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BAB II 

 

RUANG LINGKUP PENGATURAN TERHADAP 

MEREK DAN NAMA DOMAIN MENURUT HUKUM 

DI INDONESIA 
 

Bab ini akan menguraikan hal-hal sebagai berikut: Pertama, menguraikan 

mengenai pengertian, syarat pendaftaran, dan perlindungan hukum Merek dan 

Nama Domain. Kedua, menemukan konvergensi antara Merek dan Nama Domain 

dengan melihat dari perlindungan hukum kedua rezim yang berbeda tersebut. 

Ketiga, mengetahui pelanggaran Merek yang terjadi dalam pendaftaran Nama 

Domain.  

Alasan dari pembahasan ini adalah dengan bertemunya kedua rezim yang 

berbeda ini nantinya akan menimbulkan permasalahan yang akan diselesaikan 

dengan melihat pada aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan Merek dan 

Nama Domain. 

A. PERBEDAAN MEREK DAN NAMA DOMAIN 

A.1 UNDANG-UNDANG MEREK 

Di Indonesia, Hak Merek dilindungi dengan Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2001. Guna memahami tentang Merek, maka 

sebelumnya perlu dipahami tentang pengertian Merek. Pengertian/ batasan 

tentang Merek diperlukan agar permasalahan yang menyangkut Merek 

dapat dipahami dari berbagai sudut pandang. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
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A.1.1 PENGERTIAN MEREK 

Merek dipandang dari segi kedudukannya tidak dapat 

dipisahkan dari Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) karena Merek 

merupakan sala satu bagian dari HAKI. Merek hidup 

berdampingan dengan HAKI yang lain yaitu hak cipta, paten, 

rahasia dahang, desain industri dan desain tata letak sirkuit 

terpadu.
1
 Merek juga merupakan salah satu properti dalam 

intellectual property rights atau HKI. Intellectual property rights 

atau HKI ialah seperangkat hak hukum yang digunakan untuk 

mengatur produk pemikiran manusia. Pengertian ini dikemukakan 

oleh Watal:
2
 

“Intelectual property can be loosely defined as creations of 

the humanmind. These could be incorporated in creative 

works, including distinctive signs or marks. Intellectual 

property rights are legal rights governing the use of such 

creations.” 

Definisi Merek menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 

2001 Tentang Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, 

kata, huruf-huruf, angka-ngka, susunan warna, atau kombinasi dari 

unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan 

                                                
1 Gatot Supramono, Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia. PT. Rineka Cipta. 

Jakarta. 2008. hlm. 13. 
2 Titon Slamet Kurnia, Op.cit., hlm. 105. 
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dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.
3
 Secara etimologis, 

Merek berasal dari istilah trade mark (Inggris) yang dalam Black’s 

Law Dictionary diartikan sebagai:
4
 

“A word, phrase, logo, or other graphic symbol used by a 

manufacturer or seller to distiguish its product from those 

of others. (suatu kata, susunan kata, lambang atau gambar 

yang digunakan oleh pabrik atau penjual untuk 

membedakan produk mereka dengan produk lainnya).” 

Selain pengertian Merek berdasarkan Undang-undang 

Merek, maka para sarjana mengemukakan pandangannya tentang 

Merek sebagai berikut : 

1. H.M.N. Purwo Sutjipto, ”Merek adalah suatu tanda, 

dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan, 

sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang 

sejenis”.
5
 

2. Prof. Molengraaf, ”Merek yaitu dengan mana 

dipribadikanlah sebuah barang tertentu, untuk 

menunjukkan asal barang, dan jaminan kualitasnya 

sehingga bisa dibandingkan dengan barang-barang 

sejenis yang dibuat, dan diperdagangkan oleh orang 

atau perusahaan lain”.
 6

 

3. Prof. K. Soekardono, ”Merek adalah sebuah tanda 

(Jawa: ciri atau tengger) dengan mana dipribadikan 

sebuah barang tertentu, di mana perlu juga dipribadikan 

asalnya barang atau menjamin kualitetnya barang dalam 

perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat 

                                                
3   Pasal 1 angka 1 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. 
4 Edward Nicodemus Lontah, Pelanggaran Pendaftaran Nama Domain Internet dengan 

menggunakan Merek Secara Tidak Berhak dalam Praktik Hukum Indonesia. SWCU Library. 

