dengan kemiripan 

merek tersebut. Dalam kaitannya dengan nama domain, ketika nama 

domain telah didaftarkan sebagai merek pada kelas 38 tentang 

telekomunikasi, dan dikemudian hari muncul nama domain yang 

memiliki persamaan pada pokoknya dengan suatu merek yang telah 

terdaftar atau terkenal yang dipergunakan dalam perdagangan atau 

promosi barang sejenis. Maka ketentuan hukum merek dapat diterapkan 

kepada pihak peniru merek terdaftar atau terkenal tersebut. Contohnya 

nama domain <kaskus.com> yang telah didaftarkan menjadi merek 

dengan kata “KASKUS” di kelas 25 dan 38. Dikemudian hari muncul 

<kuskus.com>, <kas-kus.co.id>, <kaskos.com> atau domain lain yang 

memiliki kemiripan pada pokoknya yang digunakan dalam lalu lintas 

perdagangan barang atau jasa sejenis, sehingga hal ini menimbulkan 

suatu kebingungan bagi konsumen/pengguna barang atau jasanya. Dari 

kejadian tersebut dapat digambarkan bahwa telah terjadi praktik 

peniruan yang telah nyata sebagai wujud tindakan dengan iktikad tidak 

baik berupa pelanggaran merek terdaftar. 

 

 

2. Praktek pemalsuan merek 

Dalam hal ini persaingan tidak jujur tersebut dilakukan oleh 

pengusaha yang tidak beriktikad baik itu dengan cara memproduksi atau 
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memasarkan barang atau jasa dengan mempergunakan merek yang 

sudah dikenal secara luas di dalam masyarakat yang bukan merupakan 

haknya. Sebagai contoh, seorang pengusaha yang sedang berbelanja ke 

luar negeri membeli produk Cartier, kemudian kembali ke Indonesia 

untuk memproduksi barang-barang tas, dompet yang diberi merek 

Cartier. Dalam hal ini juga, maka pengusaha itu tentunya sangat 

berharap memperoleh keuntungan besar tanpa mengeluarkan biaya 

untuk memperkenalkan merek tersebut kepada masyarakat karena 

merek tersebut sudah dikenal oleh masyarakat dan tampaknya 

pemakaian kata Cartier itu merupakan kekuatan simbolik yang 

memberikan kesan mewah dan bergengsi, sehingga banyak konsumen 

membelinya.15 Dalam kaitannya dengan nama domain, praktek ini dapat 

terjadi ketika nama domain yang terdaftar sebagai merek kemudian 

dipalsukan yaitu dengan cara membuat nama domain dengan suatu 

nama yang sama pada awalannya atau preffixnya akan tetapi berbeda 

pada akhirannya atau suffixnya. Contohnya nama domain kaskus.com 

yang telah didaftarkan menjadi merek dengan kata “KASKUS” di kelas 

25 dan 38, dikemudian hari muncul nama domain <kaskus.co.id>, 

<kaskus.us>, <kaskus.org> atau nama domain lain yang memiliki 

persamaan pada keseluruhan dengan suatu merek terdaftar yang 

digunakan dalam pemasaran barang/jasa sejenis melalui internet, hal ini 

tentunya juga akan menimbulkan kebingungan atau penyesatan terhadap 

pengguna atau konsumen dari merek KASKUS yang telah terdaftar 

                                                             
15 H. OK. Saidin, Aspek Hukum Hak ... ... ..., Op. Ci. hlm 469. 
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sehingga muncul interpretasi bahwa situs tersebut merupakan situs asli 

dari perusahaan KASKUS. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa telah 

terjadi pemalsuan merek terdaftar menggunakan media nama domain 

dengan iktikad tidak baik untuk membonceng, meniru atau menjiplak 

suatu merek yang telah terdaftar. 

Selanjutnya mengenai definisi persaingan usaha tidak sehat (curang) 

adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi 

dan/ atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan melawan 

hukum atau menghambat usaha dari lawan bisnisnya. Hal ini bertujuan 

untuk memelihara pasar kompetitif dari pengaruh kesepakatan dan 

konspirasi yang cenderung mengurangi dan atau menghilangkan 

persaingan. 

Menurut pasal 382 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 

seseorang dapat dikenai sanksi atas tidakan persaingan usaha curang harus 

memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut:16 

1. Perbuatan persaingan curang dilakukan dalam rangka memperluas 

hasil dagang atau perusahaan;  

2. Perusahaan yang diuntungkan karena persaingan usaha curang 

tersebut; 

3. Perbuatan pidana persaingan curang dilakukan dengan cara 

menyesatkan khalayak umum atau orang tertentu;  

4. Akibat dari perbuatan persaiangan curang tersebut menimbulkan 

kerugian bagi konkurennya. 

 

Disamping itu pengertian beriktikad baik juga tidak boleh 

bertentangan dengan syarat-syarat yang ditetapkan Pasal 6 ayat (3) Undang-

Undang Merek 2001 yang berbunyi sebagai berikut:17 

                                                             
16 Pasal 382 bis KUH Pidana 
17 Pasal 6 ayat (3) UUM 
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“Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila 

Merek tersebut:   

a. merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau 

nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas 

persetujuan tertulis dari yang berhak;   

b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, 

bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga 

nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis 

dari pihak yang berwenang;  

c. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel 

resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, 

kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.”   

 

Perbuatan beritikad tidak baik yang merupakan pelanggaran Pasal 6 

Undang-Undang Merek 2001, sebenarnya merupakan tindakan curang 

untuk membonceng merek yang sudah terkenal atau sesuatu yang sudah 

banyak dikenal masyarakat luas, sehingga dengan menggunakan merek 

yang demikian, suatu produk ikut menjadi dikenal di masyarakat. Sudah 

tentu perbuatan ini tidak sesuai dengan etika intelektual yang telah diatur 

dengan undang-undang. Suatu hasil karya orang lain tidak dapat ditiru 

begitu saja, tetapi terlebih dahulu harus dengan izin pemiliknya.18 

Pada bagian ini penulis mencoba memberikan definisi iktikad tidak 

baik ditinjau dari putusan-putusan terkait dengan sengketa merek sebagai 

bahan tambahan untuk mengetahui iktikad tidak baik dalam pendaftaran dan 

penggunaan nama domain yang terkait dengan merek. 

Kasus pertama adalah sengketa merek PRADA antara PREFEL S.A 

melawan Fahmi Babra pada tingkat Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah 

Agung RI, dimana PREFEL S.A., adalah suatu perseroan menurut Undang-

Undang Negara Luxembourg, berkedudukan di 3 Avenue Pasteur, 2311 

                                                             
18 Gatot Supramono, Pendaftaran Merek Berdasarkan UndangUndang Nomor 19 Tahun 

1992, Djambatan, Jakarta, 1996. hlm. 26. 
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Luxembourg dan berkedudukan di C.so Porta Romana 93, 20122 Milano, 

Italy.  Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada, merek dan logo terkenal 

Prada telah terdaftar di Negara asal Penggugat (PREFEL S.A.) yakni Italy 

sejak tahun 1977 dan telah terdaftar pula di berbagai Negara seperti 

Luxemburg, Amerika Serikat, Jepang, Perancis, Jerman dan beberapa 

Negara lainnya di dunia. Dengan demikian Penggugat merasa keberatan 

dengan terdaftarnya merek terkenal PRADA miliknya oleh pihak lain yakni 

Fahmi Babra dengan nomor register 328996 dan 329217 di Dir.Jen. HaKI 

cq. Direktorat Merek. Dari peristiwa tersebut jelas mengakibatkan kerugian 

yang sangat besar baik secara materiil maupun immateriil bagi pihak 

PREFEL S.A., selain itu konsumen juga merasa dirugikan dengan barang-

barang berlabel “PRADA” tiruan yang telah beredar dipasaran. Berikut 

adalah petikan dari pertimbangan dan amar putusan dari Majelis Hakim: 

“Majelis P.K dari Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili 

perkara perdata Niaga dalam Peninjauan Kembali tersebut, didalam 

putusannya menilai bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh: 

pemohon Peninjauan Kembali (PREFEL S.A)” adalah dapat dibenarkan, 

dengan pertimbangan Hukumnya yang intisarinya sebagai berikut:  

1. Bahwa alasan-alasan yang disertai bukti-bukti baru (novum) yang 

diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut dapat dibenarkan, 

karena itu Mahkamah Agung membenarkan bahwa Merek PRADA S.A. 

milik Pemohon Peninjauan Kembali adalah merek terkenal yang telah 

terdaftar diberbagai Negara. Baik di Negara-negara Eropa, ASEAN, 

Asia, Asia Pasifik, Afrika, Amerika Serikat selalu terdapat Toko Prada, 

yang menjual barang-barang Merek PRADA, sehingga penggunaan 

Merek PRADA oleh Termohon Peninjauan Kembali menunjukkan 

adanya itikad tidak baik. Selain itu Pemohon Peninjauan Kembali telah 

menggunakan Merek Prada dan Logonya sejak tahun 1913 membuktikan 

pemakaian yang telah begitu lama, serta memiliki pemasaran dan 

peredaran/distribusi produk barang-barang PRADA dengan jangkauan 

yang luas diberbagai negara di dunia, dan merek Pemohon Peninjauan 

Kembali memiliki reputasi merek yang berkwalitas. Selanjutnya 

Termohon Peninjauan Kembali yang telah mendaftarkan Merek dan 

Logo PRADA terdaftar No. 328996 dan No. 329217 untuk jenis barang 

baju, celana, pakaian dalam pria/wanita, rok, blouse, pakaian olah raga, 
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kaos kaki, celana jeans, jaket, sepatu, sandal, ikat pinggang, kulit, kulit 

imitasi, tas, dompet, koper dan lain-lain yang termasuk dalam Kelas 18 

dan 25, menurut Mahkamah Agung bahwa pendaftaran Merek dan Logo 

PRADA terdaftar No. 328996 dan No. 329217 atas nama Termohon 

Peninjauan Kembali jelas-jelas mempunyai persamaan pada pokoknya 

dengan merek dan logo terkenal PRADA sebagai merek dagang yang 

merupakan milik Pemohon Peninjauan Kembali, yang telah didaftar 

diberbagai Negara di dunia sehingga pendaftaran Merek dan Logo 

PRADA No. 328996 dan No. 329217 oleh Termohon Peninjauan 

Kembali dapat dinyatakan telah membonceng ketenaran dari merek dan 

logo terkenal PRADA milik Pemohon Peninjauan Kembali;  

2. Bahwa berdasarkan putusan tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia 

No.150 K/Pdt/1984 menyebutkan: “terhadap pendaftaran/pemakai 

merek yang sama, baik bentuk huruf maupun tulisannya sama dengan 

merek milik orang lain dikwalifisir sebagai pendaftaran yang beritikad 

tidak baik”. Menurut Mahkamah Agung bahwa alasan-alasan yang 

diajukan Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana yang dimaksud 

dalam Pasal 67 s/d f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana 

yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 

2004 telah terpenuhi;  

3. Bahwa alasan-alasan inipun dapat dibenarkan, karena judex facti telah 

salah menerapkan hukum dan tidak menerapkan ketentuan sebagaimana 

mestinya sehingga terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu 

kekeliruan nyata. Pengadilan Negeri salah menerapkan hukum yang 

menyatakan Merek PRADA S.A tidak terkenal, karena bertentangan 

dengan kenyataan. Di Indonesia konsumen sangat mengenal PRADA 

sebagai barang dengan merek terkenal dari Itali, dan barang-barang 

tersebut dapat ditemukan di toko-toko PRADA asli;  

4. Bahwa judex facti juga tidak mempertimbangkan adanya itikad tidak 

baik (bad faith) dari Termohon Peninjauan Kembali pada saat 

mengajukan permintaan pendaftaran merek PRADA & LOGO, milik 

Pemohon Peninjauan Kembali yang didaftarkan di Kantor Turut 

Termohon Peninjauan Kembali, sebagaimana terdaftar di daftar umum 

merek No. 328996 untuk kelas barang 25 dan No. 329217 untuk kelas 

18. Seharusnya judex facti mempertimbangkan bahwa merek hanya 

dapat didaftarkan atas permintaan yang diajukan pemilik merek yang 

beritikad baik.  

•  Berdasarkan atas pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis 

“Mahkamah Agung Dalam Peninjauan Kembali” No. 274 PK/Pdt/2003 

memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:    

 MENGADILI:  

▪  Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon 

Peninjauan Kembali: PRADA S.A. dahulu dikenal dengan nama 

PRADA S.A. tersebut;  
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▪  Membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 2413 K/Pdt/1999 tanggal 

26 April 2001 dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 

200/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Pst. tanggal 8 Januari 1999.  

MENGADILI KEMBALI:  

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;  

2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik merek dan logo terkenal Prada 

di Indonesia;  

3. Menyatakan pendaftaran merek dan logo Prada terdaftar No. 328996 dan 

No. 329217 atas nama Tergugat I mempunyai persamaan pada pokoknya 

dengan merek dan logo terkenal Prada milik Penggugat;  

4. Membatalkan pendaftaran merek dan logo Prada terdaftar No. 328996 

dan No. 329217 atas nama Tergugat I dari Daftar Umum Merek;  

5. Memerintahkan Tergugat II untuk tunduk dan taat pada putusan 

Pengadilan dengan mencatat pembatalan merek dan logo Prada terdaftar 

No. 328996 dan No. 329217 atas nama Tergugat I dari Daftar Umum 

Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek. 

 

Abstrak Hukum yang dapat diangkat dari Putusan Mahkamah Agung 

tersebut diatas dapat diambil suatu definisi iktikad tidak baik yaitu:  

“Itikad tidak baik” dari pendaftar merek dinilai terbukti bilamana Pendaftar 

merek tersebut dilandasi oleh niat yang tidak jujur hati untuk meniru, 

menjiplak atau membonceng ketenaran merek milik Pihak lain atau dapat 

berakibat mengecoh atau menyesatkan para konsumen, terlebih lagi bila 

Merek tersebut merupakan Nama Badan Hukum Pihak lain yang ditirunya 

tersebut. Putusan dari kasus tersebut juga sejalan dengan Yurisprudensi 

Tetap Mahkamah Agung R.I. No. 370 K/Sip/1983, tanggal 19 Juli 1984 

tentang sengketa merek “Dunhill”, antara Alfred Dunhill Limited melawan 

Lilien Sutan, yang inti pertimbangan hukumnya adalah sebagai berikut:  

“Pemakaian dan peniruan merek terkenal orang lain harus dikualifikasi 

sebagai pemakai yang beritikad tidak baik, karena itu tidak patut diberi 

perlindungan hukum”.   



107 

 

 
 

Selain putusan diatas, dapat ditemukan pula definisi dari iktikad 

tidak baik dalam putusan Mahkamah Agung ditingkat Peninjauan Kembali 

No.03/PK/N/HaKI/2006 dalam sengketa merek Claudia antara PT. 

Perusahaan Dagang Tempo melawan Endang Suganda/ Claudia Cosmetics. 

Kasus tersebut pada dasarnya ditengarai oleh pendaftaran merek Claudia 

oleh Endang Suganda yang digunakan dalam perdagangan barang kosmetik, 

akantetapi tidak semua jenis barang yang ia daftarkan digunakan secara 

keseluruhan dalam kegiatan perdagangan barang. Terdapat beberapa produk 

yang didaftarkan ternyata tidak lagi diperdagangkan oleh Endang Suganda 

selama lebih dari 3 tahun. Beradasarkan Pasal 61 ayat (2) huruf a yang 

menyebutkan bahwa:  

“Penghapusan pendaftaran Merek atas prakarsa Direktorat 

Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dapat dilakukan jika merek tidak 

digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang 

dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali 

apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal Hak 

Kekayaan Intelektual ”. 

 

Dari pasal tersebut hakim yang memberikan putusan yang 

mendasarkan atas suatu “Itikad tidak baik” didalam pendaftar merek tidak 

hanya dapat dinilai dari segi kepemilikannya saja tetapi juga dari segi 

penggunaan merek tersebut. Suatu merek, meskipun telah didaftarkan 

dengan itikad baik namun bila merek tersebut akhirnya tidak digunakan 

selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, maka terhadap merek tersebut dapat 

diajukan gugatan pembatalan dengan dasar itikad tidak baik oleh si pemilik 

merek terdaftar. 
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Didalam putusan No. 1269 L/Pdt/1984 tanggal 15 Januari 1986,19 

putusan No. 220 PK/Perd/1981 tanggal 16 Desember 198620 dan putusan 

No. 1272 K/Pdt/1984 tanggal 15 Januari 1987,21 Mahkamah Agung 

berpendapat pemilik merek yang beritikat tidak baik karena telah 

menggunakan merek yang terbukti sama pada pokoknya atau sama pada 

keseluruhannya dengan merek pihak lawannya. Disitu telah terjadi peniruan 

merek yang sah milik orang lain.22 

Pendaftaran nama domain sebagai merek ini sangat berguna apabila 

suatu nama domain yang digunakan sebagai suatu website, yang kemudian 

dikelola oleh pihak ketiga (misal penyedia layanan jasa pembuatan website) 

atau mantan pegawai suatu perusahaan melakukan suatu tindakan-tindakan 

yang merugikan, atau tindakan yang menimbulkan kondisi persaingan 

curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen dengan menggunakan 

nama domain suatu perusahaan yang berada dibawah penguasaannya. 

