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ABSTRAK 

Penerapan Online Dispute Resolution (ODR) 

dalam Penyelesaian Sengketa Nama Domain Internasional  

 

DHEKA ERMELIA PUTRI 

 

Online Dispute Resolution telah menjadi terobosan baru di dunia hukum, terutama 

dalam hukum penyelesaian sengketa. Online Dispute Resolution digunakan dalam 

beberapa sengketa seperti sengketa e-commerce dan nama domain. Secara teknis, 

bagian dari ODR telah digunakan oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia, di mana 

Mahkamah Konstitusi Indonesia memanfaatkan fasilitas video conference dalam 

mendengarkan kesaksian saksi dan pendapat para ahli. 

Saat ini, Online Dispute Resolution telah digunakan oleh berbagai organisasi 

dunia seperti UNCITRAL, European Commission, WIPO Arbitration and 

Mediation. PANDI (Pengelola Nama Domain Internet Indonesia) sebagai salah 

satu pihak yang menggunakan Online Dispute Resolution hanya memiliki 

kebijakan nasional yang ditetapkan berdasarkan peraturan internasional yang ada, 

namun telah diterapkan dalam beberapa kasus dan menghasilkan keputusan yang 

mengikat para pihak. 

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis empiris, 

dimana metode yuridis digunakan adalah analisis peraturan internasional dan 

nasional, sedangkan metode empiris yang digunakan adalah wawancara yang 

dilakukan dengan beberapa panelis dan staf PANDI. Data yang telah diperoleh 

diolah kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif.  

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan perbandingan Online Dispute 

Resolution dalam perselisihan nama domain internasional yang diwakili oleh 

WIPO Arbitration and Mediation dan PANDI yang sama-sama menggunakan 

UDRP dan The Rules sebagai dasar hukum. Hingga saat ini, PANDI telah 

memiliki kebijakan nasional yang disebut “kebijakan” yang terdiri dari 8 

kebijakan mengenai nama domain, termasuk kebijakan penyelesaian sengketa 

nama domain. PANDI menggunakan Online Dispute Resolution dalam membuat 

keputusan yang final dan mengikat, namun PANDI tetap berada di bawah 

pengadilan Republik Indonesia, sehingga para pihak dapat mengajukan banding 

kepada pengadilan Republik Indonesia.   

Keywords: Online Dispute Resolution, Nama Domain, Penyelesaian Sengketa.  

 

 



 

 

ABSTRACT 

Application of Online Dispute Resolution (ODR) 

in Internasional Domain Names Disputes  

 

DHEKA ERMELIA PUTRI 

 

The Online Dispute Resolution has become a new breakthrough in the world of 

law, especially the law of dispute settlement. Online Dispute Resolution is used in 

several disputes such as e-commerce disputes and domain name. Technically, part 

of the ODR has been used by Indonesia's Constitutional Court, where the 

Indonesian Constitutional Court utilizes video conference facilities in listening to 

witness testimonies and expert opinions. 

Currently, Online Dispute Resolution has been used by various world 

organizations including UNCITRAL, European Commission,  and WIPO 

Arbitration and Mediation. PANDI (Pengelola Nama Domain Internet Indonesia) 

as one of the parties that utilize the online dispute resolution has policies which 

established under existing international regulations, but the ODR has been 

applied in some cases and resulted binding decisions  to the parties. 

The method that used in this writing is the juridical empiric method, where the 

juridical method used in the analysis of international and national regulations. 

The empirical method used in an interview method conducted with several 

panelists and PANDI staff. Data have been obtained processed then analyzed 

using decriptive qualitative analysis. 

The results and discussion of this study show comparison of the Online Dispute 

Resolution in international domain name dispute represented by WIPO 

Arbitration and Mediation and PANDI which both use UDRP and The Rules as 

the legal basis. PANDI already has a national policy called “Policy” which 

contains 8 policies on domain names, including domain name dispute resolution 

policy. PANDI uses Online Dispute Resolution to create final and binding 

decisions, but PANDI remains under the court of the Republic of Indonesia, so the 

parties may submit an appeal  to the court of the Republic of Indonesia.  

Keywords: Online Dispute Resolution, Domain Names, Dispute Settlement.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Teknologi  informasi  (TI)  turut  berkembang  sejalan  dengan 

perkembangan  peradaban   manusia.   Perkembangan   teknologi   informasi   

meliputi   perkembangan   infrastruktur  TI,  seperti  hardware,  software,  

teknologi  penyimpanan  data  (storage) dan  teknologi  komunikasi.
1
 Pada 

satu sisi, perkembangan dunia IPTEK yang demikian mengagumkan itu 

memang telah membawa manfaat yang luar biasa bagi kemajuan peradaban 

umat manusia. 

 

Berawal pada tahun 1957, melalui Advanced Research Projects Agency 

(ARPA), Amerika Serikat bertekad mengembangkan jaringan komunikasi 

terintegrasi yang saling menghubungkan komunitas sains dan keperluan 

militer. Hal ini dilatarbelakangi oleh terjadinya perang dingin antara Amerika 

Serikat dengan Uni Soviet (tahun 1957 Soviet meluncurkan sputnik). Seiring 

berkembangnya zaman, perkembangan teknologi internet besar dan pertama 

adalah penemuan terpenting ARPA yaitu packet swicthing
2
 pada tahun 1960. 

Perkembangan besar internet kedua yang dicatat pada sejarah internet adalah 

                                                           
1
Laudon, K.C. dan Jane P. Laudon. (2004). Management Information Systems. 8

th
 edition. New 

Jersey:  Prentice- Hall, Inc; hlm. 174. Diakses dalam artikel Naniek Noviari. (2013). Pengaruh 

Teknologi Informasi Terhadap Perkembangan Akuntansi. Denpasar: FE Udayana; hlm. 1.  
2
Packet switching adalah pengiriman pesan yang dapat dipecah dalam paket-paket kecil yang 

masing-masing paketnya dapat melalui berbagai alternatif jalur jika salah satu jalur rusak untuk 

mencapai tujuan yang telah ditentukan. Packet switching digunakan secara menyeluruh sebagai 

metode komunikasinya menggantikan circuit switching yang digunakan pada sambungan telepon 

publik. 
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pengembangan lapisan protokol jaringan yang terkenal karena paling banyak 

digunakan sekarang yaitu TCP/IP (Transmission Control Protocol/ Internet 

Protocol).
3
 Perkembangan besar internet ketiga adalah terbangunnya aplikasi 

World Wide Web
 4

 pada tahun 1990 oleh Tim Berners-Lee.
5
  

 

Perkembangan teknologi internet yang terjadi mempengaruhi serta 

mengubah kebudayaan yang ada termasuk mempengaruhi cara penyelesaian 

sengketa pada umumnya, karena penyelesaian sengketa secara konvensional 

dianggap tidak mencukupi bagi kebutuhan masyarakat Internasional. 