Salatiga. 2007. hlm. 21. 
5
 H.M N. Purwo Sutjipto, Pengertian Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia.  Djambatan. 

Jakarta. 1984. hlm. 82. 
6 Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan 

Prakteknya di Indonesia). PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1997. hlm. 154. 
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atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-

badan perusahaan lain”.
7
 

4. Mr. Tirtaamidjaya yang mensitir pendapat Prof. 

Vollmar, ”Suatu Merek pabrik atau Merek perniagaan 

adalah suatu tanda yang dibubuhkan di atas barang atau 

di atas bungkusannya, gunanya membedakan barang itu 

dengan barang-barang yang sejenis lainnya”.
8
 

5. Drs. Iur Soeryatin, ”Suatu Merek dipergunakan untuk 

membedakan barang yang bersangkutan dari barang 

sejenis lainnya oleh karena itu, barang yang 

bersangkutan dengan diberi merek tadi mempunyai: 

tanda asal, nama, jaminan terhadap mutunya”.
9
 

6. Suryodiningrat, Barang-barang yang dihasilkan oleh 

pabriknya dengan dibungkus dan pada bungkusya itu 

dibubuhi tanda tulisan dan/atau perkataan untuk 

membedakannya dari barang-barang sejenis hasil pabrik 

pengusaha lain. Tanda itu disebut Merek perusahaan.
10

 

Dari berbagai pandangan para sarjana dan pengertian 

Merek berdasarkan UU Merek sebagaimana telah dikemukakan di 

atas, secara umum dapat diberikan pemahaman bahwa Merek 

adalah suatu tanda untuk membedakan barang-barang atau jasa 

sejenis yang dihasilkan dan diperdagangkan seseorang atau 

kelompok orang atau badan hukum dengan barang-barang atau jasa 

yang sejenis yang dihasilkan oleh orang lain, yang memiliki daya 

                                                
7
 Soekardono, Hukum Dagang Indonesia. Dian Rakyat. Jakarta. 1962. hlm. 149. 

8
 Mr. Tirtaamidjaya, Pokok-Pokok Hukum Perniagaan. Djambatan. Jakarta. 1962. hlm. 80. 

9
 Suryatin, Hukum Dagang I dan II. Pradnya Paramita. Jakarta. 1980. hlm. 84. 

10
 Suryodiningrat, RM, Pengantar Ilmu Hukum Merek. Pradnya Paramitha. Jakarta. 1974. hlm. 30. 
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pembeda maupun sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan 

dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.
11

 

A.1.2 PEROLEHAN HAK ATAS MEREK 

Pada dasarnya suatu pengajuan pendaftaran Merek dapat 

dimintakan untuk lebih dari satu kelas barang atau jasa dengan 

menyebutkan jenis barang dan/atau jasa yang dimintakan (Pasal 8 

Undang-Undang No.15 tahun 2001). Ketentuan ini mengacu pada 

Trademark Law Treaty yag telah disahkan oleh Indonesia melaui 

Keppres No. 17/1997. Hak atas Merek timbul berdasarkan 

pendaftaran  yang dilandasi itikad baik. Permohonan pendaftaran 

Merek harus memenuhi persyaratan Materiil (sebagaimana diatur 

dalam pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2001) dan persyaratan formil (persyaratan administrasi) 

sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2001.
12

 

Sebagai konsekuensi dari sistem konstitutif yang dianut 

oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, Hak atas Merek 

                                                
11

 H.OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights). PT. Raja 

Grafindo Persada. Jakarta. 2007. hlm. 345. 
12 H.R. Tonny Suryadi Wijaya, Perlindungan Merek di Indonesia Menurut Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2001. Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah. Surabaya. 2007. hlm. 58. 
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tercipta karena pendaftaran. Dinyatakan oleh pasal 3 Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2001 bahwa:
13

 

”Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh 

negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar 

Umum Merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan 

sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada pihak lain 

untuk menggunakannya.” 

 

Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa Hak Merek 

diperoleh melalui prosedur pendaftaran. Jadi disini ditekankan 

bahwa Hak atas Merek tercipta karena pendaftaran dan bukan 

karena pemakaian pertama. 