Selain itu hal ini juga menghindari pencurian nama domain yang 

sebelumnya berada dibawah penguasaan pemilik sah nya, baik karena 

pemiliknya terlambat melakukan perpanjangan nama domain ataupun dicuri 

(domain hijacking) yang kemudian dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan 

yang merugikan pemilik merek khususnya dalam usahanya. 

Inti dari iktikad tidak baik dari penjelasan diatas adalah, kriteria 

iktikad tidak baik miliki 2 dimensi yaitu pertama ketika merek didaftarkan 

                                                             
19 Mahkamah Agung RI, Yurisprudensi Indonesia, PT Ichtiar Baru-Van Hoeven, Jakarta, 

1989, hlm. 19 dan 20. 
20 Ibid., hlm. 104. 
21 Ibid 
22 Gatot Supramono, Pendaftaran Merek... ... ..., Op.Cit., hlm. 26. 
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dan/atau digunakan sebagai merek dengan iktikad tidak baik berupa 

peniruan atau pemalsuan guna membonceng ketenaran atas suatu merek 

terkenal atau terdaftar untuk perdagangan barang atau jasa sejenis yang 

menimbulkan suatu kerugian, persaingan usaha curang dan penyesatan. 

Kemudian kriteria kedua adalah ketika merek digunakan tidak sesuai 

dengan kelas barang atau jasa yang dimohonkan, atau tidak dipergunakan 

selama 3 (tiga) tahun berturut turut dari pendaftarannya atau dari terakhir 

erek tersebut dipergunakan dalam aktifitas perdagangannya barang atau 

jasa. 

 

2. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik 

Di Indonesia, perlindungan nama domain diatur dalam UU ITE, 

yang menerangkan tentang hak atas nama domain diatur pada Pasal 23 ayat 

(1), yang berbunyi:23 

“setiap penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau 

masyarakat berhak memiliki nama domain berdasarkan prinsip 

pendaftar pertama” 

 

Pasal ini memberi penjelasan bahwa adanya perlindungan hukum 

yang dijamin oleh UU ITE bagi seseorang terhadap hak atas nama domain 

melalui mekanisme pendaftaran yang menggunakan prinsip “First come 

first served”. Dimana pihak yang pertama  kali mendaftarkanlah yang 

memiliki hak atas pemilikan nama domain. Akantetapi selain prinsip 

pendaftar pertama diatas juga diatur prinsip-prinsip lain pula dalam proses 

                                                             
23 Pasal 23 (1) UU ITE 
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pendaftaran dan penggunaan nama domain, yaitu antara lain prinsip iktikad 

baik, persaingan usaha secara sehat dan tidak melanggar hak orang lain. 

Sehingga prevensi atau kemungkikan terjadinya pelanggaran dalam 

pendaftaran dan penggunaan nama domain dapat dicegah dan diselesaikan. 

Pasal 23 ayat (2) UU ITE yang berbunyi:24
 

“Pemilikan dan penggunaan nama domain yang sebagaimana di 

atur dalam ayat (1) harus didasarkan pada itikad baik, tidak 

melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan, tidak 

melanggar hak orang lain” 

Ayat (2) pada pasal ini memberikan penjelasan agar supaya 

kebebasan orang untuk mendaftarkan suatu nama domain tidak menegasi 

hak orang lain atas pendaftaran dan penggunaan nama domain. Adapun 

terkait dengan definisi maupun kriteria dari iktikad baik maupun iktikad 

tidak baik (bad faith) sebagai landasan pembatasan dalam suatu 

pendaftaran dan penggunaan nama domain tidak dijelaskan didalam 

penjelasan pasalnya secara langsung. Sedangkan hal ini sangat penting 

bagi pihak pemegang nama domain mapun pihak yang merasa dirugikan 

atas pengunaan nama domain untuk mengetahui sejauh mana perbuatan 

yang dilakukann maupun dialaminya merupakan suatu perbatan yang 

dilindungi oleh hukum. 

Kemudian, pada Pasal 23 ayat (3) UU ITE yang berbunyi:25
 

“Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, atau 

masyarakat yang dirugikan karena penggunaan Nama Domain 

secara tanpa hak oleh Orang lain, berhak mengajukan gugatan 

pembatalan Nama Domain dimaksud.” 

 

                                                             
24 Pasal 23 (2) UU ITE 
25 Pasal 23 ayat (3) UU ITE 
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Dari bunyi pasal tersebut dapat diketahui bahwa negara, orang, 

badan usaha, atau masyarakat yang dirugikan karena penggunaan nama 

domain secara tanpa hak oleh orang lain, berhak mengajukan gugatan 

pembatan nama domain. Hal ini memberikan jaminan hukum 

bahwasannya penggunaan nama domain secara tanpa hak dapat 

dimintakan pertanggungjawaban hukum berupa pembatalan nama domain 

oleh pihak yang dirugikan.  

Walaupun secara langsung penjelasan mengenai iktikad baik tidak 

dijelaskan, akan tetapi dari penjelasan pasal tersebut dapat ditemukan 

secara implisit berupa kriteria atau tindakan apa saja yang mengindikasikan 

adanya suatu iktikad tidak baik (bad faith) yang dijelaskan dalam 

penjelasan pasal sebagai berikut:26 

“Ayat (2) Yang dimaksud dengan “melanggar hak Orang lain”, 

misalnya melanggar merek terdaftar, nama badan hukum 

terdaftar, nama Orang terkenal, dan nama sejenisnya yang pada 

intinya merugikan Orang lain.”  

“Ayat (3) Yang dimaksud dengan “penggunaan Nama Domain 

secara tanpa hak” adalah pendaftaran dan penggunaan Nama 

Domain yang semata-mata ditujukan untuk menghalangi atau 

menghambat Orang lain untuk menggunakan nama yang intuitif 

dengan keberadaan nama dirinya atau nama produknya, atau 

untuk mendompleng reputasi Orang yang sudah terkenal atau 

ternama, atau untuk menyesatkan konsumen.” 

 

Dari penjelasan diatas dapat ditarik suatu konsep mengenai iktikad 

tidak baik dalam pendaftaran dan penggunaan nama domain terbagi 

menjadi 2 (dua) kriteria yaitu:  

Pertama, peendaftaran dan penggunaan nama domain secara 

“melanggar hak orang lain” dimana seseorang tidak diperbolehkan untuk 

                                                             
26 Lihat Penjelasan Pasal 23 ayat (1) dan (2) UU ITE. 
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mendaftarkan nama domain yang telah terdaftar sebagai merek milik orang 

lain, nama suatu badan hukum terdaftar milik orang lain, nama-nama orang 

terkenal, dan nama sejenisnya yang merugikan oranglain.  

Dari kriteria pertama ini didapat diketahui bahwa UU ITE sebagai 

payung hukum bagi nama domain di Indonesia memberikan perlindungan 

bagi pemilik Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) berupa merek yang 

terdaftar di Direktorat Jenderal HaKI. Adapun bentuk-bentuk yang 

dimungkinkan didaftarkan sebagai merek dapat dilihat dengan mengacu 

pada Pasal 1 ayat (1) UUM yang berbunyi:27 

1. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-

huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-

unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam 

kegiatan perdagangan barang atau jasa. 

 

Dari pasal diatas dapat diketahui merek terdaftar yang dimaksud 

dalam penjelasan Pasal 23 UU ITE dapat berupa nama orang terkenal, 

nama badan hukum, suatu kata yang menyerupai nama atau singkatan 

nama/inisial, nama negara atau nama lembaga nasional serta nama 

lembaga internasional atau nama-nama lain yang dapat didaftarkan sebagai 

merek dan tidak bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) UUM. 

Selain merek terdaftar dalam bagian pertama ini, Undang-Undang 

ITE juga memberikan perlindungan hukum bagi nama-nama lain “non-

merek” antaralain nama badan hukum yang terdaftar dalam Direktorat 

Jenderal Administrasi Umum (AHU) baik berupa badan hukum publik 

(public rechtsperson) seperti pemerintah daerah, pertamina, dan lain-lain 

                                                             
27 Pasal 1 ayat (1) UUM 
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dan badan hukum privat (private rechtsperson) seperti koperasi, Perseroan 

Terbatas (PT), partai politik dan lainnya serta nama-nama orang terkenal 

yang dibuktikan dengan pencacatan namanya pada Kantor Catatan Sipil 

(KCS) dan bukti lain atas kepopuleran dirinya baik dalam skala nasional 

maupun internasional. Selain nama Badan Hukum dan nama orang 

terkenal, pasal tersebut diatas juga memberikan perlindungan bagi nama-

nama lain diluar nama merek terdaftar, nama badan hukum dan nama orang 

terkenal yang pada dasarnya mengalami kerugian akibat dari pendaftaran 

dan penggunaan nama domain secara melanggar hak. Hal ini tentunya 

menjadi hal yang positif bagi nama nama badan usaha diluar badan hukum 

seperti persekutuan perdata (maatschap) berupa Persekutuan Komanditer 

(CV) maupun Persekutuan Firma maupun nama-nama orang biasa, nama 

negara, nama indikasi geografis maupun nama-nama lain yang digunakan 

sebagai nama domain dan menimbulkan suatu kerugian. Hal-hal tersebut 

diatas merupakan penjabaran kriteria pertama atas pendaftaran dan 

penggunaan nama domain dengan iktikad tidak baik (bad faith), kriteria ini 

dapat digunakan sebagai upaya pencegahan/preventif atas penggunaan 

nama domain dengan iktikad tidak baik ketika suatu nama domain hendak 

didaftarkan dengan indikasi-indikasi melanggar merek, nama orang 

terkenal, nama badan hukum terdaftar maupun nama lain sejenis. 

Kriteria pertama ini tidak dilakukan dengan cara memeriksa nama 

domain yang hendak didaftarkan dengan cara melakukan verfikasi kepada 

Direktorat Jenderal HaKI, atapun AHU, atau instansi lainnya. Akan tetapi 

pendaftar nama domain harus mampu membuktikan bahwa dialah orang 
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yang berhak atas nama domain tersebut dengan cara menyertakan alas hak 

baik berupa sertifikat merek, paten, akta pendirian organisasi atau badan 

hukum, atau alas hak lainnya. Selain itu alas hak yang diajukan tersebut 

harus memiliki relevansi dengan nama domain yang akan didaftarkan. 

Kedua, adalah “penggunaan secara tanpa hak” bahwa seseorang 

tidak diperbolehkan mendaftarkan nama domain dengan tujuan untuk 

menghalangi atau menghambat pihak lain menggunakan nama domain 

yang intuitif atas namanya atau produknya, atau dengan tujuan untuk 

mendompleng reputasi orang terkenal, dan juga menyesatkan konsumen. 

Pada kriteria kedua ini lebih menekankan terhadap perlindungan hukum 

ketika nama domain sudah berhasil/lolos didaftarkan sebagai hak oleh 

seseorang yang pada dasarnya menguasai nama domain tersebut tanpa hak 

guna suatu kepentingan tertentu yang merugikan pihak lain. Sehingga hal 

ini dapat dijadikan dasar untuk melakukan gugatan pembatalan nama 

domain dengan dasar iktikad tidak baik berupa penggunaan nama domain 

tanpa hak seperti yang dijelaskan dalam Pasal 23 ayat (30) UU ITE. 

Di Indonesia sendiri sejak disahkannya UU ITE pada tahun 2008 

belum pernah digunakan sebagai dasar hukum oleh pengadilan untuk 

menyelesaikan nama domain. Hal ini ditengarai karena telah disahkannya 

lembaga khusus yang mengelola nama domain di Indonesia yaitu 

Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) yang juga 

menawarkan suatu mekanisme penyelesaian sengeketa nama domain 

diluar pengadilan yang relatif mudah, cepat dan murah karena 

diselenggarakan tanpa mememerlukan tatap muka langsung antar para 
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pihak (secara online). Oleh karena itu penulis berusaha untuk menganalisis 

kriteria iktikad tidak baik dalam pendaftaran dan penggunaan nama 

domain diatas dengan menggunakan pendekatan analogi kasus. Berikut ini 

merupakan beberapa contoh kasus yang akan digunakan untuk 

mengidentifikasi adanya iktikad tidak baik dalam pendaftaran dan 

penggunaan nama domain. 

Contoh Kasus 1: "CV. Lumayan" berdiri pada 11 Mei 2010 di 

Yogyakarta, dan memiliki produk Kripik Tempe. Ada "CV. Lumayan" 

yang lain berdiri 11 Agustus 2011 di Kediri, juga memiliki produk Kripik 

Tempe. Masing-masing produk dari kedua CV tersebut belum didaftarkan 

di Departemen Hukum dan HAM (yaitu pada Direktorat Jenderal Hak 

Kekayaan Intelektual dibidang merek). 

Pada tanggal 25 Agustus 2011 CV Lumayan yang berada di Kediri 

membeli domain "lumayan.co.id", pada tanggal itu juga domain 

lumayan.co.id tersebut menjadi milik CV. Lumayan yang berada di Kediri. 

Satu bulan kemudian, CV. Lumayan yang berada di Yogyakarta hendak 

membeli domain "lumayan.co.id", sungguh kecewanya ketika mendapati 

nama domain "lumayan.co.id" telah dimiliki oleh orang lain yakni CV 

Lumayan yang berada di Kediri. 

Dari kasus diatas dapatkah pendaftaran nama domain 

“lumayan.co.id” oleh CV. Lumayan Kediri dikategorikan sebagai suatu 

pelanggaran atas iktikad tidak baik (bad faith) dalam pendaftaran dan 

penggunaan nama domain menurut UU ITE? Tentunya setelah diketahui 2 

kriteria iktikad tidak baik dalam penjelasannya sebelumnya dapat 
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dianalisis sebagai berikut. Kriteria pertama adalah “melanggar hak orang 

lain”, dimana kriteria tersebut menjelaskan bahwa pendaftaran dan 

penggunaan nama domain tidak boleh melanggar hak orang lain baik 

berupa penggunaan nama domain yang telah telah terdaftar sebagai merek 

pada Dirjen HaKI oleh pihak lain tanpa seizin pemiliknya, menggunakan 

nama orang terkenal tanpa seizin pemiliknya, maupun nama lain yang 

menimbulkan kerugian. Apabila dilihat dari kriteria pertama maka disini 

tidak ditemukan hak yang dimiliki orang lain yang dilanggar oleh CV. 

Lumayan asal Kediri atas pendaftaran “lumayan.co.id” alasanya adalah 

tidak ada hak merek, hak nama orang terkenal maupun nama lain yang 

dilanggar oleh CV. Lumayan kediri. Hal ini karena pada prinsipnya 

pendaftaran nama domain memiliki asas “first come first serve” atau siapa 

cepat dia dapat, hal ini tentunya memberikan perlindungan hukum bagi 

pendaftar pertama yang mendaftarkan nama domain dengan tidak 

melanggar hak-hak milik orang lain seperti yang telah disebutkan dalam 

penjelasan Pasal 23 ayat (2) UU ITE. Kelemahannya ada pada regulasi 

pemerintah yang mengijinkan kesamaan nama CV diperbolehkan, kecuali 

PT yang tidak boleh ada nama PT lain yang sama. 

Contoh kasus 2: "CV. Lumayan" berdiri pada 11 Mei 2010 di 

Yogyakarta, dan memiliki produk Kripik Tempe, akan tetapi produk 

keripik tempenya belum didaftarkan di Departemen Hukum dan HAM 

(yaitu pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual “Dirjen HKI”). 

Ada "CV. Lumayan" yang lain berdiri 11 Agustus 2011 di Kediri, 

juga memiliki produk Kripik Tempe. Kemudian pada tanggal 11 
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September 2010 CV Lumayan yang berada di Yogyakarta terlebih dahulu 

mendaftarkan nama domain "lumayan.co.id" ketimbang CV Lumayan 

yang berada di Kediri. Akan tetapi pada 11 Januari 2012 produk keripik 

tempenya telah terdaftar di Departemen Hukum dan HAM (yaitu pada 

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual “Dirjen HKI” dengan merek 

"LUMAYAN". 

Dari kasus kedua diatas, dapatkah pendaftaran nama domain 

“lumayan.co.id”oleh CV. Lumayan dari Yogyakarta dikategorikan sebagai 

peendaftaran dan penggunaan nama domain dengan iktikad tidak baik 

karena melanggar hak orang lain yaitu merek terdaftar milik CV. Lumayan 

dari Kediri? Analisis pertama adalah memasukkan kejadian tersebut pada 

kriteria iktikad tidak baik pertama dalam UU ITE yaitu “melanggar hak 

orang lain” dimana pada kasus tersebut tidak ditemukan hak orang lain 

yang dilanggar baik berupa merek terdaftar, nama badan hukum terdaftar 

maupun nama lain yang menimbulkan kerugian, hal ini karena pada saat 

pendaftaran nama domain “lumayan.co.id” oleh CV. Lumayan dari 

Yogyakarta dilakukan sebelum merek “lumayan” yang kemudian terdaftar 

dan dimiliki oleh CV. Lumayan dari Kediri terdaftar pada Dirjen HaKI. 

