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Bab III 
Nama Domain Sebagai Obyek Trust 

Bab ini akan membahas konstruksi hukum 

dari perjanjian pendaftaran nama domain sebagai 

perjanjian Trust, serta akan menyinggung 

kompatibilitas konsep Trust dengan sistem hukum di 

Indonesia, mengingat konsep Trust adalah konsep 

hukum asing yang kemudian akan dipinjam untuk 

diterapkan sebagai konsep pengaturan perjanjian 

pendaftaran nama domain di Indonesia. Pembahasan 

akan diawali dengan uraian tentang tidak memadainya 

konsep hukum perjanjian yang dikenal dalam sistem 

hukum perdata Indonesia sebagai instrumen yang 

melahirkan status hak atas nama domain. 

3.1 Tidak Memadainya Konsep Perjanjian Sewa-

Menyewa dalam KUHPerdata 

Alasan utama diajukannya konsep nama 

domain sebagai obyek Trust yang mengandung makna 

bahwa hak atas nama domain lahir dari perjanjian 

Trust karena tidak memadainya unsur-unsur dalam 

perjanjian yang dikenal dalam KUHPerdata. Dengan 

demikian, menurut penulis, hak atas nama domain 

tidak memadai untuk dikualifikasi sebagai suatu hak 

perorangan yang lahir dari konstruksi hukum 

perjanjian yang dikenal dalam KUHPerdata. 

Perjanjian sewa-menyewa adalah salah satu 

model perjanjian dalam KUHPerdata yang paling dekat 

dengan karakteristik perjanjian pendaftaran nama 
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domain1. Perjanjian sewa-menyewa diatur dalam Bab 

VII Buku III Pasal 1548 sampai Pasal 1600 

KUHPerdata. Menurut Pasal 1548 KUHPerdata, 

“perjanjian sewa menyewa adalah suatu perjanjian, 

dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya 

untuk memberikan kepada pihak yang lainnya 

kenikmatan dari suatu barang, selama waktu tertentu 

dan dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak 

tersebut belakangan telah disanggupi pembayarannya.” 

Dari pengertian Pasal 1548 KUHPerdata 

tersebut, dapat disimpulkan bahwa perjanjian sewa-

menyewa adalah persetujuan antara pihak yang 

menyewakan dengan pihak penyewa. Pihak yang 

menyewakan adalah pemilik barang yang hendak 

disewakan kepada pihak penyewa untuk dinikmati 

sepenuhnya. Dari pengertian ini dapat ditemukan 

unsur-unsur dalam perjanjian sewa-menyewa2: 

1. Unsur “para pihak yang saling 

mengikatkan diri.” Unsur ini berarti 
adanya pihak yang menyewakan dan 

pihak penyewa. Pada umumnya, pihak 

yang menyewakan adalah pemilik barang, 
sedangkan pihak penyewa adalah pihak 

yang membutuhkan kenikmatan atas 

suatu barang; 
2. Unsur pokok yaitu “barang, harga dan 

jangka waktu sewa.” Unsur ini berarti 

dalam suatu perjanjian sewa-menyewa 

                                                
1 Salah satu diantaranya pendapat dari Onno Purbo yang 
menyatakan bahwa konstruksi hak sewa lebih sesuai dengan 
penguasaan atas nama domain, ketimbang hak milik seperti 
dipahami kebanyakan orang. Lihat: F. Harris & B. Priambodo, 
Op.cit., h. 97. 
2 M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, 
Bandung, 1982, h. 220. 
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ada hubungan hukum yaitu, persetujuan 
antara pihak yang menyewakan dengan 

pihak penyewa yang pokok substansinya 

terdiri dari barang, harga sewa dan jangka 

waktu sewa. Yang dimaksud barang yaitu 
harta kekayaan berupa benda material, 

baik bergerak maupun tidak bergerak. 

Harga adalah biaya sewa sebagai imbalan 
atas pemakaian benda sewa, sedangkan 

jangka waktu sewa yaitu hak untuk 

menikmati barang yang diserahkan 
kepada penyewa terbatas pada jangka 

waktu yang ditentukan dalam perjanjian3; 

