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LAPORAN HASIL PENELITIAN 

TENTANG 

ANALISA PERBANDINGAN PERBUATAN CYBERSQUATTING 

(PENYEROBOTAN NAMA DOMAIN) DAN CYBERPIRACY 

(PEMBAJAKAN NAMA DOMAIN)  MENURUT UNDANG-UNDANG 

MEREK dan UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN 

DI INDONESIA  DAN DI AMERIKA SERIKAT 

BAB I 

A. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi informasi sejak akhir 1990-an telah 

membawa perubahan terhadap hubungan antar manusia. Penggunaan 

sarana internet dalam bertransaksi telah membawa dimensi baru dalam 

perdagangan , yang tidak lagi ada keharusan untuk bertemu secara langsung 

antara penjual dan pembeli, akan tetapi cukup menggunakan sarana internet 

maka transaksipun bisa dilakukan. 

Penggunaan sarana internet dalam perdagangan secara on-line, juga 

dikenal di Indonesia misalnya banyak situs-situs internet yang berkedudukan 

di Indonesia melakukan layanan pembelian secara on-line misalnya 

www.sanur.com, www.tokolg.com, www.florist.com dan sebagainya. Selain 

melakukan transaksi perdagangan biasa ada juga situs-situs yang 

memberikan kemudahan melakukan transaksi perbankan misalnya 

www.klikbca.com. Kemudahan-kemudahan dalam bertransaksi tersebut 

bukannya tanpa resiko, baik bagi pelaku usaha maupun bagi konsumen, 
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karena ternyata perkembangan teknologi internet juga menimbulkan bentuk 

kejahatan yang berdimensi baru misalnya penipuan dengan menggunakan  

kartu kredit (carding) , perusakan sistem pengaman situs (hacking), 

pembajakan nama domain (cyberpiracy), penyerobotan nama domain 

(cybersquatting), penggunan nama domain yang mirip atau hampir sama ( 

typosquatting). 

Timbulnya berbagai kejahatan berdimensi baru tersebut terjadi selain 

disebabkan oleh perkembangan teknologi  internet, juga belum adanya 

undang-undang yang secara substansial dapat menjangkau kejahatan 

tersebut. Sedangkan kerugian yang diderita oleh korban secara nyata telah 

terjadi. Hal ini dapat dicermati dari banyaknya  kasus penyalahgunaan 

sarana internet misalnya Kasus carding (penipuan dengan menggunakan 

kartu kredit) kasus kopitime.com, e-buy.com, perusakan situs POLRI 

(hacking).(Warta Ekonomi,Edisi 9 2001) dan penyerobotan nama domain 

mustikaratu.com. 

Dari kasus-kasus yang terjadi, penerapan pasal-pasal dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana maupun Undang-Undang Khusus di luar 

hukum pidana tampaknya belum mampu menyelesaikan kasus-kasus 

tersebut. Misalnya pada kasus mustikaratu.com ternyata aturan hukum yang 

ada dalam KUHP  maupun Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang 

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat tidak dapat 

diterapkan.(Imam Syahputra, 2002 h.158-199). 
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Penentuan suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana 

di Indonesia disandarkan pada pasal 1 ayat 1 KUHP yang menyatakan:” tiada 

suatu perbuatan  dapat dipidana tanpa ada ketentuan aturan pidana dalam 

perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan” . 

Ketentuan tersebut dikenal juga sebagai azas legalitas yang penerapannya 

secara kaku sering kali membuat hukum pidana selalu tertinggal dari 

kejahatan. Ketentuan asas legalitas yang pada dasarnya menyatakan bahwa 

tidak ada pidana tanpa ada tindak pidana, undang-undang tidak boleh 

berlaku surut serta tidak boleh ananya penafsiran secara analogis membuat 

hukum pidana Indonesia tidak berdaya dalam menghadapi kejahatan di 

dunia maya (cyber space). Kondisi seperti ini tidak boleh dibiarkan, karena 

ketiadaan norma akan sangat merugikan bagi masyarakat pengguna internet 

apalagi bagi korban kejahatan ini. 

 Dibeberapa negara, misalnya Amerika Serikat telah ada Undang-

Undang yang mengatur tentang kejahatan ini yang termuat dalam the 

Lanham Act  15 U.S.C sub section  1129 atau yang lebih dikenal dengan  Anti 

cybersquatting Consumer Protection Act 1999 (ACPA) yang berlaku efektif 

pada tanggal 29 November 1999. (Rebecca Rohan, h.60-62). Sedangkan di 

Indonesia belum ada Undang-undang yang dapat dipakai dasar gugatan 

ataupun tuntutan bagi pelaku kejahatan yang menggunakan sarana internet 

ini. 
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Penelitian ini akan difokuskan hanya pada penyalahgunaan merek 

sebagai nama domain yang biasa dikenal dengan istilah cyberpiracy dan 

cybersquatting. 

B. Permasalahan 

Dari uraian dalam latar belakang peneliti mencoba merumuskan 2 pokok 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah perbuatan Cybersquatting atau Cyberpiracy dapat dikategorikan 

melanggar hukum positif di Indonesia ? 

2. Bagaimanakah pengaturan cybersquatting dan cyberpiracy di Amerika 

Serikat? 

3. Bagaimanakah pengaturan nama domain yang ideal di Indonesia pada 

masa yang akan datang?   

C. Tujuan 

1. Untuk menganalisa tindakan cybersquatter dan cyberpiracy dapat 

dikategorikan melanggar ketentuan hukum merek di Indonesia. 

2. Untuk mengetahui  dengan ketentuan hukum tentang cybersquatting dan 

cyberpiracy menurut hukum merek di  Amerika Serikat. 

3. Untuk mengkaji pengaturan  nama domain yang ideal di Indonesia di 

masa yang akan datang.  

D. Manfaat 

1. Bagi Akademisi 
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Penelitian ini merupakan penelitian dasar yang diharapkan membuka 

wacana baru dalam perkembangan hukum di Indonesia, khususnya 

hukum merek yang berkaitan dengan nama domain. 

2. Bagi Para Pengambil Keputusan 

Penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai masukan untuk 

mengembangkan aturan hukum yang berkaitan dengan nama domain di 

masa mendatang. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A.  Sejarah Perkembangan Internet 

Sejarah perkembangan teknologi informasi , khususnya teknologi internet 

tidak bisa dilepaskan dari sejarah perlombaan senjata antara Amerika Serikat 

dan Uni Sovyet pada masa perang dingin. Kondisi ini memunculkan ide untuk 

membuat jaringan telekomunikasi yang tetap bisa bertahan pada saat terjadi 

perang nuklir, hal ini diawali dengan pendirian Advanced Research Project 

Agency Network (ARPANET) yang merupakan jaringan yang menjadi 

penghubung antara US Department of Defence dengan para peneliti militer 

di University of California Los Angeles( UCLA), University of California Santa 

Barbara( UCSB ), The Standford Research Institute( SRI) serta University of 

Utah pada tahun 1968-1969. Sampai dengan tahun 1972 ARPANET 

mempunyai 72 hubungan dengan berbagai universitas di Amerika serta 

NASA. Pada saat itu ARPANET hanya melayani transfer file, email, telenet ( 

Agus Raharjo, 2002,  h.61). 