Merek terkenal adalah Merek yang memiliki reputasi tinggi, 

karena memiliki kekuatan pancaran yang memukau dan menarik, 

sehingga jenis barang apa saja yang berada dibawah Merek itu 

langsung memberikan sentuhan keakraban dan sentuhan mitos 

kepada segala lapisan konsumen.
14

 

Merek terkenal merupakan salah satu isu perlindungan HKI 

(Hak Kekayaan Intelektual) yang menjadi concern dalam konvensi 

Paris (Pasal 6 bis) dan perjanjian TRIPs (Pasal 16 ayat (2 dan 3)). 

Dicakupnya Ketentuan tentang Merek terkenal dalam perjanjian 

TRIPs mengindikasikan bahwa isu perlindungan hukum terhadap 

                                                
13 Titon Slamet Kurnia, Op.cit.,  hlm. 158. 
14 Siti Marwiyah, Perlindungan Hukum Atas Merek Terkenal. De Jure, Jurnal Syariah,dan Hukum 

(VOL.2, NO. 1). Surabaya. 2010. hlm. 44. 
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Merek terkenal sangat strategis pengertiannya dalam kerangka 

perdagangan internasional.
15

 

Hukum merek Indonesia sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, tidak 

mengatur atau memberikan definisi merek terkenal. Penjelasan 

Pasal 6 Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek hanya 

memberikan kriteria merek terkenal. Kriteria tersebut yaitu selain 

memperhatikan pengetahuan umum masyarakat, penentuannya 

juga didasarkan  pada reputasi merek yang bersangkutan yang 

diperoleh karena promosi yang dilakukan oleh pemiliknya dengan 

disertai dengan bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa 

negara (bila ada).
16

 

Merek mempunyai fungsi sebagai suatu pembeda antara 

Merek yang satu dengan yang lain. Jadi syarat sebuah Merek untuk 

bisa didaftarkan harus memilik daya pembeda, hal ini sesuai 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, 

pasal 5 huruf b, yang menyebutkan bahwa Merek yang tidak dapat 

didaftarkan adalah Merek yang tidak memiliki daya pembeda. 

Supaya suatu Merek dapat di terima sebagai Merek atau cap 

                                                
15   Titon Slamet Kurnia, Op.cit.,  hlm. 99. 
16

 Suteki, Pemberdayaan Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Ppns) Dalam Proses 

Perlindungan Hukum Di Bidang Merek Terkenal. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. 

Semarang. 2005. hlm. 7. 
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dagang, syarat mutlaknya ialah ”bahwa Merek tersebut harus 

mempunyai daya pembeda yang cukup”.
17

 

Dengan melakukan pendaftaran, pemilik Merek akan 

memperoleh hak eksklusif atas penggunaan Merek tertentu atau 

memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya selama 

jangka waktu tertentu serta mendapatkan perlindungan hukum dari 

negara.
18

 

Untuk mendapatkan Hak Merek harus diajukan 

permohonan pendaftaran atas Merek tersebut. Permohonan 

pendaftaran Merek diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia 

kepada Direktorat Jenderal dengan mencantumkan :
19

 

1. tanggal, bulan, dan tahun; 

2. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon; 

3. nama lengkap dan alamat kuasa apabila permohonan 

4. diajukan melalui kuasa; 

5. warna-warna apabila merek yang dimohonkan 

6. pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna; 

7. nama negara dan tanggal permintaan merek yang 

pertama 

 

Dalam proses pendaftaran Merek tidak semua permohonan 

pendaftaran yang diajukan akan dikabulkan karena dapat saja 

permohonan tersebut dinyatakan tidak di terima atau ditolak. Dasar 

hukum bagi permohonan pendaftaran merek yang tidak dapat 

                                                
17 Suyud Margono dan Longginus Hadi, Pembaharuan Hukum Merek. CV. Novindo Pustaka 

Mandiri. Jakarta. 2002. hlm. 32. 
18 Titon Slamet Kurnia, Op.cit.,  hlm. 158. 
19 Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang merek. 
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diterima dan yang ditolak diatur dalam pasal 4-6 Undang Nomor 

15 Tahun 2001 Tentang merek.
20

 

 

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang 

merek menyebutkan bahwa ”Merek tidak bisa didaftarkan atas 

dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad 

tidak baik”. Pemohon yang beritikad baik adalah pemohon yang 

mendaftarkan Mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat 

apapun untuk membonceng, meniru, atau menjuplak ketenaran 

merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat 

kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan 

curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen.
21

 

Pendaftaran Merek diatur pada Pasal 18 sampai dengan 

pasal 39 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. 