3. Unsur “ada kenikmatan yang diserahkan.” 
Unsur ini berarti dalam perjanjian sewa-

menyewa ada prestasi, antara lain: pihak 

yang menyewakan menyerahkan suatu 

barang kepada pihak penyewa untuk 
dinikmati sepenuhnya, dan pihak penyewa 

wajib memenuhi klausul perjanjian yang 

menyatakan bahwa penikmatan atas 
barang sewa berlangsung untuk suatu 

jangka waktu tertentu dengan membayar 

uang sewa yang ditentukan oleh pihak 
yang menyewakan. Menurut Hoffman dan 

De Burger, yang dapat disewa adalah 

barang bertubuh saja, namun ada 
pendapat lain yaitu dari Asser dan Van 

Brekel serta Vollmar yang berpendapat 

bahwa tidak hanya barang-barang 

bertubuh saja yang dapat menjadi obyek 
sewa, melainkan hak-hak juga dapat 

disewa. Pendapat ini dperkuat dengan 

adanya putusan Hoge Raad tanggal 8 
Desember 1922 yang menganggap adanya 

kemungkinan persewaan suatu hak untuk 

                                                
3 R. Subekti, Aneka Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, 
h. 40. 



4 

   

memburu hewan (jachtrecht)4. Tujuan dari 

diadakannya perjanjian sewa-menyewa 
yaitu memberikan hak pemakaian kepada 

pihak penyewa sehingga benda yang 

bukan berstatus hak milik dapat 
disewakan oleh pihak yang mempunyai 

hak atas benda tersebut. Jadi, benda yang 

dapat disewakan oleh pihak yang 
menyewakan dapat berupa hak milik, hak 

guna usaha, hak pakai, hak menggunakan 

hasil, hak sewa ulang dan hak guna 
bangunan. 

Untuk dapat menentukan apakah hak atas 

nama domain dapat dikualifikasi sebagai hak 

perorangan yang lahir dari suatu perjanjian sewa-

menyewa, maka unsur-unsur sebagaimana yang 

diuraikan di atas akan diaplikasikan ke dalam simulasi 

mekanisme pendaftaran nama domain di bawah ini. 

Dalam mekanisme pendaftaran nama domain, 

para pihak yang terlibat yaitu pihak registrar dan pihak 

registrant. Dalam simulasi ini, pihak registrar 

dikonstruksikan sebagai pihak penyewa. Unsur “jangka 

waktu sewa” dapat ditemukan dalam layanan yang 

diberikan pihak registrar terhadap suatu pendaftaran 

nama domain. Biasanya, jangka waktu sewa yang 

ditawarkan yaitu satu tahun dengan biaya sewa 

tertentu yang harus dibayar oleh pihak registrant. 

Adanya unsur “penikmatan barang sewa” dapat 

ditunjukkan dengan adanya pendaftaran atas suatu 

nama domain yang diajukan oleh registrant. Dalam 

                                                
4 W. Prodjodikoro, Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan 
Tertentu, Sumur Bandung, Bandung, 1981, h. 50. 
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konteks ini, pihak registrant diposisikan sebagai pihak 

penyewa nama domain yang disewakan oleh registrar. 

Terkait konstruksi unsur “barang sewa” dalam 

aplikasi atau penerapan perjanjian sewa-menyewa 

dalam mekanisme pendaftaran nama domain, isu yang 

muncul yaitu apakah hakikat dari barang yang 

disewakan pihak registrar. Sebagaimana yang telah 

dijelaskan sebelumnya bahwa nama domain terdiri dari 

dua bagian yaitu TLD dan SLD. Contohnya, untuk 

nama domain uksw.edu, yang menjadi TLD yaitu „.edu‟ 

sedangkan SLD yaitu „uksw‟. Untuk nama domain 

jatengprov.go.id, yang menjadi TLD yaitu „.go.id‟ 

sedangkan SLD yaitu „jatengprov‟. 

Berdasarkan hirarki struktur nama domain 

tersebut, barang sewaan yang diberikan oleh pihak 

yang menyewakan (registrar) kepada registrant selaku 

pihak penyewa yaitu TLD. Dalam konteks ini, TLD 

dianalogikan sebagai sebidang tanah. Baik pihak 

penyewa satu atau lebih menyewa sebagian dari 

sebidang tanah tersebut untuk dinikmati. Contohnya, 

registrant yang menyewa nama domain uksw.edu hanya 

diberikan hak menggunakan SLD „uksw‟ sebagai bagian 

yang tak terpisahkan dari TLD „.edu‟. Di satu sisi, TLD 

.edu ini bisa saja disewa oleh pihak lain dengan 

menggunakan SLD selain „uksw‟, misalnya, „harvard‟ 

jika si pendaftar ini hendak menggunakan nama 

domain harvard.edu. Dengan demikian, pendaftaran 

nama domain memungkinkan adanya penyerahan hak 

untuk menikmati TLD oleh registrar kepada dua 

registrant yang berbeda. 
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Dari uraian di atas nampak bahwa semua 

unsur Pasal 1548 KUHPerdata tentang sewa-menyewa 

dipenuhi oleh mekanisme pendaftaran nama domain 

yang melahirkan hak atas nama domain. Walaupun 

tidak ditemukan pertentangan, namun ada satu prinsip 

yang dianut hukum perjanjian sewa-menyewa dalam 

Pasal 1556 KUHPerdata yang menurut penulis 

membuat perjanjian pendaftaran nama domain tidak 

dapat dikualifikasi sebagai perjanjian sewa-menyewa. 

