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Baru-baru ini ada 2 (dua) orang yang 

“sangat cekatan” mendaftarkan nama 

domain yang terkait dengan nama pasangan 

calon (paslon) pemilihan presiden (pilpres) 

2019. Kedua orang itu telah mendaftarkan 

nama domain “prabowosandi.com” dan 

“prabowosandi.id” (Kompas.com, “Jelang 

Pilpres, situs prabowosandi.com ditawarkan 

seharga rp. 1 Miliar”, 17 Agustus 2018, 

Pk.19.01 WIB), serta nama domain 

“jokowimaruf.co.id”, “jokowimaruf.org”, 

dan “jokowimaruf.id” (Kompas.com, 

“mahasiswa ini banderol situs 

jokowimaruf.co.id Rp 500 Juta”, 18 Agustus 

2018, Pk. 07.00 WIB). Kedua orang tersebut 

diberitakan berniat menjual kembali nama 

domain tersebut kepada pihak lain 

khususnya tim sukses kedua paslon presiden 

dan wakil presiden, dengan maksud 

memperoleh keuntungan dari harga 

penjualan yang berkali-kali lipat dibanding 

harga saat keduanya mendaftarkan nama 

domain tersebut. Benarkah kedua orang 

tersebut “cekatan” dan “jeli” dalam melihat 

“peluang bisnis” atau justru keduanya malah 

terjerumus dalam perbuatan melawan 

hukum yang membajak nama orang terkenal 

sebagai nama domain (cybersquatting)? 

 

Pembajakan Nama Domain 

(Cybersquatting) Terhadap Nama Orang 

Terkenal 

Pasal 1 Angka 20 UU No. 19 Tahun 

2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik (UU ITE) mendefinisikan nama 

domain sebagai alamat internet 

penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, 
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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. Dalam Black’s Law 

Dictionary, terdapat pengertian 

cybersquatting, yaitu: “the act of reserving a 

domain name on the internet, esp. a name 

that would be associated with a company’s 

trademark, and then seeking to profit by 

selling or licensing the name to the company 

that has an interest in being identified with 

it.” (Cybersquatting adalah perbuatan 

hukum yang mendaftarkan nama domain 

internet, terutama nama yang merupakan 

merek milik suatu perusahaan, yang 

dilakukan untuk memperoleh keuntungan 

dengan menjual atau menyewakan nama 

domain tersebut kepada suatu perusahaan 

lain yang memperoleh keuntungan dengan 

menggunakan nama domain tersebut-pen). 

Selain cybersquatting, praktik lain yang 

terkait dengan penggunaan merek atau 

nama orang terkenal sebagai nama domain 

adalah ”plesetan” (typosquatting) dengan 

perbedaan 1 karakter saja dari nama domain 

asli.  

Nama domain yang didaftarkan oleh 

kedua orang tersebut mengandung nama 

orang terkenal di Indonesia, yaitu Jokowi 

(Joko Widodo), Maruf Amin, Prabowo 

Subianto, dan Sandiaga Uno. Keempat orang 

tersebut telah lama dikenal oleh masyarakat 

Indonesia karena kiprahnya dalam skala 

nasional. Jokowi saat ini adalah presiden 

Republik Indonesia, Maruf Amin adalah 

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), 

Prabowo Subianto adalah Ketua Umum 

Partai Gerindra, dan Sandiaga Uno adalah 

wakil gubernur DKI Jakarta yang juga 

seorang pengusaha. Nama orang terkenal 

memiliki/mengandung reputasi pribadi 

orang terkenal tersebut dan juga memiliki 

daya tarik yang kuat dan besar bagi pihak 
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lain atau masyarakat terhadap informasi 

yang berkaitan dengan orang terkenal 

tersebut (Muhamad Amirulloh dan 

Nyulistiowati Suryanti, Cybersquatting 

Terhadap Orang Terkenal, CV. Kalam Media-

FH Unpad, 2015). 

Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) UU ITE, 

nama domain memang dapat didaftarkan 

(dan digunakan) berdasarkan prinsip 

pendaftar pertama (first come first serve). 

Artinya, “siapa cepat (daftar) dia dapat 

(menggunakan)”. Namun demikian, 

ketentuan tersebut harus diartikan dan 

diselaraskan dengan ketentuan Pasal 23 ayat 

(2) UU ITE yang menyatakan bahwa, 

“Pemilikan dan penggunaan Nama Domain 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

didasarkan pada iktikad baik, tidak 

melanggar prinsip persaingan usaha secara 

sehat, dan tidak melanggar hak Orang lain”. 

Dengan kata lain, prinsip pendaftar pertama 

harus dilaksanakan dengan itikad baik, tidak 

melanggar prinsip persaingan usaha secara 

sehat, dan tidak melanggar hak orang lain. 