Selanjutnya dikembangkan penelitian yang dapat menghubungkan antar 

jaringan komputer atau biasa dikenal dengan Packet Network yang akhirnya 

dikenal sebagai TC (transmission Control atau IP (Internet Protocol). Tahun 

1983 University of Wisconsin menggunakan nama untuk server mereka, 

sehingga pengguna internet tidak perlu lagi menghafal alamat sebenarnya 

dari server , penggunaan nama inilah yang disebut dengan istilah Domain 

Name. 
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Sebagai tindak lanjut adanya Domain Name ini maka dikembangkan sistem 

pengaturan Nama Domain  atau Domain Name System(DNS) untuk 

pengaturan pemakaian Nama Domain , Sedangkan pihak yang berwenang 

menerima pendaftaran Nama Domain adalah IANA ( The Internet Assigned 

Numbers Authority ) yang merupakan kelompok ahli yang bekerja di the 

Institute of Scientific Information (ISI) pada University of Southern California 

dan dipimpin oleh Jon Postel, salah seorang perintis teknologi internet 

.(Anette Kurr, 1998, The Domain Name vs Trademark Dilema, 

www.intellecprop.mpg.dl)  

B. Pengertian Nama Domain ( Domain Name) 

Yang dimaksud dengan Domain Name adalah nama yang mudah diingat dan 

digunakan oleh pengguna internet untuk menemukan situs sebagai 

pengganti Internet Protocol Addresses  yang menyediakan akses ke suatu 

situs dan biasanya terdiri dari satu  serial angka-angka.(Patrick Gunning, 

2000, Trademarks and Domain Names, cyberlaw resources, 

http://www.austlii.edu.au). 

Nama Domain terdiri dari 3 komponen yaitu: 

a. The Second Level Domain yaitu nama yang muncul setelah 

<www.>adalah nama yang unik yang menunjukkan alamat 

situs, biasanya merupakan nama orang, perusahaan atau 

singkatan nama perusahaan pemilik situs.Misalnya: 

<.rudihadisuwarno>, <.detik>, <.bii> dan lain-lain. 
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b. The Generic Top Level Domain (gTLD)  adalah huruf yang 

menunjukkan jenis organisasi dari pemilik situs. Misalnya: 

<com> untuk organisasi komersial, akan tetapi sekarang juga 

digunakan untuk situs yang tidak memiliki kekhususan, <.edu> 

atau <.ac> untuk intitusi pendidikan, <.gov> untuk badan 

pemerintahan, <.net> untuk Penyedia layanan jaringan , <org> 

untuk berbagai organisasi,<.mil> untuk institusi militer. 

c. The country code Top Level Domain (ccTLD) adalah huruf yang 

mengacu pada lokasi negara tempat pendaftaran nama domain 

tersebut. Misalnya: <.id> untuk Indonesia, <.jp> untuk Jepang, 

<.my>untuk malaysia, <.ne> untuk Belanda dan sebagainya. 

(Michael Handler,2000, Internet and Trademark law, 

http://wwwlaw.murdoch.edu.au) 

C. Pengertian Cybersquatting dan Cyberpiracy 

Sampai saat ini belum ada  istilah yang disepakati  untuk menyebut perkara 

pidana maupun perdata yang menggunakan sarana internet, ada yang 

menyebut cyber crime, (Ronny nitibaskara, Pidana Khusus cybercrime, 

Kompas, 10 mei 2000),unlawful conduct involving the use of internet, (The 

Electronic Frontier: the Challenge of unlawful Conduct Involving the Use of 

the Internet, http://www.usdoj.gov) atau computer related crime.( Barda 

Nawawi Arif,2001,h.8) 

Jenis-Jenis tindak pidana yang menggunakan sarana internet ini pada 

umumnya digolongkan dalam dua kelompok:  
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1. Merupakan tindak pidana konvensional artinya sudah ada dari dulu ,akan 

tetapi modus operandinya melalui sarana internet. Misalnya penipuan  

dengan menggunakan kartu kredit, pornografi melalui internet, penjualan 

barang-barang terlarang melalui e-commerce.   

2.  Tindak pidana atau perbuatan melawan hukum yang memang baru 

berkaitan dengan perkembangan internet baik yang menyangkut sistem 

pengaman maupun data base dari suatu situs dan penyalahgunaan merek 

sebagai nama domain. Peneliti bermaksud membatasi kajian pada 

penyalahgunaan merek sebagai nama domain yang terdiri dari : cyberpiracy 

atau domain name hijacking dan cybersquatting. 

Yang dimaksud dengan cyberpiracy atau domain name hijacking 

adalah penggunakan merek terkenal atau mirip-mirip merek terkenal sebagai 

Nama Domain oleh orang yang tidak berhak yang bertujuan untuk 

mendapatkan keuntungan ekonomis.( Brian Firtzgerald et.al, 1998, hal.4) 

Sedangkan yang dimaksud dengan cybersquatting Penyerobotan 

nama domain adalah mendaftarkan situs dengan memakai nama atau merek 

orang lain secara tanpa hak sebelum pemilik yang sah mendaftarkan, 

kemudian berusaha untuk menawarkan situs tersebut kepada orang atau 

pemilik merek yang bersangkutan dengan harga yang sangat tinggi.( Brian 

Firtzgerald et.al, 1998, hal.5) Makarim mendefinisikan penyerobotan nama 

domain adalah tindakan seseorang ( yang tidak berhak atau bukan pemilik 

nama sebenarnya) mendahului mendaftarkan nama-nama yang populer yang 

diketahuinya dengan tujuan untuk menjual kembali kepada pihak yang 
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berkepentingan atas nama tersebut diatas harga perolehannya.( Edmon 

Makarim,2001. h.24). 

D. Prosedur Perolehan Hak atas Nama Domain 

 Nama domain idealnya haruslah unik , oleh karena itu seorang 

pendaftar haruslah yakin bahwa tidak ada duplikasi. Badan yang berwenang 

menerima pengaturan pendaftaran nama domain adalah IANA ( Internet 

Assigned Number Authority ) yang sampai dengan tahun 1998. Pada tahun 

1999 Perusahaan di Amerika Serikat, Network Solution Inc. (NSI)  memiliki 

kontrak kerja sama dengan pemerintah Amerika sebagai badan yang 

memiliki otoritas untuk menerima pendaftaran nama domain yang memakai 

gTLD .com, .net dan .org. Pada tahun yang sama Pemerintah Amerika 

Serikat mendirikan organisasi nirlaba yang mewakili berbagai kepentingan 

sebagai pihak yang memiliki otoritas pengaturan nama domain yang disebut 

dengan ICANN atau the Internet Corporation for Assigned Names and 

Numbers. Persoalan kewenangan dari berbagai pihak sebagai Badan yang 

berwenang menerima pendaftaran domain name akhirnya dicapai 

kesepakatan bahwa NSI mengakui kewenangan ICANN sebagai badan satu-

satunya yang memiliki kewenangan sebagai pengatur penggunaan nama 

domain. 

Sedangkan prosedur perolehan nama domain menganut sistem first 

come, first serve artinya siapapun yang mendaftar pertama kali dilayani 

pertama kali. Pemakaian sistem ini banyak menimbulkan kesulitan karena 

sangatlah sulit untuk mengetahui bahwa pendaftar pertama adalah orang 
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yang memeng memiliki hak atas nama domain tersebut, akibatnya timbullah 

perbuatan cybersquatting dan cyberpiracy.  Walaupun ICANN telah 

mempromosikan kebijakan yang meliputi: 

• Stability �Sistem Nama domain harus dipakai dalam penggunaan 

yang layak; 
• Competition�Sistem Nama Domain harus dikelola dengan 

memperhatikan mekanisme pasar yang mengijinkan persaingan dan 

pilihan konsumen 
• Private, bottom-up management � Proses pengelolaan harus fleksibel 

dan dapat mengikuti perkembangan yang cepat dibidang teknologi 

internet serta perubahan yang cepat terhadap kebutuhan pengguna 

internet; 
• Representation � Proses pengambilan keputusan haruslah 

mencerminkan keberagaman global dan fungsional dari pengguna 

internet dan merupakan masukan umum dalam tingkat 
internasional.(Patrick Gunning, 2000, Trademarks and Domain Names, 
cyberlaw resources, http://www.austlii.edu.au). 