Menurut Pasal 1556 KUHPerdata, “pihak yang 

menyewakan tidaklah diwajibkan menjamin si penyewa 

terhadap rintangan-rintangan dalam kenikmatannya 

yang dilakukan oleh orang-orang pihak ketiga dengan 

peristiwa-peristiwa tanpa memajukan suatu hak atas 

barang yang disewa; dengan tidak mengurangi hak si 

penyewa untuk menuntut sendiri orang itu.” Menurut R. 

Subekti, Pasal 1556 KUHPerdata menganut prinsip 

„resiko berada di tangan pemilik barang sewaan‟ yang 

berarti kewajiban pihak yang menyewakan untuk 

memberikan ketentraman atas penikmatan bagi 

penyewa selama berlangsungnya persewaan 

dimaksudkan sebagai kewajiban pihak yang 

menyewakan untuk menanggulangi atau menangkis 

tuntutan-tuntutan hukum dari pihak ketiga yang 

membantah hak penyewa untuk menikmati barang 

yang disewanya. Di satu sisi, Pasal 23 ayat (3) UU ITE 

mengijinkan adanya pengajuan gugatan pembatalan 

nama domain jika ada pihak yang merasa haknya 

dilanggar sebagai akibat dari suatu pendaftaran nama 

domain. Begitu juga kebijakan pendaftaran nama 

domain PANDI yang mengharuskan registrant 
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memahami walaupun pendaftaran nama domainnya 

diterima dan diaktivasi, hak registrant atas nama 

domain tersebut dapat digugat pihak lain yang merasa 

memiliki hak menggunakan nama domain yang 

dimaksud5. 

Rumusan Pasal 1556 KUHPerdata 

menunjukkan adanya pertentangan antara prinsip 

dalam perjanjian sewa-menyewa dengan prinsip first-

come first-serve yang dianut perjanjian pendaftaran 

nama domain6. Atas dasar itu penulis mengajukan 

suatu model pengaturan tentang hak atas nama 

domain yang menggunakan konsep Trust. Untuk 

membahas tentang model pengaturan Trust, terlebih 

dahulu akan diuraikan tentang hakikat dari Trust itu 

sendiri. 

3.2 Hakikat Trust 

Di negara-negara bertradisi hukum anglo 

saxon, Trust bukan merupakan suatu konsep asing. 

Trust lahir sebagai salah satu produk feodal yang 

berkembang dan dipraktekkan di Inggris pada abad 

pertengahan. Trust adalah pranata hukum yang 

memungkinkan para pemilik tanah (landlords) di 

Inggris dan pihak penyewa sama-sama memiliki tanah 

tersebut—dan saling berbagi kepemilikan7.Salah satu 

konsep hukum yang melekat dalam pranata Trust yaitu 

                                                
5 PANDI-DNP/2012-002 (4.6.6) 
6 Prinsip first-come first-serve dalam mekanisme pendaftaran nama 
domain tertuang dalam Pasal 23 ayat (1) UU ITE dan Pasal 77 ayat 
(1) PP 82/2012. 
7 Munir Fuady, Perbandingan Hukum Perdata, Citra Aditya Bakti, 
Bandung, h. 132. 
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konsep kepemilikan ganda (dual ownership). Ide dasar 

dari konsep kepemilikan ganda dalam Trust berangkat 

dari pemikiran bahwa dalam sistem feodal, tak seorang 

pun dapat mengklaim diri sebagai pemilik absolut atas 

tanah8. Pada masa feodalisme di Inggris, kepemilikan 

atas tanah berada di tangan raja. Manfaat atas tanah 

itu kemudian didistribusikan raja kepada rakyat 

melalui para tuan tanah. Pendistribusian manfaat atas 

tanah tersebut melibatkan tiga pihak. Raja, sebagai 

pemilik sah menurut hukum atas tanah itu bertindak 

sebagai settlor, para tuan tanah yang mewakili raja 

untuk mendistribusikan manfaat atas tanah tersebut 

kepada rakyat disebut Trustee, sedangkan rakyat 

sebagai pihak yang memanfaatkan dan menikmati 

tanah tersebut disebut beneficiary. 

