
Bab II 
Status Hak atas Nama Domain  

Bab ini bertujuan untuk menjawab 

isu hukum tentang status hak atas nama 

domain dalam UU ITE. Pembahasan diawali 

dengan membangun suatu konstruksi hukum 

guna mengkualifikasi status hak atas nama 

domain yang akan digunakan sebagai acuan 

untuk menganalisis konsep hak atas nama 

domain dalam beberapa perspektif yuridis 

yaitu: UU ITE, Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi 

Elektronik (PP 82/2012), Kebijakan 

Pendaftaran Nama Domain PANDI (Pengelola 

Nama Domain Indonesia) (Regulasi PANDI) 

dan kebijakan pengadministrasian dan 

pengelolaan nama domain ICANN (Regulasi 

ICANN). Pembahasan tentang kualifikasi 

status hak atas nama domain menunjukkan 

bahwa status hak atas nama domain dalam 

Pasal 23 UU ITE adalah hak perseorangan 

yang lahir dari perjanjian. Analisis ini penting 

karena hasilnya akan digunakan sebagai 



dasar untuk melakukan pengaturan 

selanjutnya tentang hak atas nama domain. 

2.1 Konstruksi Hukum Status Hak atas 

Nama Domain di Indonesia 

Sub-bab ini fokus untuk 

mengkualifikasi status hak atas nama domain 

yang akan dianalisis dalam beberapa 

perspektif yuridis yaitu: UU ITE, PP 82/2012, 

kebijakan pendaftaran nama domain PANDI 

dan kebijakan pengadministrasian dan 

pengelolaan nama domain ICANN. Kualifikasi 

status hak atas nama domain ini penting 

karena akan digunakan sebagai dasar untuk 

melakukan pengaturan selanjutnya tentang 

hak atas nama domain. 

Pengaturan tentang status hak atas 

nama domain di Indonesia terdapat dalam 

Pasal 23 ayat (1) UU ITE. Jika mencermati 

rumusan Pasal 23 ayat (1) UU ITE yang 

berbunyi "Setiap penyelenggara negara, orang, 

badan usaha dan/atau masyarakat berhak 

memiliki nama domain berdasarkan prinsip 

pendaftar pertama", maka jelas yang 

dimaksudkan pembentuk undang-undang 



yaitu mengasosiasikan nama domain sebagai 

suatu obyek yang dapat di-hak-i. Sebagai 

sesuatu yang dapat di-hak-i, maka nama 

domain dapat digolongkan sebagai obyek 

hukum1. Jadi, Pasal 23 ayat (1) UU ITE 

menunjukkan adanya suatu hubungan 

hukum antara seseorang (subyek hukum) 

dengan nama domain sebagai obyek hukum. 

Dengan demikian, Pasal 23 ayat (1) UU ITE 

bermaksud untuk mengatur hubungan 

hukum antara seseorang dengan nama 

domain, atau hak seseorang atas nama 

domain. 

UU ITE tidak secara jelas 

menentukan dari mana sumber hak atas 

nama domain tersebut. Pengadilan Indonesia 

juga tidak memiliki putusan kasus hak atas 

nama domain yang dapat dijadikan landmark 

                                                
1 Obyek hukum menurut pasal 499 KUHP Perdata, 
yakni benda. Benda adalah segala sesuatu yang 
berguna bagi subyek hukum atau segala sesuatu yang 
menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi 
para subyek hukum atau segala sesuatu yang dapat 
menjadi obyek hak milik. 



decision2. Namun menurut penulis, sumber 

hak atas nama domain dapat ditemukan 

                                                
2 Di yurisdiksi lain seperti Inggris dan Amerika Serikat, 
ada beberapa putusan kasus yang dapat dijadikan 
landmark decision untuk meneguhkan tesis bahwa 
status hak atas nama domain adalah hak perorangan 
yang lahir dari suatu perjanjian. Di Inggris, dalam 
kasus nama domain pitman.co.uk, hakim High Court of 
Justice of the UK memandang hak atas nama domain 
tidak dapat diklaim berdasarkan konsep hak milik atas 
suatu benda melainkan bersumber dari kontrak antara 
pendaftar nama domain dan dan institusi penyedia 
layanan pendaftaran nama domain, sehingga isi dari 
kontrak pendaftaran nama domain tersebut hanya 
mengikat pihak pendaftar dan registrar nama domain 
(Pitman Training Limited and PTC Oxford Limited v. 
Nominet U.K. and Pearson Professional Limited (Pitman 
Publishing Division), High Court of Justice, 1997 F1984, 
WIPR, 1997). Di Amerika Serikat, ada tiga putusan 
pengadilan yang menyatakan bahwa hak atas nama 
domain tidak dapat dibangun dengan konstruksi hak 
milik atas suatu benda. Pada putusan tingkat banding 
The Virginia Supreme Court atas kasus nama domain 
umbro.com, hakim menyatakan bahwa hak atas nama 
domain bukan hak milik melainkan hak yang lahir dari 
perjanjian (service contract) sehingga tidak dapat 
menjadi obyek gugatan pihak ketiga atau pihak di luar 
perjanjian tersebut (An Appellate Case v. the decision of 
Virginia District Court under Umbro Int’l, Inc. v. 3263851 
Canada Inc., 259 Va.759, 529 S.E.2d 80 (The Virginia 
Supreme Court) (Va.2000)). Putusan The Virginia 
Supreme Court didukung putusan sengketa nama 
domain antara Rose Marie Dorer and Forms Inc. 
melawan Brian Arel, dimana hakim berpandangan 
meskipun nama domain dapat dipandang sebagai “a 
new form of intellectual property” namun tetaplah status 



dalam aturan hukum yang lebih umum yaitu 

KUHPerdata—khususnya dalam ketentuan-

ketentuan tentang hukum harta kekayaan. 

Alasan penulis mengacu hukum 

harta kekayaan dalam KUHPerdata karena 

nama domain itu sendiri memenuhi 

kualifikasi untuk digolongkan sebagai benda. 

Oleh hukum, benda dipandang sebagai harta 

kekayaan (property). Hukum harta kekayaan 

adalah peraturan-peraturan hukum yang 

mengatur hak dan kewajiban yang bernilai 

uang, atau peraturan-peraturan yang 

mengatur hubungan hukum antara orang 

                                                                                          
hak atas nama domain bukanlah hak milik atas benda 
karena status hak atas nama domain hanya dapat 
dilaksanakan melalui suatu proses pendaftaran nama 
domain antara pihak pihak registrar dengan pihak 
registrant sehingga kepada registrant nama domain 
hanya dapat diberikan hak kontraktual (Rose Marie 
Dorer and Forrms, Inc. v. Brian Arel, 03/09/99, No.98-
266-A, 1999 U.S. Dist. LEXIS 13558). Lihat: George G. 
Dimitrov, ―Legal Protection of Domain Names‖, Article 
based on sppech presented before the International 
Conference on Intellectual Property, the Internet , 
Electronic Commerce and Traditional Knowledge, Sofia, 
May 29-31, 2001, h. 1-4. 



dengan benda atau sesuatu yang dapat dinilai 

dengan uang3. 

Menurut ilmu pengetahuan hukum 

perdata, bidang hukum harta kekayaan 

meliputi hukum kebendaan dan hukum 

perikatan. Hukum kebendaan adalah hukum 

yang mengatur tentang hubungan hukum 

antara seseorang dengan benda4. Hubungan 

hukum ini melahirkan hak kebendaan 

(zakelijk recht)5. Hukum perikatan adalah 

hukum yang mengatur hubungan hukum 

antara seseorang dengan seorang yang lain 

dalam bidang harta kekayaan. Hubungan 

hukum ini melahirkan hak terhadap 

seseorang atau hak perseorangan (persoonlijk 

recht)6. Unsur-unsur perikatan meliputi 

hubungan hukum, kekayaan, pihak-pihak 

dan prestasi7: 

                                                
3 T.T. Tutik, Op.cit., h. 141. 
4 Samantha Hepburn, Principles of Property Law (2nd 
Edition), Cavendish Publishing (Australia), New South 
Wales, 2001, h. 2. 
5 Ibid, h. 142. 
6 M.D. Badrulzaman, et.al., Kompilasi Hukum Perikatan, 
Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, h. 1. 
7 T.T. Tutik, Op.cit., h. 201-204. 