 

E. Pengertian Merek 

Definisi yang diberikan oleh WIPO (World Intellectual Property Organization) 

adalah:”Trademark as any sign that individualizes the goods of a given 

enterprise and distinguishes them from goods of its competitor”atau tanda 

yang  diberikan oleh produsen terhadap barang-barangnya  untuk 

membedakan dari barang-barang pesaingnya( Introduction to Trademark 

Law and Practices, a  Basic Concepts, 1988, h.46).  Sedangkan  pasal 15 

TRIPs menyatakan: 

Protectable Subject matter: 

Any sign or any combination of signs, capable of distinguishing the 
goods or service of one undertaking from those of ather undertakings, 
shall be capable of constituting a trademarks. Such signs, in particular 
words including personal names, letters, numerals, figurative elements 
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and combinations of colours as well as any combination of such signs 
shall be eligible for registration as trademark . . . 

 

Pengertian dalam Pasal 15 TRIPs ini diadopsi oleh Pemerintah Indonesia 

dalam Pasal 1 angka 1 UU 15/2001 : 

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, 
angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut 

yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan 

perdagangan barang dan jasa. 
 

Merek sebagai salah satu elemen dalam perdagangan barang dan jasa 

telah dikenal sejak adanya jalur sutra (silk road) yang menghubungkan para 

pedagang dari Eropa dan Asia. Pada awal perkembangan perdagangan yang 

sederhana, merek tidak lebih dari tanda yang digoreskan pada barang 

khususnya keramik , kerajinan emas dan perak, sebagai penanda asal 

barang atau nama dari produsen barang yang bersangkutan. Seiring dengan 

perkembangan perdagangan maka merek menjadi lebih beragam baik 

bentuk dan fungsinya. 

 UU merek di Indonesia baik UU 19/1992 sebagaimana telah diubah 

dengan UU 14/1997 maupun UU 15/ 2001 membedakan  2 (dua)  jenis 

merek sebagai berikut: 

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.( Pasal 1 angka 2 UU 15/2001). 
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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. (Pasal 1 angka 

3 UU 15/2001). 

 Sedangkan, 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.( Pasal 1 angka 

4). Ketentuan diatas tidak menambah jenis merek akan tetapi hanya untuk 

menunjukkan subyek pengguna merek yaitu perorangan dan badan hukum,  

beberapa orang atau beberapa badan hukum yang memproduksi barang 

atau jasa dengan ciri khusus yang sama. 

 Sedangkan jika dikaji dari fungsinya , maka merek memiliki fungsi 

sebagai tidak hanya sebagai pembeda barang yang sejenis, akan tetapi juga 

berfungsi sebagai jaminan kualitas barang dan jasa. Merek juga berfungsi 

sebagai alat komunikasi antara produsen dan konsumen melalui iklan. Pada 

dimensi yang lebih luas , merek yang dibangun atas dasar reputasi juga 

berfungsi sebagai harta kekayaan yang berharga, serta dapat dipakai 

sebagai alat untuk mempertahankan hak apabila ada peniruan ataupun 

persaingan curang.( Introduction to Trademark Law and Practices, a  Basic 

Concepts,1988, h.11-12) . 
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F. Elemen-elemen Merek 

 Pada dasarnya ada beberapa elemen yang harus ada agar suatu 

tanda layak dipakai sebagai merek. WIPO menyatakan bahwa elemen yang 

pertama adalah tanda yang dapat dipakai sebagai merek yang meliputi : 

• Kata (words) termasuk nama, nama depan, nama keluarga, nama 

tengah, nama wilayah, kata-kata yang ditemukan (invented words) 

dan slogan; 

• Huruf dan angka (Letters and Numerals) meliputi satu atau lebih huruf 

atau angka atau kombinasi keduanya; 

• Alat (Devices) meliputi gambar, simbol baik dua atau tiga dimensi 

yang mewakili kemasan barang; 

• Warna (colour) meliputi warna dari huruf, angka, gambar, alat atau 

kombinasi semuanya; 

• Tanda Tiga Dimensi ( Three Dimensional Signs) yang meliputi bentuk 

barang atau bentuk kemasan barang; 

• Suara (Audible Signs) suara yang dapat dibedakan, dinotasikan atau 

suara lain; 

• Bau ( Olfactory marks) yaitu bau yang tertentu dan konsumen dapat 

mengenali bau tersebut. 

Elemen yang kedua adalah adanya daya pembeda (capable of 

distinguish) yaitu tanda yang membedakan barang yang bersangkutan jika 

diaplikasikan manakala tanda tersebut dipakai sebagai identitas barang 

dalam perdagangan. Misalnya kata APPLE bila digunakan sebagai merek 
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buah apel dalam perdagangan, kata tersebut tidak memiliki daya pembeda. 

Akan tetapi bila kata APPLE dilekatkan sebagai identitas barang yaitu 

perangkat komputer, maka kata APPLE memiliki daya pembeda yang tinggi.  

Sampai saat ini hanya Amerika serikat yang mengakui bau dan suara 

sebagai elemen yang dapat didaftarkan sebagai merek. Sedangkan aspek 

kemasan, Amerika serikat dan Australia mengakui sebagai merek akan tetapi 

tanda yang berupa bentuk tiga dimensi Inggris menolak sedangkan Amerika 

Serikat mengakui. 

G.  Perolehan Hak Atas Merek 

 Setelah berlakunya kesepakatan TRIPs maka prosedur perolehan hak 

atas merek relatif seragam diantara negara-negara anggota WTO. Di 

Indonesia, perolehan hak merek harus melalui permohonan yang didasarkan 

pada itikad baik. ( Pasal 4 UU 15/2001). UU merek ini juga memberikan hak 

bagi pemegang hak merek untuk mendaftarkan hak merek dengan 

menggunakan hak prioritas, serta mengijinkan satu permohonan untuk dua 

kelas barang dan atau jasa. 

Permohonan hak atas merek sebagaimana diatur dalam pasal 7 UU 

15/2001 menyatakan bahwa: 

1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada 
Direktorat Jenderal dengan mencantumkan: 

a. tanggal, bulan dan tahun; 

b. nama lengkap, kewarganegaraan dan alamat pemohon; 
c. nama lengkap dan alamat kuasa apabila permohonan diajukan 

melalui kuasa; 

d. warna-warni merek yang dimohonkan pendaftarannya apabila 
menggunakan unsur-unsur warna; 
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2. Nama negara dan tanggal permintaan merek pertama kali dalam hal 

permohonan diajukan dengan hak prioritas. 
3. Permohonan ditandatangani pemohon atau kuasanya; 

4. Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat tersiri dari satu 
orang atau beberapa orang secara bersama atau badan hukum; 

5. Permohonan dilampiri dengan bukti pembayaran biaya; 
6. Dalam hal permohonan diajukan oleh lebih dari satu pemohon yang 

secara bersama-sama berhak atas merek tersebut, semua nama 
pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai 
alamat mereka. 

7. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 5, 

permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu dari pemohon 
yang berhak atas merek tersebut dengan melampirkan persetujuan 
tertulis dari para pemohon yang mewakilkan; 

8. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 diajukan 

melalui kuasanya, surat kuasa untuk itu ditandatangani oleh semua 
pihak yang berhak atas merek tersebut; 

9. Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat 7 adalah konsultan hak 

kekayaan intelektual; 
10. Ketentuan mengenai syarat- syarat untuk dapat diangkat sebagai 

konsultan hak kekayaan intelektual diatur dengan peraturan 
pemerintah, sedangkan tata cara pengangkatannya diatur dengan 

keputusan Presiden. 
 

Karena perolehan hak merek menganut sistem konsitutif, maka akibat 

hukum yang timbul jika pendaftaran tersebut dikabulkan, maka merek 

berlaku di wilayah negara Republik Indonesia dan tunduk pada ketentuan 

hukum merek Indonesia selama jangka waktu 10 tahun dan dapat diperbarui 

secara terus-menerus. 
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BAB IV 

METODOLOGI 

A.Tipe Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu suatu proses 

menemukan hukum manakah yang berlaku bagi suatu aktivitas di 

masyarakat.(Peter Mahmud, 2001, h.1). 