Secara teoritis, dalam pranata Trust, settlor 

menyerahkan suatu benda untuk diletakkan dalam 

Trust yang tercatat atas nama atau dalam kepemilikan 

Trustee. Pemberian oleh seorang settlor ini disertai 

dengan kewajiban kepada Trustee untuk menyerahkan 

kenikmatan atau kemanfaatan benda tersebut kepada 

pihak ketiga yang disebut dengan beneficiary. Ini 

menunjukkan bahwa settlor sebagai pemberi suatu 

benda, setelah pernyataan Trust yang diucapkan 

olehnya dilaksanakan tidak lagi menguasai, memiliki 

atau mempunyai kepentingan apapun atas benda yang 

sudah diserahkan dalam Trust tersebut. Penyerahan 

benda tersebut tidak disertai dengan suatu kontra-

                                                
8 Graham Moffat, Trust Law Text and Materials (4th Edition), 
Cambridge University Press, Cambridge, 2005, h. 34. 
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prestasi langsung yang harus dilakukan oleh Trustee 

kepada settlor, melainkan kepada seorang pihak ketiga 

yang disebutkan oleh settlor dalam pernyataan Trust-

nya tersebut. Dalam konteks ini, antara settlor, Trustee  

dan beneficiary  tidak ada perjanjian (kontrak) sama 

sekali. Beneficiary tidaklah mempunyai kewenangan 

dalam hukum untuk menuntut pemenuhan kewajiban 

Trustee, demikian juga settlor—karena settlor sudah 

kehilangan haknya atas benda tersebut dalam hukum. 

Menurut Gary Watt, Trust memiliki 

karakteristik sebagai berikut9: 

1. Obyeknya dipisahkan dari aset Trustee; 

2. Status benda Trust dilekatkan atas nama 

Trustee atau pihak lain yang mewakili 

Trustee; 
3. Trustee memiliki wewenang dan 

berkewajiban untuk mengelola, 

mengusahakan bahkan memusnahkan 

obyek Trust baik berdasarkan perintah 
beneficiary maupun atas perintah hukum. 

Inti dari pranata Trust yaitu “kepercayaan”. 

Yaitu adanya saling percaya antara settlor, Trustee dan 

beneficiary. Berdasarkan prinsip tersebut, dapat kita 

pahami bahwa pada dasarnya Trust adalah suatu 

kewajiban yang dibebankan atas seseorang dari suatu 

kepercayaan terhadapnya untuk mengelola suatu harta 

benda secara baik dan menurut kepercayaan tersebut 

untuk dipergunakan untuk tujuan dan kepentingan 

tertentu oleh pihak ketiga10. 

                                                
9 Gary Wart, Briefcase Equity and Trust (2nd edition), Cavendish 
Publishing, London, 1999, h. 1-2. 
10 Munir Fuady, Op.cit., h. 116-117. 



10 

   

Secara prinsip, pranata Trust tidak dikenal 

dalam sistem hukum romawi yang merupakan leluhur 

dari sistem hukum negara-negara bertradisi 

kontinental. Hukum romawi tidak mengenal Trust 

karena dalam pranata Trust, kepemilikan dibagi 

berdasarkan hukum dan ekuiti. Namun demikian, 

anggapan bahwa tradisi hukum kontinental tidak 

mengenal pembagian klaim atas benda kepada 

beberapa orang pada waktu yang sama ternyata tidak 

seluruhnya benar. Karena ternyata ada perubahan 

secara evolusi dalam sistem hukum romawi dan juga 

dalam sistem hukum Inggris terhadap kepemilikan 

sehingga sesuai dengan kebutuhan sosial. Dengan 

demikian, konsep hukum romawi tentang kepemilikan 

yang bersifat mandiri, absolut dan abstrak seperti yang 

terdapat dalam Code Justinian dan Code Napoleon 

ternyata kemudian tidak berlaku lagi11. 

Konsep pemilikan ganda yang dianut oleh 

pranata Trust juga dikenal dalam hukum romawi, 

khususnya yang berkenaan dengan sewa tanah 

(tenancy). Dalam hukum romawi dikenal beberapa 

macam penyewaan tanah, dimana kedudukan penyewa 

bukan hanya sebagai penyewa (lessee) belaka, 

melainkan sampai batas-batas tertentu, si penyewa 

juga mempunyai kedudukan seperti pemilik (owner). 

Dengan demikian, si penyewa menguasai tanah secara 

freehold. Hal ini mirip dengan konsep pemilikan feodal 

sebagaimana yang terdapat di Inggris, dimana antara 

pemilik tanah dan penyewa sama-sama memiliki tanah 

                                                
11 Ibid, h. 125. 
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tersebut dan saling membagi kepemilikan (split-up). Di 

samping itu, adanya pemilikan ganda dalam hukum 

romawi juga terlihat dari adanya pembagian hak atas 

property kepada quiritarian (berdasarkan hukum) dan 

bonitarian (berdasarkan ekuiti)12. 