Kegiatan pendaftaran Merek yang sudah diatur dalam Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek tersebut pada 

hakikatnya merupakan bentuk tindak pemerintahan yang dalam 

hukum administrasi diklasifikasikan sebagai beschikking 

(keputusan tata usaha negara/ KTUN atau keputusan administrasif/ 

pemerintahan.). 

                                                
20 Titon Slamet Kurnia, Op.cit.,  hlm. 159. 
21 Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. 
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Dikabulkannya permohonan pendaftaran Merek (dengan 

kantor Merek menerbitkan Sertifikat Merek) pada hakikatnya dapat 

dikonstruksikan sebagai bentuk izin yang diberikan negara kepada 

pemilik Merek (pihak yang mendaftarkan mereknya) untuk 

menggunakan sendiri Merek tersebut atau untuk memberikan izin 

menggunakan Merek tersebut kepada pihak lain. Sebagai suatu 

tindak pemerintahan, proses pendaftaran Merek yang dilakukan 

pejabat/badan yang berwenang, dalam hal ini Kantor Merek, 

tunduk pada asas legalitas atau keabsahan pemerintahan 

(rechtmatigheid van bestuur) dan asas-asas dan kaidah-kaidah 

khusus yang berlaku dalam rangka Pendaftaran Merek.
22

 

A.1.3 PERLINDUNGAN HUKUM MEREK 

Pada hakikatnya, perlindungan hukum terhadap Merek 

ditujukan pada pemilik Merek dalam hubungan dengan Merek 

sebagai suatu benda/ properti yang dimilikinya. Secara  umum, 

kaidah perlindungan hukum terhadap Hak Milik dalam Pasal 570 

Kitab Undang-undang Hukum Perdata juga berlaku terhadap Hak 

Milik atas Merek. Sementara, ketentuan khusus tentang 

perlindungan Merek terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang No.15 

tahun 2001 yang mengelaborasi dua bentuk perlindungan Hukum 

yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek: menggunakan 

                                                
22 Titon Slamet Kurnia, Op.cit.,  hlm. 160-161. 
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sendiri merek tersebut dan/atau memberikan izin kepada pihak lain 

untuk menggunakannya. Inilah yang melahirkan Hak Eklusif atas 

Merek ditangan pemiliknya sebagai wujud dari pengakuan yang 

diberikan oleh negara dan selanjutnya mengharuskan negara untuk 

melindunginya.
23

  

Menggunakan sendiri Merek disini memiliki pengertian 

penggunaan Merek dalam barang/jasa agar memiliki pembeda. 

Dalam penggunaannya Merek dibagi menjadi 3, yaitu:
24

 

1. Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada 

barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau 

beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum 

untuk membedakan dengan barang-barang sejenis 

lainnya. 

2. Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa 

yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa 

orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk 

membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. 

3. Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada 

barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama 

yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan 

hukum secara bersama-sama untuk membedakan 

dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya. 

 

Memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya 

adalah prinsip pemberian lisensi. Lisensi adalah izin yang 

diberikan oleh pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain melalui 

suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan 

pengalihan hak) untuk menggunakan Merek tersebut, baik untuk 

                                                
23 Titon Slamet Kurnia, Op.cit.,  hlm. 110. 
24 Pasal 1 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. 
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seluruh atau sebagian jenis barang dan/atau jasa yang didaftarkan 

dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
25

 Lisensi Merek tersebut 

merupakan sarana bagi perlindungan hukum Merek, disamping 

melalui undang-undang. Lisensi tersebut berfungsi untuk 

menerobos ekslusifitas hak Merek, agar orang lain dapat memakai 

suatu Merek secara aman dan legal.Lisensi juga merupakan wujud 

kebebasan kehendak pemilik Merek dalam mengeksploitasi hak 

eklusifnya. Pembuatan dan pelaksanaan perjanjian lisensi 

didasarkan pada prinsip-prinsip perjanjian yang terdapat dalam 

hukum kontrak pada umumnya. Prinsip-prinsip itu menjadi 

landasan dan dasar hukum pembuatan dan pelaksanaan perjanjian 

lisensi.
26

 Perjanjian lisensi merupakan suatu aturan yang harus 

ditaati oleh para pihak yang membuatnya. Aturan itu bersifat 

memaksa, karena apabila tidak disepakati akan berpotensi 

menimbulkan sengketa hukum.
27

 

Undang-Undang No.15 tahun 2001 menyediakan upaya 

hukum dalam rangka perlindungan terhadap Merek dalam bentuk 

gugatan untuk mengajukan pembatalan atas Merek yang 

didaftarkan yang memiliki persamaan pada pokoknya atau pada 

                                                
25 Pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. 
26 Agung Sujatmiko, Peran dan Arti Penting Perjanjian Lisensi dalam Melidungi Merek Terkenal. 