Dalam hukum nama domain istilah ini juga disebut juga sebagai “PRE 

DATE” dimana suatu merek muncul belakangan setelah nama domain 

yang sama dengan merek tersebut didaftarkan. Hal ini dapat/dimungkinkan 

berayun menjadi iktikad tidak baik ketika penggunaan nama domain yang 

sebelumnya telah ada digunakan untuk aktifitas dengan tujuan untuk 

mendompleng reputasi atas suatu nama atau merek terkenal, dan/atau 



118 

 

 
 

menyesatkan konsumen. Hal tersebut tentunya akan masuk terhadap 

kriteria kedua dari iktikad tidak baik dalam UU ITE yaitu “pendaftaran dan 

penggunaan nama domain tanpa hak”, sehingga hal tersebut dapat 

dikategorikan sebagai suatu iktikad tidak baik (bad faith).  

Selanjutnya untuk mengetahui iktikad tidak baik lebih detail, 

penulis mencoba mencari kriteria iktikad tidak baik didalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem 

Transaksi Elektronik (PSTE), akantetapi pengertian maupun kriteria dari 

iktikad baik maupun iktikad tidak baik (bad faith) juga tidak dapat 

ditemukan secara langsung. Adapun penyebutan mengenai iktikad baik 

terkait dengan nama domain hanya ditemui dalam Pasal 77 ayat (1) dan (2) 

yang berbunyi:28 

(1) Pendaftaran Nama Domain dilaksanakan berdasarkan prinsip 

pendaftar pertama. 

(2) Nama Domain yang didaftarkan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) harus memenuhi persyaratan:  

a.  sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;  

b.  kepatutan yang berlaku dalam masyarakat; dan 

c.  iktikad baik. 

 

Dimana dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan “Pasal 77 

Cukup jelas.” Sehingga tidak dapat ditemukan lebih lanjut kriteria dari 

iktikad tidak baik (bad faith) yang ingin dicari dalam penelitian ini. Adapun 

merujuk dari kententuan pasal-pasal selanjutnya didalam Peraturan 

Pemerintah tersebut, maka akan ditemukan ketentuan lebih lanjut terkait 

siapa yang disebut dengan registri dan wewenangnya dalam Pasal 78 sampai 

83. Selanjutnya Peraturan Pemerintah tersebut menunjuk kembali 

                                                             
28 Pasal 77 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang PSTE 
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kewenangan terkait dengan pengaturan atas nama domain ini kepada 

Menteri Komunikasi dan Informasi dalam suatu Peraturan Menteri yang 

pada saat ini telah diterbitkan dengan Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 

2013 tentang Pengelolaan Nama Domain. 

Melihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2013 pada 

Pasal 10, dijelaskan terkait dengan tugas dari registri yang berbunyi: 

“Registri Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia memiliki tugas:  

a. merumuskan kebijakan di bidang pengelolaan Nama Domain 

Tingkat Tinggi Indonesia paling sedikit memuat:   

1. ketentuan Nama Domain yang dipublikasikan; dan  

2. daftar Nama Domain yang dibatasi, atas pertimbangan 

ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan yang 

berlaku dalam masyarakat, dan iktikad baik.  

b. menyiapkan, mengoperasikan, dan memelihara infrastruktur 

yang dibutuhkan serta menyediakan sistem elektronik untuk 

pengelolaan Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia;   

c. menyelenggarakan pendaftaran Nama Domain Tingkat Tinggi 

Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan, kepatutan yang berlaku dalam masyarakat, dan 

prinsip kehati-hatian;  

d. melaksanakan seleksi Registrar Nama Domain;  

e. memberikan peringatan kepada Registrar Nama Domain jika 

terindikasi melakukan pelanggaran;  

f. mencabut hak operasional Registrar Nama Domain jika 

terbukti melakukan pelanggaran; dan  

g. melakukan pengawasan operasional dan teknis Registrar Nama 

Domain.” 

 

Dilihat dari uraian pasal tersebut diatas dapat diketahui 

bahwasannya pemerintah mendelegasikan kewenangannya kepada registri 

untuk menjalankan tugasnya salah satunya adalah merumuskan suatu 

kebijakan dibidang pengelolan nama domain. Selain itu telah ditetapkan 

pula PANDI sebagai satu-satunya di Indonesia berdasarkan Keputusan 

Menteri Nomor 806 Tahun 2014 tentang Pentapan PANDI sebagai registri 

domain di Indonesia. Sehingga penulis mencoba untuk menggali kembali 
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kriteria-kriteria iktikad baik dengan mengkaji lebih dalam pada Kebijakan 

PANDI dipembahasan selanjutnya. 

 

3. Menurut Kebijakan Pengelola Nama Domain Internet Indonesia 

(PANDI) 

Di Indonesia, rezim pengelolaan nama domain berasal dari delegasi 

ICANN kepada Pemerintah Indonesia yaitu Direktorat Jendral Aplikasi 

Telematika Kementerian Komunikasi dan Informasi RI untuk mengelola 

administrasi Indonesia Country Code Top-Level Domain (ccTLD.id). Pada 

tanggal 29 Juni 2007, pemerintah melalui Departemen Komunikasi dan 

Informatika RI secara resmi menyerahkan pengelolaan seluruh domain 

internet Indonesia kepada PANDI.29 

Dalam proses terkait pencegahan pelanggaran terkait nama domain, 

PANDI sejak tanggal 20 Januari 2014 membuka 4 (empat) tahapan dalam 

pendaftaran domain ccTLD .ID yaitu:30 

a) Periode Sunrise. (dibuka pendaftaran secara tertutup khusus bagi 

instansi pemerintah) 

b) Periode Grandfather. (dibuka untuk pendaftaran bagi pemegang merek 

terdaftar atau sedang dalam proses pendaftaran) 

c) Periode Landrush. (dibuka sebagai periode kedua atau perpanjangan 

bagi pihak pemegang maupun sedang memproses hak atas merek yang 

belum sempat mendaftar pada periode pertama/ Grandfather) 

d) Periode General Availability. (dibuka secara umum bagi seluruh warga 

negara Indonesia, baik perorangan maupun badan hukum lainnya) 

                                                             
29 PANDI, Berita Acara Penyerahan Pengelolaan Domain.id no.BA-

43/DJAT/MKOMINFO/6/2007, http://pandi.or.id/index.php/tentang-pandi/sejarah-pandi diakses 

pada Rabu 4/11/2015 pukul 04.00 WIB. 
30 Wicak Hidayat, Ini Dia, Domain.id Termahal di Indonesia (Online), 

www.tekno.kompas.com/read/201408/16/11050087/Ini.Dia.Domain.id.Termahal.di.Indonesia 

diakses pada Minggu, 1/11/2015 pukul 20.00 WIB 
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Dengan menerapkan syarat-syarat administrasi yang telah 

ditentutkan dalam kebijakan pendaftaran nama domain versi 5.0 antara lain: 

a) KTP Republik Indonesia  

b) SIUP/TDP/AKTA/ Surat Ijin yang setara, hanya untuk pendaftar 

nonpersonal berbentuk badan usaha, entitas, atau sejenisnya.   

c) Apabila Pendaftar adalah Instansi Penyelenggara Negara, maka 

pendaftaran Nama Domain mengikuti Ketetapan Menteri yang 

membidangi Komunikasi dan Informatika 

 

Selain domain ccTLD .ID, PANDI juga menerapkan suatu kebijakan 

khusus untuk domain ccSLD (country code Second Level Domain) dengan 

pemberian syarat-syarat tertentu untuk menjamin perlindungan hukum bagi 

calon pemilik domain dan pihak ketiga dengan menerapkan persyaratan 

sebagai berikut:31 

Tabel 3. Persyaratan Pendaftaran Nama Domain Indonesia 

Nama Second Level Domain ID Persyaratan 

.AC.ID diperuntukkan bagi (akademik, 

universitas, perguruan tinggi dan 

sejenisnya 

 KTP Republik Indonesia 

 Surat Keterangan Rektor atau 

Pimpinan Lembaga 

 SK Pendirian Lembaga dari 

Kementerian/Lembaga yang 

berwenang sesuai Peraturan 

perundang-undangan 

.CO.ID (komersial, badan usaha dan 

sejenisnya ) 

 KTP Republik Indonesia 

 SIUP/TDP/AKTA (cover dan hal 

1)/ Surat Izin yang setara 

 Sertifikat Merek (bila ada) 

.NET.ID diperuntukkan bagi (penyedia 

jasa telekomunikasi yang berlisensi ) 

 KTP Republik Indonesia 

 Surat Izin Prinsip/Penyelenggaraan 

Usaha Bidang Telekomunikasi 

yang diterbitkan oleh Kementerian 

yang membidangi komunikasi dan 

informatika 

.WEB.ID (pribadi atau komunitas )  KTP Republik Indonesia 

                                                             
31 Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI), Biaya dan Persyaratan, 

http://www.pandi.id/content/biaya-dan-pesyaratan, diakses pada 05/11/2015 pukul 22.00 WIB. 
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.SCH.ID (sekolah)  KTP Republik Indonesia 

 SK Pendirian Lembaga dari 

Kementerian atau SKPD terkait 

 Surat Keterangan Kepala Sekolah 

atau Pimpinan Lembaga 

.OR.ID (organisasi)  KTP Republik Indonesia 

 Akta Notaris atau Surat Keterangan 

dari organisasi yang bersangkutan 

.BIZ.ID (perusahaan skala mikro, kecil 

dan menengah) 
 KTP Republik Indonesia 

.MY.ID (personal)  KTP Republik Indonesia 

.MIL.ID (khusus untuk militer)  KTP/SIM/Paspor (masih berlaku) 

 Surat Permohonan minimal dari 

pimpinan instansi militer yang 

mengajukan 

 Surat Kuasa 

.GO.ID (kalangan pemerintah selain 

tingkat desa) 
 KTP/SIM/Paspor (masih berlaku) 

Surat Permohonan dari 

Sekut/Sekjen/Sekmen untuk 

Pemerintah Pusat atau 

Sekdaprov/Sekda untuk Pemda 

(sesuai Peraturan Menteri 

Komunikasi dan Informatika yang 

berlaku) 

 Surat Kuasa 

.DESA.ID (pemerintah desa)  KTP/SIM/Paspor (masih berlaku) 

 Surat Permohonan Pendaftaran 
Nama Domain yang ditanda-

tangani oleh Kepala Desa atau 

Sekretaris Desa 

Sumber : Kebijakan Pendaftaran Nama Domain versi 5.0 PANDI 

Adapun selain syarat diatas masih terdapat ketentuan tambahan yang 

mengatur terkait penamaan nama domain ini antara lain:32 

1. Nama Domain harus menghormati dan tidak bertentangan dengan HaKI, 

IPR, Hak Paten/Merk. 

                                                             
32 Pengelola Nama Domain Internet Indonesia, Kebijakan Umum Nama Domain Versi 4.0, 

http://www.pandi.id/sites/default/files/1.%20Kebijakan%20Umum%20Nadom%20versi%204.0%

20%28final%29%20%281%29.pdf, diakses pada 5/11/2015 pukul 21.00 WIB. 

http://pandi.id/sites/default/files/contoh%20surat%20pendaftaran%20desa.pdf
http://pandi.id/sites/default/files/contoh%20surat%20pendaftaran%20desa.pdf
http://pandi.id/sites/default/files/contoh%20surat%20pendaftaran%20desa.pdf
http://pandi.id/sites/default/files/contoh%20surat%20pendaftaran%20desa.pdf
http://www.pandi.id/sites/default/files/1.%20Kebijakan%20Umum%20Nadom%20versi%204.0%20%28final%29%20%281%29.pdf
http://www.pandi.id/sites/default/files/1.%20Kebijakan%20Umum%20Nadom%20versi%204.0%20%28final%29%20%281%29.pdf
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2. Jika dianggap perlu Pengelola Nama Domain Internet Indonesia 

(PANDI), dapat meminta klarifikasi berupa Surat Pernyataan/ 

Keterangan/ Penjelasan, vide Pasal 23 ayat (2) UU no. 11/2008 tentang 

ITE. 

3. Untuk .co.id dan .net.id, jika persyaratan SIUP/TDP, Akte, NPWP dan 

lain sebagainya sedang dalam proses pembuatan, perlu dilampirkan Surat 

Keterangan/Pernyataan dari Notaris. 

4. Masa berlaku domain adalah 1 (satu) atau 2 (dua) tahun sejak tanggal 

persetujuan penggunaan nama domain tersebut. 

5. Nama domain harus sesuai dengan kriteria penamaan sebagai berikut: 

a. Ada kaitan jelas antara nama domain dengan nama organisasi yang 

didaftarkan. 

b. Tidak menggunakan nama yang menunjukkan nama geografis. 

c. Tidak melanggar HaKI (Harus melampirkan surat izin dari 

perusahaan terkait apabila menggunakan nama/merk terkenal). 

d. Tidak menggunakan kata-kata yang menimbulkan dampak SARA. 

e. Tidak menggunakan kata-kata yang melanggar norma-norma dan 

kaidah hukum dan agama yang berlaku di Indonesia. 

f. Nama domain terdiri dari Alphabet "A-Z","a-z", angka "0-9", dan 

karakter "-" serta selalu diawali dengan Alphabet. (RFC819). 

g. Panjang nama domain minimum tiga (3) karakter dan tidak lebih 

dari dua puluh enam (26) karakter. 

 

Terkait dengan perlindungan nama domain oleh PANDI, sesuai 

dengan paragraf 6 bagian 1 Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama 

Domain. PANDI akan memberikan perlindungan terkait dengan nama 

domain, jika nama domain yang disengketakan memenuhi indikasi sebagai 

berikut:33 

5. Perselisihan Nama Domain terkait Merek diindikasikan dengan hal-hal 

sebagai berikut:  

a. Nama Domain identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Merek 

                                                             
33 Paragraf 6 PANDI “Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain” 

http://www.pandi.or.id/undang-undang-ite/
http://www.pandi.or.id/undang-undang-ite/
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yang dimiliki oleh Pemohon; dan  

b. Termohon tidak memiliki hak dan/atau kepentingan sah atas Nama 

Domain tersebut; dan  

c. Nama Domain telah didaftarkan atau dipergunakan oleh Termohon 

dengan itikad tidak baik;  

Pemohon harus membuktikan ketiga dari unsur-unsur tersebut 

terpenuhi. 

2.   Perselisihan Nama Domain terkait Nama hukum pihak lain 

diindikasikan dengan hal-hal sebagai berikut: 

a.  Nama Domain identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Nama 

Terdaftar (mencakup: nama orang, badan hukum, badan usaha, 

organisasi dan entitas, yang didaftarkan di instansi pemerintah 

dan/atau institusi resmi) yang dimiliki oleh Pemohon; dan  

b. Termohon tidak memiliki hak atau kepemilikan sah atas Nama 

Domain tersebut; dan  

c.  Nama Domain telah didaftarkan atau dipergunakan oleh Termohon 

dengan itikad tidak baik;  

3.  Nama Domain melanggar kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.  

Perselisihan kategori ini diindikasikan timbulnya masalah antara 

pihak dalam pendaftaran, penggunaan dan/atau Pengelolaan Nama 

Domain, atau ketidak-sesuaian terhadap Ketentuan Nama Domain dan 

Peraturan Perundang-undangan. 

 

Pada dasarnya dalam menyusun Kebijakan terkait dengan 

Pengelolaan dan Penyelesaian Sengketa Nama Domain, PANDI selaku 

registry di Indonesia mengacu kepada Kebijakan Uniform Domain Name 

Dispute Resolution Policy (UDRP) yang digariskan oleh ICANN. Selain 

memperhatikan hal tersebut, penyusunan Kebijakan juga memperhatikan 

aturan-aturan yang telah digariskan oleh Pemerintah. Hal ini dijelaskan 

dalam Paragraf 4 poin 4.1 hingga 4.3 yang berbunyi: 

4.1. Kebijakan ini digunakan dengan tetap mengacu pada Kebijakan 

dan Aturan penyelesaian perselisihan Nama Domain yang diadopsi oleh 

ICANN.   

4.2. Pengelola Nama Domain Internet Indonesia menggunakan 

Kebijakan ini, beserta Kebijakan dan Aturan penyelesaian perselisihan 

Nama Domain yang diadopsi oleh ICANN terhadap seluruh keberatan yang 

disampaikan.  

4.3. Pelaksanaan atas Kebijakan dan Aturan sebagaimana 

dimaksud pada butir 4.1. dan 4.2. tersebut diatas tanpa melanggar 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara 

Republik Indonesia. 
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Adapun PANDI dalam Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama 

Domain (PPND) belum mengatur secara jelas, akan tetapi dilihat dari 

penjelasan pasal diatas bahwa PANDI mengadopsi ketentuan UDRP 

paragraf 4 bagian b huruf (i) sampai (iv) dalam menentukan ada atau 

tidaknya iktikad tidak baik (bad faith) dalam pendaftaran dan penggunaan 

nama domain  sebagai berikut:34 

1. Situasi-kondisi yang mengindikasikan bahwa pendaftaran atau 

perolehan nama domain dimaksudkan untuk dijual, atau ditransfer 

kepada Pemohon sebagai pemilik merek/nama atau kepada lawan 

bisnis pemohon untuk suatu keuntungan materiil/finansiil; 

2. Nama Domain didaftarkan dengan tujuan untuk mencegah pemilik 

merek/layanan menggunakan nama domain dimaksud, sepanjang hal 

itu telah dilakukan dan menjadi pola perbuatan sebelumnya. 