Keberadaan lembaga atau mekanisme penyelesaian sengketa pada umumnya 

ditujukan untuk suatu maksud memberi cara bagaimana sebaiknya suatu 

sengketa diselesaikan secara damai. Menurut Huala Adolf, penyelesaian 

sengketa internasional dibagi menjadi dua bagian, yaitu penyelesaian sengketa 

secara damai dan penyelesaian sengketa secara perang (militer). Di dalam 

bukunya, Huala Adolf menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa secara 

damai terbagi menjadi dua, yaitu penyelesaian secara hukum yang meliputi 

arbitrase dan pengadilan dan penyelesaian secara diplomatik yang meliputi 

negosiasi, pencarian fakta, jasa baik, mediasi dan konsiliasi.
6
 Melalui 

pernyataan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa penyelesaian sengketa 

                                                           
3
Protokol adalah suatu kumpulan aturan untuk berhubungan antarjaringan. Protokol ini 

dikembangkan oleh Robert Kahn dan Vinton Cerf pada tahun 1974. Dengan protokol yang standar 

dan disepakati secara luas, maka jaringan lokal yang tersebar di berbagai tempat dapat saling 

terhubung membentuk jaringan raksasa bahkan sekarang ini menjangkau seluruh dunia. Jaringan 

dengan menggunakan protokol internet inilah yang sering disebut sebagai jaringan internet.  
4
Aplikasi World Wide Web (WWW) ini menjadi konten yang dinanti semua pengguna internet. 

WWW membuat semua pengguna dapat saling berbagi bermacam-macam aplikasi dan konten, 

serta saling mengaitkan materi-materi yang tersebar di internet. Sejak saat itu pertumbuhan 

pengguna internet meroket.  
5
Ricfandi Tovan Gustino. (2011). Internet. Bogor: Institut Pertanian Bogor. Terdapat pada 

http://tovan46.blogstudent.mb.ipb.ac.id/files/2011/06/RICFANDI-R-46-sejarah-perkembangan-

internet1.pdf, diakses pada 10 Agustus 2017. 
6
Huala Adolf. (2014), Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional. Jakarta: Sinar Grafika; hlm. 

26. 

http://tovan46.blogstudent.mb.ipb.ac.id/files/2011/06/RICFANDI-R-46-sejarah-perkembangan-internet1.pdf
http://tovan46.blogstudent.mb.ipb.ac.id/files/2011/06/RICFANDI-R-46-sejarah-perkembangan-internet1.pdf
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dapat diselesaikan melalui mekanisme litigasi (pengadilan) maupun non-

litigasi atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan (Alternatif Penyelesaian 

Sengketa (ADR)).  

 

Abdul Halim Barkatullah dalam jurnalnya, memberikan pernyataan bahwa 

bentuk-bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) dapat dibagi dalam 

alternative to ajudikasi yang terdiri atas negosiasi dan mediasi dan alternative 

to litigasi yang terdiri atas negosiasi, mediasi dan arbitrase.
7
 Menurut Dewi 

Tuti Muryati dan B. Rini Heryanti dalam jurnalnya, arbitrase dipersepsikan 

oleh pembuat undang-undang seolah-olah bukan termasuk Alternatif 

Penyelesaian Sengketa, padahal sebenarnya arbitrase juga termasuk Alternatif 

Penyelesaian Sengketa.
8
 Undang - Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang 

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1 butir 10 menyebutkan 

bahwa alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa 

atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni 

penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, 

konsiliasi, atau penilaian ahli.  

 

Jika kita tinjau kembali cara penyelesaian sengketa terdahulu, maka 

penyelesaian suatu sengketa pada umumnya hanya dapat diselesaikan melalui 

cara penyelesaian tatap muka (face to face). Dalam perkembangannya, subjek 

Internasional membutuhkan cara penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, 

                                                           
7
Abdul Hakim Barkatullah. (2010). Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam 

Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektrionik Internasional Menurut UU No. 11 Tahun 2008. 

Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 19 No.1; hlm.57. 
8
Dewi Tuti Muryati dan B. Rini Heryanti. (2011). Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian 

Sengketa Nonlitigasi Di Bidang Perdagangan. Jurnal Hukum, Vol. 13 No. 1. Universitas Sebelas 

Maret; hlm.50.   
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biaya ringan dan menghemat waktu, yaitu cara penyelesaian sengketa yang 

tidak mengharuskan para pihak untuk pergi ke yurisdiksi negara lain, dengan 

kata lain secara penyelesaian sengketa secara online atau lebih sering disebut 

Online Dispute Resolution (ODR). I Made Widnyana dalam bukunya 

memberikan pernyataan bahwa pada dasarnya, Online Dispute Resolution 

sama seperti penyelesaian sengketa konvensional lainnya, perbedaannya 

terletak pada medianya yang menggunakan media internet (International 

Network). Menurut I Made Widnyana, Online Dispute Resolution termasuk ke 

dalam kategori ADR, di mana ADR memiliki 3 (tiga) tipe penyelesaian 

sengketa, yaitu negosiasi, mediasi dan arbitrase.
9
  

 

Baru-baru ini ODR kerap digunakan dalam lingkup nasional dan 

Internasional untuk sengketa domain name (“nama domain”). Domain name 

berasal dari bahasa inggris yang dapat diartikan menjadi “nama domain” atau 

nama suatu wilayah yang menjadi alamat dalam dunia internet. Sengketa 

“nama domain” di Indonesia belum terlalu dikenal, namun Indonesia pada saat 

ini sudah memiliki lembaga khusus yang bertugas menangani sengketa “nama 

domain” yang dikenal dengan Pengelola Nama Domain Internet Indonesia 

yang selanjutnya disebut PANDI. Salah satu sengketa “nama domain” di 

Indonesia yang diselesaikan oleh PANDI yaitu sengketa antara Netflix, Inc v. 

Yulian Hariyanto. Sengketa tersebut diselesaikan melalui ODR dengan cara 

mengirimkan berkas keberatan, lampiran serta notifikasi administratif kepada 

PANDI. Selain itu, para pihak juga melakukan tawaran mediasi serta 

                                                           
9
I Made Widnyana. (2014). Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase. Jakarta: PT. Fikahati 

Aneska; hlm.47. Terdapat dalam http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt593793b7764b1 

/penyelesaian-sengketa-secara-online-di-indonesia-oleh--kania-rahma-nureda, diakses pada 10 

Agustus 2017. 

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt593793b7764b1%20/penyelesaian-sengketa-secara-online-di-indonesia-oleh--kania-rahma-nureda
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt593793b7764b1%20/penyelesaian-sengketa-secara-online-di-indonesia-oleh--kania-rahma-nureda
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tanggapan melalui e-mail yang pada akhirnya sengketa ini dimenangkan oleh 

pemohon dengan putusan panelis bahwa “nama domain” Netflix.id dialikan ke 

pemohon.  

 

Selain kasus di atas, WIPO sebagai organisasi HAKI internasional 

memanfaatkan penyelesaian sengketa melalui jalur online. Salah satu contoh 

kasus yang ditangani oleh WIPO yaitu kasus antara Nexcess.net, LLC v. Md. 