1. Unsur hubungan hukum dalam 

perikatan yaitu suatu hubungan 
yang terhadapnya hukum 

meletakkan ―hak‖ pada satu pihak 

dan melekatkan ―kewajiban‖ pada 

pihak lainnya; 
2. Unsur kekayaan dalam perikatan 

dipahami sebagai alasan dari 

adanya suatu perikatan. Suatu 
hubungan dapat dikatakan 

sebagai perikatan jika hubungan 

tersebut dapat dinilai dengan 
sejumlah uang; namun, sekalipun 

suatu hubungan tidak dapat 

dinilai dengan uang, maka rasa 

keadilan masyarakatlah yang 
akan memberi makna terhadap 

hubungan tersebut sehingga 

hukum akan meletakkan akibat 
hukum pada hubungan tersebut 

sebagai suatu perikatan; 

3. Unsur pihak-pihak dalam 
perikatan adalah subyek 

perikatan. Apabila suatu 

perikatan dijajaki, maka 

hubungan hukum itu harus 
terjadi antara dua orang atau 

lebih. Pihak pertama disebut 

pihak yang berhak atas prestasi, 
sedangkan pihak satu disebut 

pihak yang berkewajiban 

memenuhi prestasi; 



4. Unsur prestasi dalam perikatan 

yaitu kewajiban yang harus 
dilaksanakan. Prestasi 

merupakan obyek dari perikatan. 

Prestasi dapat dibedakan atas 

memberikan sesuatu, berbuat 
sesuatu dan tidak berbuat 

sesuatu. 

Perbedaan antara hak kebendaan dan 

hak perseorangan dapat ditinjau dari 

pembagian jenis hak perdata8. Sebagai salah 

satu jenis hak perdata, hak kebendaan 

termasuk dalam jenis hak mutlak (hak 

absolut). Bersifat mutlak mengandung arti, 

hak seseorang atas suatu benda wajib diakui 

dan dihormati oleh orang lain, karena hak ini 

memberikan wewenang atau kekuasaan 

langsung kepada seseorang yang berhak 

untuk menguasai sesuatu benda di dalam 

tangan siapapun benda itu berada. Dalam 

                                                
8 Dalam alam pemikiran tradisi hukum Anglo-Saxon, 
pembedaan semacam ini dikenal dengan “distinction 
between rights in rem (against a thing) and rights in 
personam (against a person).” Lihat: Stephen Waddams, 
Dimensions of Private Law Categories and Concepts in 
Anglo-American Legal Reasoning, Cambridge University 
Press, New York, 2003, h. 172. 



pengertian ini, hak kebendaan sebagai hak 

absolut dibedakan dengan hak perorangan 

sebagai hak relatif yang timbul dari perjanjian 

atau undang-undang9. Hak relatif 

memberikan wewenang kepada seseorang 

untuk menuntut orang lain untuk berbuat, 

tidak berbuat atau memberikan sesuatu. 

Sebagai hak yang timbul dari perjanjian dan 

undang-undang, hak relatif hanya dapat 

dipertahankan terhadap orang tertentu saja10. 

Berikut ini perbedaan antara hak 

kebendaan dan hak perorangan yang terletak 

pada sifat, hubungan hukum, hak prioritas, 

tuntutan, hak pengalihan dan asas 

perlindungan yang melingkupinya 11: 

                                                
9 Menurut Pasal 1233 KUHPerdata, sumber hukum 
perikatan berasal dari perjanjian dan undang-undang. 
Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan dua orang 
atau lebih yang saling mengikatkan diri untuk 
melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta 
kekayaan. Lihat: A. Muhammad, Hukum Perikatan, 
Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, h. 79-80. 
10 H. Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di 
Bidang Kenotariatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 
2008, h. 24. 
11 Komariah, Hukum Perdata, Universitas 
Muhammadiyah Malang, Malang, 2002, h. 93-95. 



1. Hak kebendaan bersifat mutlak, 

artinya dapat dipertahankan 
kepada pihak siapapun. Hak 

perorangan hanya dapat 

dipertahankan kepada pihak yang 
terlibat dalam perjanjian 

2. Hak kebendaan memiliki hak 

yang mengikuti (droit de suit). Ini 

berarti hak tersebut akan terus 
mengikuti bendanya di tangan 

siapapun benda tersebut berada. 

Hak perorangan adalah hak 
terhadap seseorang, maka dengan 

berpindahnya hak atas benda, 

maka hak perorangan menjadi 
berhenti 

3. Pada hak kebendaan, hak atas 

suatu benda yang  terjadi lebih 
dulu memiliki kedudukan yang 

lebih tinggi dibanding hak 

kebendaan yang terjadi 

setelahnya. Sedangkan pada hak 
perorangan, hak perorangan yang 

lebih dulu maupun terjadi 

belakangan memiliki kedudukan 
yang sama 

4. Hak kebendaan mengenal hak 

untuk didahulukan (droit de 
preference). Droit de preference 

yaitu seseorang yang memiliki hak 

kebendaan berhak untuk 

memperoleh pemenuhan haknya 



lebih dulu dibanding pihak lain. 

Sedangkan pada hak perorangan, 
pemenuhannya dilakukan secara 

proporsional 

5. Pada hak kebendaan, pemilik hak 
kebendaan bebas untuk 

memindahkan hak 

kebendaannya. Sedangkan pada 

hak perorangan, upaya untuk 
memindahkan hak perorangan 

dibatasi. 

Jika kita mencermati rumusan Pasal 

23 ayat (1) UU ITE yang berbunyi: “Setiap 

penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, 

dan/atau masyarakat berhak memiliki Nama 

Domain berdasarkan prinsip pendaftar 

pertama.”—tampak bahwa sumber status dari 

hak atas nama domain dalam UU ITE berasal 

dari hak perseorangan yang dilahirkan oleh 

perjanjian. Jadi, konstruksi hukum dari 

status hak atas nama domain dalam Pasal 23 

UU ITE seharusnya dibangun dari konsep hak 

perseorangan yang lahir dari suatu hubungan 

hukum yaitu perjanjian pendaftaran nama 

domain. 



Perbedaan antara hak kebendaan dan 

hak perseorangan sebagaimana yang telah 

diuraikan sebelumnya menjadi justifikasi 

mengapa konstruksi hukum status hak atas 

nama domain dalam UU ITE dibangun dengan 

konsep hak perseorangan—bukan hak 

kebendaan. Alasannya karena, hubungan 

hukum yang terjadi dalam suatu pendaftaran 

nama domain tidak dapat dikatakan sebagai 

hubungan secara 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. Di samping itu, hak atas nama 

domain hanya dapat dipertahankan oleh 

registrant terhadap registrar. Sifat absolut dari 

hak kebendaan pudar karena orang 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 orang yang 

mengajukan gugatan pembatalan nama 

domain bukan pemilik nama domain tersebut. 

2.2 Konsep Hak atas Nama Domain 

dalam UU ITE dan PP 82/2012 

Pembahasan dalam sub-bab ini 

bertujuan untuk menunjukkan unsur-unsur 

perikatan dari perjanjian pendaftaran nama 

domain yang melahirkan hak perseorangan 

atas nama domain dalam pengaturan nama 

domain di Indonesia. Peraturan yang 

dimaksud yaitu UU ITE dan PP 82/2012. 

Penulis sengaja menggabungkan dua 

peraturan ini. Alasannya, tujuan 

diundangkannya PP 82/2012 untuk 

melaksanakan ketentuan tentang pengelolaan 

nama domain dalam Pasal 24 UU ITE12. 

Alasan itu menegaskan eksistensi dari PP 

82/2012 sebagai peraturan pelaksana dari 

                                                
12 Pasal 24 ayat (4) UU ITE: “Ketentuan lebih lanjut 
mengenai pengelolaan nama domain sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur 
dengan Peraturan Pemerintah.” 



ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan 

nama domain dalam UU ITE. 

Dalam UU ITE, hak atas nama 

domain diatur dalam Pasal 23 ayat (1), ayat 

(2) dan ayat (3). Ayat (1) yang berbunyi “setiap 

penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, 

dan/atau masyarakat berhak memiliki Nama 

Domain berdasarkan prinsip pendaftar 

pertama” menyiratkan adanya perlindungan 

hukum yang dijamin oleh UU ITE bagi 

seseorang terhadap hak atas nama domain 

melalui mekanisme pendaftaran yang 

menggunakan prinsip ―siapa cepat dia dapat‖ 

(first come first serve). Pasal 23 ayat (2) UU ITE 

yang berbunyi “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” menyiratkan maksud agar supaya 

kebebasan seseorang untuk mendaftarkan 

suatu nama domain tidak menegasi hak orang 

lain terhadap nama domain. Di satu sisi, 

Pasal ini hendak memberikan perlindungan 



pada hak-hak semisal kekayaan intelektual 

yang dilanggar sebagai akibat dari suatu 

pendaftaran nama domain. Rumusan Pasal ini 

juga dapat diartikan bahwa suatu 

pendaftaran nama domain oleh seeorang yang 

melanggar hak orang lain13 dianggap sebagai 

suatu perbuatan pendaftaran nama domain 

secara tanpa hak. 