3. Nama Domain didaftarkan dengan tujuan untuk mengganggu/merusak 

kegiatan usaha dari lawan bisnis; 

4. Dengan mendaftarkan dan menggunakan nama domain dimaksud, 

secara sengaja pengguna mencoba menarik pengguna internet, untuk 

alasan keuntungan, ke situsnya atau lokasi online lain, dengan 

menciptakan kemiripan yang membingungkan terhadap merek/nama 

Pemohon, sebagai sumber, sponsor, afiliasi atau rujukan situs/lokasi 

atau produk yang ada di situs/lokasi tersebut. 

 

Perumusan iktikad tidak baik (bad faith) oleh PANDI ini 

mengadopsi kriteria iktikad tidak baik yang digariskan oleh ICANN selaku 

registri nama domain internasional melalui prosedur UDRP nya, 

perbedaannya terdapat pada pembagian jenis perselihanny, sehingga 

penafsiran dari iktikad tidak baik (bad faith) dapat diperluas tidak hanya 

seperti yang digariskan ICANN melalui mekanisme UDRP nya, akantetapi 

dapat diperluas guna menjangkau adanya iktikad tidak baik dalam sengketa 

seputar nama orang, badan hukum, nama-nama lain dan kepatutan 

                                                             
34 PANDI, Penentuan Iktikad Tidak Baik (Bad Faith) dalam Sengketa Nama Domain, 

http://www.ppnd.id/ diakses pada 06/11/15 pukul 06.00 WIB. 
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dimasyarakat. Hal ini tidak terlepas dari pemerintah Indonesia yang belum 

meratifikasi UDRP kedalam suatu hukum positif, sehingga PANDI selaku 

registri mencoba untuk mengimplementasikannya dalam bentuk suatu 

kebijakan pengelolaan nama domain di Indonesia. Adapun kriteria ini 

sebagai salah satu upaya untuk melindungi hak-hak pihak yang dirugikan 

atas pendaftaran dan penggunaan nama domain oleh pihak yang yang 

melanggar hak orang lain maupun tanpa hak, yang pada dasarnya memiliki 

tujuan untuk menjual kembali nama domain yang diperolehnya dengan 

harga yang lebih tinggi, untuk mencegah pemilik merek atau lawan 

bisnisnya memiliki nama domain yang sesuai dengan mereknya, untuk 

mengganggu dan merusak kegiatan usaha lawan bisnisnya dan yang terakhir 

adalah mengalihkan lalu lintas perdagangan melalui internet dengan 

penggunaan nama domain yang mirip atau identik dengan suatu merek 

sehingga menimbulkan suatu kebingungan bagi pengguna internet karena 

mengganggap adanya hubungan afiliasi, kerjasama, maupun sponsor antara 

nama domain tersebut dengan sumber aslinya/merek sebenarnya. 

Terkait dengan iktikad tidak baik dalam Kebijakan PPND milik 

PANDI, penafsiran yang digunakan tidak hanya terbatas pada ketentuan 

Kebijakan PPND saja, akan tetapi secara ekstensif panel dapat menilai suatu 

iktikad baik dengan suatu pendekatan kasuistik, hal ini dikarenakan 

pembagian jenis sengketa dari PANDI ini sendiri tidak hanya seputar merek, 

lebih luas dari itu meliputi nama dan kepatutan dimasyarakat. Sehingga 

selain menguji dari kriteria iktikad tidak baik yang telah ada, panel juga 
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harus menguji segala kondisi untuk mengetahui adanya perilaku dengan 

iktikad tidak baik dalam penggunaan nama domain. 

Contohnya adalah penafsiran iktikad tidak baik dalam penggunaan 

nama domain dengan mengacu kepada Pasal 27 dan 28 UU ITE, dimana 

dari pasal tersebut dapat ditemukan suatu iktikad tidak baik dalam 

penggunaan nama domain yaitu sebagai suatu media yang digunakan untuk 

mendistribusikan suatu informasi yang bersifat penghinaan atau penipuan 

atau perbuatan menebar kebencian terkait dengan Suku, Ras, dan Agama 

(SARA). Dengan pendekatan kasuistik ini diharapkan Panel mampu 

memberikan Putusan yang memiliki nilai keadilan, kepastian, dan 

kemanfaatan khususnya terkait dengan sengketa nama domain yang 

berhubungan dengan nama atau kepatutan dimasyarakat. Dapat disimpulkan 

bahwa penafsiran iktikad tidak baik dapat dilakukan dengan suatu metode 

penemuan hukum (recht vinding) yang dilakukan secara objektif oleh Panel 

berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

PANDI sendiri memiliki suatu prosedur yang diadopsi pula dari 

UDRP berupa Penyelesaian Perselisihan Nama Domain (PPND) dengan 

para panel dari kalangan praktisi hukum cyber. Di Indonesia salah satu 

kasus yang baru-baru ini terjadi adalah antara Benny Muliawan seorang 

konsultan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dengan Bayerische Motoren 

Werke AG (BMW) melalui kuasa hukumnya Suryomucito yang berlokasi di 

kawasan Pondok Indah, Jakarta. Kasus ini terjadi dilatarbelakangi karena 

Benny Muliawan mendaftarkan nama domain BMW.id pada saat Pengelola 

Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) membuka periode pendaftaran 
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nama domain “Anything.id”. Dengan harga 22juta rupiah Benny Muliawan 

berhasil memiliki nama domain tersebut dan Benny tidak memanfaatkan 

domain tersebut sebagai alamat situs web, melainkan untuk akun surat 

elektronik (email) dengan alamat doktermerek@bmw.id sejak juni 2014.35 

Alamat email ini sudah disebar Benny kepada usaha kecil menengah (UKM) 

yang membutuhkan informasi soal kekayaan intelektual. Kasus ini akhirnya 

dibawa ke Panitia Penyelesaian Sengketa Nama Domain (PPND) dibawah 

organisasi PANDI dan pada bulan februari telah diputuskan bahwa domain 

BMW.id diserahkan kepada penggugat yaitu Bayerische Motoren Werke 

AG (BMW) dengan alasan bahwa tergugat terbukti mendaftarkan dan 

memiliki domain tersebut dengan maksud dan itikad tidak baik (bad faith). 

Untuk membuktikan adanya iktikad tidak baik dalam sengketa 

merek, ada 3 (tiga) hal yang perlu dibuktikan secara keseluruhan 

berdasarkan butir 6.1 Kebijakan PPND tentang sengketa merek antara lain 

adalah nama domain identik dan/atau memiliki kemiripan dengan merek 

yang dimiliki oleh Pemohon; dan Termohon tidak memiliki hak atau 

kepemilikan sah atas Nama Domain tersebut; dan Nama Domain telah 

didaftarkan atau dipergunakan oleh Termohon dengan itikad tidak baik. 

Pertama adalah unsur Identik dan/atau memiliki Kemiripan, disini 

Mayoritas Panel menemukan bahwa Pemohon membuktikan bahwa 

Pemohon memiliki hak atas merek dagang BMW, melalui pendaftaran 

merek dagang dan merek jasa di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan 

                                                             
35 Aditya Panji, Teknologi: Berita Teknologi:”Domain BMW.id Diperebutkan BMW dan 

Warga Surabaya”, http://www.cnnindonesia.com/teknologi/20150112173556-185-24095/domain-

bmwid-diperebutkan-bmw-dan-warga-surabaya/, diakses pada rabu 30/09/2015 pukul 21.00 WIB. 

http://www.cnnindonesia.com/teknologi/20150112173556-185-24095/domain-bmwid-diperebutkan-bmw-dan-warga-surabaya/
http://www.cnnindonesia.com/teknologi/20150112173556-185-24095/domain-bmwid-diperebutkan-bmw-dan-warga-surabaya/
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Intelektual, Indonesia. Dengan demikian, mayoritas Panel menyimpulkan 

bahwa Pemohon memiliki hak atas merek BMW. Nama domain <bmw.id> 

menggabungkan merek dagang dan atau merek jasa milik Pemohon dan  

tambahan suffix <.id>. Dengan demikian, mayoritas Panel menemukan 

bahwa unsur pertama atau butir 6.1.1 dari Kebijakan PPND sudah terbukti.  

Kedua adalah Hak atau Kepentingan yang sah Pemohon diwajibkan 

untuk membuktikan bahwa Termohon tidak memiliki hak atau kepentingan 

yang sah atas nama domain yang diperselisihkan.  Pandangan konsensus 

panelis World Intellectual Property Organization (WIPO) tentang beban 

pembuktian ketiadaan hak atau kepentingan yang sah terkait nama domain 

adalah sebagai berikut:  

“While the overall burden of proof rests with the complainant, 

panels have recognized that this could result in the often impossible 

task of proving a negative, requiring information that is often 

primarily within the knowledge of the respondent. Therefore a 

complainant is required to make out a prima facie case that the 

respondent lacks rights or legitimate interests. Once such prima 

facie case is made, respondent carries the burden of demonstrating 

rights or legitimate interests in the domain name. If the respondent 

fails to do so, a complainant is deemed to have satisfied paragraph 

4(a)(ii) of the UDRP.” (WIPO Overview of WIPO Panel Views on 

Selected UDRP Questions, Second Edition (“WIPO Overview 2.0”), 

Section 2.1).  

 

Mengingat para Panelis WIPO dalam membuat konsensus tersebut 

berpedoman pada UDRP dan Rules for UDRP, yang juga digunakan dalam 

Kebijakan PPND, panel yang menangani perselisihan ini berpandangan 

bahwa konsensus Panelis WIPO tersebut pada hakekatnya dapat 

diaplikasikan dalam perselisihan ini. Berdasarkan konsensus panelis WIPO 

tersebut, Pemohon perlu untuk membuat suatu kasus prima facie bahwa 

Termohon tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah. Jika kasus prima 
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facie demikian dapat dibuat/dibuktikan oleh Pemohon, maka Termohon 

mempunyai beban pembuktian untuk menunjukkan hak atau kepentingan 

yang sah atas nama domain. Jika Termohon gagal memberikan bantahan 

atau pembuktian yang dapat menyakinkan, Pemohon pada umumnya 

dianggap memenuhi paragraf 4(a)(ii) dari UDRP. Paragraf 4(a)(ii) dari 

UDRP tersebut adalah sama dengan butir 6.1.2 dari Kebijakan PPND.  

Ketiga adalah Pendaftaran dan penggunaan dengan iktikad tidak 

baik, Pemohon diwajibkan untuk membuktikan bahwa nama domain yang 

diperselisihkan didaftarkan dan digunakan dengan iktikad tidak baik. 

Mengacu pada butir 4.1 Kebijakan PPND, Kebijakan PPND dapat 

digunakan dengan tetap mengacu pada Kebijakan dan Aturan penyelesaian 

perselisihan Nama Domain yang diadopsi oleh ICANN (the Internet 

Corporation for Assigned Names and Numbers). Demikian juga, dalam 

butir 4.2 Kebijakan PPND diatur bahwa Pengelola Nama Domain Internet 

Indonesia dapat menggunakan Kebijakan PPND beserta Kebijakan dan 

Aturan penyelesaian perselisihan Nama Domain yang diadopsi oleh ICANN 

terhadap seluruh keberatan yang disampaikan. Dalam perselisihan ini, Panel 

berpedoman pada ketentuan yang terkait dengan “iktikad tidak baik” 

sebagaimana diatur dalam Kebijakan dan Aturan penyelesaian perselisihan 

Nama Domain yang diadopsi oleh ICANN, yaitu Uniform Dispute 

Resolution Policy (UDRP) dan Rules for UDRP. Perbuatan/tindakan yang 

tergolong sebagai perbuatan/ tindakan dengan “itikad tidak baik” dapat 

ditemukan pada Paragraf 4(b) dari UDRP. Perbuatan/tindakan sebagaimana 

disebutkan dalam Paragraf 4(b) dari UDRP tersebut tidak hanya terbatas 
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pada itu saja untuk menilai perbuatan/tindakan dengan “itikad tidak baik”; 

perbuatan/tindakan selain dari itu dapat dijadikan pertimbangan untuk 

menilai perbuatan/tindakan dengan “itikad tidak baik”.  

Termohon sengaja tidak menggunakan atau tidak mengaktifkan 

nama domain <bmw.id> yang diperselisihkan karena permohonan 

pendaftaran merek “BMW Patent” belum terdaftar (granted) dalam Daftar 

Umum Merek. Terkait dengan perbuatan/tindakan yang tidak menggunakan 

nama domain atau tidak mengaktifkan nama domain, Panel mendasarkan 

pandangannya pada konsensus panelis WIPO (Section 3.2), yang berbunyi 

sebagai berikut:   

“With comparative reference to the circumstances set out in 

paragraph 4(b) of the UDRP deemed to establish bad faith 

registration and use, panels have found that the apparent lack of so-

called active use (e.g., to resolve to a website) of the domain name 

without any active attempt to sell or to contact the trademark holder 

(passive holding), does not as such prevent a finding of bad faith. 

The panel must examine all the circumstances of the case to 

determine whether the respondent is acting in bad faith. Examples 

of what may be cumulative circumstances found to be indicative of 

bad faith include the complainant having a well-known trademark, 

no response to the complaint having been filed, and the registrant's 

concealment of its identity. Panels may draw inferences about 

whether the domain name was used in bad faith given the 

circumstances surrounding registration, and vice versa. Some 

panels have also found that the concept of passive holding may apply 

even in the event of sporadic use, or of the mere "parking" by a third 

party of a domain name (irrespective of whether the latter should 

also result in the generation of incidental revenue from advertising 

referrals)”. Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP 

Questions, Second Edition ("WIPO Overview 2.0"), Section 3.2.  

 

Perbuatan/tindakan yang tidak menggunakan nama domain atau 

tidak mengaktifkan nama domain tidak serta merta dapat menghindarkan 

perbuatan/tindakan beritikad tidak baik.  Dalam perselisihan ini, Pemohon 

telah membuktikan bahwa nama domain yang diperselisihkan tidak 
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diaktifkan/digunakan. Hal ini juga diakui oleh Termohon. Terkait dengan 

tidak diaktifkannya nama domain yang diperselisihkan, Pemohon 

menyatakan bahwa perbuatan/tindakan Termohon yang sengaja 

membiarkan kosong nama domain <bmw.id> menunjukkan indikasi yang 

kuat bahwa Termohon tidak mempunyai niat untuk menggunakan nama 

domain yang diperselisihkan. Pemohon juga menyatakan bahwa tindakan 

seperti itu bertujuan untuk mencegah pihak pemilik merek terkenal BMW 

untuk memiliki pendaftaran nama domain <bmw.id>. Pendaftaran nama 

domain yang diperselisihkan oleh Termohon yang hanya mengambil 

“sebagian nama” dari merek yang terdapat dalam permohonan pendaftaran 

merek miliknya, yaitu “BMW” dari keseluruhan “BMW Patent”, patut 

diduga sebagai perbuatan/tindakan beritikad tidak baik mengingat susunan 

huruf “BMW” adalah identik dengan merek terkenal BMW milik Pemohon. 