Fakultas Hukum Universitas Erlangga. Surabaya. 2010. hlm. 121. 
27 Agung Sujatmiko, Permasalahan Yuridis yang Timbul Terkait Lisensi Merek Terkenal. Fakultas 

Hukum Universitas Erlangga. Surabaya. 2012. hlm. 17. 
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keseluruhannya sebagai perwujudan dari institusi gugat kebendaan 

untuk memberikan Hak atas Merek dari gangguan kepada 

pengguna Hak eklusifnya atas Merek tersebut (Infra Sub judul 

C.2.b). Selain upaya Hukum yang lain yaitu tindakan pidana jika 

ada pengaduan dari pemilik Merek sehubungan terjadinya 

penggunaan Merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau 

persamaan pada keseluruhannya. Selain tindak pidana di bidang 

Merek yang diatur dalam Undang-Undang No.15 tahun 2001, 

didalam KUHP juga terdapat pengaturan tentang tindak pidana 

persaingan curang.
28

 

A.2 UNDANG-UNDANG ITE 

Pasal 1 UU ITE mencantumkan diantaranya definisi Informasi 

Elektronik. Berikut kutipannya : ”Informasi Elektronik adalah satu atau 

sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, 

suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), 

surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau 

sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang 

telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang 

mampu memahaminya.” Di dalam UU ITE tersebut juga membahas 

mengenai Nama Domain yang akan saya uraikan di bawah ini. 

                                                
28 Titon Slamet Kurnia,  Op.cit.,  hlm. 112. 
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A.2.1 PENGERTIAN NAMA DOMAIN 

Nama Domain sebagai tulang punggung Internet telah 

menjadi komoditas bernilai tinggi yang menimbulkan berbagai 

kepentingan bisnis, kepentingan tersebut sering saling berbenturan. 

Dari segala segi Nama Domain kini sudah menjadi industri 

tersendiri pengelolaan server-nya, pendaftarannya, sampai dengan 

jual-beli nama domain itu sendiri. Dalam kebangkitannya yang 

kedua ini, industri dot-com khususnya industri Nama Domain 

mulai menunjukkan kedewasaan, tidak lagi impulsif, dan euforik 

seperti gelombang pertama demam dot-com.
29

 

Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik Pasal 1 angka 20 menjelaskan bahwa 

pengertian Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara 

negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat 

digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa 

kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan 

lokasi tertentu dalam internet. Indonesia Network Information 

Center menyebutkan bahwa pengertian Nama Domain (Domain 

Name) adalah bentuk teks dari alamat IP (Internet Protocol 

                                                
29 Freddy Harris dan Bono Priambodo, Konstruksi Hukum Nama Domain; Sebuah Kepemilikan 

atau Lisensi. Jurnal Legislasi Indonesia. 2008. hlm. 89. 
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Address)  yang aslinya berbentuk numerik dari sesuatu komputer, 

yang digunakan sebagai identitasnya di jaringan atau Internet. 

Setiap komputer yang terkoneksi dalam suatu jaringan atau Internet 

memiliki alamat IP yang unik, misalnya 152.118.79.118. Akan 

tetapi tentu saja alamat berupa nomor seperti ini akan sulit untuk 

diingat. Untuk mempermudah, maka alamat di komputer yang 

berupa angka tersebut diubah menjadi berbentuk teks, sehingga 

mudah diingat oleh manusia. Sebagai contoh, komputer yang 

beralamat IP 152.118.79.118 juga dapat dikenali dengan nama 

domain fhui.ui.ac.id.
30

 Sedangkan menurut pendapat Ahmad M. 

Ramli menyebutkan bahwa, Nama Domain dalam terminologi 

yuridis diartikan sebagai jati diri yang digunakan sebagai identitas 

seseorang, perusahaan, atau badan hukum lainnya agar dapat 

berkomunikasi di cyber space.
31

 

 

Nama Domain sebagai unsur penting dalam internet 

merupakan alamat dan jati diri seseorang, perkumpulan, organisasi, 

atau badan usaha, yang dapat dilakukan untuk berkomunikasi 

melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang 

bersifat unik dan menunjukkan lokasi tertentu dalam internet. 