Asaduzzaman. Latar belakang adanya kasus ini dikarenakan pihak pemohon 

yaitu Nexcess.net mengalami kerugian setelah adanya pelanggaran hak merek 

yang dilakukan oleh Md. Asaduzzaman. Pelanggaran yang dilakukan oleh 

termohon merupakan pembuatan merek website / domain name yang hampir 

mirip dengan Nexcess.net yaitu nexcesshot.com. Akan tetapi, kedua merek 

tersebut sama-sama telah terdaftar di WIPO dengan nomor registrasi yang sah. 

Sengketa ini dilakukan secara online dikarenakan kedua pihak yang berbeda 

domisili. Sistem online yang digunakan dalam sengketa ini dapat kita lihat 

dari sistem permintaan verifikasi secara online serta sistem pengiriman bukti 

yang juga secara online (dikirimkan melalui e-mail). Keputusan yang didapat 

dari sengketa ini yaitu penghapusan merek  nexcesshot.com dikarenakan 

melakukan tindakan penipuan yang mengatas-namakan nexcess.net yang 

menimbulkan kerugian bagi pihak pemohon.
10

 

 

Online Dispute Resolution (ODR) adalah cabang penyelesaian sengketa 

yang menggunakan fasilitas teknologi untuk memberikan penyelesaian 

terhadap sengketa antara para pihak. ODR dalam hal ini menggunakan 

                                                           
10

Nexcess.net, LLC v. Md. Asaduzzaman Case No. D2017-0003. Terdapat dalam 

http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/text/2017/d2017-0003.html, diakses pada 1 

Agustus 2017.  

http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/text/2017/d2017-0003.html
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negosiasi, mediasi atau arbitrase ataupun kombinasi di antara ketiganya. 

Dalam hal ini, ODR dikategorikan sebagai bagian dari Alternative Dispute 

Resolution (ADR). Perbedaannya terletak di mana ODR mengubah pandangan 

tradisional menjadi penggunaan teknik yang inovatif dan teknologi online 

pada prosesnya.
11

 Ide dari diadakannya ODR ini dapat ditelusuri ketika 

terdapat transaksi dan interaksi yang dilakukan secara online yang kemudian 

memicu terjadinya sengketa (dispute) terhadap transaksi tersebut.
12

  

 

ODR biasanya digunakan untuk menyelesaikan sengketa merek. Merek 

yang dimaksud bukanlah suatu merek barang dagang, namun merek yang 

dimaksud adalah web address atau domain. Nama domain adalah nama unik 

yang mewakili suatu organisasi di mana nama itu akan digunakan oleh 

pemakai internet untuk menghubungkan kepada organisasi tersebut.
13

 

Menurut 

Muhammad Tanzir Wilson, “nama domain” merupakan kode unik dalam 

jaringan internet. Agar sebuah situs web bisa diakses dengan mudah oleh 

pengguna lainnya. Nama domain mirip dengan sebuah nama jalan di dunia 

nyata, yang berfungsi untuk menghubungkan ke suatu tujuan dan lokasi dari 

pemilik “nama domain” tersebut.
14

  

 

                                                           
11

Felikas Petrauskas dan Egle Kbartiene. (2011). Online Dispute Resolution in Consumer 

Disputes. Mykolas Romeris Universitty: Jurisprudencia; hlm.2. Terdapat dalam Gagah Satria 

Utama. (n.d). Online Dispute Resolution: A Revolution In Modern Law Practice. Business Law 

Review. Vol 3; hlm. 2.  
12

Adel Chandra. (2014). Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik Melalui Online Dispute 

Resolution (ODR) Kaitan Dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik No.11 Tahun 2008. 

Jurnal Ilmu Komputer. Jakarta: Universitas Esa Unggul; hlm.82. 
13

Wahyu Hidayat. (2000). Kamus Teknologi Komputer: Komputer-Internet. Surabaya: Sarana 

ilmu; hlm.125. Terdapat dalam Jordan Sebastian Meliala. (n.d). Perlindungan Nama Domain Dari 

Tindakan Pendaftaran Nama Domain Dengan Itikad Buruk Berdasarkan Hukum Positif Indonesia 

dan Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy. Malang: Universitas Brawijaya; hlm.2. 
14

Wang Faye Fangfei. (2006). Domain Names Management and Legal Protection International 

Journal of Information Management. UK; hlm.116. 
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Menurut Ahmad M. Ramli, “nama domain” memiliki keterkaitan yang 

sangat erat dengan merek, tetapi perlu ditegaskan bahwa “nama domain” tidak 

identik dengan merek karena meskipun keduanya sama-sama merupakan jati 

diri suatu produk barang dan jasa, atau suatu nama perusahaan atau badan 

hukum lainnya,

 

tetapi memiliki sistem dan syarat- syarat pendaftaran serta 

pengakuan eksistensinya secara berbeda.
15

  

 

Domain ini dapat juga disebut sebagai sistem yang digunakan untuk 

pencarian nama komputer (name resolution) di jaringan yang menggunakan IP 

atau alamat internet atau ataupun biasa digunakan pada aplikasi yang 

terhubung ke internet seperti web browser atau e-mail.
16

 Hingga saat ini, 

Domain yang dikenal di dunia Internasional terbagi menjadi dua, yaitu gTLD 

(Generic Top Level Domain) yang sebagian besar dimiliki oleh badan hukum 

negara-negara dan ccTLD (Country Code Top-Level Domains) yang sebagian 

besar dimiliki oleh negara-negara.
17

  

 

Nama domain yang menjadi identitas atas sebuah server di dunia internet, 

harus terdaftar secara sah sesuai dengan peraturan yang ada. Pengalokasian 

“nama domain” internasional berada dalam otoritas Internet Coorporation for 

Assigned Names annd Numbers (ICANN), sebuah institusi nirlaba yang 

                                                           
15

Ahmad M.Ramli. (2006). Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia. Bandung: 

PT.Refika aditama; hlm.110. Terdapat dalam Jordan Sebastian Meliala. (n.d). Perlindungan Nama 

Domain Dari Tindakan Pendaftaran Nama Domain Dengan Itikad Buruk Berdasarkan Hukum 

Positif Indonesia dan Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy. Malang: Universitas 

Brawijaya; hlm.3.  
16

Diding Ardiantoro. (2003). Pengantar DNS (Domain Name System). Terdapat dalam 

http://www.unhas.ac.id/tahir/BAHAN-KULIAH/TEK.%20JARINGAN%20KOMPUTER%20-

%20TE/jaringan-dan-sekuriti/diding-dns.pdf, diakses pada 11 Mei 2017; hlm.1. 
17

Ibid. 

http://www.unhas.ac.id/tahir/BAHAN-KULIAH/TEK.%20JARINGAN%20KOMPUTER%20-%20TE/jaringan-dan-sekuriti/diding-dns.pdf
http://www.unhas.ac.id/tahir/BAHAN-KULIAH/TEK.%20JARINGAN%20KOMPUTER%20-%20TE/jaringan-dan-sekuriti/diding-dns.pdf
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berkedudukan di California, Amerika Serikat.
18

 Menurut David Nelmark, 

lembaga ini mendapatkan hak monopoli seluruh sistem pengelolaan dan 

pendaftaran “nama domain” melalui kontrak dengan otoritas perdagangan AS 

(U.S. Department of Commerce).
19

 ICANN dalam menjalankan fungsinya 

memiliki ketentuan tersendiri yang di jadikan sebagai perjanjian pembelian 

“nama domain” antara Registrar
20

 dan Registrant
21

. Ketentuan ICANN 

dikenal sebagai Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) 

yang merupakan kaidah substantif
22

 dan ajektif
23

 yang digunakan oleh 

berbagai pihak dalam menangani masalah sengketa kepemilikan “nama 

domain” dalam bentuk pengadilan siber (cyber court).
24

 ICANN memiliki tiga 

elemen penting yang menjadi kategori sebuah sengketa “nama domain” dapat 

dikatakan sebuah sengketa “nama domain”, yaitu:
25

 

1. Nama domain identik atau mirip dengan merek dagang atau merek layanan 

lain yang mengakibatkan kebingungan. 