Rumusan Pasal 23 ayat (3) UU ITE 

yang berbunyi “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” bermaksud untuk 

memberikan sarana perlindungan hukum 

bagi siapa saja yang merasa haknya dilanggar 

atas suatu perbuatan pendaftaran nama 

domain secara tanpa hak14. Rumusan Pasal 

                                                
13 Dalam penjelasan Pasal 23 ayat (2) UU ITE, 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. 
14 Dalam penjelasan Pasal 23 ayat (3) UU ITE, yang 
dimaksud dengan ‗penggunaan nama domain secara 



ini juga mengandung arti bahwa seseorang 

berhak untuk mempertahankan segala 

haknya atas nama domain. 

Dalam konteks menganalisis status 

hak atas nama domain dalam rumusan Pasal 

23 ayat (1) UU ITE, nama domain itu sendiri 

harus dikonstruksikan sebagai suatu benda 

yang dapat di-hak-i. Sebagai suatu benda 

yang dapat di-hak-i, nama domain dipandang 

sebagai suatu obyek hukum yang diciptakan 

melalui suatu hubungan hukum. Dengan 

demikian, jawaban dari pertanyaan sejak 

kapan seseorang dianggap telah 

menggunakan nama domain, yaitu sejak 

terciptanya hubungan hukum yaitu perjanjian 

pendaftaran nama domain. 

Kalimat “berhak memiliki nama 

domain” dalam Pasal 23 ayat (1) UU ITE 

bermaksud untuk menyatakan bahwa pihak 

                                                                                          
tanpa hak‘ yaitu 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. 



registrar memberikan hak kepada pihak 

registrant untuk menggunakan nama domain 

yang didaftarkan oleh registrant. Dari 

pemberian hak untuk menggunakan nama 

domain tersebut maka terjadilah perikatan 

antara pihak registrar dan pihak registrant 

yang menimbulkan hak pada registrar—

berdasarkan rumusan Pasal 23 ayat (3) UU 

ITE—untuk menerima kembali nama domain 

yang telah ‗dititipkan‘ kepada registrant 

sehingga menimbulkan kewajiban pada 

registrant untuk menyerahkan kembali nama 

domain kepada registrar. 

Mengapa dikatakan bahwa hubungan 

hukum yang terjadi antara pihak registrar dan 

registrant nama domain melahirkan hak 

perseorangan? Hal ini berdasarkan pada 

rumusan Pasal 23 ayat (2) UU ITE yang 

berbunyi “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.” 

Berdasarkan rumusan Pasal 23 ayat (2) UU 



ITE tersebut, hubungan hukum yang terjadi 

melalui suatu pendaftaran nama domain juga 

melahirkan kewajiban bagi registrant untuk 

mendaftarkan nama domain dengan iktikad 

baik, tidak melanggar prinsip persaingan 

usaha tidak sehat dan tidak melanggar hak 

orang lain. Kewajiban yang dibebankan oleh 

hukum terhadap registrant nama domain 

menggambarkan adanya hak pihak registrar 

terhadap pihak registrant. Gambaran ini 

merupakan prinsip dari hukum perikatan 

yang bersumber dari perjanjian sebagai suatu 

hubungan hukum yang melahirkan hak 

perseorangan, yaitu hak seseorang untuk 

menuntut prestasi dari orang lain. 

Hak perseorangan yang lahir dari 

perjanjian pendaftaran nama domain 

sebagaimana yang dirumuskan dalam 

ketentuan yang mengatur tentang nama 

domain dalam UU ITE memiliki unsur-unsur: 

1. Ada hubungan hukum yaitu 

suatu pendaftaran nama domain 

(Pasal 23 ayat (1) UU ITE); 
2. Ada para pihak yaitu pihak 

registrant (pendaftar) dan pihak 



registrar (Pasal 23 ayat (1) UU 

ITE)15; 
3. Ada nama domain yang hendak 

digunakan (Pasal 23 ayat (2) UU 
ITE); 

4. Ada prestasi yang diwajibkan 
pihak registrar sebagai syarat 

harus dipenuhi oleh pihak 

registrant (pendaftar) (Pasal 23 
ayat (2) dan ayat (3) UU ITE). 

Hubungan hukum antara registrar 

dan registrant nama domain dalam perjanjian 

pendaftaran nama domain melahirkan 

kewajiban kepada registrar untuk 

memberikan hak penggunaan nama domain 

kepada registrant, sekaligus juga melahirkan 

kewajiban bagi registrant untuk 

mengembalikan nama domain tersebut 

kepada registrar. Hubungan hukum ini 

melahirkan hak terhadap seseorang atau hak 

perseorangan (persoonlijk recht), yaitu hak 

                                                
15 Para pihak yang terlibat dalam perjanjian 
pendaftaran nama domain yaitu pihak registrar dan 
pihak registrant. Yang dimaksud pihak registrar yaitu 
pengelola nama domain, sedangkan yang dimaksud 
pihak registrant yaitu penyelenggara negara, orang, 
badan usaha dan/atau masyarakat yang hendak 
mendaftarkan dan menggunakan nama domain. 



yang memberikan kekuasaan kepada 

seseorang untuk menuntut seseorang yang 

lain agar berbuat sesuatu atau tidak berbuat 

sesuatu. 

Dengan demikian, dalam konstruksi 

hukum hak atas nama domain adalah hak 

perseorangan yang lahir dari perjanjian, 

perjanjian pendaftaran nama domain antara 

pihak registrant pihak registrar akan 

melahirkan kewajiban bagi registrant untuk 

mendaftarkan nama domain dengan iktikad 

baik, tidak melanggar prinsip 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 registar untuk 

membatalkan pendaftaran nama domain jika 

pihak registrant mangkir dari prestasi yang 

diatur dalam Pasal 23 ayat (3) UU ITE. 

Tujuan diundangkannya PP 82/2012 

yaitu untuk melaksanakan ketentuan dalam 

UU ITE mengenai pengelolaan nama domain 

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24 ayat 

(1), ayat (2) dan ayat (3) UU ITE. Dengan 



demikian, PP 82/2012 adalah peraturan 

pelaksana dari UU ITE. 

PP 82/2012 mengatur fungsi dan 

tanggung jawab para pihak yang terlibat 

dalam pengelolaan nama domain (.id) yaitu 

pihak pengelola nama domain dan pihak 

pengguna nama domain. Menurut Pasal 73 PP 

82/2012, pengelola nama domain terdiri dari 

registri nama domain dan registrar nama 

domain. Registri nama domain bertanggung 

jawab dalam melakukan pengelolaan, 

pengoperasian, dan pemeliharaan 

penyelenggaraan sistem elektronik nama 

domain (Pasal 1 angka 29 PP 82/2012). 

Sedangkan registrar nama domain adalah 

orang, badan usaha, atau masyarakat yang 

menyediakan jasa pendaftaran nama domain 

(Pasal 1 angka 30 PP 82/2012). Pihak 

pengguna nama domain yang dimaksud PP 

82/2012 yaitu orang, instansi penyelenggara 

negara, badan usaha atau masyarakat yang 

mengajukan pendaftaran untuk penggunaan 

nama domain kepada registrar nama domain 

(Pasal 1 angka 31 PP 82/2012). 



Menurut Pasal 81 ayat 1 PP 82/2012, 

“Registri atau registrar nama domain berhak 

memperoleh pendapatan dengan memungut 

biaya pendaftaran dan/atau penggunaan 

nama domain dari pengguna nama domain.” 

Persyaratan sebagaimana yang dikaidahkan 

dalam Pasal 77 PP 82/2012 itulah yang 

menjadi prestasi pihak pengguna nama 

domain. 

Penjelasan Umum PP 82/2012 

menyatakan bahwa sistem pengelolaan nama 

domain sebagaimana yang diatur oleh PP 

82/2012 mengikuti ketentuan yang 

dikeluarkan oleh institusi yang berwenang, 

baik nasional maupun internasional dengan 

menyatakan bahwa: “Keberadaan Nama 

Domain sesungguhnya lahir pada saat suatu 

nama itu diajukan dan diterima 

pendaftarannya oleh sistem pencatatan  Nama 

Domain. Sistem tersebut merupakan alamat 

internet global dimana hierarkis dan sistem 

pengelolaan Nama Domain mengikuti 

ketentuan yang dikeluarkan oleh institusi yang 

berwenang, baik nasional maupun 



internasional.” Dengan demikian, ICANN 

sebagai institusi internasional yang 

berwenang dalam pengelolaan sistem 

pengalokasian nama domain yang prinsip 

kerjanya menjangkau wilayah global diakui 

eksistensinya oleh aturan hukum yang 

mengatur tentang pengelolaan nama domain 

Indonesia. 