Secara teknis, Nama Domain adalah konversi dari alamat IP 

                                                
30 Ibid., hlm. 90. 
31 Ahmad  M. Ramli, Pemanfaatan Teknologi Informasi Untuk Perbuatan Melawan Hukum, Cyber 

Law: Suatu Pengantar. ELIPS II. Bandung. 2002. hlm. 110. 
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(Internet Protocol) yang merupakan alamat (dalam angka) suatu 

host, server atau komputer yang terhubung pada jaringan internet 

yang dikelola oleh institusi yang memiliki jaringan global.
32

 

A.2.2 PEROLEHAN HAK ATAS NAMA DOMAIN 

Sejalan dengan popularitas World Wide Web, kalangan 

bisnis merasa perlu untuk mendaftarkan Nama Domain yang 

sedapat mungkin merepresentasikan bisnis mereka. Popularitas 

Nama Domain juga mengakibatkan penggunaan Nama Domain 

yang oleh beberapa perusahaan besar dianggap sebagai 

pelanggaran Merek. Hal ini terkenal dengan nama cybersquatting, 

di mana seseorang mendaftarkan Nama Domain mirip atau sama 

dengan sesuatu Merek terkenal dengan tujuan untuk mendapatkan 

keuntungan melalui lalu-lintas pengunjung yang mengunjungi 

alamat bersangkutan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, 

berbagai regulasi dan kebijakan telah diberlakukan dengan tujuan 

utama agar pendaftaran Nama Domain yang tidak didasari oleh 

itikad baik atau dilakukan oleh orang yang tidak berhak dapat 

dibatalkan, dan Nama Domain yang bersangkutan diserahkan 

                                                
32 Ahmad M. Ramli, Op.cit., hlm. 12. 
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secara paksa kepada yang berhak. Hal ini terutama disebabkan oleh 

aturan dalam registrasi Nama Domain itu sendiri.
33

 

Pendaftaran Nama Domain di Indonesia melalui PANDI 

(Pengelola Nama Domain Internet Indonesia), yang pengertiannya 

adalah badan hukum yang dibentuk oleh perwakilan dari 

komunitas teknologi informasi dan telah memenuhi syarat sebagai 

badan hukum di Indonesia. Pengelola Nama Domain Internet 

Indonesia memiliki maksud dan tujuan untuk mengembangkan dan 

menyediakan jasa layanan yang lain terkait dengan nama domain. 

Untuk memiliki domain Indonesia (ID) harus mengacu undang - 

Undang ITE dan pendaftaran Domain Indonesia (ID). Landasan 

Hukum yang digunakan dalam Pendaftaran Nama Domain di 

Indonesia adalah Pasal 23 Undang-Undang No.11 Tahun 2008, 

yaitu:
 34

 

 

1. Ayat (1) setiap Penyelenggara Negara, Orang, Badan 

Hukum dan/atau masyarakat berhak memiliki Nama 

Domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama. 

2. Ayat (2) pemilikan dan penggunaan Nama Domain 

tersebut ayat (1) harus beriktikad baik, tidak melanggar 

prinsip persaingan usaha secara sehat dan tidak 

melanggar hak orang lain. 

3. Ayat (3) setiap Peyelenggara Negara, Orang, Badan 

Hukum atau masyarakat yang dirugikan karena 

                                                
33  Freddy Harris dan Bono Priambodo, Op.cit.,  hlm. 96. 
34 Pengelola Nama Domain Internet Indonesia, Undang-Undang No. 11/2008 Tentang ITE dan 

Pendaftaran Nama Domain. ID. Jakarta. 2010. hlm. 1. (diunduh oleh penulis dari 

http://lpsepati.jvnix.com/files/PANDI_Syarat_Pendaftaran_Nama_Domain.pdf,27 September 

2012) 
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penggunaan nama domain tanpa hak, berhak 

mengajukan gugatan pembatalan Nama Domain 

dimaksud. 