2. Seseorang tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah sehubungan 

dengan “nama domain”. 

3. Nama domain yang telah didaftarkan lalu terdapat seseorang yang 

menggunakannya dengan iktikad buruk. 

                                                           
18

 Patricia L. Bellia. (2011). Cyberlaw Problems of Policy and Jurisprudence in the Information 

Age. West, St. Paul-MN; hlm.266. 
19

David Nelmark. (2004). Virtual Property: The Challenges of Regulating Intangible, 

Exclusionary Property Interest such as Domain Names. Northwestern Journal of Technology and 

Intellectual Property, Vol. 3 Issue 1; hlm.21.  
20

Registrar adalah organisasi terakreditasi yang menjual “nama domain” kepada publik.  
21

Registrant adalah pendaftar atau orang atau perusahaan yang mendaftarkan “nama domain”.  
22

Kaidah Subtantif adalah patokan atau ukuran tertulis sebagai pedoman yang mengatur hak dan 

kewajiban sehingga tunduk pada suatu peraturan tertentu (UDRP). 
23

Kaidah Ajektif adalah patokan atau ukuran yang memberi petunjuk dengan jelas tentang 

bagaimana kaidah-kaidah subtantif ditegakkan (The Rules). 
24

Jordan Sebastian Meliala. (n.d). Perlindungan Nama Domain Dari Tindakan Pendaftaran Nama 

Domain Dengan Itikad Buruk Berdasarkan Hukum Positif Indonesia dan Uniform Domain Name 

Dispute Resolution Policy. Malang: Universitas Brawijaya; hlm.8.  
25

ICANN. Uniform Domain-Name Dispute Resolution Policy: Article 4 Paragraph A.  
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Di Indonesia, terbentuklah PANDI pada tanggal 29 Desember 2006 

sebagai organisasi nirlaba yang secara khusus diberikan wewenang untuk 

mengelola “nama domain” internet Indonesia yang ditugaskan oleh Menteri 

Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) Republik Indonesia dengan Surat 

Keputusan No. 806 tahun 2014 tentang Penetapan Perkumpulan Pengelola 

Nama Domain Internet Indonesia Sebagai Registri Nama Domain Tingkat 

Tinggi Indonesia. PANDI memiliki beberapa landasan hukum nasional yaitu, 

Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik yang telah diperbaharui oleh Undang-undang Nomor 19 Tahun 

2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah 

Nomor 82 Tahun 2012 tentang  Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik 

dan Peraturan Menteri Kominfo No. 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan 

Nama Domain.
26

 Berdirinya organisasi ini tidak semata-mata hanya 

berlandaskan hukum nasional saja, namun di balik berdirinya PANDI terdapat 

UDRP (Uniform Domain-Name Dispute Resolution Policy) yang dijadikan 

sebagai salah satu landasan hukum internasional dan diprakarsai oleh ICANN. 

Tujuan utama dibentuknya ICANN dan PANDI ialah menjadi sebuah pihak 

ketiga yang dapat menangani sengketa “nama domain” baik di dalam negeri 

maupun antar negara. Berdasarkan ulasan yang telah dipaparkan di atas, maka 

penulis tertarik untuk membahas Penerapan Online Dispute Resolution (ODR) 

dalam Penyelesaian Sengketa Nama Domain Internasional. 

 

 

 

 

                                                           
26

About Pandi. Terdapat pada https://pandi.id/en/profile/about-pandi/, diakses pada 1 Juni 2017. 

https://pandi.id/en/profile/about-pandi/
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok 

permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah mekanisme Online Dispute Resolution melalui 

UNCITRAL, European Commission dan WIPO Arbitration and 

Mediation? 

2. Bagaimanakah penerapan Online Dispute Resolution terhadap sengketa 

“nama domain” di Indonesia? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang akan menjadi tujuan 

utama penelitian ini adalah : 

1) Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme Online Dispute 

Resolution melalui UNICTRAL, European Commission dan WIPO 

Arbitration and Mediation? 

2) Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Online Dispute 

Resolution terhadap sengketa “nama domain” di Indonesia.  

 

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini terdiri dari dua aspek yaitu: 

1) Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran, pengetahuan dan wawasan dari penulis kepada pembaca 

pada umumnya, khususnya mengenai Mekanisme Online Dispute 
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Resolution UNCITRAl, European Commission dan WIPO Arbitration 

and Mediation, serta penerapan Online Dispute Resolution terhadap 

sengketa “nama domain” di Indonesia. 

 

2) Manfaat Praktis  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi 

masyarakat pada umunya, khususnya bagi para akademisi dalam 

mengembangkan ilmu hukum internasional yang kemudian dapat 

digunakan sebagai data sekunder  dalam melakukan penelitian lebih 

lanjut terkait dengan mekanisme Online Dispute Resolution 

UNCITRAL, European Commission dan WIPO Arbitration and 

Mediation, serta penerapan Online Dispute Resolution terhadap 

sengketa “nama domain” di Indonesia. Hasil dari penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi rujukan bagi setiap negara yang mungkin 

memiliki sengketa “nama domain” yang ingin diselesaikan melalui 

Online Dispute Resolution. 

 

D. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian di bidang hukum internasional 

yang akan memasukkan ketentuan internasional, meliputi Uniform Domain-

Name Dispute Resolution Policy (UDRP), ICANN (The Policy 1999 dan The 

Rule 2009), UNCITRAL Technical Notes on Online Dispute Resolution dan 

European Union Regulations. Selain itu, penelitian ini juga akan meneliti 

peraturan perundang-undangan nasional yang dijadikan dasar hukum terkait 

dengan Online Dispute Resolution yaitu Kebijakan PANDI–DNP/2013–05 
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tentang Penyelesaian Perselisihan Nama Domain, Undang-undang No. 

11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diperbaharui  

menjadi Undang-undang No. 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik, Undang-ndang No. 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa serta Pasal 33 Piagam PBB.  

 

E. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan penulisan dan pengembangan penulisan skripsi ini, 

maka diperlukan kerangka penulisan yang sistematis. Sistematika penulisan 

skripsi ini terdiri dari 5 Bab yang terorganisir ke dalam Bab demi Bab sebagai 

berikut: 

 

I. Pendahuluan 

Pada Bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, 

identifikasi masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat 

penelitian serta sistematika penulisan. Bab ini merupakan gambaran umum 

dari isi skripsi untuk memudahkan pembaca dalam mempelajari dan 

memahami isi skripsi. 

