
Bab I 
Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Latar belakang dari isu hukum yang 

hendak dipecahkan dalam penelitian ini yaitu: 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

(UU ITE) tidak spesifik menentukan sumber 

status hak atas nama domain internet. 

Hak atas nama domain diatur dalam 

Pasal 23 ayat (1) UU ITE1. Ketentuan ini 

bermaksud memberi kewenangan bagi 

pendaftar nama domain untuk memiliki dan 

menggunakan nama domain yang 

didaftarkannya. Menurut Pasal 23 ayat (2) UU 

ITE2, pemilikan dan penggunaan nama 

domain harus didasarkan pada iktikad baik, 

                                                
1 Pasal 23 ayat (1) UU ITE: “Setiap penyelenggara 
negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat 
berhak memiliki Nama Domain berdasarkan prinsip 
pendaftar pertama.” 
2 Pasal 23 ayat (2) UU ITE: “Pemilikan dan penggunaan 
nama domain sebagaimana yang dimaksud pada ayat 
(1) harus didasarkan pada iktikad baik, tidak melanggar 
prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak 
melanggar hak orang lain.” 



tidak melanggar prinsip persaingan usaha 

secara sehat, dan tidak melanggar hak orang 

lain. Jika itu dilanggar, menurut Pasal 23 ayat 

(3) UU ITE3, pihak yang dirugikan berhak 

mengajukan gugatan pembatalan nama 

domain dimaksud. 

Ketidak-jelasan sumber status hak 

atas nama domain dalam UU ITE akan 

menimbulkan ketidakpastian hukum ketika 

kaidah tentang hak atas nama domain dalam 

UU ITE diperlukan sebagai petunjuk otoritatif 

dalam penyelesaian sengketa hak atas nama 

domain4. Di samping itu, ketidak-jelasan 

                                                
3 Pasal 23 ayat (3) UU ITE: “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.” 
4 Pada awal 1999, sebuah pengadilan federal di Virginia 
AS—dalam suatu gugatan pelanggaran merek yang 
diajukan Umbro International kepada 3263851 Canada 
Inc. karena telah mendaftarkan nama domain 
umbro.com—mengeluarkan preseden bahwa nama 
domain internet adalah property dan oleh karena itu 
dapat disita dan dilelang. Setahun kemudian, 
pengadilan distrik California Selatan AS dalam 
putusannya terhadap kasus pencurian nama domain 
sex.com (Kremen vs. Cohen & NSI) menganalogikan 
nama domain sama dengan nomor telepon yang 



sumber status hak atas nama domain dalam 

Pasal 23 UU ITE mengingkari salah satu asas 

dan tujuan dari UU ITE, yaitu untuk 

menjamin adanya kepastian hukum di dalam 

pemanfaatan teknologi informasi dan 

transaksi elektronik5. Atas dasar itu, isu 

hukum yang hendak dipecahkan dalam 

penelitian ini yaitu: apakah status hak atas 

nama domain dalam Pasal 23 UU ITE? 

Menurut penulis, sumber status hak 

atas nama domain dalam UU ITE bisa dilacak 

kaidahnya dalam peraturan yang lebih umum 

yaitu KUHPerdata—khususnya dalam 

ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang 

harta kekayaan. 

Penulis mengacu pada KUHPerdata 

karena nama domain itu sendiri memenuhi 

                                                                                          
berfungsi sebagai penunjuk atau lokator dari suatu 
layanan, lalu menetapkan bahwa nama domain 
internet bukan merupakan property. Lihat: F. Harris & 
B. Priambodo, “Konstruksi Hukum Nama Domain: 
Sebuah Kepemilikan atau Lisensi”, Jurnal Legislasi 
Indonesia, Vol. 5 No. 4 (Desember 2008), h. 99. 
5 Pasal 3 UU ITE “Pemanfaatan Informasi dan Transaksi 
Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian 
hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan 
kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.” 



kualifikasi untuk digolongkan sebagai benda. 

Oleh hukum, suatu benda dipandang sebagai 

harta kekayaan (property), sedangkan hukum 

harta kekayaan merupakan peraturan-

peraturan hukum yang mengatur hak dan 

kewajiban yang bernilai uang—atau 

peraturan-peraturan yang mengatur 

hubungan hukum antara orang dengan 

benda, atau sesuatu yang dapat dinilai 

dengan uang6. 