B. Metode Pendekatan 

Untuk mendapatkan hasil sesuai dengan tujuan penelitian , maka metode 

pendekatan adalah metode perbandingan undang-undang tentang merek 

dan nama domain di Indonesia dan di Amerika Serikat. 

C.Sumber Hukum 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal yang mengkaji bahan-

bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan. 

1. Bahan Hukum Primer 

yaitu bahan hukum yang dapat dijadikan sumber utama penelitian. Bahan 

hukum primer meliputi: 

a. Undang-Undang no 15 tahun 2001 tentang Merek; 

b. Pasal  378, 382 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 

c. Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen 

d. Anti Cybersquatting Consumer Protection Act 1999 (ACPA). 

2. Bahan Hukum Sekunder 
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yaitu bahan atau informasi yang memberikan penjelasan terhadap bahan 

hukum primer, meliputi penjelasan Undang-Undang, pendapat para ahli, 

artikel pada jurnal ilmiah, makalah, majalah dan surat kabar. 

D. Analisa 

Setelah bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini didapat, maka 

dipilih dan diklasifikasikan, kemudian dianalisa dengan menggunakan metode 

analisa isi (content analysis) dengan melakukan interpretasi atas isi teks 

undang-undang dan peraturan lainnya. Setelah itu diadakan perbandingan, 

antara peraturan hukum di Indonesia dan di Amerika Serikat yang berkaitan 

dengan perlindungan merek sebagai domain name. Selanjutnya hasil 

perbandingan dianalisa lebih lanjut untuk menemukan azas hukum baru 

yang sesuai untuk pengaturan domain name yang akan datang di Indonesia. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

A. PENGATURAN CYBERSQUATTING DAN CYBERPIRACY MENURUT 

KETENTUAN HUKUM POSITIF INDONESIA. 

 Pada bagian ini peneliti menganalisa perbutan cybersquatting dan 

cyberpiracy dapat dikenakan aturan hukum positif di Indonesia. Penulis 

mencoba memilah aturan-aturan hukum yang mungkin dapat diterapkan 

dalam tindakan cybersquatting dan cyberpiracy.  

 Perbuatan memakai dan mendaftarkan merek milk orang lain sebagai 

nama domain atau domain names dalam perdagangan elektronik (E-

Commerce) telah menimbulkan akibat yang merugikan bagi pemilik merek 

yang terdaftar. Persoalan ini memerlukan alternatif pemecahan yang cerdas 

dan kreatif dengan melihat pada kondisi pada masyarakat perdagangan 

elektronik (E-commerce) telah terjadi di Indonesia , walaupun belum ada 

undang-undang payung yang secara menyeluruh mengatur kegiatan ini. Di 

indonesia memang sudah ada beberapa undang-undang yang mungkin 

dapat dipakai sebagai dasar tuntutan ataupun gugatan terhadap perbuatan 

cybersquatting ataupun cyberpiracy. 

1.  Undang-Undang 15/2001 tentang Merek   

 Pasal 1 angka 1 UU 15/2001 tentang merek menyatakan bahwa yang 

dimaksud dengan merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, 

huruf-huruf, angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut 
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yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan. 

Selain itu perolehan hak merek harus melalui pendaftaran dalam lingkup 

jurisdiksi negara tertentu dan pemberian hak hanya akan dikabulkan jika 

didasarkan pada itikad baik.  

Sedangkan ketentuan Pasal 90 dan 91 mengatur ketentuan pidana 

sebagai berikut: 

Pasal 90 

Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang 

sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk 
barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan, 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima tahun) dan atau denda 

paling banyak satu milyar rupiah. 
 

Pasal 91 

Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang 

sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang 

dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan, dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 4 (empat tahun) dan atau denda paling 

banyak delapan ratus juta rupiah. 

Sedangkan pasal 76 UU 15/2001 mengatur hak pemilik atau 

pemegang merek untuk mempertahankan haknya melalui gugatan perdata. 

Pasal 76 

(1) Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak 

lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai 
persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa 

sejenis berupa:  
a. gugatan ganti rugi dan atau 

b. penggunaan merek tersebut 
(2) gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diajukan kepada pengadilan 

niaga. 
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Pasal-pasal dalam UU 15/2001 dapat diterapkan manakala ada 

perbuatan peniruan atau pembajakan merek yang terdaftar, akan tetapi 

perbuatan cybersqatting ataupun cyberpiracy tidak bisa dijerat dengan 

ketentuan pasal-pasal dalam UU merek, karena ada beberapa hal yang 

substansial yang menyebabkan perbuatan itu tidak memenuhi rumusan pasal 

tersebut diatas. Pertama, merek adalah tanda yang digunakan sebagai 

identitas barang atau jasa dalam perdagangan, sedangkan nama domain 

atau domain name adalah alamat untuk akses ke situs tertentu. Kedua, 

Keberadaan situs tidak selalu berkaitan langsung dengan perdagangan, 

karena banyak situs-situs yang sifatnya hanya sebagai penyedia informasi. 

Ketiga, hak atas merek timbul karena pendaftaran dan berlaku di jurisdiksi 

negara tertentu, sedangkan sistem pendaftaran nama domain (domain 

name) memakai sistem Fisrt come first serve artinya siapa yang 

mendaftarkan pertama kali , maka dianggap sebagai pemiliknya kecuali ada 

ketentuan hukum lain yang dianut suatu negara. Selain itu berlakunya nama 

domain (domain names) tidak dibatasi oleh jurisdiksi suatu negara, Dunia 

maya merupakan dunia yang tanpa batas wilayah secara geografis maupun 

secara politis. Keempat , dalam pendaftaran merek disyaratkan merek 

haruslah unik, berbeda dari yang lain dan bukan istilah umum,sehingga 

memiliki daya pembeda yang tinggi. Sebaliknya penggunaan nama domain 

walaupun teorinya sama, akan tetapi kenyataannya hampir semua kata atau 

nama dapat didaftarkan sebagai nama domain. Oleh karena itu UU merek 

Indonesia tidak bisa diterapkan dalam kasus cybersquatting ataupun 
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cyberpiracy, walaupun penggunaan kata, nama atau angka atau kombinasi 

seluruhnya dari merek milik orang lain maupun merek terkenal milik orang 

lain  bisa identik dengan nama domain. 

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP ) 

 Di dalam KUHP tidak diatur jenis tindak pidana yang menggunakan 

sarana internet, akan tetapi peneliti mencoba menarik benang merahnya 

antara cybersquatting dan cyberpiracy dengan melihat pada unsur-unsur 

pasal dalam KUHP. 

Pasal 378 KUHP: 

Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang 
lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau peri 

keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian 
kebohongan, membujuk orang supaya memberikan sustu barang atau 

supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, dipidana karena 
penipuan dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun. 

 

Unsur-unsur dalam pasal tersebut adalah : 

• Unsur dengan maksud  merupakan unsur kesalahan yang harus ada 

dalam diri pelaku sebelum atau setidak-tidaknya pada saat perbuatan 

dilakukan. (Adami, 1995, h.92-93). 

• Menguntungkan diri sendiri atau orang lain, artinya menambah sejumlah 

kekayaan seseorang (baik diri sendiri ataupun orang lain) dari kekayaan 

yang sudah ada.  

•  Secara melawan hukum artinya bahwa perbuatan menipu itu 

bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat atau merupakan 
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celaan masyarakat atau merupakan perbuatan yang dilarang undang-

undang. (Adami, 1995, h. 93) 

• Memakai nama palsu, baik dengan tipu muslihat maupun denan 

rangkaian kebohongan( hal ini merupakan upaya-upaya penipuan), yang 

dilakukan dengan cara menggunakan nama yang bukan namanya sendiri 

atau nama orang lain, menggunakan martabat atau kedudukan yang 

dapat menciptakan hak-hak tersebut padahal sesengguhnya pelau tidak 

mempunyai hak-hak tertentu tersebut,melakukan perbuatan atau 

rangkaian kebohongan berupa ucapan atau perkataan yang sedemikian 

rupa sehingga menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang 

kebenarannya, padahal sesungguhnya tidak benar.( Adami, 1995, h.89-

90) 

• Supaya memberikan barang, membuat utang ataupun menghapuskan 

piutang merupakan akibat dari menggerakkan orang lain yaitu orang 

yang ditipu. 