2.3 Konsep Hak atas Nama Domain 

dalam Rejim Pengaturan ICANN 

Pembahasan dalam sub-bab ini 

bertujuan untuk menunjukkan unsur-unsur 

perikatan dari perjanjian pendaftaran nama 

domain yang melahirkan hak perseorangan 

atas nama domain dalam rejim pengaturan 

nama domain ICANN. Justifikasi dari 

pemilihan pengaturan ICANN yaitu Penjelasan 

Umum PP 82/2102 yang menyatakan bahwa 

sistem pengelolaan nama domain 

sebagaimana yang diatur oleh PP 82/2012 

mengikuti ketentuan yang dikeluarkan oleh 

institusi yang berwenang, baik nasional 

maupun internasional. Dengan demikian, 

sebagai institusi internasional yang 



berwenang dalam pengelolaan sistem 

pengalokasian nama domain, prinsip-prinsip 

pengalokasian hak penggunaan nama domain 

dalam pengaturan ICANN diakui eksistensinya 

oleh aturan hukum yang mengatur tentang 

pengelolaan nama domain Indonesia. 

Adapun beberapa pengaturan nama 

domain ICANN yang akan digunakan sebagai 

bahan analisis yaitu Domain Name Structure 

and Delegation (RFC 1591) yang disusun pada 

Maret 1994 oleh Dr. Jonathan B. Postel dan 

ICANN ccTLD Administration and Delegation.  

2.3.1 Hakikat Nama Domain 

Pada hakikatnya, nama domain 

adalah alamat dari Internet Protocol (IP) yang 

merupakan alamat (dalam bentuk angka) dari 

suatu host, server atau komputer yang saling 

terhubung dalam jaringan internet. Untuk 

mempermudah dalam penggunaannya, 

deretan angka tersebut dikonversi oleh 

Domain Name System (sistem navigasi global 

yang dipergunakan untuk menjelajahi 

jaringan internet) menjadi suatu deretan 

huruf atau kombinasi huruf, angka, dan 



simbol-simbol yang lebih mudah diingat oleh 

manusia16. 

Definisi-definisi di atas menunjukkan 

bahwa nama domain adalah istilah paling 

sederhana dari alamat protokol internet 

(Internet Protocol Address/IP Address). 

Protokol ini ibarat alamat. Ia merupakan 

elemen penting dalam konektivitas lalu lintas 

pertukaran data dan informasi melalui 

jaringan internet. Sebuah komputer atau 

pusat penyimpanan data tidak dapat 

terhubung ke dalam jaringan internet tanpa 

protokol ini. Sedangkan secara praktis, nama 

domain diciptakan untuk memudahkan 

pengguna untuk melakukan penelusuran 

informasi dalam internet. 

2.3.2 Sistem Nama Domain 

Sistem nama domain (domain name 

system) adalah sistem pengalamatan dan 

penamaan yang digunakan sebagai sebuah 

protokol untuk berkomunikasi dalam internet. 

                                                
16 A.M. Ramly, Cyber Law & HAKI dalam Sistem Hukum 
Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2004, h. 11. 



Secara praktis, sistem ini diciptakan untuk 

alasan kenyamanan pengguna internet. 

Sebagaimana yang telah dijelaskan 

sebelumnya, pada awalnya alamat internet 

terdiri dari susunan angka. Contohnya, 

114.57.37.4 dan 222.124.25.36. Keduanya 

adalah alamat dari situs web Universitas 

Kristen Satya Wacana (UKSW). Berkat DNS, 

untuk mengunjungi situs web UKSW tersebut, 

anda hanya cukup mengetikkan ‗uksw.edu‘ 

pada perangkat perambah internet yang 

terpasang di sebuah komputer yang 

terkoneksi internet. Jauh lebih mudah 

ketimbang mengetikkan 114.57.37.4 atau 

222.124.25.36. 

DNS mirip alamat surat pos. Dimulai 

dengan nama jalan di depan dan diakhiri 

dengan nama  negara di akhir. Artinya, 

pengalamatan DNS disusun menggunakan 

metode hierarki. DNS terdiri dari dua bagian, 

yaitu Top-Level Domain (TLD) dan Secondary 

Level Domain (SLD). Jika ‗uksw‘ adalah SLD, 

maka ‗.edu‘ adalah TLD. Hirarki pada struktur 

nama domain ‗uksw.edu‘ tersusun seperti itu. 



Ketika pertama kali diimplementasikan 

pada Januari 1985, terdapat enam TLD yaitu 

.com untuk organisasi komersial; .edu untuk 

lembaga pendidikan;  .net untuk penyedia 

jaringan; .org untuk organisasi nirlaba; .mil 

untuk militer Amerika Serikat; dan .gov untuk 

pemerintah Amerika Serikat17. TLD seperti ini 

lazim disebut generic TLD (gTLD). Selain itu, 

ada juga TLD non-umum yang sengaja 

disediakan untuk dikelola, digunakan dan 

dimanfaatkan oleh negara-negara. Misalnya, 

.id untuk Indonesia, atau .uk untuk Inggris. 

Country Code Top-Level Domain (ccTLD) 

istilahnya. 

Secara fungsional tidak ada perbedaan 

antara gTLD dan ccTLD. Sebuah nama 

domain yang terdaftar dengan menggunakan 

akhiran ccTLD memiliki konektifitas yang 

sama dengan nama domain yang terdaftar 

dengan menggunakan akhiran gTLD. 

Perbedaan prinsipil antara gTLD dan ccTLD 

terletak pada rejim pengalokasiannya. Jika 

                                                
17 Daftar lengkap Top-Level Domain paling mutakhir 
dapat diperiksa di sini: 
http://archive.icann.org/en/tlds/  

http://archive.icann.org/en/tlds/


gTLD dialokasikan untuk kepentingan 

pengguna global, maka penggunaan ccTLD 

dibatasi hanya untuk penggunaan 

lokal/nasional, walaupun ada beberapa 

negara yang memperbolehkan ccTLD 

negaranya didaftarkan untuk digunakan oleh 

pendaftar yang bukan warga negaranya atau 

berdomisili di negara tersebut. 

Generic Top-Level Domain (gTLD) terdiri 

dari nama-nama domain dengan akhiran.com, 

.net, .org, .biz, .ws, .edu, .gov, .mil, .int  yang 

ditetapkan dibawah wewenang The Internet 

Corporation for Assigned Names and Numbers 

(ICANN)18. Kategori ini berisi akhiran nama 

domain yang terbuka dan tertutup untuk 

umum. Sebagai contoh akhiran nama domain 

yang terbuka untuk umum adalah .com, .net 

dan .org, sedangkan yang tertutup—dalam 

artian, hanya badan tertentu yang dapat 

mendaftarkan nama-nama domain tersebut—

diantaranya adalah nama domain dengan 

                                                
18 S.Y. Wahyuningtyas, ―Diskursus tentang Merek dan 
Domain Name: Batasan Ruang Lingkup dan Aturan 
Main yang Berlaku di Indonesia‖, Jurnal Hukum Bisnis, 
Vol. 24, No. 1, 2005, h. 61. 



akhiran .int (untuk organisasi internasional), 

.edu (untuk institusi pendidikan yang 

memberikan gelar minimal strata satu), .gov 

(untuk lembaga pemerintahan), dan .mil 

(untuk lembaga militer)19. 

Country Code Top-Level Domain (ccTLD). 

Dikenal juga sebagai TLD regional yang 

mencakup nama domain tertentu yang 

diperuntukkan bagi tiap-tiap negara. ccTLD 

terdiri dari dua huruf kode negara yang 

diperoleh dari Standard 3166 The International 

Organization for Standarisation (ISO 3166), 

misalnya .uk yang digunakan oleh Inggris, 

dan .id yang digunakan oleh Indonesia. Nama 

domain dalam kategori ini ada yang 

pendaftarannya bersifat terbuka misalnya .uk 

dan .nz, dan ada pula yang pendaftarannya 

tertutup (pihak pendaftar harus berdomisili 

atau berkedudukan di negara tersebut). 

ccTLD ditetapkan juga oleh ICANN, namun 

pengelolaan secara administratif diserahkan 

kepada pihak administrator yang berbeda 

                                                
19 Kenny Wiston, ―Pengaturan Hukum Domain Name di 
Indonesia‖, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 18 Maret 2002, 
h. 46-47. 



pada tiap-tiap negara20. Untuk Indonesia, 

sejak bulan Juli 2007, lembaga yang ditunjuk 

pemerintah untuk mengelola ccTLD Indonesia 

adalah PANDI. PANDI menetapkan beberapa 

sub-domain ccTLD-ID yang tersedia sesuai 

dengan peruntukkannya masing masing. Sub-

domain yang tersedia antara lain adalah .ac.id 

untuk situs web pendidikan dan universitas, 

.co.id untuk situs web yang bersifat komersial 

termasuk entitas bisnis, .net.id untuk situs 

web penyedia layanan jasa telekomunikasi 

dan informasi yang telah memperoleh ijin 

beroperasi/lisensi, .web.id untuk situs web 

pribadi atau komunitas, .sch.id untuk situs 

web sekolah, .go.id untuk situs web instansi 

pemerintah, .mil.id untuk situs web militer, 

dan .or.id untuk situs web organisasi-

organisasi selain yang disebutkan 

sebelumnya.  