 

II. Tinjauan Pustaka 

Pada Bab ini akan dibahas mengenai pengertian umum mengenai 

pokok-pokok pembahasan skripsi, yang meliputi tinjauan umum mengenai 

“nama domain”, tinjauan umum Alternative Dispute Resolution, tinjauan 

umum Online Dispute Resolution, ICANN, WIPO Arbitration and 

Mediation, UNCITRAL, European Commission, PANDI, kebijakan 
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Penyelesaian Perselisihan Nama Domain, serta peraturan perundang-

undangan nasional.  

 

III. Metodologi Penelitian  

Pada Bab ini dibahas mengenai metode yang digunakan dalam 

penelitian skripsi ini, yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan 

masalah, data dan sumber data, prosedur pengumpulan data, prosedur 

pengolahan data dan analisis data. Bab ini juga berisikan pembentukan 

gambaran secara jelas tentang bagaimana penelitian ini akan dilakukan 

serta didukung dengan metode penelitian ilmiah. 

 

IV. Hasil Penelitian dan Analisis Data 

Pada Bab ini akan dipaparkan mengenai hasil penelitian dan uraian 

dari pembahasannya. Pada awal paragraf, akan dipaparkan mengenai 

pemecahan masalah yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan 

skripsi ini yaitu Mekanisme Online Dispute Resolution melalui 

UNCITRAL, WIPO, European Commission serta Penerapan Online 

Dispute Resolution terhadap sengketa “nama domain” di Indonesia. 

 

V. Penutup 

Pada Bab ini diuraikan mengenai penutup yang terdiri dari kesimpulan 

dan saran. Bagian ini menjelaskan kesimpulan yang merupakan inti dari 

keseluruhan uraian yang dibuat setelah permasalahan selesai dibahas 

secara menyeluruh. Setelah itu, dibuatlah saran berdasarkan kesimpulan 

yang telah dibuat yang berguna sebagai masukan dari apa yang telah 

diteliti dalam skripsi ini.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Nama Domain (Domain Name) 

Nama domain (Domain Name/URL – Uniform Resource Locator) adalah 

alamat unik di dunia internet yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah 

website, atau dengan kata lain domain name adalah alamat yang digunakan 

untuk menemukan sebuah website pada dunia internet. Contoh : 

http://www.baliorange.net, http://www.detik.com. “nama domain” 

diperjualbelikan secara bebas di internet dengan status sewa tahunan. Nama 

Domain sendiri mempunyai identifikasi ekstensi/akhiran sesuai dengan 

kepentingan dan lokasi keberadaan website tersebut. Contoh “nama domain” 

berekstensi internasional adalah com (Komersial), net (jaringan), org 

(organisasi), info (informasi), biz (bisnis), name (nama perorangan), dsb. 

Contoh “nama domain” ber-ekstensi lokasi Negara Indonesia adalah co.id 

(untuk “nama domain” website perusahaan), ac.id (“nama domain” website 

pendidikan), go.id (“nama domain” website instansi pemerintah), or.id (“nama 

domain” website organisasi) dsb.
27

  

 

Sebagai sistem penamaan yang berupa alamat di internet, “nama domain” 

pada perkembangannya menjadi identitas di dunia maya yang terkait erat 

dengan dunia nyata khususnya pada bidang pemasaran. Kebanyakan 

                                                           
27

Terdapat dalam http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/444/jbptunikompp-gdl-achmadsanu-22177-

10-babii.pdf, diakses pada 10 Oktober 2017. 

http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/444/jbptunikompp-gdl-achmadsanu-22177-10-babii.pdf
http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/444/jbptunikompp-gdl-achmadsanu-22177-10-babii.pdf
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perusahaan mendaftarkan “nama domain” mereka sebagai website yang 

dimanfaatkan untuk membuka jaringan Internasional. Menurut Ahmad Ramli, 

penamaan “nama domain” sendiri bersifat standar dan hirearkis melalui sistem 

penamaan yang terhubung di seluruh dunia dengan “nama domain” Name 

Sistem (DNS) yang memberikan identitas atas sebuah server di internet.
28

 

Pada prakteknya, pendaftaran “nama domain” memakai prinsip “First come 

first serve” yang artinya pendaftar pertama adalah pemilik domain.  

 

Prinsip tersebut memberi peluang bagi siapa saja yang akan mendaftarkan 

“nama domain” sebagai website yang akan dimanfaatkannya, walaupun itu 

bukan namanya/nama perusahaannya. Hal ini menjadi permasalahan ketika 

ada pihak dengan iktikad buruk mendaftarkan domain orang lain untuk 

mencari keuntungan diri sendiri. Oleh karena itu harus ada prinsip lain yang 

berdampingan dengan prinsip “first come first serve” atau yang oleh UU ITE 

dikenal dengan istilah “pendaftar pertama”, yakni prinsip “iktikad baik”, 

“tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat” dan “tidak melanggar 

hak orang lain”.
29

 Keempat prinsip yang berdampingan ini menjadi prevensi 

bagi terjadinya delik. Web Address yang terdaftar 99% terdiri dari suatu merek 

kepunyaan individu ataupun suatu badan tertentu yang memiliki prinsip moral 

dan ekonomi. Prinsip moral ini terdapat pada merek yang menjadi suatu karya 

cipta seseorang yang harus dihormati. Prinsip ekonomi terdapat pada merek 

bersifat komersil yang dapat memberikan suatu keuntungan. Pelanggaran dari 

kedua prinsip tersebut, yang menjadi akar timbulnya suatu sengketa “nama 

                                                           
28

M.Ahmad Ramli, (2006). Cyber Law dan HAKI. Cet.2. Bandung: Refika Aditama; hlm.10   
29

Setia Dharma. (2014). Perlindungan Merek Terdaftar Dari Kejahatan Dunia Maya Melalui 

Pembatasan Pendaftaran Nama Domain. Jurnal Cita Hukum. Vol. 1 No. 2. Jakarta Selatan: 

Kantor Konsultan HKI Setiadarma & Rekan; hlm. 199-200.   
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domain” disamping pelanggaran pada 4 prinsip yang telah disebutkan 

sebelumnya.  

 

Menurut Organization for Economic Coorporation and Development 

(OECD) terbentuknya HAKI memainkan peran penting dalam penciptaan, 

diseminasi dan penggunaan pengetahuan baru untuk inovasi lebih lanjut. 

Perubahan dasar inovasi, pasar globalisasi dan rantai nilai produksi, serta 

munculnya pemain baru mengubah cara pelaku pasar menggunakan HAKI 

dan mengubah pembuat kebijakan memahami hak dan peran mereka. Konteks 

dimana HAKI saat ini digunakan, sangat berbeda dengan tujuan awal 

terbentuknya prinsip HAKI. Saat ini sistem HAKI sedang mengalami 

perubahan yang terjadi terus menerus, karena HAKI berusaha 

mengoptimalkan keseimbangan antara keuntungan pribadi dan social untuk 

berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
30

 

Begitu pula dengan web address, web address yang termasuk kedalam rezim 

hak merek (hak merek sebagai salah satu dari HAKI), banyak digunakan 

diluar dari penggunaan yang seharusnya, sehingga menimbulkan adanya 

kerugian bagi satu pihak dan menguntungkan bagi pihak yang tidak 

seharusnya diuntungkan.  