Hukum harta kekayaan dalam 

KUHPerdata meliputi lapangan hukum 

kebendaan dan hukum perikatan. Hukum 

kebendaan melahirkan hak kebendaan, 

sedangkan hukum perikatan melahirkan hak 

perseorangan. Menurut Penulis, status hak 

atas nama domain dalam Pasal 23 UU ITE 

tidak dapat diterapkan hak kebendaan. 

Justifikasi dari argumen ini yaitu: 

1. Hubungan hukum yang terjadi 
dalam suatu pendaftaran nama 

domain tidak dapat dikatakan 

sebagai hubungan secara 

                                                
6 T.T. Tutik, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum 
Nasional, Kencana, Jakarta, 2008, h. 141. 



langsung antara seseorang 

dengan nama domain. Dalam 
mekanisme pendaftaran nama 

domain, peristiwa hukum yang 

terjadi yaitu hubungan hukum 
antara pihak pendaftar nama 

domain (registrant) dan pihak 

penerima pendaftaran nama 

domain (registrar) berkaitan nama 
domain yang didaftarkan; 

2. Hak atas nama domain hanya 

dapat dipertahankan oleh 
registrant terhadap registrar. 
Pihak lain yang merasa dirugikan 

atas pendaftaran nama domain 

tersebut dapat mengajukan 
gugatan pembatalan pendaftaran 

nama domain. Di satu sisi, 

gugatan pembatalan pendaftaran 
nama domain tidak dapat 

dikatakan sebagai gugatan 

kebendaan, sebab pihak yang 
mengajukan gugatan pembatalan 

nama domain bukan pihak yang 

berhak atas nama domain 
tersebut7.  

                                                
7 Memang ada kejanggalan dalam penggunaan konsep 
hak milik sebagai status hak atas nama domain—mis. 
dalam kasus-kasus pendaftaran nama domain yang 
melanggar merek—sebab pemegang hak atas merek 
yang merasa memiliki kepentingan wajar atas suatu 



Menurut penulis, status hak atas 

nama domain dalam Pasal 23 UU ITE adalah 

hak perseorangan yang sumber kaidahnya 

dapat dilacak dari bidang hukum perikatan 

atas harta kekayaan dalam KUHPerdata. 

Dengan demikian, konstruksi hukum dari 

status hak atas nama domain dalam Pasal 23 

UU ITE dapat dipahami sebagai hak 

perseorangan yang lahir dari suatu hubungan 

hukum yaitu perjanjian pendaftaran nama 

domain antara pihak pendaftar nama domain 

(registrant) dan pengelola nama domain. 

Dengan demikian, hubungan hukum yang 

terjadi dalam suatu pendaftaran nama 

domain antara pihak pengelola dan pihak 

pengguna akan melahirkan kewajiban bagi 

pengguna untuk mendaftarkan nama domain 

dengan iktikad baik, tidak melanggar prinsip 

                                                                                          
nama domain yang merefleksikan mereknya bukan 
pihak yang sah sebagai pemilik nama domain, 
sepanjang bukan dia yang mendaftarkan nama domain 
tersebut. Lihat: Jacqueline D. Lipton, “Bad Faith In 
Cyberspace: Grounding Domain Name Theory In 
Trademark, Property and Restitution”, Harvard Journal 
of Law and Technology, Vol. 23 No. 2, Spring 2010, h. 
454. 



persaingan usaha secara sehat dan tidak 

melanggar hak orang lain—sebagaimana yang 

diatur dalam Pasal 23 ayat (2) UU ITE—dan 

menetapkan hak kepada pihak pengelola 

untuk membatalkan pendaftaran nama 

domain jika pihak pengguna tidak memenuhi 

prestasi sebagaimana yang diwajibkan Pasal 

23 ayat (3) UU ITE. 