2.3.3 Otoritas atas Pengelolaan Nama 

Domain 

                                                
20 Budi Rahardjo, Pengantar Nama Domain, NICE, 
Jakarta, 2004, h. 10. 



Isu paling menarik dari prinsip kerja 

DNS ialah tidak adanya kontrol langsung 

terhadap komunikasi yang melewati jaringan. 

Yang ada hanyalah pengaturan pengalamatan 

(addressing) yang digunakan untuk 

penyampaian komunikasi21. Dalam konteks 

lalu-lintas jalur pertukaran data dalam 

internet, besar kemungkinan adanya 

bentrokan alamat. 

Untuk menangani resiko kecelakaan 

teknis tersebut, harus ada beberapa orang 

atau lembaga yang menjamin tidak ada dua 

situs web dengan nama domain yang sama22. 

Apakah nama domain uksw.edu adalah 

alamat dari situs web Universitas Kristen 

Satya Wacana, atau Uniwersytet Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego di Warsawa, Polandia? 

Harus ada komando terpusat untuk 

menentukannya. 

DNS diciptakan untuk mengatasi 

konflik alamat tersebut. DNS dirancang untuk 

                                                
21 Ang Pen Hwa, ―Tata Kelola Internet‖, Seri Modul 
Akademi Esensi Teknologi Informasi dan Komunikasi 
untuk Pimpinan Pemerintahan, UN-APCICT, 2009, h. 17. 
22 Ibid, h. 18. 



memastikan tidak akan ada ada dua nama 

domain yang sama dalam jaringan internet. 

DNS menginventarisir data alamat dari setiap 

komputer yang terhubung dalam jaringan 

internet melalui sebuah server yang 

dioperasikan dan dikelola secara terpusat. 

Server ini disebut root server. Klaim atas root 

server yang sifatnya terpusat dan dominan itu 

menjadi isu kritikal dalam diskusi-diskusi 

seputar otoritas atas nama domain. 

Status kepemilikan nama domain 

berangkat dari isu otoritas atas root server23. 

Seperti yang telah dipaparkan di atas, bahwa 

otoritas terhadap sistem pengelolaan nama 

domain dijalankan sepenuhnya secara 

terpusat. Tugas ini diemban oleh Dr. 

Jonathan B. Postel sejak tahun 1977 ketika 

Stanford Research Institute, lembaga tempat 

Postel bekerja mengerjakan proyek riset 

pengembangan jaringan internet. Riset ini 

dijalankan melalui proyek kerjasama dengan 

DARPA (Defence Advanced Research Projects 

                                                
23 Jack Goldsmith & Tim Wu, Who Controls the Internet? 
Illusions of Borderless World, Oxford University Press, 
New York, 2006, h. 31. 



Agency) yang didanai U.S. Department of 

Defence (DOD)24. Dalam proyek ini, Postel 

menciptakan parameter-parameter penting 

untuk mendukung implementasi DNS. Sistem 

ini disebut IANA (Internet Assigned Numbers 

Authority). Sejak 1988, proyek DARPA 

dialihkan DOD ke Information Sciences 

Institute (ISI) di University of Southern 

Carolina. Sebagai pencipta dan administrator 

IANA, kini Postel menjabat sebagai kepala 

proyek riset ini. 

Sebagai sebuah sistem yang 

dikembangkan melalui suatu proyek riset 

militer, pada awalnya DNS hanya digunakan 

secara terbatas. Namun pada akhir tahun 

1992, National Science Foundation (NSF), 

sebuah lembaga agen pemerintah Amerika 

Serikat yang bertanggung jawab menangani 

                                                
24 DARPA (Defence Advanced Research Projects Agency) 
adalah sebuah lembaga di bawah naungan Departemen 
Pertahanan Amerika Serikat yang didirikan pada tahun 
1957 untuk mendanai proyek-proyek riset sipil yang 
berhubungan dengan kepentingan militer Amerika 
Serikat. Lihat: Jon Bing, ―Building Cyberspace: a Brief 
History of Internet‖ dalam Lee A. Bygrave and Jon Bing, 
Internet Governance Infrastructure and Institutions, 
Oxford University Press, New York, 2009, h. 18. 



proyek-proyek riset yang dikembangkan oleh 

lembaga pendidikan di Amerika Serikat mulai 

mengkomersilkan nama domain25. 

Pada Januari 1993, berdasarkan 

kontrak dengan NSF, Network Solutions Inc. 

(NSI) mulai memasarkan nama domain. Sejak 

saat itu, nama domain mulai dimanfaatkan 

oleh publik. 

Juli 1994, Postel mengajukan sebuah 

proposal untuk memprivatisasi IANA. Dalam 

proposalnya, Postel berencana mengalihkan 

fungsionalitas IANA dari kontrak pemerintah 

dengan USC-ISI kepada komunitas internet. 

Namun proposal Postel ditentang lembaga-

lembaga pemerintah yang mengontrak Postel 

untuk menjalankan fungsi IANA, dan pada 

akhirnya hanya dibiarkan mengambang 

begitu saja. Yang jelas, proposal ini mulai 

menunjukkan adanya suatu klaim komunitas 

                                                
25 David G. Post, In Search of Jefferson’s Moose: Notes of 
the State of Cyberspace, Oxford University Press, New 
York, 2009, h. 149. 



teknisi internet atas keabsahan kepemilikan 

mereka terhadap nama domain26. 

Pada 1995, kontrak NSF-NSI 

diamandemen dengan menambahkan klausul 

bahwa NSI berhak untuk menagih biaya sewa 

nama domain untuk setiap nama domain 

yang didaftarkan27. Sejak saat itu, seiring 

dengan pesatnya pertumbuhan pengguna 

internet, nama domain yang pada awalnya 

hanya sebuah pengidentifikasi komputer yang 

terhubung dalam internet, kini mengalami 

perkembangan fungsi menjadi pengidentifikasi 

produk barang/jasa dan personal branding. 

Kontrak kerjasama NSF-NSI secara 

otomatis membagi otoritas Postel atas 

administrasi dan pengelolaan nama domain. 

Pemerintah Amerika Serikat pun mulai 

menggencarkan klaimnya atas otoritas 

terhadap administrasi dan pengelolaan nama 

domain. Di satu sisi, isu internasionalisasi 

                                                
26 Milton Mueller, ―ICANN and Internet Governance: 
sorting through the debris of Self-Regulation‖, Journal 
of Policy, Regulation and Strategy for 
Telecommunications Information and Media (info), Vol. 1, 
No. 6, December 1999, h. 500. 
27 Post, Op.cit., h. 151. 



internet serta tekanan-tekanan kelompok 

kepentingan yang peduli dengan maraknya 

pelanggaran hak kekayaan intelektual dalam 

pemanfaatan nama domain mulai 

menunjukkan reaksi-reaksi yang 

menandakan bahwa klaim atas nama domain 

bukanlah persoalan main-main. 

Klaim yang diperebutkan Postel, 

Pemerintah Amerika Serikat, komunitas 

internasional dan kelompok-kelompok 

kepentingan atas nama domain adalah klaim 

atas otoritas pada administrasi dan 

pengelolaan IANA dan root server nama 

domain. Intensitas atas perebutan klaim ini 

berujung pada klaim atas kepemilikan nama 

domain. Dan di satu sisi, klaim atas otoritas 

administrasi dan pengelolaan nama domain 

berhubungan dengan kepentingan terkait 

penguasaan sarana kontrol atas segala 

aktivitas dan segala sesuatu yang 

berhubungan pengguna internet28. 

Sebuah konferensi bertajuk 

“Coordination, Privatization and 

                                                
28 Goldsmith & Wu, Op.cit., h. 30-32. 



Internationalization of the Internet” 

dilaksanakan pada November 1995 untuk 

merundingkan perebutan klaim atas otoritas 

pengadministrasian dan pengelolaan nama 

domain. NSF sebagai sponsor mengundang 

pihak-pihak yang terlibat dalam kebijakan 

pengelolaan nama domain seperti DARPA dan 

DOD sebagai perwakilan dari pemerintah 

Amerika Serikat, IANA mewakili komunitas 

sipil internet dan perwakilan dari negara-

negara lain. Dalam forum itu, pemerintah 

Amerika Serikat melalui delegasinya 

menegaskan otoritas pemerintah Amerika 

Serikat atas administrasi dan pengelolaan 

nama domain berdasarkan argumentasi 

bahwa DARPA—wadah dimana DNS 

diciptakan dan dikembangkan—adalah 

sebuah proyek yang didanai pemerintah. 