Apabila ada salah satu saja dari ketiga syarat 

tersebut dilanggar, maka prinsip pendaftar 

pertama tersebut akan gugur. Dalam hal ini, 

meski kedua orang tersebut telah terlebih 

dahulu melakukan pendaftaran nama 

domain, pendaftarannya baru dapat 

dikatakan legal apabila tidak bertentangan 

dengan ketiga syarat dalam Pasal 23 ayat (2) 

UU ITE. 

Dalam bagian Penjelasan Pasal 23 

ayat (2) UU ITE dinyatakan bahwa yang 

dimaksud dengan “melanggar hak orang 

lain” misalnya melanggar Merek terdaftar, 

nama badan hukum terdaftar, nama Orang 

terkenal, dan sejenisnya yang pada intinya 

merugikan Orang lain. Dengan demikian, 

nama domain yang mereka daftarkan secara 

substantif “melanggar hak Orang lain” 

karena di dalam nama domainnya 

terkandung nama orang (lain) terkenal, yaitu 
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Jokowi, Maruf Amin, Prabowo, dan Sandiaga 

Uno. Berdasarkan hal tersebut, perbuatan 

yang dilakukan keduanya dapat dikatakan 

perbuatan yang membajak nama orang 

terkenal sebagai nama domain 

(cybersquatting), dan keduanya dapat 

dikatakan sebagai pelaku yang membajak 

nama Orang terkenal untuk digunakan 

sebagai nama domain (cybersquatter). 

Perbuatan tersebut secara jelas dan tegas 

telah dikualifikasikan sebagai suatu bentuk 

perbuatan melawan hukum dalam Pasal 23 

UU ITE. Terhadap cybersquatting tersebut, 

berdasarkan menurut Pasal 23 ayat (3) UU 

ITE dapat diajukan gugatan pembatalan 

Nama Domain, terutama secara online 

melalui arbitration provider yang ditunjuk 

ICANN seperti WIPO atau Asian Domain 

Name Dispute Resolution Center (ADNDRC), 

dan/atau dilakukan gugatan ganti rugi 

perdata berdasarkan Pasal 38 ayat (1) UU 

ITE.  

Dalam hal ini, masyarakat Indonesia 

yang juga tengah berkembang menjadi 

masyarakat informasi (information society), 

yang memanfaatkan TIK, harus diarahkan 

menjadi masyarakat yang berbudaya hukum 

yang baik terkait TIK. Dengan pemikiran ini, 

tidak sepantasnya perbuatan cybersquatting 

dikatakan sebagai suatu “peluang bisnis” 

atau suatu “kejelian” karena akan 

berbenturan dengan maksud dan tujuan 

yang diarahkan dalam UU ITE. Budaya 

hukum masyarakat Indonesia harus 

dibangun berdasarkan kerangka pemikiran 

tersebut, sehingga pemanfaatan TIK oleh 

masyarakat tidak menjelma menjadi suatu 

perbuatan melawan hukum, melainkan 

harus menjadi prilaku yang konstruktif, 

produktif, menjunjung hukum, hak orang 

lain dan keadilan. 

Menjaga agar Pilpres Tetap Menjadi “Pesta 

Demokrasi” dalam Era TIK 
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Tim sukses kedua paslon presiden 

dan wakil presiden dapat saja menggunakan 

nama domain lain selain yang telah 

didaftarkan dan ditawarkan untuk dijual 

oleh kedua orang tersebut. Namun apabila 

nama domain yang telah didaftarkan 

keduanya hendak digunakan oleh tim sukses 

kedua paslon presiden dan wakil presiden, 

langkah sebaiknya yang dapat dilakukan 

adalah berkomunikasi dan bermusyawarah 

untuk kemudian menuangkan kesepakatan 

tertulis mengenai pemindahan koneksi / 

kepemilikan nama domain tersebut dari 

(server) kedua orang tersebut ke (server) tim 

sukses paslon, dengan disertai biaya 

pengganti yang telah dikeluarkan kedua 

orang tersebut sebelumnya sejumlah biaya 

untuk pendaftaran nama domain dimaksud. 

* Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum UNPAD 

Kesepakatan tertulis mengenai 

pemindahan koneksi / kepemilikan nama 

domain tersebut selanjutnya harus 

dikirimkan (via email) oleh kedua orang 

tersebut kepada registrar / pengelola nama 

domain tempat sebelumnya mereka 

mendaftar, untuk kemudian dilakukan 

langkah eksekusi pemindahan koneksi / 

kepemilikan nama domain oleh registrar / 

pengelola nama domain. Musyawarah 

secara damai untuk mufakat terkait 

kepemilikan nama domain tersebut 

merupakan wujud implementasi Sila ke-4 

Pancasila, dalam upaya untuk menjaga 

suasana pilpres tetap sebagai “pesta 

demokrasi” di Indonesia.  

 

                                                             