Berdasarkan hal-hal di atas, mayoritas Panel menemukan bahwa 

pendaftaran nama domain <bmw.id> yang diperselisihkan oleh Termohon 

dilakukan dengan itikad tidak baik. 36 

Selain kasus diatas terdapat juga kasus penjualan nama domain yang 

diputus melalui mekanisme PPND oleh PANDI yaitu sengketa nama 

domain <netflix.id> antara Netflix.inc dengan Yulian Hariyanto. Hal ini 

dilatarbelakangi karena Yulian Hariyanto mendaftarkan nama domain 

netflix.id, dimana nama tersebut sama dengan merek yang dimiliki oleh 

Netflix inc perusahaan di Amerika Serikat yang bergerak dibidang jasa 

online streaming dan penjualan perangkat keras untuk streaming. Kemudian 

                                                             
36 Lihat putusan PPND antara Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft melawan 

Benny Muliawan. Nomor: Putusan–002–0515 dengan Nama Domain: bmw.id. 29 Mei 2015. 
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Yulian Hariyanto mendapatkan surat yang berisi keberatan dari kuasa 

hukum Netflix yaitu Cita Citrawinda Noerhadi & Associates untuk 

menyerahkan nama domain yang ia daftarkan karena merugikan pihak 

netflix dalam kaitannya pedangangan secara online khususnya 

diwilayah/negara Indonesia. Akan tetapi Yulian Hariyanto justru 

menawarkan nama domain yang telah ia peroleh dengan meminta tebusan 

seharga US $4,900. Dari pembuktian yang dilakukan akhirnya panel tunggal 

yaitu Dr. Ir. Robinson Hasoloan, SH., LL.M memutuskan untuk 

mengalihkan nama domain netflix.id dengan pertimbangan berdasarkan 

UDRP butir (i) Paragraf 4(b) dari UDRP yang telah diadopsi menjadi 

kebijakan PPND menyatakan bahwa Yulian Hariyanto terbukti memiliki 

dan menggunakan nama domain dengan iktikad tidak baik yaitu dengan 

menawarkan nama domain yang dimilikinya kepada pemilik merek untuk 

mencari keuntungan.37 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa iktikad tidak baik 

dalam pendaftaran dan penggunaan nama domain menurut PANDI terbagi 

menjadi 2 dimensi yaitu pertama, pendaftaran nama domain dengan tujuan 

untuk menjual atau mengalihkan guna mendapatkan suatu keuntungan 

lebih, pendaftaran dan penggunaan dengan tujuan untuk mencegah pihak 

lain memiliki nama domain yang intuitif dengan mereknya atau nama 

sahnya, pendaftaran dan penggunaan nama domain dengan tujuan untuk 

merusak reputasi dari pihak lain melalui nama domain, pendaftaran atau 

penggunaan nama domain dengan tujuan untuk mengalihkan suatu 

                                                             
37 Lihat putusan PPND antara Netflix, Inc. melawan Yulian Hariyanto. Nomor: Putusan–

001–0415 dengan Nama Domain: Netflix.id. 29 April 2015. 
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pengguna/konsumen suatu merek atau nama lain untuk suatu kepentingan 

komersial. Dimensi kedua adalah, perluasan dari dimensi pertama yaitu 

mencakup penggunaan nama domain secara pasif, pemalsuan identitas, 

pengabaian suatu proses penyelesaian sengketa, dan terakhir adalah 

pendaftaran dan penggunaan nama domain secara masif atau sporadis tanpa 

adanya kepentingan tertentu (domain parking). 

 

4. Menurut Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) 

The Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) ini 

diprakarsai oleh suatu organisasi non-profit yang berkedudukan di Amerika 

Serikat bernama The Internet Corpration for Assigned Names and Number 

(ICANN) yang mempunyai peran utama sebagai organisasi yang mengatur 

lalulintas pendaftaran nama domain diseluruh dunia. Pada awalnya, UDRP 

disahkan oleh ICANN pada tanggal 1 Desember 1999. Laporan proses tahap 

pertama yang dirilis WIPO pada tanggal 30 April 1999 yang berjudul The 

Management of Internet Names and Addresses: Intellectual Property Issues, 

merupakan pondasi bagi penyusunan UDRP.38 

Pada dasarnya, UDRP dirancang untuk memberikan prosedur yang 

cepat dan murah, yang digunakan oleh pemegang merek diseluruh dunia 

atas pendaftaran suatu suatu resiko pendaftaran nama domain dengan itikad 

tidak baik, melanggar hak maupun tanpa hak. UDRP sendiri hadir sebagai 

upaya administratif yang cepat dimana pemegang merek dapat memberikan 

                                                             
38 ICANN, Approved Providers, http://www.ican.org/cn/dndr/udrp/approved-provider.htm 

diakses pada selasa 2-10-2015 pukul 20.00 WIB 

http://www.ican.org/cn/dndr/udrp/approved-provider.htm%20diakses%20pada%20selasa%202-10-2015
http://www.ican.org/cn/dndr/udrp/approved-provider.htm%20diakses%20pada%20selasa%202-10-2015
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pengaduan kepada salah satu penyedia layanan penyelesaian sengketa yang 

telah diakui oleh ICANN.39 

UDRP digunakan sebagai klausul pilihan hukum dan pilihan forum 

seperti yang dikenal dalam hukum perdata internasional pada setiap 

perjanjian pendaftaran nama domain, yang mengatur terkait dengan tatacara 

penyelesaian sengeketa degan pihak ketiga yang diakibatkan oleh 

penggunaan nama domain tersebut. Persyaratan untuk pendaftaran nama 

domain ini sendiri antara lain adalah dalam pendaftaran nama domain tidak 

boleh melanggar hak dan kepentingan pihak ketiga, larangan untuk 

mendaftarkan nama domain dengan tujuan tidak baik, tidak boleh 

bertentangan dengan hukum yang berlaku dan pemegang nama domain 

bertanggungjawab sepenuhnya terhadap segala akibat pelanggaran yang 

terjadi terhadap pihak ketiga atas pendaftaran nama domain yang 

dilakukannya.40 

UDRP inilah yang kemudian digunakan untuk memutuskan lebih 

dari 3500 kasus oleh berbagai forum arbitrase yang direkomendasikan oleh 

ICANN, dimana kasus yang masuk telah mencapai 6300 nama domain 

dengan ekstensi .com, .net, dan .org.41 

Pada dasarnya ketentuan yang diatur dalam ACPA hampir sama 

dengan UDRP, yaitu “...provide an effective to regain and improperly 

acquired domain name”(terjemahan bebas penulis yaitu memberikan upaya 

yang efektif untuk memperoleh kembali suatu nama domain yang 

                                                             
39 Ibid. 
40 Paragraph 2 Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP). 
41 WIPO keluarkan dokumen mengenai The Recognition of The Use in The Internet Domain 

Name System, http://www.indocyberlaw.net , edisi 8 September 2000 

http://www.indocyberlaw.net/
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diperoleh/didaftarkan dengan cara yang tidak benar)42. Namun prosedur 

dalam UDRP lebih fleksibel, lebih singkat dan lebih murah dibandingkan 

ACPA.43 Perbandingan antara ACPA dengan UDRP lebih jelas dapat dilihat 

dari pendapat Diane Cabel44 berikut ini : 

“The ACPA requires a lesser standard than the UDRP. The UDRP 

is designed to be quick and cheap, but a temporary restraining order 

in a US federal district court will be even quicker than the 45 days 

or more than the UDRP requires. If a trademark owner is seeking 

action against multiple different domain holders, the ACPA allows 

consilisation in one action, where the UDRP requires sparate 

actions, with separate fees, for each domain owner, so the ACPA 

may also be less expensive in such cases. UDRP actions are not 

subject to internal review, consequently there is no single final 

arbiter of opinion to ensure some consistency of interpretation.” 

 

Dimana dapat diterjemahkan secara bebas oleh penulis yang 

menyatakan bahwa ACPA membutuhkan standar pembuktian yang lebih 

rendah daripada UDRP. UDRP dirancang untuk menghadirkan peyelesaian 

sengketa yang cepat dan murah, akantetapi perintah penahanan sementara 

terhadap penggunaan nama domain di pengadilan distrik federal AS akan 

lebih cepat sekitar 45 hari atau lebih cepat dari yang UDRP butuhkan untuk 

menyelesaikan sengketa. Jika pemilik merek dagang mencari tindakan 

perlawanan terhadap beberapa pemegang domain yang berbeda, ACPA 

memungkinkan penyelesaian dalam satu tindakan, di mana UDRP 

memerlukan tindakan terpisah, dengan biaya yang terpisah terhadap 

masing-masing pemilik domain, sehingga ACPA mungkin juga lebih murah 

dalam kasus tersebut. Tindakan UDRP tidak dikenakan review internal, 

                                                             
42 Office of General Counsel The California State University, Protecting Internet Domain 

Names, Oktober 2000. http://www.calstate.edu/Gc/Docs/Domain_Name_Handbook5.doc 
43 Ibid 
44 Diane Cabell, Learning Cyberlaw... ... ..., Op. Cit. hlm. 25. 

http://www.calstate.edu/Gc/Docs/Domain_Name_Handbook5.doc
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akibatnya tidak ada wasit terakhir tunggal pendapat untuk memastikan 

konsistensi interpretasi.45 

Salah satu hal penting yang ditentukan dalam UDRP adalah 

ketentuan pendaftaran nama domain yang dapat dibatalkan, apabila 

memenuhi ketentuan Pasal 4 (a) poin poin i hingga iii sebagai berikut:46 

i. the domain name is identical or misleadingly similar to trade or service 

mark in which the complainant has rights and; 

ii. the holder of the domain name has no rights or legitimate interest in 

respect of the domain name; and 

iii. the domain name has been registered and is used in bad faith  

 

Dari penjelasan diatas dapat diterjemahkan bahwa pembatalan, 

pengalihan dan perubahan atas nama domain dapat dilakukan dengan alasan 

a) nama domain identik atau menyesatkan mirip dengan perdagangan atau 

merek layanan di mana pelapor memiliki hak dan b) pemegang nama 

domain tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah berkenaan dengan 

nama domain; dan c) nama domain telah terdaftar dan digunakan dengan 

itikad buruk (bad faith). 

Dalam penyelesaian kasus, salah satu hal terpenting dari ketiga 

kriteria tersebut adalah menyangkut unsur “itikad tidak baik” yang menurut 

UDRP, keadaan-keadaan yang dapat dianggap sebagai bukti bahwa suatu 

nama domain telah didaftarkan dengan itikad tidak baik (bad faith), yang 

diatur dalam Paragraf 4 (a) poin i hingga iv antara lain sebagai berikut :47 

i. circumstances indicating that you have registered or you have acquired 

the domain name primarily for the purpose of selling, renting, or 

                                                             
45 Ibid 
46 http://www.icann.org/udrp/udrp-schedule.htm lihat juga World Intellectual Property 

Organization, The Management of Internet Names and Addresses : Intellectual Property Issues, 

Report of the WIPO Internet Domain Name Proses http://wipo2.wipo.int , WIPO, 30 April 1999, 

hlm. 104. 
47 Ibid., hlm. 104. 

http://www.icann.org/udrp/udrp-schedule.htm
http://wipo2.wipo.int/
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otherwise transferring the domain name registration to the complainant 

who is the owner of the trademark or service mark or to a competitor 

of that complainant, for valuable consideration in excess of your 

documented out-of-pocket costs directly related to the domain name; or 

ii. you have registered the domain name in order to prevent the owner of 

the trademark or service mark from reflecting the mark in a 

corresponding domain name, provided that you have enganged in a 

pattern of such conduct; or 

iii. you have registered the domain name primarily for the purpose of 

disrupting the business of a competitor, or 

iv. by using the domain name, you have intentionally attempted to attract, 

for commercial gain, internet users to your website or other on-line 

location, by creating a likelihood of confusion with the complainant’s 

mark as to the source, sponsorship, affiliation, or endorsement of your 

web site or location or of a product or service on your website or 

location. 

 

UDRP misalnya, mendefinisikan kriteria “itikad tidak baik” sebagai 

sebuah keadaan di mana; (1) suatu kondisi yang mengindikasikan bahwa 

pendaftaran atau perolehan nama domain dimaksudkan untuk dijual, atau 

ditransfer kepada oranglain sebagai pemilik merek atau kepada lawan bisnis 

pemohon untuk suatu keuntungan materiil/finansiil; (2) nama domain 

didaftarkan dengan tujuan untuk mencegah pemilik merek dagang atau 

merek jasa menggunakan nama domain bersangkutan untuk merefleksikan 

merek dagang atau jasanya; (3) nama domain didaftarkan dengan tujuan 

untuk merusak bisnis pesaing; (4) dengan menggunakan nama domain, 

pemegang nama domain telah dengan sengaja menarik untuk keuntungan 

komersial pengguna internet ke situs websitenya atau lokasi online lainnya, 

dengan menciptakan kemiripan sampel data yang mengakibatkan 

kebingungan dengan pelapor sebagai sumber, sponsor, dukungan afiliasi 

atau website atau lokasi atau dari suatu produk atau layanan di situs website. 

Dari kriteria diatas dapat dianalsis bahwasannya terdapat 4 (empat) 

faktor yang dapat digunakan oleh panel untuk memutus suatu sengketa 
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nama domain dengan mengacu kepada ketentuan UDRP, untuk 

membuktikan adanya iktikad tidak baik panel harus menemukan, menguji 

dan membuktikan bahwa terlapor telah terbukti melakukan salah satu atau 

lebih dari 4 (empat) kriteria tersebut diatas. Pada dasarnya kriteria pertama 

adalah upaya untuk mengembalikan hakikat suatu nama domain itu sendiri 

sebagai alamat di internet, hal ini guna mencegah pihak-pihak yang tidak 

bertanggungjawab untuk memperoleh suatu keuntungan dari pendaftaran 

dan penggunaan nama domain yang sebenarnya bukan hak nya. Sedangkan 

kriteria kedua, ketiga dan keempat, memberikan pengaturan hukum untuk 

mencegah dan menyelesaikan suatu persaingan usaha tidak sehat (curang), 

dimana pemilik nama domain berusaha untuk mencegah dan/atau merusak 

usaha pihak lain melalui nama domain, hal ini diatur untuk menciptakan 

suatu kondisi persaingan usaha secara sehat melalui media internet.  

Selain 4 kriteria dalam UDRP Policy tersebut, berdasarkan UDRP 

Rules paragraf 15 huruf (a) tentang Panel Decision dijelaskan bahwa : 

A panel shall decide a complaint on the basic of the statements and 

documents submited and in accordance with the policy, these rules and any 

rules and principles of law what it deems applicable. 

Dapat diterjemahkan bahwa panel akan memutuskan perkara atas 

dasar laporan-laporan dan dokumen yang diajukan sesuai dengan kebijakan 

UDRP ini, UDRP Rules, aturan-aturan lain serta prinsip-prinsip hukum 

yang dianggap berlaku 

Kemudian selain didalam paragraf 4 huruf (b) UDRP tersebut, dapat 

ditemukan pula suatu kriteria iktikad tidak baik yang dijadikan pedoman 
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untuk memutuskan suatu perkara terkait dengan nama domain, dimana hal 

tersebut diatur dalam WIPO Overview Section 3.2 yang berbunyi: 

With comparative reference to the circumstances set out in 

paragraph 4(b) of the UDRP deemed to establish bad faith registration and 

use, panels have found that the apparent lack of so-called active use (e.g., 

to resolve to a website) of the domain name without any active attempt to 

sell or to contact the trademark holder (passive holding), does not as such 

prevent a finding of bad faith. The panel must examine all the circumstances 

of the case to determine whether the respondent is acting in bad faith. 

Examples of what may be cumulative circumstances found to be indicative 

of bad faith include the complainant having a well-known trademark, no 

response to the complaint having been filed, and the registrant's 

concealment of its identity. Panels may draw inferences about whether the 

domain name was used in bad faith given the circumstances surrounding 

registration, and vice versa. Some panels have also found that the concept 

of passive holding may apply even in the event of sporadic use, or of the 

mere "parking" by a third party of a domain name (irrespective of whether 

the latter should also result in the generation of incidental revenue from 

advertising referrals) 

 

Dari ketetentuan diatas, dapat ditemukan dan dianalisis degan 

mengacu menggunakan pendekatan perbandingan suatu keadaan seperti 

ketentuan paragraf 4 huruf (b) sebelumnya untuk mengidentifikasi adanya 

suatu iktikad tidak baik (bad faith) dalam pendaftaran dan penggunaan nama 

domain antara lain sebagai berikut. Pertama, ditemukannya suatu keadaan 

dimana nama domain digunakan secara pasif, dimana tidak terjadi 

penawaran untuk menjual nama domain tersebut kepada pihak lain, 

akantetapi nama domain tersebut dibiarkan tidak terpakai. Hal ini disebut 

juga passive holding, dimana hal ini untuk menghindari ditemukannya 

iktikad tidak baik oleh pemegang nama domain dengan iktikad buruk. 

Kedua, panel harus memeriksa dan menguji setiap keadaan dimana pola 

perilaku seseorang dapat mengindikasikan suatu perbuatan dengan iktikad 

tidak baik seperti, adanya suatu keadaan dimana pihak pelapor merupakan 
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pemilik merek terkenal yang nama domainnya digunakan oleh pihak lain 

secara tanpa hak, suatu keadaan dimana terlapor tidak menanggapi atas 

pengaduan yang diajukan oleh pelapor melalui badan arbitrase. Ketiga, 

perluasan dari konsep passive holding sebelumnya dapat dijadikan panel 

untuk menarik kesimpulan atas suatu keadaan dimana terdapat pendaftar 

nama domain secara sporadis/masif berupa kegiatan domain parking baik 

untuk mendapatkan suatu pendapatan ataupun tidak. 

Pada hakikatnya UDRP memberikan keleluasaan kepada para pihak 

itu sendiri untuk menempuh alternatif penyelesaian sengketa yang 

dipilihnya sendiri, yakni dapat menyelesaikannya dengan musyawarah 

untuk mufakat (resolved by the parties themselves), mekanisme peradilan 

umum (the courts) atau lembaga-lembaga pengambilan keputusan keadilan 

lainnya yang dikenal secara hukum.48 

Dalam penanganan sengketa anama domain melalui UDRP, 

pemahaman atas UDRP sangat penting, karena hal ini bisa dikatakan 

menjadi ketentuan hukum acara dalam penyelesaian sengketa nama domain 

serta persoalan-persoalan sekitar nama domain itu sendiri. 