Penegasan ini mendapat penolakan dari 

perwakilan negara lain. Daniel Karrenberg 

dari Reseaux IP Europeens (RIPE) berargumen 

bahwa IANA adalah pemilik dari nama domain 

sebab merekalah yang mendapat mandat dari 

publik dan komunitas internasional untuk 



menjalankan fungsi administrasi dan 

pengelolaan nama domain29. 

Sejak November 1995, klaim dari 

masing-masing pihak yang ditegaskan melalui 

konferensi itu bias dan mengambang. Hingga 

pada Oktober 1996, masing-masing pihak 

sepakat untuk membentuk komite ad-hoc 

untuk menjembatani benturan kepentingan 

seputar otoritas atas pengadministrasian dan 

pengelolaan nama domain. Komite itu adalah 

International Ad Hoc Commitee (IAHC) yang 

terdiri dari perwakilan dari Internet 

Architecture Board (IAB), International 

Trademark Association (INTA), World 

Intellectual Property Organization (WIPO), The 

International Telecommunication Union (ITU), 

dan Pemerintah Amerika Serikat. 

Pembentukan IAHC berhasil 

menggagas sebuah model yang saat ini 

dikenal dengan tata kelola internet (Internet 

                                                
29 Milton L. Mueller, Ruling the Root: Internet 
Governance and the Taming of Cyberspace, The MIT 
Press, Cambridge-Massachusets, 2002, h. 137. 



Governance)30. Komite ini juga berhasil 

menempatkan perlindungan merek sebagai 

bagian dari kebijakan pengelolaan nama 

domain dengan memberikan kewenangan 

besar bagi pemilik merek untuk menggugat 

suatu pendaftaran nama domain jika 

kepentingannya atas merek dirugikan. Melalui 

sebuah nota kesepahaman Generic Top-Level 

Domain Memorandum of Understanding  (gTLD-

MoU), komite ini sepakat akan membentuk 

sebuah struktur kelembagaan yang mampu 

menjembatani kepentingan publik dan 

kepentingan privat terhadap nama domain. 

Nota kesepahaman ini menjunjung prinsip 

bahwa nama domain adalah milik publik dan 

                                                
30 Pengalokasian hak atas nama domain merupakan 
salah satu fokus kajian dalam aspek hukum tata kelola 
internet (Internet Governance). Internet Governance 
merupakan suatu kajian yang mempromosikan konsep 
inklusivitas peran bersama pemerintah, sektor swasta 
dan masyarakat dalam tangka membangun prinsip, 
norma aturan dan prosedur untuk mendorong 
kebijakan publik terkait pemanfaatan internet serta 
bertujuan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa 
terkait pemanfaatan internet yang melibatkan beragam 
yurisdiksi. Lihat: Bygrave & Bing, Op.cit., h. 2. 



seharusnya dikelola untuk kemaslahatan 

publik31. 

Perlu dicatat bahwa pemerintah 

Amerika Serikat dan NSI berseberangan 

dengan isi dari gTLD-MoU yang digagas IAHC. 

Namun di saat yang bersamaan, muncul 

tekanan dari negara-negara lain untuk agar 

otoritas atas nama domain lebih diarahkan 

untuk kepentingan global dan tidak 

dimonopoli oleh NSI. Untuk merespon 

tekanan dari pihak internasional yang 

berargumen bahwa nama domain adalah aset 

global, pada 28 Januari 1998 pemerintah 

Amerika Serikat melalui National 

Telecommunications and Information 

Administration (NTIA) menerbitkan Green 

Paper, sebuah kebijakan berisi penegasan 

otoritas pemerintah Amerika Serikat terhadap 

nama domain, namun sekaligus juga 

mengandung indikasi akan melepaskan 

otoritasnya itu sebagai jalan untuk 

melibatkan diri sebagai pemangku 

                                                
31 Mueller, Ruling the Root: Internet Governance and the 
Taming of Cyberspace, Op.cit., h. 142-146. 



kepentingan internet dalam lingkup 

internasional32. 

Pada 11 Februari 1998, IANA 

Transition Advisors Group (ITAG) dibentuk. 

Tujuan dibentuknya ITAG yaitu sebagai 

panduan bagi IANA dan Postel untuk 

mengalihkan fungsi pengelolaan IANA dari 

kepentingan proyek riset yang dibiayai oleh 

pemerintah Amerika Serikat ke suatu lembaga 

non-profit yang lebih ‗berbau‘ internasional. 

kini menempatkan pemerintah Amerika 

Serikat—dari semula berseberangan dengan 

gTLD-MoU—menjadi pihak yang 

menjembatani kepentingan antara NSI, Postel, 

lembaga-lembaga internasional dan 

pemerintah negara lain. Pembentukan ITAG 

merupakan tindak lanjut dari kebijakan yang 

dituangkan dalam Green Paper. 

Pada 3 Juni 1998, administrasi 

kepresidenan Amerika Serikat menerbitkan 

White Paper, rumusan rencana akhir dari 

kebijakan yang dituangkan telah dalam Green 

Paper. Dalam White Paper, pemerintah 

                                                
32 Ibid, h. 160. 



Amerika Serikat mengambil jalan kebijakan 

tidak mengikat dalam administrasi dan 

pengelolaan nama domain. Kebijakan tidak 

mengikat artinya menyerahkan sepenuhnya 

segala sesuatu yang terkait dengan 

kewenangan pengadministrasian dan 

pengelolaan nama domain ke tangan publik. 

Lebih lanjut, melalui U.S. Department of 

Commerce (DOC), pemerintah Amerika Serikat 

siap untuk mengadakan kesepakatan dan 

meminta dukungan internasional untuk 

membentuk suatu lembaga non-profit untuk 

menjalankan kebijakan terkait nama domain 

internet. 

Pada November 1998, DOC 

mendirikan Internet Corporation for Assigned 

Names and Numbers (ICANN). Sebuah lembaga 

yang bertanggung jawab untuk mengelola 

pengalamatan dan penamaan internet yang 

terdaftar sebagai lembaga non-profit di 

California, Amerika Serikat. Namun sayang, 

sebulan sebelumnya, Postel yang sudah di-



plot untuk mengepalai divisi teknis ICANN 

meninggal dunia33. 

Pemerintah Amerika Serikat secara 

resmi mengakui status ICANN sebagai 

lembaga non-profit pada 26 Februari 1999. 

Tujuan dasar pendirian ICANN yaitu 

menyerahkan fungsi pelaksana penyerahan 

otoritas nama domain kepada publik. 

Sedangkan prinsip organisasi dan mekanisme 

kerja ICANN didasarkan pada persetujuan 

dan kontrak-kontrak yang disepakati ICANN 

dengan pemerintah Amerika Serikat dan NSI. 

Salah satu nota kesepahaman 

penting terkait landasan hukum ICANN yaitu 

MoU between ICANN and the U.S. Department 

of Commerce yang disepakati pada 25 

November 1998 dan berakhir pada 30 

November 2000. Isi dari MoU tersebut yaitu 

ICANN setuju segala tugas dan fungsi mereka 

berada di bawah pengawasan pemerintah 

Amerika Serikat34. Pada 2006, MoU ini 

diamademen dengan memberikan kebebasan 

                                                
33 Lee A. Bygrave & Terje Michaelsen, ―Governors of 
Internet‖ dalam Bygrave and Bing, Op.cit., h. 104. 
34 Ibid, h. 105. 



pada ICANN di kemudian hari untuk 

menentukan kebijakannya tanpa intervensi 

langsung pemerintah Amerika Serikat35. 

Namun menurut Mueller, kesepakatan antara 

ICANN dan pemerintah Amerika Serikat yang 

dituangkan dalam MoU 2006 tersebut tidak 

dapat menegaskan keseriusan pemerintah 

Amerika Serikat melepaskan intervensinya 

atas ICANN36. 

ICANN juga menyepakati MoU dengan 

USC-ISI, sebagai pihak yang sebelumnya 

memiliki mandat untuk mengelola 

administrasi dan pengelolaan nama domain 

atau IANA. Sepeninggal Postel, IANA dikelola 

oleh staff USC-ISI, dan MoU tersebut berisi 

persetujuan USC-ISI untuk mengalihkan 

pengelolaan IANA kepada ICANN.  

                                                
35 “Contract between DOC and ICANN to maintain the 
continuity and stability of services related to certain 
interdependent internet technical management functions 
(IANA)” masih tetap akan berlanjut hingga 30 
September 2017. 
36 Milton L. Mueller, ―Political Oversight of ICANN: A 
Briefing for the WSIS Summit‖, Concept Paper by the 
Internet Governance Project, 1 November, 2005, h. 4. 