• Barang , dalam hal ini harus berwujud dan bergerak, karena tidaklah 

mungkin terjadi penipuan bila tidak ada penyerahan barang, 

ataumembayar sejumlah uang atau menghapuskan piutang. 

• Sedangkan yang dimaksud sebagai piutang adalah semua perjanjian atau 

perikatan hukum yang sudah ada, sehingga menghapuskan kewajiban 

untuk menyerahkan atau membayar sejumlah uang tertentu. 

• Menggerakkan orang lain artinya membujuk atau meanamkan pengaruh 

sedemikian rupa terhadap orang lain sehingga orang tersebut mau 
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melakukan seseuatu sesuai kehendak pelaku, padahal apabila korban 

mengetahui hal yang sebenarnya tidak akan mau melakukan perbuatan 

tersebut.( R. Sugandhi,1980, h.396)   

Dari uraian unsur-unsur tersebut, sebenarnya tindakan cybersquatting 

dan cyberpiracy dapat dikenakan ketentuan pasal ini terutama bila dilihat 

dari upayanya yaitu menggunakan nama dan kedudukan atau martabat 

palsu. Akan tetapi bila dilihat dari obyek penipuan yaitu berupa barang, maka 

ketentuan ini kurang memenuhi syarat karena nama domain bukanlah 

barang akan tetapi hak yang bersifat immateriil, demikian juga merek yang 

merupakan hak kekayaan yang tidak nyata (intangible rights). 

Pasal 382 bis KUHP 

Barang siapa melakukan suatu perbuatan menipu untuk memperdaya umum 
atau seseorang dengan maksud untuk menetapkan, memelihara atau 

menambah hasil perdagangannya atau perusahaan kepunyaan sendiri atau 
orang lain, dipidana karena persaingan curang dengan pidana penjara 
selama-lamanya satu tajun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya 

tiga belas ribu lima ratus rupiah, jika perbuatan itu dapat menimbulkan 

kerugian bagi lawan bersaing atau lawan bersaing lainnya. 
 

Unsur-unsur dari pasal 382 bis KUHP : 

• Melakukan perbuatan menipu artinya memperdaya umum atau seseorang 

yang berpikiran normal.(R. Sugandi, 1980, h.402). 

• Perbuatan menipu ditujukan untuk menyesatkan atau memberikan kesan 

kepada umum atau seseorang mengenai hal tertentu, seolah-olah 

keadaan tersebut adalah keadaan yang sebenarnya.( Adami, 1995, 

h.111). 
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• Tujuan dari pelaku adalah mendapatkan (bila perusahaan belum mulai 

beroperasi), memelihara atau melangsungkan ( hasil perdagangan pada 

saat perusahaan mulai beroperasi) atau untuk menambah atau 

memperluas (hasil perdagangan atau perusahaan pada saat perbuatan 

dilakukan sudah diperoleh).( Adami, 1995, h.113). 

• Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi lawan bersaingnya 

artinya adanya perbuatan menipu atau perbuatan curang mengakibatkan 

kerugian yang nyata bagi pesaingnya. 

Dari ketentuan pasal tersebut dapat diterapkan bagi pelaku 

cybersquatting dan cyberpiracy, akan tetapi terbatas pada pelaku yang 

memiliki bidang usaha yang sama dengan korban atau pihak ketiga yang 

membantu pelaku, akan tetapi pasal ini tidak dapat dikenakan terhadap 

pelaku yang tidak mempunyai hubungan dengan korban atau pesaingnya. 

Kasus inilah yang terjadi pada mustikaratu.com melawan Tjandra Sugiono. 

Hakim dalam kasus tersebut menyatakan bahwa persaingan curang menurut 

pengertian pasal 382 bis KUHP harus memenuhi semua unsur-unsurnya : 

a. Terdakwa harus melakukan suatu perbuatan menipu; 

b. Perbuatan menipu itu untuk memperdaya publik atau seorang tertentu; 

c. Perbuatan itu dilakukan untuk menarik suatu keuntungan didalam 

perdagangan atau perusahaan sendiri atau orang lain; 

d.  Karena perbuatan itu dapat ditimbulkan kerugian bagi pesaingnya ; 

e. Saingannya itu adalah saingan terdakwa sendiri atau saingan dari orang 

yang dibela oleh terdakwa. 
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Perbuatan Tjandra Sugianto mendaftarkan nama domain Mustika-Ratu.com 

di Network Solution pada tanggal 7 Oktober 1999 menggunakan namanya 

dan alamatnya sendiri, sehingga kriteria menipu tidaklah terpenuhi. Tindakan 

terdakwa yang mendaftarkan Mustikaratu.com terdakwa tidak lagi menjadi 

karyawan PT Martina Berto produsen Sari Ayu (pesaing Mustika Ratu) 

sehingga terdakwa tidak mempunyai hubungan apapun dengan pesaing 

korban,  serta sejak pendaftaran terdakwa belum mendapatkan keuntungan 

ekonomis, karena nama domain yang didaftarkan masih kosong atau tidk 

dipakai sebagai alamat yang menawarkan produk atau melayani 

perdagangan melalui internet (E-Commerce). Hakim dalam kasus tersebut 

menyatakan bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur dalam 

pasal 382 bis KUHP, oleh karena itu terdakwa dibebaskan dari semua 

dakwaan. ( Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 

1072/PID.B/2001/PN.JKT.PST). Kasus lain yang  pernah terjadi antara Optik 

melawai melawan AO optik, dimana pelaku adalah anak dari pemilik optik AO 

dan mengganti situs optik melawai dengan gambar porno, akan tetapi 

perbuatan ini masuk dalam kategori hacking bukan cybersquatting maupun 

cyberpiracy. 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan 

Konsumen  

Latar belakang diundangkannya Undang-Undang perlindungan 

Konsumen adalah berkembangnya globalisasi ekonomi yang membuat 

perdagangan dapat melintasi batas-batas negara, oleh karena itu dipandang 
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perlu untuk menjabarkan hukum yang melindungi kepentingan konsumen di 

Indonesia. Salah satu hak yang dimiliki konsumen yang sekaligus merupakan 

kewajiban bagi pelaku usaha adalah : “ Hak atas informasi yang benar, jelas, 

jujur mengenai kondisi barang dan atau jasa”” (pasal 4 huruf c UU 

8/1999).Sedangkan kewajiban pelaku usaha adalah:” Memberikan informasi 

yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau 

jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan” 

(pasal 7 huruf b UU 8/1999). Hak dan kewajiban yang timbul karena 

transaksi yang timbul antara pelaku usaha dan konsumen harus tunduk pada 

ketentuan pasal-pasal tersebut diatas. Pelaksanaan ketentuan pasal-pasal 

tersebut idealnya harus dapat diterapkan pada perdagangan yang nyata 

(real) maupun secara on line. 

 Salah satu fungsi dari nama domain adalah sebagai tempat untuk 

menawarkan barang atau jasa yang diperdagangkan. Pasal 1 angka 6 UU 

8/1999 menyatakan : “Promosi adalah kegiatan pengenalan atau 

penyebarluasan informasi terhadap barang dan atau jasa yang akan dan 

sedang diperdagangkan”.  