Untuk penyelesaian kasus yang berkaitan dengan nama domain, saat 

ini ICANN telah menunjuk 4 (empat) Dispute Resolution Provider (DRP) 

yaitu WIPO Arbitration and Mediation Center, CPR Institute for Dispute 

Resolution (CPR), eResulution (eRes), dan The National Arbitration Forum 

(NAF).49 

                                                             
48 Edmon Makarim, Kompilasi Hukum... ... ..., Op.cit. hlm. 117 
49 Lihat butir 10 ketentuan The Recognition of Rights and The Use of Names in The Internet 

Domain Name System, Report of the Second WIPO Internet Domain Name Process yang 

dikeluarkan pada 3 September 2001. http://wipo2.wipo.int. Lihat juga berita hukumonline : Belum 

http://wipo2.wipo.int/
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Dari hasil penelitian Max-Planck Intitute for Foreign and 

International Patent, Copyright and Competion Law.50 Menunjukkan 

bahwa UDRP telah berfungsi secara memuaskan. Tidak ada kelemahan 

yang cukup berarti dalam ketentuan UDRP namun, ditemukan adanya 

beberapa perbedaan dala putusan yang dikeluarkan oleh pihak Dispute 

Resolution Provider yang terakreditasi oleh ICANN diatas. 

Tim penelitian dari Max-Planck Institute berpendapat bahwa untuk 

mengatasi inkonsistensi yang terjadi dalam aplikasi UDRP, dibutuhkan 

usaha untuk mencapai pemahaman bersama yang lebih baik tentang tujuan 

dan ruang lingkup UDRP antara seluruh Registrar (jasa pendaftaran nama 

domain), pihak Dispute Resolution Provider, dan panelis. Hal ini dinilai tim 

perlu untuk membuat putusan sengketa serta memilih pendekatanyang 

diambil pada masa mendatang.51 

Melihat kelemahan tersebut, perlu dilakukan pembenahan-pembenahan. 

Selain hal tersebut, ketentuan lain yang perlu dibenahi adalah tentang beban 

pembuktian dan standar untuk menilai apa-apa yang dikemukakan oleh para 

pihak yang bersengketa. Hal ini karena seluruh proses beracara menggunakan 

UDRP dilakukan tanpa kehadiran para pihak. Hubungan antara para pihak 

dengan panel dilakukan melalui email ataupun dengan mengirimkan bukti 

tertulis memang jika diperlukan.52  

                                                             
Ada Lawyer Tangani Sengketa Domain Name di DRP, edisi 29 januari 2002, 

http://www.hukumonline.com 
50 Ibid 
51 Ibid. 
52 Ibid. 
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Di Indonesia sendiri terkait kasus nama domain yang diselesaikan 

mengunakan mekanisme UDRP seperti kasus dari Ahmad Rusli, seorang 

cybersquatter asal Indonesia diminta oleh World Intellectual Property 

Organization Arbitration and Mediation Center atau badan yang mengurusi 

permasalahan hak cipta PBB untuk mengembalikan domain yang ia beli ke 

pemilik nama aslinya. Domain www.carlosslimhelu.com, domain yang 

dipermasalahkan tersebut merujuk ke pemilik nama aslinya Carlos Slim 

Helu. Ia adalah seorang miliuner telekomunikasi asal Meksiko. Rusli, yang 

mengaku berdomisili di Kemanggisan, Jakarta Barat telah meminta bayaran 

pada Helu sebesar 55 juta dolar jika sang miliuner itu ingin memiliki domain 

www.carlosslimhelu.com.  

Rusli mengancam akan menghubungkan (me-link) situs tersebut ke 

situs berkonten pornografi jika Helu mengabaikannya. Meski lewat email, 

Rusli menyatakan bahwa ia hanya bermaksud untuk melindungi alamat 

domain itu untuk Helu dan ancaman yang ia berikan hanya untuk menarik 

perhatian sang miliuner, tetapi WIPO tetap pada keputusannya. Rusli harus 

mengembalikan domain pada Carlos Slim Helu tanpa bayaran, karena 

WIPO berpendapat bahwa pendaftaran dan penggunaan domain tersebut 

mengandung itikad tidak baik (bad faith) yaitu pendaftaran dan penggunaan 

nama domain dengan tujuan untuk menjual kembali nama domain yang 

diperoleh untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi dari harga 

perolehannya.53 

                                                             
53 Muhammad Firman, Viva Teknologi: Kejahatan Internet: “Cybersquatter Indonesia 

Serahkan Domain”, http://teknologi.news.viva.co.id/news/read/22405-

cybersquatter_indonesia_serahkan_domain, diakses pada Rabu 30/09/2015 pukul 22.00 WIB. 
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Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa iktikad tidak baik 

dalam pendaftaran dan penggunaan nama domain menurut UDRP memiliki 

persamaan dengan kriteria iktikad tidak baik menurut PANDI. Hal ini 

dikarenakan PANDI sebagai salah satu registry nama domain di Indonesia 

selain tunduk dengan ketentuan perundang-undangan di Indonesia juga 

tunduk terhadap perjanjian pengolaan nama domain antara PANDI sendiri 

dengan ICANN. Baik kriteria yang digariskan UDRP dan PANDI sama-

sama melindungi Hak Kekayaan Intelektual khususnya merek. Akantetapi 

perbedaan mendasar terdapat dalam hak gugatnya, dimana UDRP 

mewajibkan penggugat memiliki merek sebagai alas hak untuk menggugat 

suatu pelanggaran yang timbul atas pendaftaran dan penggunaan nama 

domain, sedang PANDI merumuskan hal lain dimana jenis sengketa telah 

dibedakan menjadi 3 jenis yaitu sengketa terkait merek, nama maupun 

kepatutan dalam masyarakat. Dimana hal ini berdampak terhadap perluasan 

makna kriteria iktikad tidak baik dalam Kebijakan PANDI tidak hanya 

seputar perlindungan merek saja seperti UDRP akan tetapi lebih luas hingga 

nama-nama orang, dan kepatutan di masyarakat. 

 

5. Menurut Anti-Cyberquatting Consumer Protection Act (ACPA) 

Amerika Serikat 

Sebagaimana diuraikan dalam tinjauan sebelumnya, pada 

hakekatnya ada beberapa bentuk kejahatan berkaitan dengan nama domain 

ini. Namun, dari semua bentuk tersebut, sekarang yang paling banyak 

menimbulkan masalah adalah cybersquatting. 
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Di Amerika Serikat untuk mengatasi masalah menjamurnya 

cybersquatting, Pemerintahan Clinton telah mengeluarkan Anti-

Cybersquatting Consumer Protection Act (ACPA) pada 29 November 

1999.54 Produk hukum ini termasuk bagian dari amandemen terhadap 

Lanham Act 55. Salah satu tujuan dari ACPA ini adalah “to extend the 

exisiting mean of trademarks protection to ‘non-famous’ marks. The 

concept of ‘distinctive’ marks comes to fill an important legal 

gap”56.(terjemahan bebas penulis adalah untuk memperluas keberadaan atas 

perlindungan merek dagang untuk “merek tidak terkenal”. Konsep dari 

merek “khas” yang hadir untuk mengisi kekosongan hukum yang penting) 

Menurut ketentuan ACPA, pemilik merk dagang atau jasa yang 

memiliki daya pembeda (distinctive marks)57 atau merk terkenal (famous 

mark)58 harus : 

a) Prove that the domain name holder has a bad faith intent to profit from 

the mark (membuktikan bahwa pemegang nama domain memiliki iktikad 

tidak baik untuk mendapatkan keuntungan dari suatu merek) 

b) Prove that the person registers, traffic in, or uses a domain name in a 

way that harms the owners comercial interest (membuktikan bahwa 

pendaftar nama domain dalam aktifitas perdagangan menggunakan nama 

domain dengan cara yang merugikan pemilik kepentingan komersial) 59 

                                                             
54http://www.whitecase.com/memo_anti_cybersquatting_consumer_protection_act.html, 

diakses 5/11/2015 pukul 23.00 WIB. 
55 Diane Cabell, Learning Cyberlaw... ... ..., Op. Cit. hlm. 22. 
56 Ibid. 
57 Produk dan jasa perusahaan dipersepsikan lebih superior dan khusus (distinctive) 

dibandingkan dengan produk dan jasa pesaing dalam persepsi konsumen. 
58 Untuk menentukan suatu merek tersebut dikategorisasikan sebagai merek terkenal 

adalah: Pertama, merek tersebut terdaftar di beberapa negara dan Kedua merek tersebut jika disurvei 

ke konsumen di beberapa negara. Lihat pada Pusat HKI UII 

http://pusathki.uii.ac.id/konsultasi/konsultasi/apakah-yang-dimaksud-merek-terkenal.html diakses 

pada 12/11/15 pukul 21.00 WIB. 
59 Sabartua Tampubolo, Aspek Hukum Nama... ... ..., Op. Cit. hlm 22 
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Berkaitan dengan hal ini, dalam kasus pemilik “distinctive mark” 

harus menunjukkan bahwa memiliki persamaan keseluruhannya atau pada 

pokoknya (identical or confusingly similar) dengan merek yang lain. 

Sedangkan dalam kasus “famous marks”, pemilik hanya membuktikan 

bahwa nama domain adalah hampir sama (dillutive) dengan nama merek 

yang sudah terkenal tersebut.60 

Dalam hal ini, itikad buruk (bad faith) dapat dibuktikan dengan 

merujuk pada kriteria-kriteria yang ditentukan oleh ACPA, antara lain :61 

a) The person’s intent to divert consumers from the mark owner’s 

online location to a site accessible under the domain name that 

could harm the goodwill represented by the mark, either for 

commercial gain or with the intent to tarnish or disparage the 

mark, by creating a likelihood of confusion as to the source, 

sponsorship, affiliation, or endorsement of the site 

b) Any offers to sell the domain name to the mark owner (the 

“email” proof, as is usually by keeping that communication 

offering the domain that the “blackmailing” or, at least, intent 

the profit has been frequently proven). 

c) The person’s provision of material and misleading false contact 

information when applying for the registration of the domain 

name, the person’s intentional failure to maintain accurate 

contact information; 

d) The person’s registration or acquisition of multiple domain 

names which the person knows are identical or confusingly 

similar to marks of others that are distinctive at the time of 

registration of such domain names, or dilutive of famous marks 

of others that are famous at the time of registration of such 

domain names, without regard to the goods or services of the 

parties. 

 

Menurut Eric Misterovic dalam Jurnal Revision Legal volume 1 

tentang Cybersquatting Bad Faith Factor, dijelaskan terdapat 8 macam 

faktor dalam menentukan suatu tindakan termasuk dalam iktikad tidak baik 

atau tidak. Empat faktor pertama berfokus pada penentuan jika iktikad baik 

                                                             
60 Ibid 
61 15 U.S.C. § 1125(d)(1)(B) 
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ada, faktor kelima hingga kedelapan merupakan usaha untuk menemukan 

iktikad tidak baik (bad faith). Faktor tersebut antara lain dijelaskan seperti 

berikut:62 

Faktor pertama, “the trademark or other intellectual property rights 

of the person, if any, in the domain name” yakni apabila terdapat merek 

dagang atau hak kekayaan intelektual milik perseorangan dalam sebuah 

nama domain.  

Faktor ini berfokus pada hak kekayaan intelektual tergugat dalam 

nama domain. Contohnya, apabila sebuah perusahaan bernama MGM 

Lumber mengamankan nama domain mgm.com sebelum MGM Studio atau 

MGM Grand Casino melakukannya, faktor ini dapat dikatakan sebagai 

iktikad baik karena MGM Lumber sudah mempunyai sebuah hak merek 

dagang dalam namanya tersebut, dan jika MGM Lumber tidak memiliki hak 

atas merek, agaknya untuk menggunakan nama domain mgm secara sengaja 

maka lalu lintas perdagangan situs tersebut yang terkait dengan perusahaan 

produksi atau perjudian adalah hal yang dilarang. Karena hal itu, 

permasalahan waktu dalam mendaftarkan nama domain sebelum 

mendaftarkan hak kekayaan intelektual akan beralih pada iktikad tidak baik 

(bad faith), karena pemegang nama domain dalam kasus tersebut tidak 

memiliki sebuah kepentingan dalam asal mula nama.63 

Faktor kedua, “the extent to which the domain name consists of the 

legal name of the person or a name that is otherwise commonly used to 

                                                             
62 Eric Misterovich, Cybersquatting Bad Faith Factor, Revision Legal Journal, California, 

2008, hlm. 8 
63 Lihat kasus, Sporty’s Farm L.L.C. v. Sportsman’s Market, Inc., 202 F.3d 489, 499 (2d 

Cir. 2000). 
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identify that person” adalah perluasan dari nama domain yang terdiri atas 

nama yang legal/sah dari seseorang atau nama yang sebaliknya biasa dipakai 

untuk menjadi identitas seseorang. 

Faktor ini menemukan iktikad baik jika tergugat mendaftarkan nama 

domain dengan menyertakan nama legalnya. Salah satu contoh datang dari 

sebuah kasus dimana Nissan menggugat seorang pria bernama Uzi Nissan 

yang telah terlebih dahulu mendaftarkan nissan.com. Pengadilan 

memenangkan Uzi Nissan, hal tersebut karena nama tersebut merupakan 

nama yang legal milik Uzi Nissan, tidak ada iktikad tidak baik untuk 

merugikan pihak Nissan yang merupakan sebuah perusahaan produsen 

mobil.64 Jika Uzi Nissan hanya menggunakan nama panggilan atau 

aliasname sebagai nama domain melawan dari nama seseorang atau 

perusahaan yang sah/legal, maka beban pembuktian lebih tinggi untuk 

membuktikan ada atau tidaknya itikad buruk oleh Nissan Uzi. 

Faktor ketiga, “the person's prior use, if any, of the domain name in 

connection with the bona fide offering of any goods or services” adalah jika 

ada pengguna sebelumnya dari nama domain yang dihubungkan dengan 

penawaran yang jujur atas suatu barang atau jasa. 

Faktor ini hampir sama dengan faktor nomor 1, dan waktu sama 

pentingnya. Jika tergugat menggunakan nama domain secara komersil 

sebelumnya, dan kemudian hari ada pihak lain mendaftarkan merek yang 

dengan nama yang identik atau sama dengan nama domain yang telah 

terdaftar lebih dahulu, maka hal ini tetap dikategorikan sebagai iktikad baik, 

                                                             
64 Lihat kasus Nissan Motor Co., Ltd. v. Nissan Computer Corp., 2002 WL 32006514 

(C.D. Cal. 2002). 
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walapun jika pihak tergugat tidak memiliki merek dagang dalam namanya. 

Akantetapi, jika pihak tergugat secara signifikan mengubah keaslian website 

dalam rangka mendapatkan keuntungan dari merek yang lebih terkenal, hal 

ini dapat dikatergorikan sebagai iktikad tidak baik. Sehingga hal utama dari 

faktor ini adalah waktu pendaftaran nama domain lebih dahulu daripada 

didaftarkannya merek dagang. 

Faktor keempat, “the person's bonafide noncommercial or fair use 

of the mark in a site accessible under the domain name” Penggunaan secara 

non-komersial atau secara wajar oleh seseorang sebagai tanda yang 

digunakan dalam sebuah situs yang dapat diakses melalui nama domain.  

Faktor ini telah ditetapkan untuk melidungi website-website yang 

menggunakan nama domain yang memiliki kemiripan dengan merek 

dagang terkenal untuk tujuan mengkritik, memparodikan, berkomentar, atau 

lain sebagainya. Hal ini sebagai wujud dari kebebasan berpendapat atau 

berbicara yang dilindungi oleh negara. Menurut faktor ini, hakim akan 

melihat terlebih dahulu segi komersialitasnya, dan jika ditemukan maka hal 

ini dapat mengindikasikan suatu iktikad tidak baik dimana situs tersebut 

diduga memanfaatkan popularitas atas suatu merek untuk menjual dan 

mendistribusikan barang dan/atau jasa. Komersialitas dapat ditemukan 

dalam syarat dan ketentuan/persetujuan suatu website yang memiliki 

affiliasi dengan produk barang/jasa yang bersifat komersil, atau bila website 

dapat menghasilkan uang secara tetap dari iklan. Salah satu kasus terkenal 

adalah seorang tergugat yang mengakuisisi nama domain panavision.com 

dan menggunakan halaman web untuk menampilkan peta Pana, sebuah kota 
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Kristen di Amerika Serikat. Pengadilan menghukum tergugat tersebut 

meskipun sebelumnya website bersifat nonkomersil dan nonkompetitif 

namun kemudian diubah menjadi suatu situs yang menyediakan layanan 

bisnis pariwisata dan pemesanan hotel. 65  

Faktor kelima, “the person's intent to divert consumers from the 

mark owner's online location to a site accessible under the domain name 

that could harm the goodwill represented by the mark, either for commercial 

gain or with the intent to tarnish or disparage the mark, by creating a 

likelihood of confusion as to the source, sponsorship, affiliation, or 

endorsement of the site” adalah maksud seseorang untuk mengalihkan 

konsumen suatu merek dari pemilik merek yang sah menuju sebuah 

situs/website yang dapat diakses menggunakan nama domain yang dapat 

merusak representasi nama baik (good will) suatu merek, atau untuk 

mengambil kentungan, atau memudarkan, atau menghina suatu merek 

dengan menimbulkan kebingungan bagi konsumen atau pengakses seolah-

olah website tersebut merupakan situs resmi, atau memiliki hubungan 

afiliasi, sponsor atau kerjasama. Kasus seperti ini pernah terjadi di Indonesia 

dalam kasus nama domain Mustika Ratu, dimana pegawai dari Martha 

Tilaar bernama Chandra Sugiono mengakuisisi nama domain 

mustikaratu.com dan mengalihkan lalu lintas situs tersebut pada produk Sari 

Ayu milik perusahaan Martha Tilaar sehingga pihak Marth Tilaar 

dintungkan atas pangsa pasar Mustika Ratu yang dialihkan untuk membeli 

produk Martha Tilaar. Selain itu muncul juga kebingungan oleh pengunjung 

                                                             
65 Lihat kasus Panavision Intern., L.P. v. Toeppen, 945 F. Supp. 1296 (C.D. Cal. 1996). 
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situs mustikaratu.com apakah produk tersebut memiliki hubungan afiliasi 

dengan mustika ratu atau tidak sehingga banyak pengunjung situs yang 

terjebak membeli produk Sari Ayu tersebut disitus mustikaratu.com.66 

Faktor keenam, “the person's offer to transfer, sell, or otherwise 

assign the domain name to the mark owner or any third party for financial 

gain without having used, or having an intent to use” Penawaran seseorang 

untuk mengalihkan,  menjual, atau sebaliknya dengan menyerahkan nama 

domain kepada pemilik merek atau pihak ketiga untuk mendapat 

keuntungan finansial tanpa menggunakannya, atau memiliki sebuah maksud 

untuk menggunakan nama domain tersebut. Hal ini biasa dilakukan oleh 

pihak-pihak yang sengaja membeli nama domain untuk kemudian dijual 

kembali dengan harga yang lebih tinggi dari biaya perolehannya sesuai 

dengan keunikan atau keidentikan bahkan sama persis dengan suatu nama 

tokoh terkenal, maupun merek terdaftar dan merek terkenal. Kasus seperti 

ini paling sering ditemui dalam sengketa nama domain. 