Sebagai perusahaan yang 

memonopoli industri registrasi nama domain 

global, kebijakan industrialisasi nama domain 

NSI juga menjadi perhatian serius dari model 

kebijakan nama domain yang diterapkan 

ICANN. Pada Maret 1999, ICANN menerapkan 

kebijakan Shared Registration System (SRS) 

nama domain. Sistem registrasi nama domain 

yang semula terpusat di bawah NSI kini mulai 

dibuka bagi publik37. 

Terkait dengan kepentingan lembaga 

internasional yang peduli dengan hak 

kekayaan intelektual dan konflik antara nama 

domain dan merek, maka ICANN sepakat 

untuk menerapkan UDRP (Uniform Domain 

Name Dispute Resolution Policy) sebagai norma 

prosedural dalam penanganan sengketa-

sengketa pendaftaran nama domain yang 

melanggar merek. Dan mewajibkan setiap 

pendaftar nama domain untuk menyepakati 

klausul penggunaan UDRP untuk 

                                                
37 Mueller, Ruling the Root: Internet Governance and the 
Taming of Cyberspace, Op.cit., h. 186-188. 



penyelesaian sengketa nama domain yang 

melanggar merek38. 

Untuk kebijakan terkait sistem 

pengelolaan ccTLD, ICANN kemudian 

membentuk Governmental Advisory Board 

(GAC) untuk mendampingi ICANN dalam 

proses pengambilan keputusan terkait 

kebijakan atas ccTLD yang memang menjadi 

kewenangan penuh masing-masing negara 

untuk mengelolanya. Isu internasionalisasi 

nama domain tetap mengemuka hingga saat 

ini. Status pemerintah Amerika Serikat yang 

memiliki keistimewaan dalam hubungannya 

dengan kebijakan ICANN menjadi isu yang 

menguat dalam World Conference on 

International Telecommunication yang 

diselenggarakan pada Desember 2012. Isu 

dilandasi argumentasi adanya keinginan 

kalangan inter-governmental untuk 

mendapatkan porsi lebih dalam kewenangan 

mengadministrasi dan mengelola nama 

domain terkait persoalan-persoalan ikutan 

                                                
38 Mueller, ―Political Oversight of ICANN: A Briefing for 
the WSIS Summit‖, Op.cit., h. 512. 



yang terjadi dalam lingkup pemanfaatan 

internet semisal perlindungan hak kekayaan 

intelektual, privacy, penegakan hukum, 

kebebasan berpendapat dan cybersecurity39. 

2.3.4 Prinsip-Prinsip Pengelolaan Nama 

Domain ICANN 

Pada masa sebelum ICANN, fungsi 

pengaturan (rule-making) pengalokasian hak 

penggunaan nama domain dilakukan oleh 

IANA. Sebagai administrator IANA, pada Maret 

1994, Postel menerbitkan “RFC: 1591 - 

Domain Name System Structure and 

Delegation.” RFC 1591 merupakan suatu 

dokumen yang menegaskan otoritas IANA atas 

nama domain dan memuat ketentuan-

ketentuan terkait kebijakan 

pengadministrasian nama domain40. 

                                                
39 Lennard G. Kruger, ―Internet Governance and the 
Domain Name System: Issues for Conggress‖, CRS 
Report for Congress, January 2, 2013, h. 1. 
40 Peter K. Yu, ―The Origins of ccTLD Policymaking‖, 
Cardozo J. Of Int’l & Comp. Law [Vol. 12:387, 2004], h. 
391-392. 



Sebelum pelaksanaan fungsi IANA 

dialihkan kepada ICANN41, ICANN telah 

menerbitkan ICP-1: Internet Domain Name 

System Structure and Delegation (ccTLD 

Administration and Delegation)42. Sebagai 

sebuah dokumen yang menegaskan otoritas 

ICANN atas fungsi IANA dan pengalokasian 

ccTLD, ICP-1 memuat ketentuan-ketentuan 

yang mengatur tentang prinsip-prinsip 

pendelegasian nama domain TLD maupun 

ccTLD. Dalam ICP-1, khususnya ketentuan-

ketentuan yang mengatur pengadministrasian 

dan pendelegasian pengelolaan nama domain, 

pihak penerima delegasi yaitu  TLD Manager 

dan ccTLD Manager didudukkan sebagai 

Trustee dari nama domain yang didelegasikan 

kepadanya. Dengan demikian, maka TLD 

                                                
41 “Contract Between ICANN and the United States 
Government for Performance of the IANA Function, Feb 9, 
2000.” 
<http://www.icann.org/en/about/agreements/iana/ia
na-contract-09feb00-en.htm> (terakhir diakses pada 4 
Maret 2013) 
42 “ICP-1: Internet Domain Name System Structure and 
Delegation (ccTLD Administration and Delegation” 
<http://www.icann.org/en/resources/cctlds/delegation
> (terakhir diakses pada 4 Maret 2013) 



Manager dan ccTLD Manager wajib 

menjalankan tugas untuk melayani 

komunitas internet dalam lingkup global 

maupun nasional43. 

Jika kemudian didapati baik TLD 

Manager maupun Designated (ccTLD) Manager 

tidak dapat menjalankan fungsi sebagaimana 

diamanatkan dalam ICP-1 ini, maka IANA cq. 

ICANN berhak untuk mencabut 

pendelegasiannya tersebut44. Kewajiban yang 

dibebankan oleh hukum terhadap TLD 

Manager menggambarkan adanya hak pihak 

IANA cq. ICANN terhadap TLD Manager45. 

                                                
43 ICP-1(b) TLD Manager Responsibility: “TLD Managers 
are Trustees for the delegated domain, and have a duty 
to serve the community. The designated manager is the 
Trustee of the TLD for both the nation, in the  case of 
ccTLDs, and the global internet community. ...” 
44 ICP-1(f) Revocation of TLD Delegation: “In cases where 
there is misconduct, or violation of the policies set forth in 
this document and RFC 1591, or persistent, recurring 
problems with the proper operation of a domain, the 
IANA reserves the right to revoke and to redelegate a 
Top-Level Domain to another manager.” 
45 Vinton G. Cerf, ―Foreword: Who Rules the Net?‖ 
dalam Adam Thierer & Clyde Wayne Crews, Jr. (eds), 
Who Rules the Net?: Internet Governance and 
Jurisdiction, Cato Institute, Washington D.C., 2003, h. 
x. 



Gambaran ini merupakan prinsip dari hukum 

perikatan yang bersumber dari perjanjian 

sebagai suatu hubungan hukum yang 

melahirkan hak perseorangan, yaitu hak 

seseorang untuk menuntut prestasi dari 

orang lain. 

Sebagai suatu hak yang bersumber 

dari hak perseorangan yang lahir dari suatu 

perjanjian, maka regulasi ICANN yang 

mengatur tentang pendelegasian hak atas 

nama domain memiliki unsur-unsur: 

1 Ada hubungan hukum yaitu 

pendelegasian pengelolaan nama 

domain; 
2 Ada para pihak yaitu pihak TLD 

Manager selaku pihak yang 

didelegasikan untuk mengelola 
nama domain dan pihak pemberi 

delegasi yaitu IANA cq. ICANN; 

3 Ada nama domain yang hendak 

didelegasikan yaitu TLD dan 
ccTLD; 

4 Ada prestasi yang diwajibkan 

pihak pemberi delegasi (IANA cq. 
ICANN) sebagai syarat harus 

dipenuhi oleh pihak TLD 
Managers 



2.4 Konsep Hak atas Nama Domain 

dalam Rejim Pengaturan PANDI 

Pembahasan dalam sub-bab ini 

bertujuan untuk menunjukkan unsur-unsur 

perikatan dari perjanjian pendaftaran nama 

domain yang melahirkan hak perseorangan 

atas nama domain dalam beberapa 

pengaturan tentang pendaftaran dan 

pengelolaan nama domain yang diterapkan 

sebagai kebijakan pengelolaan nama domain 

.id oleh PANDI. Rejim pengaturan pengelolaan 

nama domain di Indonesia berasal dari 

delegasi ICANN kepada Pemerintah Indonesia 

cq. Kementerian Komunikasi dan Informasi RI 

(KOMINFO) cq. Direktorat Jenderal Aplikasi 

Telematika Kementerian KOMINFO untuk 

mengelola administrasi Indonesia Country 

Code Top-Level Domain (ccTLD .id). Pada 26 

Juni 2007, melalui Berita Acara Penyerahan 

Pengelolaan Nama Domain .id Nomor BA-

343/DJAT/Kominfo/06/2007, wewenang 

mengelola nama domain .id di Indonesia 

diserahkan pemerintah Indonesia kepada 

PANDI (Pengelola Nama Domain Indonesia). 