 

Menurut ICANN sebagai organisasi yang mengelola “nama domain” 

dunia, terdapat tiga elemen penting yang menjadi kategori sebuah sengketa 

“nama domain” dapat dikatakan sebuah sengketa “nama domain”, yaitu:
31

 

                                                           
30

OECD. “Intellectual Property (IP) Statistics and Analysis”. Terdapat dalam http://www.oecd.org 

/sti/intellectual-property-statistics-and-analysis.htm, diakses pada 28 Januari 2018. 
31

ICANN. Uniform Domain-Name Dispute Resolution Policy: Article 4 Paragraph A.  

http://www.oecd.org/sti/intellectual-property-statistics-and-analysis.htm
http://www.oecd.org/sti/intellectual-property-statistics-and-analysis.htm
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1. Nama domain identik atau mirip dengan merek dagang atau merek layanan 

lain yang mengakibatkan kebingungan. 

2. Seseorang tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah sehubungan 

dengan “nama domain”. 

3. Nama domain yang telah didaftarkan lalu terdapat seseorang yang 

menggunakannya dengan iktikad buruk. 

 

Sejauh ini, “nama domain” secara umum diatur oleh organisasi pusat yang 

didirikan oleh Amerika Serikat dan dikenal dengan ICANN atau Internet 

Coorporation for Assigned Names and Numbers. Meskipun seluruh “nama 

domain” diatur melalui ICANN, beberapa negara memiliki organisasi 

tersendiri untuk mengatur “nama domain” seperti The Australian Domain 

Name Administrator (.AuDA), Singapore Network Information Centre 

(SGNIC), Malaysia Registrar of My Domain (MyNIC), Pengelola Nama 

Domain Internet Indonesia (PANDI).
32

 Keempat organisasi yang 

berkonsentrasi dalam “nama domain” di negaranya masing-masing juga 

memiliki sebuah lembaga yang khusus menangani sengketa “nama domain” 

dan memiliki aturan sendiri seperti .au Dispute Resolution Policy (auDRP), 

Singapore Domain Name Dispute Resolution Policy (SDRP; Singapore 

Domain Dispute Policy), Domain Name Dispute Resolution Policy (MyDRP),  

Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain.
33

 Akan tetapi, dari 

seluruh lembaga yang tertera diatas, penulis akan menjelaskan lebih lanjut 

mengenai ICANN dan PANDI. 

                                                           
32

Helni Mutarsih Jumhur. (2014). Perbandingan Bentuk Kelembagaan Pengelola Nama Domain di 

Indonesia dengan Lembaga Pengelola Nama Domain di Beberapa Negara. Jurnal Ilmu Hukum. 

Vol. 1 No. 3. Bandung: Universitas Padjadjaran; pp. 482-495. 
33

Ibid.   
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1. Internet Coorporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) 

Nama domain menjadi entitas bisnis yang memiliki nilai bisnis tinggi 

karena kepemilikan “nama domain” harus melalui proses pendaftaran ke 

lembaga yang ditunjuk sebagai lembaga internasional pengatur “nama 

domain” yaitu Internet Corporation for Assigned Names and Numbers 

(ICANN).
34

 ICANN adalah organisasi nirlaba yang didirikan  pada 18 

September 1998 dan resmi berbadan hukum pada 30 September 1998 yang 

berkantor pusat di Marina Del Rey, Carlifornia bertujuan untuk 

mengawasi beberapa tugas yang terkait dengan internet yang sebelumnya 

dilakukan langsung oleh beberapa organisasi lain, yaitu Internet Assigned 

Numbers Authority (IANA) dan sebagai organisasi yang berwenang 

membuat nama dan nomor alamat internet (IP-Address), dan 

pengenalan top-level domain generik baru (TLDs).  

 

IANA adalah singkatan dari Internet Assigned Numbers Authority 

yaitu sebuah organisasi yang didanai oleh pemerintah Amerika Serikat 

(USA) bertugas untuk mengurusi masalah penetapan parameter protokol 

internet, seperti ruang alamat IP (internet protocol)
35

 dan Domain Name 

System (DNS)
36

. IANA juga memiliki otoritas untuk menunjuk organisasi 

lainnya untuk memberikan blok alamat IP spesifik kepada pelanggan dan 

untuk meregistrasikan “nama domain”. IANA juga bertindak sebagai 

                                                           
34

David Lindsay. (2007). International Domain Name Law, ICANN and The UDRP. Oxford and 

Portland Oregon; hlm.47. 
35

Internet Protocol Address merupakan singkatan dari IP address. Pengertian IP address adalah 

suatu identitas numerik yang dilabelkan kepada suatu alat seperti komputer, router atau printer 

yang terdapat dalam suatu jaringan komputer yang menggunakan internet protocol sebagai sarana 

komunikasi. Contoh: IP Address 25.20.5.31 
36

Domain name adalah alamat di internet, biasanya diawali dengan www dan diakhiri dengan 

ekstensi seperti .com .net .org dan sebagainya. 

   

https://id.wikipedia.org/wiki/IANA
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otoritas tertinggi untuk mengatur root DNS (akar dari sistem penamaan 

domain) yang mengatur basis data pusat informasi DNS, yang tentunya 

menetapkan alamat IP untuk sistem-sistem otonom di dalam jaringan 

Internet. IANA beroperasi di bawah naungan Internet Society (ISOC). 

IANA juga dianggap sebagai bagian dari Internet Architecture Board 

(IAB). IANA memberikan tanggung jawab dalam mengatur pengaturan 

ruang alamat IP dan DNS kepada badan yang bersifat regional, yakni 

Regional Internet Registries (RIR). Karena meningkatnya penggunaan 

internet, pada tahun 1998 otoritas IANA digantikan oleh sebuah organisasi 

baru yang bernama ICANN.  

 

ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) 

adalah lembaga utama pemerintahan internet global yang bertanggung 

jawab untuk mengelola infrastruktur internet inti (alamat IP, “nama 

domain”, dan root server). Meningkatnya minat terhadap ICANN 

diprakarsai  pertumbuhan yang cepat dari internet pada awal tahun 2000, 

sehingga ICANN menjadi  perhatian dari kalangan kebijakan global 

selama proses WSIS
37

 (2002-2005). Meski begitu ICANN bukan aktor 

utama di bidang tata kelola internet karena tidak mengatur semua 

aspek internet. ICANN hanya mengelola infrastruktur internet, tetapi tidak 

memiliki kewenangan langsung atas masalah tata kelola internet lainnya, 

seperti cybersecurity, kebijakan konten, perlindungan hak cipta, 

perlindungan privasi, pemeliharaan keanekaragaman budaya, atau 

                                                           
37

World Summit on Information Society (WSIS) adalah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang 

membahas masalah-masalah masyarakat berbasis informasi. Terdapat dalam 

https://inet.detik.com/cyberlife/d-440768/wsis-apaan-tuh, diakses pada 09 Agustus 2017.  

https://inet.detik.com/cyberlife/d-440768/wsis-apaan-tuh
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menjembatani kesenjangan digital.
38

 ICANN memiliki struktur organisasi 

sebagai berikut (1) Board Of Directors; (2) Supporting Organisations; (3) 

Advisory Committees; (3) External Advisory Mechanisms. ICANN 

memiliki struktur unik dengan badan-badan terpilih dan perwakilan yang 

telah dinominasikan, yaitu berbagai komite, dewan, konstituen dan 

organisasi yang mendukung.  