Faktor ketujuh, “the person's provision of material and misleading 

false contact information when applying for the registration of the domain 

name, the person's intentional failure to maintain accurate contact 

information” ketentuan seseorang dalam materi website dan pemalsuan 

informasi kontak ketika digunakan untuk mendaftar sebuah nama domain, 

hal ini terjadi karena ketidakfahaman seseorang untuk memelihara 

kebenaran informasi kontak. Faktor ini memperbolehkan hakim untuk 

melihat fakta-fakta dari seseorang  yang mendaftarkan nama domain secara 

                                                             
66 Lihat kasus antara Chandra Sugiono dengan Mustika Ratu pada tahun 2000 tentang 

penggunaan nama domain mustikaratu.com 
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ganda menggunakan kombinasi nama yang berbeda, alamat dan informasi 

kontak palsu sebagai salah satu dari indikasi adanya iktikad tidak baik dalam 

penggunaan nama domain. Alasan cyberquatter melakukan pemalsuan 

identitas seperti ini adalah agar mereka tidak mudah untuk ditemukan. 

Faktor kedelapan, “the person's registration or acquisition of 

multiple domain names which the person knows are identical or confusingly 

similar to marks of others that are distinctive at the time of registration of 

such domain names, or dilutive of famous marks of others that are famous 

at the time of registration of such domain names, without regard to the 

goods or services of the parties” pendaftaran atau akuisisi nama domain oleh 

seseorang secara masif atau ganda yang diketahui adalah bersifat identik, 

membingungkan, hampir sama dengan merek yang memiliki daya pembeda 

(distinctive), atau upaya dilutif/pelemahan merek terkenal pada saat 

registrasi nama domain, tanpa memandang barang atau jasa milik pihak lain. 

Peristiwa konkrit dari faktor ini adalah akuisisi 400 nama domain oleh 

Toeppen warga negara Amerika, dimana orang tersebut mendaftaran 

berbagai nama domain yang identik atau mirip dengan merek terkenal 

seperti deltaairlines.com, dan ratusan nama-nama orang terkenal dimana 

diharapkan suatu saat orang yang memiliki kepentingan ingin 

membelinya.67 

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa iktikad tidak 

baik dalam pendaftaran dan penggunaan nama domain tidak hanya meliputi 

                                                             
67 Lihat pada House Judiciary Committee Report on H.R. 3028, H.R. Rep. No. 106-412 p. 

13 (October 25, 1999) (“The more distinctive or famous a mark has become, the more likely the 

owner of that mark is deserving of the relief available under this act.”). 
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4 (empat) kriteria yang telah digariskan dalam ACPA saja, akan tetapi dapat 

diperluas dimana iktikad baik yang dijelaskan dalam ACPA ditafsirkan 

secara berkebalikan atau (a contrario) untuk menemukan adanya iktikad 

tidak baik. 

 

 

Pada pokok bahasan ini dijelaskan pengertian akibat hukum itu ialah 

suatu perbuatan yang timbul karena adanya suatu peristiwa hukum yang terjadi. 

Ada beberapa pendapat dari beberapa sarjana mengenai arti dari peristiwa 

hukum itu sendiri antara lain: 

1. Prof. DR. Sudikno Mertokusumo yang menjelaskan peristiwa hukum adalah 

suatu peristiwa yang relevan bagi hukum, peristiwa yang oleh hukum 

dihubungkan dengan akibat hukum atau peristiwa yang oleh hukum 

dihubungkan dengan timbulnya atau lenyapnya hak dan kewajiban.68  

2. Menurut Bellefroid peristiwa hukum ialah peristiwa sosial tidak dengan 

otomatis dapat menimbulkan akibat hukum. Hal ini hanya mungkin apabila 

peristiwa itu oleh peraturan hukum dijadikan peristiwa hukum. 

3. Menurut Van Apeldoorn peristiwa hukum itu ialah suatu peristiwa yang 

didasarkan hukum menimbulkan atau menghapuskan hak.69 

Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk 

memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh 

                                                             
68 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, ctk kedua, 

Yogyakarta, Mei 2005. Hlm. 17. 
69 H. S. Wiratmo, Pengantar Ilmu Hukum (PIH), Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 

Yogyakarta, Oktober 1990. Hlm. 50 
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hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni 

tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki 

hukum.70  

 Lebih jelas lagi bahwa akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi 

dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap 

obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian 

tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai 

akibat hukum.71 

Akibat hukum merupakan sumber lahir atau berakhirnya hak dan 

kewajiban bagi subyek-subyek hukum yang bersangkutan. Misalnya, 

mengadakan perjanjian jual-beli maka telah lahir suatu akibat hukum dari 

perjanjian jual beli tersebut yakni ada subyek hukum yang mempunyai hak 

untuk mendapatkan barang  dan  mempunyai kewajiban untuk membayar 

barang tersebut. Dan begitu sebaliknya subyek hukum yang lain mempunyai 

hak untuk mendapatkan uang tetapi di samping itu dia mempunyai kewajiban 

untuk menyerahkan barang. Jelaslah bahwa perbuatan yang dilakukan subyek 

hukum terhadap obyek hukum menimbulkan akibat hukum. 

Akibat hukum itu dapat berwujud:72 

a.   Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum. Contoh:  Usia 

menjadi 21 tahun, akibat hukumnya berubah dari tidak cakap hukum  

menjadi cakap hukum, atau dengan adanya pengampuan, lenyaplah 

kecakapan melakukan tindakan hukum. 

                                                             
70 R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, cetakan ke-10, Jakarta, 2008, hlm. 

295 
71 Pipin Syarifin S.H., Pengantar Ilmu Hukum, CV Pustaka Setia, Bandung, 1998, hlm. 71 
72 Ibid 
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b.   Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua 

atau lebih subyek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu 

berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. 

Contoh: A mengadakan perjanjian jual beli dengan B, maka lahirlah 

hubungan hukum antara A dan B. Setelah dibayar lunas, hubungan hukum 

tersebut menjadi lenyap. 

c.    Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum. 

Contoh: Seorang pencuri diberi sanksi hukuman adalah suatu akibat hukum 

dari perbuatan si pencuri tersebut ialah mengambil barang orang lain tanpa 

hak dan secara melawan hukum. 

d.    Akibat hukum yang timbul karena adanya kejadian-kejadian darurat oleh 

hukum yang bersangkutan telah diakui atau dianggap sebagai akibat hukum, 

meskipun dalam keadaan yang wajar tindakan-tindakan tersebut mungkin 

terlarang menurut hukum.  

Misalnya, dalam keadaan kebakaran dimana seseorang sudah terkepung api, 

orang tersebut merusak dan menjebol tembok, jendela, pintu dan lain-lain 

untuk jalan keluar menyelamatkan diri.Dalam kenyataannya, bahwa 

perbuatan hukum itu merupakan perbuatan yang akibat diatur oleh hukum, 

baik yang dilakukan satu pihak saja (bersegi satu) maupun yang dilakukan 

dua pihak (bersegi dua). Apabila akibat hukumnya (rechtsgevolg) timbul 

karena satu pihak saja, misalnya membuat surat wasiat diatur dalam pasal 

875 KUH Perdata, maka perbuatan itu adalah perbuatan hukum satu pihak. 

Kemudian apabila akibat hukumnya timbul karena perbuatan dua pihak, 
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seperti jual beli, tukar menukar maka perbuatan itu adalah perbuatan hukum 

dua pihak.73 

 

1. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek 

Pada hakikatnya peristiwa hukum adalah kejadian, keadaan atau 

perbuatan orang yang oleh hukum dihubungkan dengan akibat hukum. Jika 

dikontekskan pada konsep HAKI terutama pada UU Merek No. 15 Tahun 

2001 dapat disimpulkan bahwa di dalam undang-undang ini dapat 

melahirkan atau menimbulkan suatu hak dan kewajiban bagi si pemegang 

merek yang dimana pemegang hak merek tersebut mempunyai hak untuk 

memonopoli perdagangan dengan menggunakan mereknya tersebut. Jika 

mereknya tersebut disalahgunakan oleh orang atau pihak-pihak yang tidak 

bertanggung jawab maka ia mempunyai hak untuk membatalkan merek 

yang digunakan oleh orang tersebut dan ia juga berhak mengajukan tuntutan 

ganti rugi karena ia merasa haknya sudah dilanggar yang mengakibatkan 

pangsa pasarnya menurun diakibatkan beredarnya merek yang sama (merek 

palsu) atau merek yang dipalsukan dari pihak lain dengan membonceng 

ketenaran mereknya. Dan ia juga mempunyai suatu kewajiban jika 

mereknya tersebut ingin mendapatkan perlindungan hukum melalui 

undang-undang yang berlaku maka ia harus mendaftarkan merek tersebut 

terlebih dahulu ke Direktorat Jenderal HKI. 

                                                             
73 Ibid, hlm. 72. 
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Terdapat 2 dimensi dalam akibat hukum yang timbul dari 

pendaftaran dan penggunaan nama domain terkait dengan hukum merek, 

yaitu: 

1. Terhadap pihak pemilik nama domain yang mendaftarkan atau telah 

terdaftar sebagai merek. 

a. Pemilik nama domain yang mendaftarkan nama domain sebagai 

merek kemudian melakukan tindakan dengan iktikad tidak baik yaitu 

adanya indikasi untuk membonceng, meniru atau menjiplak suatu 

popularitas dari merek terdaftar maka dapat dikenakan sanksi 

pembatalan/penolakan pendaftaran merek berdasarkan Pasal 4 UUM 

yang berbunyi:74 

“Merek tidak dapat didaftarkan atas dasar Permohonan yang 

diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik.” 

 

b. Pemilik nama domain yang tidak menggunakan nama domainnya 

yang telah terdaftar sebagai merek untuk aktivitas perdagangan 

barang dan jasa dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun berturut turut, dapat 

dinyatakan sebagai suatu penggunaan merek dengan iktikad tidak 

baik. Hal ini memiliki akibat hukum berupa penghapusan merek 

berdasarkan Pasal 61 ayat (2) UUM yang berbunyi:75 

 (2) Penghapusan pendaftaran Merek atas prakarsa Direktorat 

Jenderal dapat dilakukan jika:  

a. Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut 

dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal 

pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada 

alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal; atau   

b. Merek digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak 

sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan 

                                                             
74 Pasal 4 UUM 
75 Pasal 61 ayat (2) UUM 
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pendaftaran, termasuk pemakaian Merek yang tidak sesuai 

dengan Merek yang didaftar. 

 

c. Pemilik nama domain yang nama domainnya telah terdaftar sebagai 

merek akan tetapi telah terbukti melakukan tindakan penggunaan 

merek dengan iktikad tidak baik maka timbul akibat hukum berupa 

pembatalan merek berdasarkan Pasal 68 ayat (1) UUM yang 

berbunyi:76 

(1) Gugatan pembatalan pendaftaran Merek dapat diajukan oleh 

pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6. 

 

2. Terhadap pihak yang mendaftarkan atau menggunakan nama domain 

yang melanggar merek terdaftar. 

Pemilik atau pengguna suatu nama domain yang telah didaftarkan 

dan memiliki hak atas merek dalam mempertahankan haknya sebagai 

pemilik nama domain yang telah didaftarkan sebagai merek dapat 

mengajukan gugatan perdata berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang No. 15 

Tahun 2001 tentang Merek, yang diterangkan sebagai berikut: 

“(1) Pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap 

pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang 

mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya 

untuk barang atau jasa yang sejenis berupa: 

a. gugatan ganti rugi, dan/atau 

b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan 

penggunaan Merek tersebut. 

(2)  Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan 

kepada Pengadilan Niaga.”77 

 

Dari pasal tersebut diatas dapat ditemukan bahwa ketika suatu 

nama domain telah didaftarkan sebagai merek, maka rezim hukum merek 

                                                             
76 Pasal 68 ayat (1) UUM 
77 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Pasal 76 
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dapat diterapkan khususnya dalam hal terkait akibat hukum berupa 

penggantian kerugian bagi pemilik nama domain yang mendaftarkan 

domainnya menjadi merek. Jika hanya digunakan suatu mekanisme 

penyelesaian menurut hukum telematika dalam hal ini UU ITE, maka 

pemilik merek yang tidak memiliki nama domain maupun tidak 

mendaftarkan nama domain sebagai merek, hanya dapat menggunakan 

payung hukum UU ITE untuk melakukan gugatan pembatalan saja kepada 

pihak lain yang mendaftarkan nama domain dengan iktikad tidak baik. 

Sehingga dapat disimpulkan adanya suatu opsi pendaftaran nama domain 

kedalam rezim hukum merek diharapkan mampu menjadi upaya 

pencegahan dan penyelesaian apabila dikemudian hari muncul pihak yang 

mendaftarkan nama domain dengan iktikad tidak baik yang nyata-nyata 

menimbulkan kerugian bagi pihak pemegang merek melalui suatu prosedur 

gugatan perdata berupa gugatan ganti rugi yang pada dasarnya tidak diatur 

didalam UU ITE. Hal ini sebagai upaya untuk menegaknya 3 (tiga) fungsi 

hukum antara lain keadilan, kepastian dan kemanfaatan. 

Tanpa adanya iktikad baik perlindungan hukum yang diberikan 

oleh UUM kepada pemilik merek melalui ketentuan pidana telah terdapat 

pada pasal 90, 91, 92, 93 dan 94 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 

tentang Merek. Pasal 90 Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 

menerangkan bahwa :78
 

“Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek 

yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik 

pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi 

dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling 

                                                             
78 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Pasal 90 
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lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” 

Selanjutnya Pasal 91 Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 

menerangkan bahwa :
12

 

“Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek 

yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain 

untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau 

diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 

(empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 

(delapan ratus juta rupiah).” 

Dari pasal tersebut diatas, dapat temukan suatu upaya tuntutan 

pidana yang diatur dalam rezim hukum merek. Dimana pihak pendaftar 

nama domain yang melanggar merek milik orang lain dengan suatu iktikad 

tidak baik, dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara dan denda 

menurut Pasal 90 dan 91 UUM. Hal ini akan dianalsis menjadi 2 (dua) 

dimensi yaitu pertama, suatu pelanggaran dengan menggunakan merek 

yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain 

untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau 

diperdagangkan berdasarkan Pasal 90 UUM, hal ini dapat ditemui apabila 

terdapat suatu nama domain (preffix nya) yang didaftarkan dengan kata 

yang secara keseluruhan sama dengan suatu merek atau dengan suatu nama 

domain yang telah terdaftar sebagai merek hanya saja yang berbeda adalah 

akhiran (suffix nya) yang dapat berupa kode negara ataupun jenis nama 

domainnya. Praktek ini disebut juga sebagai suatu tindak penyerobotan 

merek melalui nama domain cybersquatting. Contohnya adalah, nama 

domain <kaskus.com> tidak akan mungkin ada nama domain yang sama 

untuk kemudian hari didaftarkan dengan nama domain <kaskus.com> 
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akantetapi dimungkinkan bila kemudian hari muncul nama domain 

<kaskus.co.id> <kaskus.id> <kaskus.net> dan lainnya. Sehingga apabila 

terjadi hal demikian terhadap nama domain yang didaftarkan sebagai 

merek, maka sanksi yang terdapat dalam Pasal 90 UUM ini dapat dijadikan 

sebagai dasar hukum sejauh nama domain yg perselisihkan digunakan 

untuk memperdagangkan suatu barang dan/atau jasa sejenis dengan 

sengaja dan tanpa hak.79 

Kedua, adalah suatu pelanggaran dengan menggunakan merek 

yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk 

barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan. Hal 

ini dapat terjadi ketika suatu nama domain didaftarkan memiliki suatu 

persamaan pada pokoknya atau mirip dengan suatu merek atau nama 

domain yang telah didaftarkan sebagai merek baik dalam preffix nya 

maupun suffix nya. Praktek seperti ini disebut juga sebagai tindakan 

typosquatting. Contohnya, merek WACHOVIA yang memiliki nama 

domain terdaftar yaitu wochovia.com, kemudian didaftarkan sebagai 

merek terdaftar di kelas 38. Dikemudian hari muncul nama domain 

<wachovai.com> <wochovai.com> <wa-chovia.com> atau nama lain yang 

memiliki kemiripan dalam penulisan maupun pengucapan yang pada 

dasarnya menimbulkan suatu kebingungan. Hal ini merupakan salah satu 

                                                             
79 Robinson Hasoloan, “PENYELESAIAN PERSELISIHAN NAMA DOMAIN (PPND)”, 

materi disampaikan dalam Seminar Nasional tentang PPND, pada tanggal 21/10/2015 oleh Dr. Ir. 