Adapun unsur-unsur hukum 

perikatan dari konstruksi hukum status hak 

atas nama domain Pasal 23 UU ITE sebagai 

hak perseorangan yang timbul dari suatu 

perjanjian yaitu: 

1. Ada hubungan hukum yaitu 

suatu perjanjian pendaftaran 
nama domain; 

2. Ada para pihak yaitu pihak 

registrant (pendaftar) dan pihak 
registrar; 

3. Ada nama domain yang hendak 

didaftarkan untuk dimiliki dan 

dimanfaatkan; 
4. Ada prestasi yang diwajibkan 

pihak registrar nama domain 

sebagai syarat harus dipenuhi 
oleh pihak registrant (pendaftar) 

nama domain. 



UU ITE tidak spesifik menentukan 

status yang melandasi pengaturan hak atas 

nama domain. Dengan demikian, ketentuan 

Pasal 23 UU ITE tersebut perlu diklarifikasi 

terlebih dahulu aspek teoritisnya untuk 

menentukan status dari hak atas nama 

domain sebagaimana diatur di dalamnya. 

Pengalokasian nama domain berada 

dalam otoritas Internet Corporation for 

Assigned Names and Numbers (ICANN), 

sebuah institusi nirlaba yang berkedudukan 

di California, AS8. Lembaga ini mendapatkan 

hak monopoli seluruh sistem pengelolaan dan 

pendaftaran nama domain melalui kontrak 

dengan otoritas perdagangan AS (U.S. 

Department of Commerce)9. Situasi ini 

memunculkan satu isu hukum tentang 

bagaimana otoritas negara untuk mengatur 

                                                
8 Patricia L. Bellia, et.al., Cyberlaw Problems of Policy 
and Jurisprudence in the Information Age, West, St. 
Paul-MN, 2011, h. 266. 
9 David Nelmark, “Virtual Property: The Challenges of 
Regulating Intangible, Exclusionary Property Interest 
such as Domain Names”, Northwestern Journal of 
Technology and Intellectual Property, Vol. 3 Issue 1 (Fall 
2004), h. 21. 



perlindungan hukum terkait pengalokasian 

hak atas nama domain. Menurut penulis, 

negara—baik sebagai regulator maupun 

sebagai otoritas yang menjalankan fungsi 

sebagai pelindung hak-hak warga—wajib 

melindungi hak seseorang untuk 

menggunakan nama domain10. Dengan 

demikian, maka perlu dipreskripsikan juga 

dalam penelitian ini yaitu pengaturan tentang 

pengalokasian hak atas nama domain yang 

respektif terhadap ketentuan-ketentuan dari 

institusi yang memiliki kewenangan untuk 

menjalankan fungsi pengelolaan nama 

domain, baik dalam lingkup nasional maupun 

internasional11. 

                                                
10 Pada umumnya, fokus dari beragam tema diskusi 
terkait pengaturan nama domain berujung pada 
bagaimana menemukan solusi yang logis dan seimbang 
antara nilai-nilai kebebasan berekspresi, keterbukaan 
komunikasi dan penggunaan nama domain secara 
wajar dan adil. Lihat: National Research Council of the 
National Academies, Signposts in Cyberspace: the 
Domain Name System and Internet Navigation, The 
National Academies Press, Washington, D.C., 2005, h. 
61-63. 
11 Faktor alamiah dari “kedaulatan pemerintahan 
berbasis teritori” yang menyebabkan ruang lingkup 
pengaturan terkait nama domain tidak dapat diatur 



Dari uraian latar belakang masalah 

yang telah dikemukakan penulis, rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah status dari hak atas nama 

domain menurut UU ITE? 

2. Model pengaturan apa saja yang 

tepat terkait status hak atas nama 
domain? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mempreskripsi status hak atas 

nama domain dalam UU ITE 

2. Mempreskripsi pengaturan 
tentang hak atas nama domain 

yang respektif terhadap ketentuan 

yang dikeluarkan oleh institusi 
yang berwenang menjalankan 

fungsi pengelolaan nama domain, 

baik nasional maupun 
internasional 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

                                                                                          
secara murni oleh kekuatan dan kedaulatan 
pemerintah karena internet bekerja secara lintas-
teritori. Lihat: Lawrence Lessig, Code Version 2.0, Basic 
Books, New York, 2006, h. 31. 