 

Hal ini menciptakan sebuah segitiga yang tidak biasa di mana dunia 

bisnis dan internet masyarakat (artinya industri swasta dan masyarakat 

sipil), sama-sama terwakili dalam pengambilan keputusan tertinggi, Board 

of Director. Pemerintah hanya mengambil kursi belakang dalam struktur 

ICANN, dengan fungsi penasihat terbatas dan tidak ada perwakilan di 

Board. Sederhananya, struktur ICANN berbentuk ”old triangle“ di mana 

pemerintah di atas, dengan industri swasta dan masyarakat sipil pada 

tingkat lebih rendah  menjadikan struktur tata kelola ICANN berbentuk 

segitiga terbalik.
39

 

 

ICANN menyediakan koordinasi (Domain Name System) DNS secara 

menyeluruh dengan menyimpulkan perjanjian dan mengakui registry atau 

pendaftar. ICANN juga menentukan harga borongan dari daftar (VeriSign) 

yang menyewakan “nama domain” ke pendaftar dan mengenakan 

persyaratan tertentu terhadap jasa yang ditawarkan oleh registry atau 

                                                           
38

ICANN Dan Tata Kelola Internet Global. (2016). Terdapat dalam 

Http://Aptika.Kominfo.Go.Id/Index.Php/Artikel/105-Icann-Dan-Tata-Kelola-Internet-Global, 

diakses pada 16 Mei 2017.  
39

Helni Mutiarsih Jumhur. (2014). Model Lembaga Pendaftaran Nama Domain Dikaitkan Dengan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Menuju Kepastian Hukum. Jurnal Konstitusi: Volume 11 

Nomor 3. Universitas Padjadjaran; hlm.564. 

http://aptika.kominfo.go.id/Index.Php/Artikel/105-Icann-Dan-Tata-Kelola-Internet-Global


 21 

pendaftar. Hal ini menjadikan ICANN berfungsi sebagai regulator 

ekonomi dan hukum dari industri domain untuk Top Level Domain (TLD).  

Setiap TLDs harus terdaftar secara resmi dilembaga ICANN yang 

merupakan lembaga yang memiliki otoritas untuk masalah domain name. 

Prinsip utama ICANN yaitu membantu menjaga stabilitas operasional 

internet, untuk mempromosikan kompetisi, untuk mencapai representasi 

yang luas dalam komunitas internet global dan untuk mengembangkan 

kebijakan yang tepat untuk misinya melalui bottom-up, proses berbasis 

konsensus.
40

 Sedangkan misi ICANN, yaitu: 

1) Mengkoordinasikan alokasi / penugasan pengidentifikasi internet yang 

unik (Nama, alamat, nomor protokol) 

2) Mengkoordinasikan operasi / evolusi DNS (stabilitas) 

3) Mengkoordinasikan pengembangan kebijakan (Cukup / tepat terkait) 

4) Mempromosikan nilai-nilai inti 

a. Stabilitas, delegasi, konsensus 

b. Persaingan, mekanisme pasar 

c. Keterbukaan, transparansi, keadilan, akuntabilitas 

d. Menghormati peran pemerintah 

 

Proses pengambilan keputusan dalam ICANN dipengaruhi oleh proses 

tata kelola seperti pada awalnya yang bersifat bottom-up (dari bawah ke 

atas), transparan, terbuka, dan inklusif. ICANN digambarkan sebagai 

badan koordinasi teknis untuk internet yang hanya berurusan dengan 

masalah teknis dan bukan aspek kebijakan publik dari internet. Akan 

                                                           
40

Ibid; hlm.563. 
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tetapi, dikotomi (pembagian antara dua hal yang saling bertentangan) 

antara manajemen teknis dan kebijakan sering menciptakan ketegangan 

dalam pengambilan keputusan di ICANN.
41

 ICANN memiliki sebuah 

kebijakan sendiri dalam setiap aturan yang harus diikuti oleh semua 

registrar. Kebijakan tersebut dikenal dengan Uniform Domain-Name 

Dispute-Resolution Policy atau UDRP. UDRP meresmikan cara di mana 

pemegang merek dagang, yang secara tradisional memiliki hak terbatas, 

diberikan hak global untuk kepemilikan kekayaan intelektual dalam “nama 

domain”.
42

 ICANN menetapkan bahwa semua pendaftar harus mengikuti 

Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy (UDRP). Berdasarkan 

kebijakan tersebut, sebagian besar jenis perselisihan “nama domain” 

berbasis merek dagang harus dipecahkan berdasarkan kesepakatan, 

tindakan pengadilan, atau arbitrase sebelum registrar akan membatalkan, 

menangguhkan atau mentransfer “nama domain”. Sengketa yang diduga 

timbul dari pendaftaran “nama domain” yang tidak wajar (misalnya, 

cybersquatting) dapat ditangani dengan mempercepat proses administrasi 

pemegang hak merek dagang yang dapat dimulai dengan mengajukan 

keluhan kepada penyedia layanan penyelesaian sengketa yang disetujui.
43

 

Untuk meminta polis (surat perjanjian), pemilik merek dagang harus: 

                                                           
41

ICANN Dan Tata Kelola Internet Global. (2016). Terdapat dalam   

Http://Aptika.Kominfo.Go.Id/Index.Php/Artikel/105-Icann-Dan-Tata-Kelola-Internet-Global, 

diakses pada 16 Mei 2017.  
42

Konstruksi Hukum Nama Domain: Sebuah Kepemilikan atau Lisensi. Terdapat dalam 

http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-teknologi/669-konstruksi-hukum-nama-domain-sebua 

h-kepemilikan-atau-lisensi.html, diakses pada 16 Mei 2017.  
43

Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy: General Information. Terdapat dalam  

Https://Www.Icann.Org/Resources/Pages/Help/Dndr/Udrp-En, diakses pada 16 Mei 2017.  

http://aptika.kominfo.go.id/Index.Php/Artikel/105-Icann-Dan-Tata-Kelola-Internet-Global
http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-teknologi/669-konstruksi-hukum-nama-domain-sebua%20h-kepemilikan-atau-lisensi.html
http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-teknologi/669-konstruksi-hukum-nama-domain-sebua%20h-kepemilikan-atau-lisensi.html
https://www.icann.org/resources/pages/help/dndr/udrp-en
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1) mengajukan keluhan di pengadilan dengan yurisdiksi yang tepat 

terhadap pemegang “nama domain” (atau bila diperlukan tindakan 

tidak langsung mengenai “nama domain”) atau  

2) dalam kasus-kasus pelecehan pendaftaran mengajukan keluhan ke 

penyedia layanan penyelesaian sengketa yang disetujui. 