Pasal 8 UU 8/1999 menyatakan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha 

sebagai berikut: 

(1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangan barang 

dan atau jasa yang: 
a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang disysratkan dan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam 
hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang 

tersebut; 
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c. tidak sesuai dengan ukuran , takaran, timbangan dan jumlah dalam 

hitungan menuerut ukuran yang sebenarnya; 
d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran 

sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan 
atau jasa tersebut; 

e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, kmposisi, proses pengolahan, gaya, 
mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau 

keterangan barang dan atau jasa tersebut; 
f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, 
iklan atau promosi penjualan barang dan atau jasa tersebut; 

g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu 

penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu; 
h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana 
pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label; 

i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang membuat 

nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, nama dan alamat pelaku 
usaha serta keterangan lain penggunaan yang menurut ketentuan harus 
dipasang/dibuat; 

j. tidak mencantumkan informasi dan atau petunjuk penggunaan barang 
dalam bahasa indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku. 
(2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau 

bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengka dan benar 
atas barang yang dimaksud; 

(3)Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan 
yang rusak, cacat atau bekas tercemar dengan atau tanpa memberikan 
informasi secara lengkap dan benar. 

(4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) 

dilarang memperdagangkan barang dan atau jasa tersebut serta wajib 
menariknya dari peredaran. 

 

Ketentuan dalam pasal 8 tersebut merupakan perwujudan dari perlindungan 

konsumen atas kenyamanan, keamanan produk barang dan jasa serta 

tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen tentang barang dan 

atau jasa yang diperdagangkan. 

 Pasal 9 UU 8/1999 sebagai berikut: 

(1) Pelaku Usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan 
suatu barang dan atau jasa secara tidak benar, dan atau seolah-olah : 
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a. barang tersebut telah memenuhi dan atau memiliki potongan 

harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode 
tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu; 

b. barang tersebut dalam keadaan baik dan atau baru; 
c. barang dan atau jasa tersebut telah mendapatkan dan atau 

memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, 
keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu; 

d. barang dan atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang 
mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi; 

e. barang dan atau jasa tersebut tersedia; 

f. barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi; 

g. barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu; 
h. barang tersebut berasal dari daerah tertentu 
i. secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan 

jasa lain; 

j. menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak 
berbahaya, tidak mengandung resiko atau efek sampingan 
tanpa keterangan yang lengkap; 

k. menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti. 
(2) Barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang 

untuk diperdagangkan. 
(3) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang 

melanjutkan penewaran, promosi dan pengiklanan barang dan atau jasa 
tersebut. 

 
Pasal 9 UUPK merupakan upaya untuk melindungi konsumen dari 

praktek perdagangan yang tidak jujur atas barang dan atau jasa. Ketentuan 

ini dapat diterapkan terhadap perbuatan cybersquatting dan cyberpiracy, 

karena pada umumnya perbuatan pelaku adalah memberikan informasi yang 

menyesatkan ataupun menjatuhkan pesaingnya seperti yang dimaksud 

dalam pasal 9 huruf i. Dengan demikian  pelaku cybersquatting ataupun 

cyberpiracy dapat dikenakan ketentuan pasal 62  ayat 1 : “ Pelaku usaha 

yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, 

pasal 10, pasal 13 ayat (2)...dipidana paling lama pidana penjara 5 (lima) 

tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) milyar rupiah”. Selain itu 
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ketentuan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam pasal 63 UUPK juga 

dapat dijatuhkan berupa:  

a. perampasan barang tertentu; 

b. pengumuman keputusan hakim;  

c. pembayaran ganti rugi;  

d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan tertentu yang 

menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;  

e. kewajiban penarikan barang dari peredaran atau pencabutan ijin usaha.   

Persoalan yang timbul dari penerapan pasal-pasal ini adalah permasalahan 

lingkup berlakunya undang-undang yaitu di wilayah negara Indonesia , 

sedangkan dunia maya adalah dunia tanpa yurisdiksi negara manapun. 

 Simpulan sementara bahwa  perbuatan cybersquatting dan cyber 

piracy dapat dikenakan ketentuan pasal 378 KUHP hanya apabila terbukti 

ada upaya penipuan pada saat mendaftarkan nama domain. Ketentuan pasal  

62 UUPK dengan catatan bahwa harus ada penegasan bahwa pemilik nama 

domain benar-benar pelaku usaha sebagaimana dalam pengetian UUPK. 

B. PENGATURAN CYBERQUATTING DAN CYBERPIRACY MENURUT 

KETENTUAN HUKUM AMERIKA SERIKAT 

Perkembangan teknologi computer yang menggunakan koneksi 

internet telah menimbulkan persoalan hukum baru berkaitan dengan tidak 

terbatasnya jangkauan dunia maya oleh hukum konvensional. Keadaan ini 

direspon oleh pemerintah Amerika Serikat dengan mengeluarkan aturan 

hukum tentang merek yang dipakai dalam perdagangan di dunia maya dalam 
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satu legislasi Anticybersquatting Consumer Protection   Act of 1999 ( ACPA) 

yang merupakan bagian dari hukum merek Amerika Serikat. Amerika Serikat 

merupakan negara yang pertama kali menerapkan aturan perbuatan yang 

dilakukan di dunia maya dapat dikenakan aturan hukum Amerika secara 

konvensional, artinya ruang lingkup berlakunya aturan hukum ini tidak hanya 

dalam dunia yang nyata , akan tetapi juga dalam dunia maya. ( Monika 

Killian, Cybersquatting and Trademark Infringment, 2000, hal.1). 

 Hal yang menarik dalam legislasi Amerika Serikat ini menempatkan 

perbuatan cybersquatting ataupun cyberpiracy dalam kerangka hukum 

merek sekaligus dalam kerangka perlindungan konsumen. Alasan yang 

dikemukan pengaturan yang demikian ini adalah semakin meningkatnya 

sengketa merek yang dipakai sebagai nama domain dalam perdagangan 

melalui internet, yang ternyata juga berimplikasi luas terhadap penyesatan 

(mislead) bagi konsumen. Domain names bagaimanapun juga dianggap 

mempunyai korelasi dengan merek, terutama merek terkenal. Kasus-kasus 

sengketa merek tekenal yang dipakai sebagai domain name misalnya 

www.nike.com , www.panavision.com , www.juliarobert.com telah 

merugikan pemilik merek yang sesungguhnya dan hal tersebut dianggap 

sebagai pembajakan menurut ketentuan US Federal Trademark Dilution Act 

(FTDA). Tujuan dari aturan ini adalah melindungi pemilik merek terkenal dari 

tindakan yang merendahkan atau mengaburkan reputasinya. Semangat ini 

juga ditransformasikan dalam Anticybersquatting Consumer Protection Act 
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(ACPA), sehingga kedaua aturan itu saling mendukung larangan pembajakan 

merek dan penyerobotan nama domain secara tidak sah. 

 Pemberlakuan Anticybersquatting Consumer Protection Act (ACPA) 

walaupun masih bersandar pada hukum tradisional ( berlaku dalam dunia 

nyata) merupakan wujud kesadaran dunia maya memang perlu aturan 

hukum yang berbeda dengan dunia nyata, walaupun aturan ini juga tidak 

bisa menjangkau pelaku cybersquatting dan cyberpiracy di luar yurisdiksi 

Amerika Serikat, karena aturan ini berlaku bagi pelaku yang mendaftarkan 

nama domain atau menggunakan nama domain di wilayah Amerika Serikat. 

Bagaimanapun juga apa yang telah dilakukan pemerintah Amerika Serikat 

dengan mengundangkan ACPA telah menjadi tonggak sejarah dalam 

pengaturan kegiatan didunia maya, yang selanjutnya ketentuan ini di adopsi 

oleh ICANN’s Uniform Dispute Resolution Process dan WIPO Mediation and 

Arbitration Centre. 

 Legislasi ini tidak membedakan secara tegas antara cybersquatting 

dan cyberpiracy, akan tetapi kedua perbuatan tersebut secara implisit 

dianggap sama. Hal ini dapat dilihat dari nama undang-undangnya adalah 

Anticybersquatting Consumer Act, sedangkan judul pasalnya bab /sectionnya 

adalah cyberpiracy protection. Jadi apa yang termasuk dalam cybersquatting 

dan cyberpiracy essensinya dianggap sama. 