 

Syarat Dokumen Pendaftaran Nama Domain berlandaskan 

pada Pasal 23 Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tersebut di atas, 

Pengelola Nama Domain Internet Indonesia menerapkan syarat 

dokumen dalam pendaftaran Nama Domain .id, yaitu:
35

 

 

1. Dokumen status legalitas pelanggan sesuai nama 

domain peruntukkannya (SIUP/TDP/Akte Notaris/Surat 

Ijin Usaha Instansi lain untuk .co.id, SIUP Dirjen Postel 

untuk .net.id, Akte/SK Instansi terkait/SK Intern untuk 

.or.id, .ac.id dan .sch.id dsb). 

2. Dokumen identitas pelanggan (KTP/SIM/Paspor). 

 

 

Sehubungan dengan itu, selain dua syarat pokok tersebut di 

atas, Pengelola Nama Domain Internet Indonesia memiliki 

kewajiban melakukan klarifikasi syarat dokumen tambahan, berupa 

surat pernyataan/keterangan/penjelasan jika dianggap perlu (dapat 

diisikan pada baris description form template pendaftaran).
36

 

 

 

 

 

                                                
35  Ibid., hlm. 2. 
36 Ibid., hlm. 3. 
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A.2.3 PERLINDUNGAN HUKUM NAMA DOMAIN 

Perlindungan hukum Nama Domain di Indonesia diatur 

pada Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik. Undang-undang ini mengatur perlindungan 

Hukum Nama Domain berdasarkan pasal 23 dan pasal 45 Undang-

Undang No. 11 Tahun 2008 pada hakekatnya berkaitan dengan 

pemberian imunitas kepada pemilik/pendaftar Nama Domain yang 

beritikad baik supaya orang lain tidak dapat lagi menggunakan 

Nama Domain itu. Dari kedua pasal ini dapat disimpulkan bahwa 

sebagai pemilik dan pengguna Nama Domain didasari adanya 

itikad baik yang tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara 

sehat atau tidak melanggar Hak orang lain. Jika hal ini dilanggar 

maka dapat dikenai pidana penjara paling lama 6 bulan dan/atau 

denda paling banyak Rp 100.000.000,-. 

Perlindungan hukum Nama Domain dalam media internet 

sangat terkait dengan perlindungan di bidang HAKI, khususnya 

hak atas kekayaan intelektual dalam bidang hukum Merek. Oleh 

karena nama domain sangat terkait dengan merek dagang, 

meskipun masih terjadi perdebatan, apakah Nama Domain itu 

termasuk dalam hak atas kekayaan intelektual, khususnya dalam 

bidang Merek. Dilihat dari segi pendaftarannya suatu Merek 

berbeda dengan Nama Domain, hak eksklusif pada Merek, lahir 
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berdasarkan prinsip konstitutif, unsur pendaftaran merupakan 

faktor mutlak yang didahului oleh uji substantif dan pengumuman 

pada saat proses pendaftaran, berbeda dengan Nama Domain yang 

pemilikannya berdasarkan first come first serve.
37

  

Perlunya perlindungan terhadap Nama Domain ini karena 

keberadaan Nama Domain yang intuitif dengan nama si pengguna 

ternyata dapat bernilai komersial, bahkan cenderung 

keberadaannya sekarang disadari sebagai suatu intangible asset 

sebagaimana layaknya intellectual property.
38

 

A.3 PERBEDAAN MEREK DAN NAMA DOMAIN 

Berdasarkan uraian tentang Merek dan Nama Domain diatas dapat 

dikatakan bahwa terdapat berbagai perbedaan mendasar antara Merek dan 

Nama Domain. Berikut Uraian mengenai perbedaan antara Merek dan 

Nama Domain:
39

 

Pertama, dilihat dari fungsinya Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 

No. 15 Tahun 2001 menyebutkan bahwa  fungsi Merek adalah untuk 

mengidentifikasi suatu produk barang dan/atau jasa dalam lingkup 

kegiatan perdagangan. Sedangkan Nama Domain itu sendiri berfungsi 

                                                
37 Ahmad M Ramli, Cyber Law dan HAKI (Dalam Sistem Hukum Indonesia). Refika Aditama. 

Bandung. 2006. hlm. 65. 
38

 Edmon Makarin, Kompilasi Hukum Telematika. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2003. hlm. 

287. 
39 Diuraikan oleh penulis dari Erward Nicodemus Lontah, Op.cit.,  hlm. 34. 
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untuk mengidentifikasi komputer dan/atau server yang saling terhubung 

dalam internet; tidak terbatas penggunaanya hanya dalam suatu lingkup 

kegiatan tertentu. 