Pranata-pranata yang memiliki kriteria serupa 

Trust dalam KUHPerdata terdapat dalam pasal-pasal 

yang mengatur mengenai hak kebendaan dan hukum 

perikatan. KUHPerdata memungkinkan adanya 

kepemilikan ganda atas suatu benda. Adanya 

kepemilikan ganda atas suatu benda dalam 

KUHPerdata yang dimaksud yaitu dimungkinkannya 

kepemilikan suatu benda oleh bukan hanya satu orang 

perorangan. Dengan kata lain, KUHPerdata mengakui 

adanya kepemilikan oleh badan hukum dan 

kepemilikan secara bersama oleh dua orang atau lebih 

dalam status kepemilikan secara individual. 

Saat ini, pranata Trust merupakan pranata 

hukum yang sudah tidak asing lagi dalam 

perkembangan hukum di banyak negara—termasuk 

Indonesia. Pranata Trust dipraktekkan dalam berbagai 

bidang hukum, tetapi perkembangan yang sangat 

gencar umumnya terjadi di bidang hukum bisnis. Pada 

perkembangannya dalam bidang hukum bisnis, 

eksistensi pranata Trust menjadi isu yang krusial 

mengingat sebenarnya Trust dalam bidang ini 

merupakan pranata hukum impor dari luar negeri, baik 

secara institusional maupun secara regulatoris13. 

                                                
12 Ibid, h. 132. 
13 Ibid, h. 123. 
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3.3 Nama Domain sebagai Obyek Trust 

Konstruksi hukum nama domain sebagai 

obyek Trust dalam penelitian ini dibangun berdasarkan 

tesis penulis yang menyatakan bahwa status hak atas 

nama domain seharusnya berangkat dari hak 

perorangan yang lahir dari perjanjian. Dengan 

demikian, sumber dari status hak atas nama domain 

sebagai obyek Trust berangkat dari hak perorangan 

yang lahir dari suatu perjanjian Trust nama domain. 

Uraian tersebut merupakan argumentasi dari 

preferensi penulis terhadap konsep Trust untuk 

dijadikan landasan konsep pada model pengaturan 

nama domain di Indonesia—padahal, konsep Trust itu 

sendiri merupakan konsep hukum asing. 

3.3.1 Konstruksi Hukum Nama Domain sebagai 

Obyek Trust 

Hak atas nama domain yang didudukkan 

sebagai obyek Trust merupakan hak perseorangan yang 

lahir dari suatu perjanjian Trust atas nama domain. 

Dalam konstruksi ini, perjanjian Trust nama domain 

lahir dari pernyataan penyerahan nama domain sebagai 

obyek Trust yang diucapkan oleh settlor untuk 

diserahkan kepada Trustee agar nama domain tersebut 

dikelola untuk kepentingan beneficiary. Dengan 

demikian, pernyataan Trust itu mengandung prestasi 

yang harus dipenuhi oleh Trustee yaitu mengelola nama 

domain sehingga dapat bermanfaat bagi kepentingan 

beneficiary. 

Dalam perjanjian penyerahan Trust atas nama 

domain, pihak registrar nama domain dikonstruksikan 
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sebagai Trustee, sedangkan pihak pengguna/pendaftar 

(registrant) nama domain dikonstruksikan sebagai 

beneficiary. Dalam perjanjian ini Trust nama domain, 

terjadi hubungan hukum antara settlor dan Trustee 

yang melahirkan hak perseorangan atas nama domain. 

Dengan demikian, prestasi dalam perjanjian Trust 

nama domain tidak langsung diserahkan kepada pihak 

registrar selaku Trustee nama domain, karena 

perjanjian tersebut menyatakan yang berhak untuk 

menerima kemanfaatan atas nama domain yaitu pihak 

pengguna/pendaftar nama domain selaku beneficiary. 

Pada prinsipnya, konstruksi hukum Trust 

nama domain yang lahir dari suatu perjanjian Trust 

nama domain berbeda dengan konstruksi sewa-

menyewa nama domain yang lahir dari suatu perjanjian 

sewa. Dikatakan berbeda karena dalam konstruksi 

hukum sewa-menyewa, pihak pendaftar (registrant) 

mendapatkan hak untuk memanfaatkan nama domain 

dari pihak registrar yang dikonstruksikan sebagai 

pemilik nama domain. Sedangkan dalam konstruksi 

Trust nama domain, pihak registrar hanya selaku 

pengelola nama domain yang bukan berstatus sebagai 

pemilik secara hukum dari nama domain. 