  Berikut ini akan dikemukan aturan yang berkaitan dengan 

cybersquatting dan cyberpiracy di Amerika Serikat. Dalam ACPA 1999, 
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section 3002 CYBERPIRACY PREVENTION yang ditambahkan dalam section 

43 trademark law , 15 USC sec 1125 d : 

(i) A person shall be liable in civil action by the owner of mark, including a 
personal name which is protected as a mark under this section, if without 
regard to the goods and services of the parties, that person: 
(ii) registers, traffics in or use a domain names that; 
 (I) in the case of a mark that is distinctive at the time of registration 
of the domain name is identical or confusingly similar to that mark; 
 (II) in the case of a famous mark that is famous at the time of 
registration of domain name, is identical or confusingly similar to or dillutive 
of that  mark. 
 

Ketentuan tersebut menyatakan bahwa seseorang yang tanpa hak 

atau tidak berkaitan dengan pemilik merek atau pemilik nama terkenal yang 

dilindungi oleh hukum merek dapat digugat oleh pemilik merek jika: 

• Mendaftarkan, memperjualbelikan atau menggunakan sebagai nama 

domain; 

• Pada saat melakukan pendaftaran nama domain memakai merek yang 

sama atau identik atau serupa dengan merek tersebut; 

• Pada saat melakukan pendaftaran memakai merek terkenal yang sama 

atau serupa dengan merek terkenal sehingga dapat membingungkan. 

ACPA selain menetapkan perbuatan yang dilarang dalam cyberpiracy, 

aturan ini juga menetapkan sembilan batasan yang dapat dikaitkan dengan 

penentuan itikad buruk pemakaian merek sebagaimana diatur dalam bagian 

B section ini. 

(i) in determining whether a person has bad faith intent described under 
sub paragrapf A, a court may consider factors such as but not limited: 
(I) the trademark or other intellectual property rights of the person, if 
any, in the domain name; 
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(II) the extent to which the domain name consists of the legal name of 
the person or a name that is otherwise commonly used to identify that 
person; 
(III) the person’s prior use, if any, of domain name in connection with the 
bonafide offering of any goods or services; 
(IV) the person’s bonafide noncommercial or fair use of the mark in a site 
accesible under the domain name; 
(V) the person’s intent to divert consumers from the mark owner’s on line 
location to a site accessible under the domain name that could harm the 
goodwill represented by the mark, either for commercial gain or with the 
intent to tarnish or disparage the mark, by creating a likehood of 
confusion as to the source, sponsorship, affiliation or endorsement of the 
site; 
(VI) the person’s offer to transfer, sell, or otherwise assign the domain 
name to the mark owner or any thord party for financial gain without 
having used, or having an intent to use, the domain name in the bona 
fide offering of any goods or services or the person’s prior conduct 
indicating a pattern of such conduct; 
(VII) the person’s provision of material and misleading false contact 
information when applying for registrationof the domain name, the 
person’s intentional failure to maintain accurate contact information, or 
the person’s prior conduct indicating a pattern of such conduct; 
(VIII) the person’s registration o aquisation of multiple domain names 
which the person knows are identical or confusingly similar to marks of 
others that are distinctive at the time of registration of such domain 
names, or dilutive of famous marks of others that are famous at the time 
of registration of such domain names, without regard to the goods or 
services of the parties; 
(IX) the extent to which the mark incorporated in the person’s domain 
name registration is or is not distinctive and famous within the meaning 
of  this section. 
 

Dari ketentuan section ini dapat dikatakan bahwa seseorang 

mempunyai itikad buruk dari pendaftaran nama domain jika : 

1. merek yang didaftarkan adalah hak kekayaan intelektual orang lain 

termasuk nama domainnya; 

2. nama domain tersebut terdiri dari nama yang sah dari seseorang, atau 

nama yang digunakan sebagi identitas oleh pemiliknya; 
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3.  menggunakan lebih dulu dari pemilik sebenarnya dari nama domain, 

kecuali jika ada itikad baik untuk menawarkan barang atau jasa; 

4. menggunakan nama domain yang bisa diakses dari situs /nama 

domain, kecuali dengan itikad baik untuk penggunaan non komersial 

atau pemanfaatan yang wajar tanpa merugikan pemilik yang 

sebenarnya; 

5. dengan sengaja mengalihkan konsumen dari pemilik merek yang sah 

secara on line yang bisa diakses melalui nama domain, yang dapat 

merugikan reputasi merek tersebut atau dengan tujuan komersial 

dengan merusak reputasi merek tersebut atau dengan sengaja 

memberikan informasi yang menyesatkan seakan-akan nama domain 

tersebut berkaitan dengan pemilik merek; 

6.  menawarkan, menjual atau melakukan tindakan lain terhadap 

pengalihan nama domain kepada pemilik merek atau pihak ketiga 

untuk memperoleh keuntungan tanpa pernah bermaksud 

menggunakan untuk menawarkan barang dan atau jasa; 

7. memberikan informasi yang menyesatkan ketika mendaftarkan nama 

domain, dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak akurat 

atau diduga berbuat seperti itu; 

8. mendaftarkan atau mengambil alih beberapa nama domain yang 

diketahui sama atau mirip dengan merek milik orang lain pada saat 

mendaftarkan nama domain atau mendaftarkan merek terkenal 
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sebagai nama domain sedangkan pelaku tidak memiliki kaitan apapun 

dengan merek atau merek terkenal tersebut; 

9. tidak ada kaitan apapun dengan pendaftaran nama domain ataupun 

tidak berbeda dan terkenal sebagaimana yang dimaksud dalam 

section ini. 

Ketentuan aturan hukum di Amerika memberikan batasan yang jelas 

tentang itikad buruk dari orang yang tidak mempunyai hak manakala terjadi 

pembajakan nama domain. Selain itu aturan ini juga memperluas konsep 

dasar merek yang secara tradisional hanya berlaku dalam lingkup dimana 

merek tersebut didaftarkan dan dipakai dalam aktivitas perdagangan. Akan 

tetapi dengan diberlakukannya undang-undang ini pembajakan merek di 

dalam dunia maya dapat dikenakan ketentuan hukum merek Amerika Serikat 

apabila merek tersebut didaftarkan sebagai nama domain di Amerika serikat 

walaupun tidak dipakai untuk kegiatan komersial.  

Sedangkan sanksi yang dapat dijatuhkan dalam pembajakan nama 

domain berupa denda dan atau pembatalan nama domain serta mengalihkan 

nama domain kepada pemilik merek yang sah sebagaimana tercantum dalam 

section C pasal ini. Selain itu pemilik merek yang asli juga dapat mengajukan 

gugatan ganti rugi, penghentian segala kegiatan yang tidak sah. 

Pasal 15 USC sec 1129 memberikan perlindungan atas nama pribadi 

yang dibajak sebagai nama domain. Pasal 15 USC sec 1129 sebagai 

berikut: 

Sec.1129 Cyberpiracy protection for individual 
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(A) Civil liability 
any person who registers a domain name that consist of name of another 
living person, or a name subtantially and confusingly similar thereto, without 
that person’s consent, with the specific intent to profit from such name by 
selling the domain name for financial gain to that person or any third party, 
shaal be liable in civil action by such person. 
 

 Bagian 1129 melindungi individu atau orang perorangan dari 

pembajakan namanya sebagai nama domain. Ketentuan tersebut 

menyatakan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara perdata 

apabila mendaftarkan nama domain yang terdiri dari nama orang lain yang 

masih hidup atau nama yang mirip atau sama tanpa ijin dari yang 

bersangkutan, dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari pemilik nama 

sesungguhnya atau dari  pihak ketiga. Kekecualian dari bagian 1129 ini 

adalah jika pendaftar memeiliki itikad baik mendaftarkan nama domain yang 

terdiri dari nama orang lain yang masih hidup atau nama yang mirip atau 

sama atas dasar hubungan kerja atau karena sebab yang tidak dilarang oleh 

undang-undang atau pendaftar adalah pemilik atau pemegang hak cipta 

yang memiliki hubungan kerja dengan pemilik nama yang bersangkutan , 

kekecualian ini diatur dalam bagian 1129 huruf B. 