1. Memperkaya kajian perlindungan 

hukum atas nama domain yang 
selama ini fokus pada 

perlindungan hukum atas nama 

domain yang didaftarkan dengan 
menggunakan merek secara tanpa 

hak 

2. Memberi masukan tentang konsep 

pengaturan hak atas nama 
domain di Indonesia yang selaras 

dengan ketentuan global tentang 

pengelolaan nama domain. 

1.5 Metode Penelitian 

1.5.1 Pendekatan Penelitian 

Untuk menjawab masalah-masalah 

penelitian sebagaimana dirumuskan di atas, 

maka penulis melakukan penelitian hukum 

(legal research). Pendekatan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah pendekatan 

perundang-undangan, pendekatan konseptual 

dan pendekatan perbandingan. 

Dalam penelitian ini, pendekatan 

perundang-undangan dilakukan dengan 

melakukan telaah tentang konsistensi antara 

undang-undang dan regulasi yang relevan 

dengan isu-isu hukum yang sedang dihadapi, 



sedangkan pendekatan konseptual dilakukan 

manakala peneliti tidak beranjak dari aturan 

hukum yang ada, karena memang belum atau 

tidak ada aturan hukum untuk masalah yang 

dihadapi dengan merujuk prinsip-prinsip 

hukum dalam pandangan-pandangan sarjana 

ataupun doktrin-doktrin hukum yang ada12. 

Dalam penelitian ini, pendekatan konseptual 

digunakan untuk membangun suatu 

konstruksi hukum perikatan yang melahirkan 

hak perseorangan sebagai sandaran bagi 

penulis dalam membangun argumentasi 

hukum tentang status hak atas nama domain 

untuk memecahkan isu hukum yang diajukan 

dalam penelitian ini. 

Adapun pendekatan perbandingan 

akan dilakukan dengan mengadakan studi 

perbandingan hukum. Menurut Van 

Apeldoorn—sebagaimana dikutip Marzuki—

perbandingan hukum adalah suatu ilmu 

bantu bagi ilmu hukum dogmatik untuk 

menimbang dan menilai aturan-aturan 

                                                
12 P.M. Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 
2010, h. 93-95. 



hukum dan putusan-putusan pengadilan 

yang ada dengan sistem hukum lain. Studi 

perbandingan hukum bermanfaat bagi 

penyingkapan latar belakang lahirnya 

ketentuan hukum tertentu untuk masalah 

yang sama dari dua negara atau lebih. Hal-hal 

yang tersingkap itu dapat dijadikan 

rekomendasi bagi penyusunan atau 

perubahan undang-undang13. 

1.5.2 Sumber Penelitian 

Dalam penelitian ini, sumber 

penelitian yang akan digunakan terdiri dari 

bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder14. Bahan hukum primer (primary 

legal materials) adalah bahan-bahan hukum 

bersifat mengikat (authoritative) seperti 

peraturan perundang-undangan, putusan-

putusan pengadilan dan putusan kasus. 

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer 

yang digunakan yaitu Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata (KUHPerdata), UU ITE, 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

                                                
13 Ibid, h. 133. 
14 Ibid, h. 141-144. 



Nomor 82 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi 

Elektronik (PP 82/2012), dan peraturan nama 

domain internasional, putusan-putusan kasus 

nama domain baik nasional maupun dari 

negara lain dan kebijakan pengelolaan nama 

domain yang digunakan oleh institusi-

institusi yang memiliki otoritas dalam 

pengadministrasian dan pengelolaan nama 

domain. 

Penelitian ini juga menggunakan 

bahan hukum sekunder (secondary legal 

materials) sebagai bahan-bahan hukum untuk 

memberikan penjelasan mengenai bahan-

bahan hukum primer yang terdiri dari buku 

teks, kamus dan publikasi tentang hukum 

dalam bentuk baik dalam bentuk jurnal 

maupun artikel hukum. 

1.5.3 Unit Amatan dan Unit Analisa 

Unit amatan dalam penelitian ini 

yaitu sumber-sumber penelitian baik bahan 

hukum primer maupun sekunder, sedangkan 

unit analisa dalam penelitian ini meliputi 

konsep-konsep status hak atas nama domain 



serta model-model dan instrumen pengaturan 

pengelolaan nama domain. 

 