3.3.2 Justifikasi penggunaan konsep Trust sebagai 

landasan pengaturan hak atas Nama Domain 

di Indonesia 

Sub-bab ini bertujuan untuk membahas 

justifikasi dari penggunaan konsep Trust. Ada dua 

justifikasi yang akan diajukan. Pertama, terkait 

diakuinya prinsip ICANN sebagai institusi tunggal yang 
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memiliki kewenangan untuk mengelola nama domain 

dalam lingkup internasional. Kedua, terkait 

kompatibilitas konsep Trust yang notabene adalah 

konsep hukum asing untuk diterapkan dalam sistem 

hukum Indonesia. 

Prinsip dalam ICANN Generic Top-Level Domain 

Memorandum of Understanding yang menempatkan 

ccTLD sebagai sumber daya publik dan seharusnya 

dikelola untuk kemaslahatan publik seharusnya 

ditanggapi secara serius oleh Indonesia sebagai salah 

satu negara yang memiliki perwakilan dalam ICANN. 

Lagipula, prinsip pendelegasian wewenang pengelolaan 

ccTLD untuk Indonesia mensyaratkan bahwa pihak 

pemerintah selaku pihak yang mendapatkan 

kepercayaan untuk mengelola ccTLD di negaranya 

masing-masing bertindak sebagai Trustee dari 

komunitas internet lokal sebagai pengguna ccTLD. 

Sebagaimana yang telah disinggung dalam Bab 

II, berdasarkan ICANN’s Government Advisory 

Committee (GAC) Operating Principles, sistem 

pengalamatan dan penamaan internet adalah sumber 

daya publik yang harus dikelola ICANN untuk 

kepentingan komunitas internet global. Pada tahun 

2005, ICANN kembali menegaskan prinsip tersebut 

melalui ICANN GAC Principles for the Delegation and 

Administration of Country Code Top-Level Domains, 

ICANN yang berisi dorongan bagi tiap-tiap negara agar 

menjalankan fungsi pengadministrasian ccTLD untuk 

melayani kepentingan publik berdasarkan kerangka 

kebijakan, hukum dan peraturan yang relevan di 

masing-masing negara. Di satu sisi, inisiatif ICANN 
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tersebut memunculkan kebutuhan nasional untuk 

meregulasi hal-hal yang berhubungan dengan internet 

yang selaras dengan prinsip-prinsip internasional 

tentang pengaturan dan pengelolaan nama domain, 

namun prinsip ICANN tersebut tidak menjelaskan 

secara detil bagaimana ccTLD itu dikelola untuk 

kepentingan publik14. 

Atas dasar itu, sudah menjadi kewajiban oleh 

negara yang menjalankan fungsi sebagai pelindung 

hak-hak warga untuk memberikan perlindungan 

terhadap nama domain sebagaimana yang 

diamanatkan ICANN. Lagipula, Indonesia sudah 

memiliki aturan hukum positif yang mengakui 

kewenangan ICANN selaku otoritas yang menjalankan 

fungsi pengelolaan nama domain. 

Menerapkan konsep Trust dalam status hukum 

dari nama domain di Indonesia dalam konteks 

mengusahakan suatu keselarasan pengaturan nama 

domain Indonesia dan kebijakan pengalokasian nama 

domain yang tertuang dalam kebijakan-kebijakan dan 

prinsip pengelolaan nama domain ICANN dapat 

dimaknai sebagai suatu upaya Indonesia mewujudkan 

ketertiban dunia sebagaimana yang tertuang dalam 

Pembukaan UUD 1945. Dari rumusan Pembukaan 

UUD 1945 tersebut, tampak bahwa Indonesia memiliki 

komitmen kuat untuk menjunjung tinggi ketentuan 

atau prinsip pengalokasian nama domain global yang 

                                                
14 Organisation for Economic Co-operation and Development 
(OECD), “Evolution in the Management of Country Code Top-Level 
Domain Names (ccTLDs)”, Working Party on Telecommunication and 
Information Services Policies, 17 November 2006, h. 17. 
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digagas oleh ICANN dan sama sekali tidak 

menunjukkan penentangannya terhadap prinsip ICANN 

tersebut15. 