PANDI adalah organisasi nirlaba yang 

dibentuk oleh komunitas internet Indonesia 

bersama pemerintah pada 29 Desember 2006 

untuk menjadi registry domain (.id) selain 

sub-domain (.go.id dan .mil.id) 46. Adapun misi 

PANDI yaitu: (1) memastikan sistem layanan 

registry dan sistem nama domain beroperasi 

dengan baik, stabil, aman dan terpercaya; (2) 

meningkatkan jumlah nama domain .id; (3) 

melibatkan partisipasi publik dan bekerja 

sama dengan pemerintah di dalam proses 

pembentukan kebijakan; (4) berperan aktif 

dalam komunitas global dan pembentukan 

kebijakan tata kelola internet global; dan (5) 

memfasilitasi penyelesaian perselisihan nama 

domain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Dalam literatur tentang tata kelola 

dan regulasi nama domain, rejim pengaturan 

pengelolaan nama domain yang 

diperuntukkan untuk negara tertentu (ccTLD) 

                                                
46 Berita Acara Penyerahan Pengelolaan Domain .id no. 
BA–343/DJAT/MKOMINFO/6/2007 dari Dirjen Aptel 
ke PANDI. Lihat: http://pandi.or.id/index.php/tentang-
pandi/sejarah-pandi  

http://pandi.or.id/index.php/tentang-pandi/sejarah-pandi
http://pandi.or.id/index.php/tentang-pandi/sejarah-pandi


dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu: (1) 

aspek administratif yang mengatur fungsi dan 

tanggung jawab para pihak yang terlibat 

dalam pengelolaan ccTLD; dan (2) aspek 

kebijakan yang meregulasi pengalokasian 

nama domain47. 

Pada 1 Maret 2012, PANDI 

menerbitkan tiga kebijakan yaitu ―Kebijakan 

Umum Nama Domain‖ (PANDI-DNP/2012-

001); ―Kebijakan Pendaftaran Nama Domain‖ 

(PANDI-DNP/2012-002); dan ―Kode Praktek‖ 

(PANDI-DNP/2012-003) 48. 

―Kebijakan Umum Nama Domain‖ 

PANDI mencakup kebijakan baku nama 

domain Indonesia .id terkait format, kategori 

dan hirarki serta ketentuan tentang kriteria 

dan operasi dasar Nama Domain serta 

penggunaan nama domain untuk kepentingan 

publik, sedangkan ―Kebijakan Pendaftaran 

Nama Domain‖ meliputi kebijakan 

pendaftaran nama domain Indonesia .id, 

                                                
47 Bygrave, et.all., ―The Naming Game‖, h. 179. 
48 
http://pandi.or.id/index.php/blog/category/existing-
policy  

http://pandi.or.id/index.php/blog/category/existing-policy
http://pandi.or.id/index.php/blog/category/existing-policy


persyaratan dokumen, persetujuan dan 

aktivasi nama domain serta ketentuan masa 

berlaku dan perpanjangan serta pengalihan 

nama domain yang dituangkan dalam 

―Kebijakan Pendaftaran Nama Domain‖ 

(PANDI-DNP/2012-002). 

Kebijakan PANDI yang dituangkan 

dalam ―Kode Praktek‖ merupakan perwujudan 

kepedulian PANDI selaku registri nama 

domain .id terkait dengan tanggung jawab dan 

pelayanan masyarakat yang lingkup 

kebijakannya mencakup aspek pengaturan 

layanan oleh registrar, termasuk di dalamnya 

proses penanganan keluhan dari pendaftar 

(registrant) dan juga konsekuensi yang akan 

dihadapi pihak registrar terhadap pelanggaran 

kebijakan-kebijakan PANDI. 

Kebijakan-kebijakan yang 

dikeluarkan oleh PANDI yang mengatur 

tentang keabsahan pendaftaran, penghapusan 

atau pembekuan nama domain, dan 

penyelesaian perselisihan nama domain (.id) 

merupakan kebijakan pengelolaan nama 



domain yang mengatur aspek pengalokasian 

nama domain. 

Menurut PANDI, kebijakan-kebijakan 

yang mengatur mengenai pendaftaran nama 

domain Indonesia mengandung makna bahwa 

setiap pendaftar berhak ‗menggunakan‘ nama 

domain yang didaftarkannya, atau dapat juga 

dikatakan, pendaftar berhak ―memiliki dan 

menggunakan nama domain selama masa 

berlaku‖ nama domain yang didaftarkannya. 

2.5 Unsur-unsur Hukum Perikatan 

dalam beberapa Pengaturan Hak 

atas Nama Domain 

Pembahasan tentang unsur-unsur 

hukum perikatan dalam beberapa regulasi 

nama domain bertujuan untuk menunjukkan 

konsistensi antara konsep status hak atas 

nama domain sebagai hak perorangan yang 

timbul dari perjanjian dengan konsep hak 

atas nama domain dalam materi muatan 

regulasi-regulasi nama domain yang berlaku 

saat ini. Regulasi yang dimaksud yaitu UU 

ITE, PP 82/2012 dan kebijakan pengelolaan 

nama domain yang digunakan PANDI dan 



ICANN, dimana uraian dari substansi materi 

muatan masing-masing regulasi tersebut telah 

dibahas dalam beberapa sub-bab sebelum 

sub-bab ini. 

 

Tabel 1. 
Unsur Perikatan dalam Rejim Pengaturan Nama Domain 

di Indonesia 

UU ITE dan PP 82/2012 

Subyek 

1. ICANN, Pemerintah Indonesia cq. 
KEMKOMINFO dan PANDI selaku pihak 
registrar nama domain 

2. Pengguna nama domain selaku pihak registrant 
nama domain 

Hubungan 
Hukum 

1. Perjanjian pendaftaran nama domain antara 
pihak registrar dan pihak registrant 

Obyek Nama domain gTLD dan ccTLD 

Prestasi 

1. Pihak registrar berhak menolak pendaftaran, 
menonaktifkan sementara penggunaan nama 
domain dan menghapus nama domain jika 
tidak memenuhi persyaratan pendaftaran atau 
melanggar ketentuan yang dibuat oleh pihak 
registrar (Ps. 77 ayat (3) PP 82/2012 dan 
(PANDI-DNP/2012-002 (4.6.7)) 

2. Penggunaan nama domain secara tanpa hak 
oleh pihak registrar dapat dibatalkan oleh pihak 
registrar (Ps. 23 ayat (3) UU ITE) 

3. Pihak registrant sepakat membayar biaya 
pendaftaran dan/atau penggunaan nama 
domain yang didaftarkan sesuai harga yang 
ditetapkan oleh pihak registrar (Ps. 81 ayat (1) 



PP 82/2012) 

 

Tabel 2. 
Unsur Perikatan dalam Rejim Pengaturan ICANN 

REJIM PENGATURAN ICANN 

Subyek 
1. ICANN, Pengelola Nama Domain TLD dan ccTLD 

dan Perusahaan Penyedia Layanan Pendaftaran 
Nama Domain selaku pihak registrar 

Hubungan 
Hukum 

1. Perjanjian Trust nama domain antara pihak 
registrar dan pihak registrant 

Obyek Nama domain gTLD dan ccTLD 

Prestasi 

1. Pihak registrar berhak membatalkan 
penggunaan nama domain yang didaftarkan 
pihak registrant jika terbukti nama domain 
tersebut digunakan secara tanpa hak atau 
melanggar hak-hak orang lain; 

2. ICANN berhak mencabut hak pengelolaan dan 
pendaftaran nama domain jika Manager TLD 
dan ccTLD selaku Trustee nama domain tidak 
mengelola nama domain untuk kepentingan 
publik atau tidak sesuai dengan prinsip nama 
domain adalah public Trust. 

 

Tabel-tabel yang telah disajikan 

menunjukkan bahwa baik regulasi ICANN, UU 

ITE, PP 82/2012 maupun regulasi PANDI 

tidak menunjukkan inkonsistensi dengan 

konstruksi hukum status hak atas nama 



domain sebagai hak perorangan yang timbul 

dari perjanjian. 

Konstruksi hukum status hak atas 

nama domain sebagai hak perorangan yang 

timbul dari perjanjian oleh penulis 

didudukkan sebagai kaidah ―apa yang 

seharusnya‖, sedangkan substansi materi 

muatan dari masing-masing regulasi tersebut 

didudukkan sebagai kaidah ‗apa yang 

senyatanya‘. Dengan demikian, tabel ini juga 

menunjukkan bahwa konstruksi hukum 

status hak atas nama domain sebagai hak 

perorangan yang timbul dari perjanjian yang 

dibangun penulis ternyata tersirat juga dalam 

regulasi-regulasi hak atas nama domain yang 

berlaku saat ini di Indonesia, baik untuk 

nama domain gTLD maupun untuk nama 

domain ccTLD. 

 