Kedua, dalam pendatarannya Merek dan Nama Domain 

mempunyai syarat dan sistem pendaftaran yang berbeda. Dalam Merek 

sistem pendaftarannya menggunakan sistem konstitutif dan mengenai uji 

substantif (pasal 18-20 UU Merek) digunakan untuk melihat adanya 

persamaan pada pokoknya sebagai syarat validitas pendaftaran (pasal 6 

ayat (1) huruf a UU Merek). Sedangkan dalam syarat dan sistem 

pendaftaran dalam Nama Domain harus berdasarkan prinsip first come 

first served system dan dalam pendaftarannnya ada yang mengenal uji 

substantif sebagai syarat validitas pendaftaran, akan tetapi ada juga yang 

tidak menggunakan uji substantif. 

Ketiga, dalam Eksistensinya Merek dan Nama Domain juga 

memiliki perbedaan. Merek memiliki Eksistensi sebagai tanda yang 

diletakkan pada suatu produk barang dan/atau jasa. Tanda yang dimaksud 

dapat berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan 

warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Berbeda dengan 

Eksistensi yang dimiliki oleh Nama Domain, yaitu sebagai alamat dari 

suatu komputer yang berupa susunan angka, misalnya 222.124.25.39. 
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B. KOVERGENSI MEREK DENGAN NAMA DOMAIN 

Berdasarkan perbedaan mendasar antara Merek dan Nama Domain yang 

sudah di uraikan oleh penulis, nampak bahwa setiap Nama Domain haruslah 

memiliki keunikan, dan persyaratan teknis inilah yang membuat Nama Domain 

merupakan aset berharga. Tidak seperti Merek, Nama Domain dapat memiliki 

nilai yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan fungsinya sebagai sekedar 

identitas dari sebuah komputer atau pemasok suatu komoditas tertentu. Suatu 

Nama Domain hanya bisa ada satu seluruh dunia, karena apabila ada orang 

mendaftarkan nama yang persis, registrar pasti akan menolak pendaftaran 

tersebut. Tidak demikian dengan Merek, satu Merek yang sama dapat digunakan 

oleh dua orang yang berbeda asalkan komoditas yang dijualnya berasal dari kelas 

yang berbeda, atau komoditas tersebut dipasarkan di negara yang berbeda.
40

 Akan 

tetapi dikemukakannya bahwa merek dagang yang sudah terkenal tidak dapat 

begitu saja dengan seenaknya digunakan untuk berbagai jenis barang tanpa 

persetujuan lebih dahulu dari pemilik merek itu.
41

 Karena dalam penjelasan Pasal 

6 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa penolakan permohonan yang mempunyai 

persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek terkenal untuk barang 

dan/jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum 

masyarakat mengenai Merek tersebut dibidang usaha yang bersangkutan. 

                                                
40  Freddy Harris dan Bono Priambodo, Op.cit.,  hlm. 99. 
41

 Sudargo Gautama, Segi-segi Hukum Hak Milik Intelektual.  PT. Eresco. Bandung. 1995. hlm. 

18. (selanjutnya disebut Sudargo Gautama IV). 
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Merek dan Nama Domain merupakan dua objek Hukum yang berbeda, 

akan tetapi pada titik tertentu dapat terjadi konvergensi keduanya. Konvergensi 

yang dimaksud adalah Pasal 23  ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

yang menyebutkan bahwa ”Pemilikan dan penggunaan Nama Domain 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada itikad baik, tidak 

melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak Orang 

lain”. Dalam penjelasan Pasal 23 ayat (2), melanggar Hak orang lain, misalnya 

melanggar Merek terdaftar, nama badan hukum terdaftar, nama Orang terkenal, 

dan nama sejenisnya yang pada intinya merugikan Orang lain. 

Sedangkan Pasal 90-94 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang 

Merek menjelaskan bahwa pengertian dari melanggar merek terdaftar adalah 

Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada 

keseluruhannya/pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk 

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

Pada Bab III penulis akan menjelaskan lebih lanjut pasal 23 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa ”Pemilikan 

dan penggunaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

didasarkan pada itikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara 

sehat, dan tidak melanggar hak Orang lain”, dalam kaitan dengan argumen penulis 

tentang perlindungan terhadap pendaftaran Nama Domain beritikad baik yang 

Nama Domainnya memiliki kesamaan dengan Merek terdaftar milik orang lain. 