Meskipun secara eksplisit tidak dijumpai 

kaidah yang memberi batasan mengenai kedudukan 

kebijakan ICANN dalam hukum nasional Indonesia, 

UUD 1945 juga tidak memberikan kewenangan kepada 

pemerintah Indonesia untuk menyimpangi kebijakan 

ICANN dengan alasan bahwa hukum nasional 

Indonesia lebih tinggi dari kebijakan nama domain 

ICANN. Tidak ditemukan pula suatu kaidah hukum 

bahwa Indonesia tidak perlu menyesuaikan aturan 

hukum positifnya dengan kebijakan nama domain 

ICANN. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa 

konsep Trust merupakan pranata hukum yang tidak 

diatur secara tegas di Indonesia, argumen itu juga 

berlaku untuk memecahkan kompatibilitas kebijakan 

ICANN yang mengamanatkan penggunaan konsep Trust 

sebagai status atas nama domain.dengan hukum positif 

di Indonesia. 

Yang perlu dikemukakan juga terkait dengan 

perlu tidaknya hukum positif Indonesia menyesuaikan 

kaidahnya dengan kaidah ICANN yaitu makna dalam 

Penjelasan Umum PP 82/2012 yang 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 

                                                
15 T.S. Kurnia, Perlindungan Hukum Merek Terkenal Pasca 
Perjanjian TRIPs, Alumni, Bandung, h. 39-40. 
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dimana hierarkis dan sistem pengelolaan Nama Domain 

mengikuti ketentuan yang dikeluarkan oleh institusi 

yang berwenang, baik nasional maupun internasional.” 

Dengan demikian, pada dasarnya argumen ini 

hendak menegaskan bahwa konsep nama domain 

sebagai public Trust dalam kaidah ICANN hendaknya 

dipakai sebagai pedoman dalam penyusunan model 

pengaturan tentang Trust nama domain di Indonesia. 

Selain itu, jika memang dibutuhkan untuk 

mengatasi pesatnya perkembangan bisnis nama 

domain di Indonesia, penggunaan nilai-nilai, norma-

norma dan atau konsep hukum asing—dalam hal ini 

konsep Trust—untuk dijadikan sumber dalam proses 

pembentukan hukum tentang nama domain menjadi 

hal yang penting dan relevan16. Metode transplantasi 

hukum ini dilatarbelakangi alasan kuatnya globalisasi 

ekonomi sehingga tali-temali antara aktivitas ekonomi 

di suatu negara yang berbeda hampir tak dapat 

dipisahkan dari aktivitas ekonomi di negara lain 

menjadi suatu syarat yang harus dipenuhi (conditio sine 

qua non) bagi negara untuk memperkuat struktur dan 

aturan hukumnya guna menghadapi isu-isu hukum 

perdagangan global17. 

3.4 Struktur Lembaga Trust Nama Domain 

Dalam rangka mendaratkan konstruksi konsep 

hukum nama domain sebagai obyek Trust yang telah 

dibangun di atas sebagai suatu model pengaturan ius 

                                                
16 T. Budiyono, Transplantasi Hukum Harmonisasi dan Potensi 
Benturan, Griya Media, Salatiga, 2009, h. 4. 
17 Ibid, h. 41. 
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constituendum tentang nama domain di Indonesia, 

penulis mencoba untuk menyusun struktur Trust 

dalam perspektif global maupun nasional. Struktur ini 

meminjam unsur-unsur atau para pihak yang terlibat 

dalam sistem Trust yaitu pihak protector, pihak settlor, 

pihak Trustee dan pihak beneficiary untuk 

diimplementasikan ke dalam struktur kerja insitusi 

pengelola nama domain baik itu institusi pengelola 

nama domain global (Top-Level Domain) maupun 

institusi pengelola nama domain nasional (Country 

Code Top-Level Domain). 

3.4.1 Struktur Lembaga Trust Top-Level Domain 

(TLD) 

Skema 1. 
Struktur Lembaga Trust TLD 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skema struktur Trust TLD yang dibangun 

penulis ini menunjukkan bahwa para pihak yang 

terlibat dalam pengelolaan nama domain global (TLD) 

dapat melaksanakan pola kerja berdasarkan prinsip 

Trust. Fungsi protector Trust TLD dijalankan oleh 

Protector 

Settlor 

Trustee 

Beneficiary 

U.S. 
Government 

ICANN 

Registrar 

Registrant 

U.S. DoC 

1. ICANN 
Accredited 
TLD 
Registrars  

2. ccTLD 
Manager 

3. Reseller 
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pemerintah Amerika Serikat yang menjalankan fungsi 

pengawasan tata kelola fungsi dan kewenangan ICANN 

sebagai institusi yang bersifat inter-governmental dan 

multi-stakeholder yang diserahkan tanggung jawab 

untuk mengelola nama domain. 