Robinson Hasoloan, SH., LL.M, Jakarta. 
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wujud pelanggaran yang pada dasarnya memiliki persamaan pada 

pokoknya atau mirip yang diatur dalam Pasal 91 UUM.80 

Sedangkan dalam Pasal 92 dan 93 Undang-Undang Merek No. 15 

Tahun 2001 berkaitan dengan perluasan lingkup merek yang dilindungi 

yaitu indikasi geografis dan indikasi asal. Kedua pasal ini sama-sama 

memberikan ancaman maksimal sebagaimana diatur Pasal 90 dan 91. 

Ketentuan sanksi pidana lainnya terdapat   dalam   Pasal   94   Ayat (1)   

UUM   Nomor   15   Tahun   2001 yang menjelaskan bahwa :81
 

“Barangsiapa memperdagangkan barang dan/atau jasa yang 

diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa 

tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 93 dipidana dengan 

pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling 

banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).” 

Kemudian dalam Pasal 84 Undang-Undang Merek juga mengatur 

bahwa penyelesaian sengketa hak merek termasuk sengketa nama domain 

ini dapat pula diselesaikan melalui jalur non litigasi atau penyelesaian di 

luar pengadilan. Penyelesaian sengketa nama domain di luar pengadilan 

tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti negosiasi, mediasi, 

konsiliasi atau arbitrase. Berdasarkan ketentuan di atas, sebenarnya 

pemilik merek terdaftar telah mendapatkan perlindungan hukum yang 

cukup terhadap pelanggaran merek yang diatur oleh Undang-Undang 

Merek No. 15 Tahun 2001.82 

 

                                                             
80 Ibid, 
81 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Pasal 92,92 & 94. 
82 OK. Saidin, Hukum Merek... ... ..., Op. Cit. hlm.362 
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2. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik. 

Terkait dengan akibat hukum atas tindakan dengan iktikad tidak baik 

dalam penggunaan nama domain, diatur dalam Pasal 23 ayat (2) dan (3) UU 

ITE berbunyi:83
 

“(2) Pemilikan dan penggunaan Nama Domain sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada iktikad baik, tidak 

melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak 

melanggar hak Orang lain.  

(3) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, atau 

masyarakat yang dirugikan karena penggunaan Nama Domain 

secara tanpa hak oleh Orang lain, berhak mengajukan gugatan 

pembatalan Nama Domain dimaksud” 

Ayat ini bermaksud untuk memberikan perlindungan hukum bagi 

siapa saja yang merasa haknya dilanggar atas suatu perbuatan pendaftaran 

nama domain secara tanpa hak. Ayat ini juga bermaksud bahwa seseorang 

juga berhak untuk mempertahankan segala haknya atas nama domain.84 

Selain perlindungan hukum menurut pasal 23 UU ITE, para pihak 

dapat mengajukan gugatan atas pembatalan nama domain yang 

mengakibatkan kerugian harta benda atau kerugian secara materil dan 

immaterial. Gugatan mengenai pembatalan nama domain diatur di dalam 

pasal 38 dan 39 UU ITE, yang dijelaskan sebagai berikut: 

Pasal 38 UU ITE berbunyi:85 

(1) Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang 

menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan 

teknologi informasi yang menimbulkan kerugian 

                                                             
83 Pasal 23 (3) UU ITE.  
84 Tri Budiyono, Titon Slamet Kurnia, Edward Nicodemus Lontah, Hak Atas Nama 

Domain Internet di Indonesia, the tidak diterbitkan, Salatiga, Fakultas Hukum, Universitas Kristen 

Satya Wacana, 2013, hlm 17 
85 Pasal 38 UU ITE. 
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(2) Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan 

terhadap pihak yang   menyelenggarakan   sistem   elektronik   

dan/atau   menggunakan teknologi informasi yang berakibat 

merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Selanjutnya Pasal 39 UU ITE berbunyi:86 

(1) Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan 

(2) Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui 

arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternative 

lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Dari ketentuan pasal diatas, setiap orang yang rugikan atas 

penggunaan nama domain dengan iktikad tidak baik dapat membawa 

sengketa tersebut ke Pengadilan, lembaga arbitrase maupun lembaga 

penyelesaian lain yang diatur oleh perundang-undangan dengan suatu 

mekanisme gugatan perdata untuk meminta pembatalan atas pendaftaran 

dan penggunaan nama domain dengan iktikad tidak baik.  

Selain hal diatas, diatur juga didalam Peraturan Pemerintah tentang 

Penyelengaraan Sistem Transaksi Elektronik pada Pasal 77 yang berbunyi: 

 (1)  Pendaftaran Nama Domain dilaksanakan berdasarkan prinsip 

pendaftar pertama.   

(2)  Nama Domain yang didaftarkan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) harus memenuhi persyaratan:  

a.  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;  

b.  kepatutan yang berlaku dalam masyarakat; dan  

c.  iktikad baik.     

(3)  Registri Nama Domain dan Registrar Nama Domain 

berwenang:  

a.  menolak pendaftaran Nama Domain apabila Nama Domain 

tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2);  

b.  menonaktifkan sementara penggunaan Nama Domain; atau  

                                                             
86 Pasal 39 UU ITE. 
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c.  menghapus Nama Domain apabila pengguna Nama Domain 

melanggar ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.   

 

Berangkat dari penjelasan pasal diatas, dapat juga ditarik suatu 

kesimpulan secara a contrario dimana pendaftaran dan penggunaan nama 

domain dengan iktikad tidak baik memiliki konsekuensi atau akibat hukum 

antara lain adalah penolakan/pembatalan pendaftaran nama domain secara 

melanggar hak yang didaftarkan dengan tidak memenuhi syarat sesuai 

dengan Pasal 77 ayat (2), atau menonaktifkan sementara atas penggunaan 

nama domain tersebut atau yang terakhir adalah penghapusan/pembatalan 

atas penggunaan nama domain secara tanpa hak yang bertentangan dengan 

Peraturan Pemerintah tersebut. 

 

3. Menurut Kebijakan Pengelola Nama Domain Internet Indonesia 

(PANDI) 

Akibat hukum yang timbul karena adanya iktikad tidak baik dalam 

pendaftaran dan penggunaan nama domain menurut Kebijakan Pengolola 

Nama Domain Indonesia (PANDI) diatur dalam Kebijakan Pendaftaran 

Nama Domain versi 5.0 yang diterbitkan oleh PANDI pada ketentuan umum 

bagian 5.4 yang berbunyi:87 

5.4. Pembatalan Pendaftaran  
Registri membatalkan pendaftaran Nama Domain, jika terdapat hal-

hal berikut:  

5.4.1. Terdapat penolakan pada permohonan pendaftaran;  

5.4.2. Terbukti oleh prosedur yang ditetapkan Registri, bahwa pendaftaran 

Nama Domain yang dilakukan oleh Registran dilakukan dengan 

itikad tidak baik, melanggar hak pihak lain, melanggar kepatutan 

yang berlaku dalam masyarakat, atau ketentuan hukum yang berlaku.   

                                                             
87 Ketentuan Umum Bagian 5, Kebijakan Pendaftaran Nama domain oleh PANDI versi 

5.0 
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5.4.3. Adanya keputusan pengadilan atau arbitrase yang bersifat final dan 

mengikat, rekomendasi Penyelesaian Perselisihan Nama Domain, 

atau salinan kesepakatan yang memiliki akibat hukum pembatalan 

penggunaan Nama Domain terdaftar oleh pihak lain.  Jika keputusan 

sudah diambil, Registri harus segera menyampaikan maksud dan 

alasan keputusan tersebut kepada Registrar yang bersangkutan. 

 

Dari ketentuan diatas dapat ditemukan bahwa nama domain yang  

terbukti didaftarkan oleh seorang registran yang beriktikad tidak baik dapat 

dibatalkan sesuai ketentuan prosedur yang ditetapkan oleh poin 5.4.3 yaitu 

melalui putusan pengadilan atau arbitrase yang bersifat final, rekomendasi 

Penyelesaian Perselisihan Nama Domain (PPND), atau kesepakatan para 

pihak untuk membatalkan suatu nama domain. Selain dapat dibatalkan 

sesuai dengan ketentuan diatas, dimungkinkan pula dilakukan pengalihan 

nama domain yang diatur dalam Kebijakan Pendaftaran nama domain oleh 

PANDI, hal tersebut diatur dalam Poin 6.2 mengenai Ketentuan Teknis 

yang berbunyi: 

6.2. Pengalihan Nama Domain  

      Nama Domain dapat dialihkan apabila memenuhi syarat berikut:  

6.2.1 Telah melewati 60 hari sejak tanggal aktivasi atau tanggal 

pengalihan Nama Domain;  

6.2.2 Tidak kurang dari 10 hari sebelum jangka waktu penggunaan 

Nama Domain berakhir; 

6.2.3 Registran penerima memenuhi persyaratan menggunakan Nama 

Domain sesuai dengan peruntukannya;  

6.2.4 Registrar penerima berkewajiban memverifikasi persyaratan 

tersebut dalam butir 6.2.3.  

6.2.5 Atas perintah Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum 

tetap. Bagi Penerima pengalihan Nama Domain karena perintah 

Putusan Pengadilan, wajib mengikuti ketentuan-ketentuan 

sebagaimana yang ditetapkan dalam Kebijakan ini atau Kebijakan 

lain yang ditetapkan oleh Registri.  

6.2.6 Atas rekomendasi Penyelesaian Perselisihan Nama Domain. Bagi 

Penerima pengalihan Nama Domain karena rekomendasi 

Penyelesaian Perselisihan Nama Domain, wajib mengikuti 

ketentuan-ketentuan sebagaimana yang ditetapkan dalam 

Kebijakan ini atau Kebijakan lain yang ditetapkan oleh Registri. 
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 Penjelasan dalam aturan hukum diatas memiliki implikasi atau 

akibat hukum dimana nama domain dapat dialihkan kepada pihak yang 

berhak atas adanya suatu putusan pengadilan yang bersifat final dan 

mengikat, rekomendasi PPND, atau suatu perjanjian yang kemudian 

disampaikan kepada PANDI.88 

 

4. Menurut Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) 

Pada Paragraf 4 UDRP ditentukan bahwa untuk mengajukan 

permohonan pada penyelesaian sengketa nama domain, maka Pemohon 

(complainant) harus memiliki merek baik merek dagang atau merek jasa 

yang memiliki persamaan secara keseluruhan atau memiliki persamaan pada 

pokoknya dengan nama domain yang dipersoalkan, sehingga adanya hak 

merek ini menjadi dasar untuk menggugat. 

Berdasarkan ketentuan dalam Uniform Domain Name Dispute 

Resolution Policy (UDRP) ini, pihak registrar berhak untuk membatalkan, 

memindahkan maupun mengubah nama domain yang telah di daftarkan oleh 

pihak pemegang nama domain, antara lain atas adanya putusan atau perintah 

dari lembaga pengadilan maupun forum arbitrase yang berwenang, ataupun 

putusan panel. Norma-norma yang digunakan sebagai dasar putusan nama 

domain oleh panel menurut UDRP Pragraf 4 huruf (a) adalah sebagai 

berikut:89 

                                                             
88 Ketentuan Teknis Pendaftaran Bagian 6, Kebijakan Pendaftaran Nama domain oleh 

PANDI versi 5.0 
89 Paragraph 4 (a) Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP). 
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1. Nama domain tersebut sama atau memiliki kemiripan yang 

membingungkan dengan merek barang atau jasa terdaftar yang dimiliki 

oleh pihak ketiga; 

2. Pihak pemegang nama domain tidak mempunyai kepentingan maupun 

hak atas penggunaan nama domain tersebut; 

3. Nama domain yang didaftarkan telah digunakan dengan itikad buruk. 

Dalam proses penyelesaian sengketa secara administratif, pihak 

penggugat harus dapat membuktikan ketiga ketentuan diatas secara 

keseluruhan yang telah nyata-nyata dilakukan oleh pemilik atau pengguna 

nama domain untuk dapat dikabulkan tuntutannya. Kemudian terkait 

dengan sanksi dari ketentuan hukum diatas diatur didalam pada Paragraf 4 

huruf (i) mengenai Remidies yang berbunyi : 

i. Remedies. The remedies available to a complainant pursuant to 

any proceeding before an Administrative Panel shall be limited to requiring 

the cancellation of your domain name or the transfer of your domain name 

registration to the complainant.  

  

 Selain pasal tersebut diatas berdasarkan kewenangan yang dimiliki 

oleh ICANN selaku registri nama domain internasional, UDRP menjelaskan 

kewenangan ICANN untuk dapat membatalkan, mengalihkan, dan mengubah 

nama domain berdasarkan Paragraf 3 UDRP tentang Cancel, Transfer and 

Change yang berbunyi:90 

3. Cancellations, Transfers, and Changes. We will cancel, transfer or 

otherwise make changes to domain name registrations under the following 

circumstances: 

a. subject to the provisions of Paragraph 8, our receipt of written or 

appropriate electronic instructions from you or your authorized agent to 

take such action; 

                                                             
90 Paragraph 3 Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP). 
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b. our receipt of an order from a court or arbitral tribunal, in each case of 

competent jurisdiction, requiring such action; and/or 

c. our receipt of a decision of an Administrative Panel requiring such action 

in any administrative proceeding to which you were a party and which 

was conducted under this Policy or a later version of this Policy adopted 

by ICANN. (See Paragraph 4(i) and (k) below.) 

 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa akibat hukum dari 

adanya iktikad tidak baik (bad faith) dalam pendaftaran dan penggunaan 

nama domain adalah dapat dibatalkan atau dialihkan atau dapat diubah 

apabila penggugat/pihak yang dirugikan mampu untuk membuktikan seluruh 

butir pelanggaran yang digariskan oleh UDRP paragraf 4 butir (a). 

 

5. Menurut Anti-Cyberquatting Consumer Protection Act (ACPA) 

Amerika Serikat 

Di bawah rezim hukum ACPA berdasarkan 15 USC, pemilik merek 

dagang dapat membawa tindakan terhadap pendaftar nama domain yang (1) 

memiliki iktikad tidak baik untuk mendapatkan keuntungan dari suatu 

merek dan (2) pemilik nama domain memperdagangkan, atau menggunakan 

nama domain yang (a) identik atau membingungkan mirip dengan merek 

khusus/miliki daya pembeda (distinctive), (b) identik atau membingungkan 

mirip dengan atau bersifat dilutif atas suatu merek terkenal, atau (c) adalah 

merek dagang dilindungi oleh hukum merek, dengan suatu gugatan kepada 

Pengadilan Federal Amerika Serikat yang dengan beberapa jenis tuntutan 

yaitu:91 

                                                             
91 Lihat dalam 15 U.S.C. § 1116 Anticybersquatting Consumer Protection Act, Amerika 

Serikat. 
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b. order injunctive relief (prohibit the domain name owner from using the 

domain name) 

c. order the forfeiture or cancellation of the domain name, 

d. order the transfer of the domain name to the owner of the mark, 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa akibat hukum yang 

timbul akibat pendaftaran dan penggunaan nama domain dengan iktikad 

tidak baik antara lain adalah suatu putusan sela ganti rugi (injuctive relief) 

untuk mencegah pemegang nama domain menggunakan nama domainnya 

selama proses persidangan agar tidak menumbulkan kerugian yang lebih 

besar atau pengalihan nama domain selama proses persidangan 

berlangsung, kedua adalah penyitaan terhadap suatu nama domain atau 

pembatalan atas pendaftarannya, dan yang terakhir adalah mengalihkan 

nama domain tersebut kepada pemilik merek yang sah.92 

 

                                                             
92 Lihat dalam 15 U.S.C. § 1125(d)(1)(C) Anticybersquatting Consumer Protection Act, 

Amerika Serikat. 