 Sedangkan upaya pemulihan hak atas perbuatan pendaftaran nama 

orang lain sebagai domain secara tidak sah meliputi gugatan ganti rugi, 

perintah pembatalan nama domain, penghentian segala kegiatan yang 

berkaitan dengan nama domain, perintah pengalihan nama domain kepada 

yang berhak serta pembebanan biaya berperkara kepada pihak tergugat, 

sebagaimana diatur dalam bagian 1129  angka 2. 
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C. PENGATURAN NAMA DOMAIN DI INDONESIA PADA MASA YANG 

AKAN DATANG  

 Pemerintah Indonesia sebenarnya telah menyadari adanya 

kekosongan hukum berkaitan dengan dampak negatif dari perkembangan 

teknologi internet, akan tetapi sudut pandang dalam mengkaji masalah ini 

masih sektoral dan hampir melupakan akar permasalahan sesungguhnya. 

Kenyataan ini dapat dilihat dari dikeluarkannya Undang-Undang nomor 39 

tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang ternyata tidak menyentuh 

persoalan dampak negatif dari pemakaian teknologi internet, walaupun ada 

beberapa pasal yang melarang seseorang tanpa mengakses ke jaringan 

telekomunikasi dan atau mengakses  ke jasa telekomunikasi ( Pasal 22 UU 

39/1999). Pasal ini sama sekali tidak bisa diterapkan dengan perbuatan 

cybersquatting dan cyberpiracy.  

Sementara itu perubahan yang dilakukan terhadap Undang-undang 

merek juga tidak satupun mengatur pasal tentang nama domain. Padahal 

WIPO sendiri telah mengakui keberadaan nama domain yang banyak 

berkaitan dengan merek, bahkan WIPO sendiri bertindak sebagai arbiter dan 

mediator yang sampai saat ini telah menangani lebih dari  5.000 kasus 

sengketa nama domain yang dipusatkan pada the WIPO Arbitration and 

Mediator Center. ( WIPO press release, 20 mei 2003). 

 Pada saat ini juga sedang dilakukan pengkajian Naskah Akademik 

Rancangan Undang-Undang Pemanfaatan Teknologi Informasi oleh  

Universitas Pajajaran.  
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Pasal 1 angka 19 RUU Pemanfaatan Teknologi Informasi: 

“Nama domain adalah alamat internet dari seseorang, perkumpulan, 

organisasi, atau badan usaha yang dapat dilakukan untuk berkomunikasi 

melalui internet” 

Pasal ini memberikan pengertian tentang konsep dasar nama domain, 

akan tetapi konsep ini kurang lengkap karena pengertian nama domain ini 

haruslah terdiri dari sederet angka atau nama atau kombinasi keduanya. 

Pasal 16 RUU Pemanfaatan Teknologi Informasi: 

(1) Setiap orang atau badan usaha berhak memiliki nama domain; 

(2) Nama domain tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, 

kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

(3) Pada saat pendaftaran, pemakai nama domain wajib membuat 

pernyataan bahwa nama domain yang dipakainya tidak bertentangan dan  

atau melanggar hak orang lain. 

Pasal 17 RUU Pemanfaatan Teknologi Informasi: 

Nama domain terdaftar tidak boleh bertentangan dengan merek terdaftar, 

nama badan hukum terdaftar, indikasi geografis atau indikasi asal sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 Perumusan pasal ini menurut pendapat penulis terlalu luas karena 

mencantumkan pelarangan pemakaian indikasi geografis sebagai nama 

domain, faktanya banyak nama domain yang terdiri dari nama daerah atau 

wilayah yang memang bisa dipakai secara umum karena merupakan nama 

yang generik. Indikasi geografis bila dilarang sebagai nama domain juga 
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akan merugikan penduduk  atau warga yang bertempat tinggal tidak akan 

memiliki situs tentang daerahnya. 

Pasal 20 RUU Pemanfaatan Teknologi Informasi: 

Tampilan halaman muka, situs internet dan karya intelektual didalamnya 

dilindungi berdasarkan hak cipta dan hak kekayaan intelektual lainnya. 

Pasal 36 RUU Pemanfaatan Teknologi Informasi: 

(1) Setiap orang dengan sengaja dan melawan hukum, dengan maksud 

untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain menggunakan nama 

domain yang bertentangan dengan hak kekayaan intelektual milik orang lain 

dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan atau denda 

paling banyak satu milyar rupiah; 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat dituntut 

atas pengaduan dari orang yang terkena tindak pidana. 

 Ketentuan sanksi yang dimuat dalam pasal ini cukup jelas bahwa 

pasal ini akan dapat diterapkan bagi pelaku cybersquatting dan cyberpiracy, 

mungkin yang perlu dingat bahwa diperlukan perluasan kewenangan negara 

untuk menuntut pelaku perbuatan ini, tidak hanya bagi pelaku yang 

mendaftakan mereknya di indonesia akan tetapi juga pelaku yang 

mendaftarkan nama domainnya di Indonesia , serta pelaku yang memakai 

country code .id secara eksplisit tunduk pada ketentuan hukum Indonesia. 

 Menurut pendapat penulis RUU Pemanfatan Teknologi Informasi dapat 

dipakai sebagai payung untuk menjerat pelaku cybersquatting dan 

cyberpiracy, oleh karena itu alangkah baiknya jika RUU ini segera 
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disempurnakan, disosialisasikan dan disahkan sesegera mungkin agar 

kekosongan aturan hukum dalam pemakaian teknologi internet dapat diatasi. 

Akan tetapi juga harus diingat bahwa pengesahan suatu undang-undang 

akan sangat tergantung pada kemauan politik dari pemerintah, sehingga 

tidak jarang RUU yang ada akan tetap sebagai RUU tanpa ada kejelasan 

kapan akan disahkan menjadi Undang-Undang. Sedangkan faktanya telah 

terjadi perbuatan yang merugikan hak orang lain atas perbuatan 

cybersquatting dan cyberpiracy ini. 

 Kebijakan lain yang dapat ditempuh secepatnya adalah merubah UU 

15 tahun 2001 tentang Merek dengan menambahkan aturan yang berkaitan 

dengan nama domain seperti yang diatur dalam UU merek di Amerika 

Serikat. 
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BAB IV 

PENUTUP 

Simpulan 

Setelah mengkaji permasalahan yang timbul berkaitan dengan 

cybersquatting dan cyberpiracy maka simpulannya sebagai berikut: 

1. Aturan perundang-undangan yang berlaku saat ini di Indonesia (hukum 

Positif) di indonesia belum mampu menjerat pelaku cybersquatting dan 

cyberpiracy. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan konsep dasar 

hukum yang berlaku didunia nyata dan di dunia maya. 

2. Sedangkan di Amerika Serikat perbuatan cybersquatting dan cyberpiracy 

secara jelas dapat dijangkau oleh aturan hukum positif sebagaimana 

tertuang dalam 15 USC sec.1125 dan 1129. 

3. RUU pemanfatan Teknologi Informasi setidak-tidaknya telah mengatur 

tentang perbuatan cybersquatting dan cyberpiracy  walaupun perlu beberapa 

penyempurnaan. 

Saran: 

Perlu adanya gerakan moral yang dapat menekan pemerintah agar sesegera 

mungkin mengajukan RUU Pemanfaatan Teknologi Informasi ke DPR 

sehingga dengan adanya pengesahan RUU menjadi UU maka persoalan 

kekosongan hukum dapat teratasi. 
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