ICANN sendiri dalam struktur Trust TLD ini 

bertindak sebagai settlor dari nama domain. Hal ini 

didasarkan perinsip-prinsip pengelolaan nama domain 

yang disusun oleh ICANN yang menempatkan nama 

domain sebagai sumber daya publik yang seharusnya 

dikelola semaksimal mungkin untuk kepentingan 

publik, dalam hal ini, komunitas internet global. 

Untuk mengimplementasi prinsip ICANN yang 

menempatkan nama domain sebagai sumber daya 

publik yang seharusnya dikelola untuk kepentingan 

publik tersebut, ICANN mendelegasikan kewenangan 

pengelolaan nama domain kepada pihak registrar nama 

domain. Dalam skema ini, pihak registrar nama domain 

menjalankan fungsi sebagai Trustee nama domain. 

Trustee nama domain dalam skema ini terdiri dari 

institusi-institusi dan perusahaan penyedia jasa 

pendaftaran nama domain yang diakreditasi oleh 

ICANN18, ccTLD Manager yang menjadi Trustee nama 

domain di negaranya masing-masing yang tidak 

tertutup kemungkinan juga melimpahkan mandat 

pengelolaan dan registrasi ccTLD kepada pihak reseller 

nama domain yang pada prinsipnya tetap menjalankan 

                                                
18 Daftar lengkap registrar nama domain yang telah diakreditasi 
oleh ICANN dapat diperiksa di sini: “ICANN-Accredited Registrars” 
<http://www.icann.org/registrar-reports/accredited-list.htm> 
(terakhir diakses pada 4 Maret 2013) 

http://www.icann.org/registrar-reports/accredited-list.htm
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fungsi selaku Trustee ccTLD disamping menjalankan 

fungsi untuk memasarkan nama domain untuk 

penggunaan publik. 

Adapun pihak beneficiary dalam skema 

struktur Trust TLD ini yaitu komunitas internet global 

sebagai pihak yang menjadi subyek dari prinsip 

pengadministrasian dan pengelolaan nama domain 

untuk kepentingan publik yang dijalankan oleh ICANN. 

3.4.2 Struktur Lembaga Trust Indonesia Country 

Code Top-Level Domain (ccTLD .id) 

Skema 2. 
Struktur Lembaga Trust ccTLD .id 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dalam konteks nama domain Indonesia (ccTLD 

.id), struktur Trust nama domain tidak jauh berbeda 

dengan struktur Trust nama domain tingkat global. 

Struktur Trust ccTLD .id dijalankan oleh pemerintah 

Indonesia cq. Kementerian Komunikasi dan Informatika 

RI cq. Direktorat Jenderal Aplikasi Telematika (Ditjen 

Aptel KEMKOMINFO) yang menjalankan fungsi 
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pengawasan terhadap mekanisme Trust nama domain 

ccTLD .id. Hanya saja, penulis masih menempatkan 

ICANN sebagai settlor karena pada dasarnya 

pendelegasian pengelolaan ccTLD dilakukan oleh 

ICANN. Dalam konteks ini, ICANN yang mendelegasikan 

pengelolaan ccTLD kepada pemerintah nasional di 

masing-masing negara untuk kemudian dikelola bagi 

kemanfaatan komunitas internet global dan nasional. 

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 82 PP 82/2012 yang 

berbunyi, “Pengawasan terhadap pengelolaan nama 

domain dilaksanakan oleh Menteri.” Dalam Penjelasan 

Pasal 1 angka 35 PP 82/2012, Menteri yang dimaksud 

dalam Pasal 82 PP 82/2012 adalah “Menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

komunikasi dan informatika.” 

Di Indonesia, pengelolaan ccTLD .id dilakukan 

oleh PANDI. PANDI mendapatkan mandat untuk 

mengelola ccTLD dari pemerintah Indonesia. Dalam 

skema ini, fungsi pengelolaan ccTLD .id menempatkan 

PANDI sebagai pihak Trustee ccTLD .id.  PANDI 

bertanggung jawab untuk memastikan sistem layanan 

nama domain beroperasi dengan baik, stabil, aman dan 

terpercaya. Sejak tahun 2012, PANDI selaku registry 

ccTLD .id mulai menerapkan kebijakan Shared 

Registration System yang melimpahkan fungsi 

pengalokasian nama domain kepada 11 reseller nama 

domain .id selain nama domain .go.id dan .mil.id yang 

tetap dikelola oleh PANDI. Dalam skema struktur Trust 

ccTLD .id ini, segala kemanfaatan (beneficiary) atas 

pengelolaan ccTLD .id berhak diterima oleh komunitas 

pengguna internet di Indonesia. 
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