 

2. Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah diperbaharui oleh UU Nomor 

19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan 

bahwa “nama domain” merupakan alamat seseorang atau badan usaha di 

internet yang dapat digunakan untuk akses informasi. Bentuk dari lembaga 

pendaftaran “nama domain” dapat berbentuk masyarakat atau badan 

hukum. Sementara itu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 

tentang Sistem dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa pengelola 

“nama domain” terdiri atas dua pihak: pertama, registry “nama domain” 

yang merupakan penyelenggara yang bertanggung jawab dalam 

pengelolaan, pengoperasian dan pemeliharaan; kedua, registrar “nama 

domain” orang, badan usaha dan masyarakat yang menyediakan 

pendaftaran “nama domain”. Registry “nama domain” wajib ditetapkan 

oleh menteri dan registrar “nama domain” selain oleh instansi wajib 

terdaftar pada menteri. Seluruh registry dan registrar “nama domain” 

memiliki beberapa kewajiban dalam mengelola “nama domain” yaitu: 

pertama, pengelolaan “nama domain” harus dijalankan dengan akuntabel 

dan pendaftaran “nama domain” harus dilaksanakan dengan asas 
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pendaftaran pertama. Sedangkan pengawasan pengelolaan “nama domain” 

dilakukan oleh menteri.
44

  

 

Menurut teori negara hukum, pengaturan “nama domain” harus sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku bahwa lembaga 

pengelolaan dan pendaftaran “nama domain” di Indonesia didirikan oleh 

pemerintah dan atau masyarakat dengan tujuan jika terjadi 

ketidakmampuan lembaga pengelola “nama domain” yang didirikan oleh 

masyarakat maka pemerintah dapat mengambil alih. Berdasarkan 

peraturan perundang-undangan, fungsi pemerintah dalam pengelolaan dan 

pendaftaran “nama domain” adalah memberikan perlindungan dan rasa 

aman kepada pengguna atau pemilik “nama domain” di Indonesia, 

sehingga pada tahun 1998 berdirilah lembaga nirlaba Pengelola Nama 

Domain Internet Indonesia (PANDI) dan pada tahun 2006 secara resmi 

dibentuk menjadi registry domain .id. Pada 29 Juni 2007, pemerintah 

melalui Departemen Komunikasi dan Informatika RI (DEPKOMINFO) 

secara resmi menyerahkan pengelolaan seluruh domain internet Indonesia 

kepada PANDI, selain go.id dan mil.id. Penyerahan pengelolaan domain 

.id ini dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Pengelolaan Domain .id 

No. BA-343/DJAT/MKOMINFO/6/2007 dari Dirjen Aptel ke PANDI. 

Saat ini PANDI mengelola secara penuh domain co.id, biz.id, my.id, 

                                                           
44

Helni Mu arsih Jumhur. (2014). Perbandingan Bentuk Kelembagaan Pengelola Nama Domain di 

Indonesia dengan Lembaga Pengelola Nama Domain di Beberapa Negara. Jurnal Ilmu Hukum. 

Vol. 1 No. 3. Bandung: Universitas Padjadjaran; hlm. 481. 
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web.id, or.id, sch.id, ac.id, dan net.id, serta membantu Pemerintah 

Republik Indonesia mengelola domain go.id dan mil.id.
45

  

 

PANDI merupakan organisasi nirlaba yang dibentuk pada 29 

Desember 2006 oleh Pemerintah Republik Indonesia bersama komunitas 

internet Indonesia. PANDI dibentuk untuk mengelola “nama domain” .id. 

secara profesional, akuntabel dan transparan sesuai dengan kaidah hukum 

Republik Indonesia. PANDI adalah badan hukum berbentuk perkumpulan, 

beranggotakan individu-individu yang berasal 

dari multistakeholder internet Indonesia. Keanggotaan PANDI 

mencerminkan keterwakilan dari Pemerintah Republik Indonesia, 

kalangan akademisi, dan kalangan pengusaha. Untuk menjalankan 

pengelolaan “nama domain” .id, setiap empat tahun sekali anggota PANDI 

memilih Dewan Eksekutif dalam sebuah Rapat Umum Anggota. Dewan 

Eksekutif kemudian memilih Ketua PANDI yang sekaligus menjabat 

sebagai Direktur Utama PANDI. Dewan Eksekutif juga menetapkan 

direktur lainnya dalam Dewan Direktur yang diusulkan oleh Direktur 

Utama. Dewan Direktur adalah tenaga profesional yang bekerja penuh 

waktu di PANDI. PANDI didukung staf-staf berkemampuan dan 

berdedikasi tinggi yang selalu mengembangkan diri mengikuti 

perkembangan teknologi dan perubahan dalam masyarakat pengguna 

internet di Indonesia maupun di dunia Internasional.
46

 

 

                                                           
45

Ibid; hlm. 482. 
46

Tentang PANDI. Terdapat dalam https://pandi.id/profil/tentang-pandi/, diakses pada 23 Juli 

2017. 

https://pandi.id/profil/tentang-pandi/
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Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi No. 23 

Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain, berdirinya PANDI 

sebagai registri memiliki dua tugas, yaitu:
47

  

1. PANDI sebagai registri: 

1) Merumuskan kebijakan di bidang pengelolaan “nama domain” 

tingkat tinggi Indonesia 

2) Menyiapkan, mengoperasikan dan memelihara infrastruktur yang 

dibutuhkan serta menyediakan sistem elektronik untuk pengelolaan 

“nama domain” tingkat tinggi Indonesia. 

3) Menyelenggarakan pendaftaran “nama domain” tingkat tinggi 

Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 

kepatutan yang berlaku dalam masyarakat dan prinsip kehati-

hatian. 

2. PANDI sebagai Registri terhadap registrar: 

1) Melaksanakan seleksi registrar “nama domain” 

2) Memberikan peringatan kepada registrar “nama domain” jika 

terindikasi melakukan pelanggaran 

3) Mencabut hak operasional registrar “nama domain” jika terbukti 

melakukan pelanggaran 

4) Melakukan pengawasan operasional dan teknis registrar “nama 

domain”. 

                                                           
47

Tugas PANDI. Terdapat dalam https://pandi.id/profil/tugas-pandi/, diakses pada 23 Juli 2017. 

https://pandi.id/profil/tugas-pandi/
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PANDI dalam mengelola “nama domain” memiliki visi yang kuat, 

yaitu Menjadi pengelola “nama domain” Internet Indonesia yang 

terpercaya, aman, stabil dan handal serta memiliki misi:
48

 

1. Memastikan sistem layanan registri dan domain name system 

beroperasi dengan baik, stabil, aman, dan terpercaya. 

2. Meningkatkan jumlah “nama domain” .id. 

3. Melibatkan partisipasi publik dan bekerja sama dengan pemerintah di 

dalam proses pembentukan kebijakan. 

4. Berperan aktif dalam komunitas global dan pembentukan kebijakan 

tata kelola internet global. 

5. Memfasilitasi penyelesaian perselisihan “nama domain” sesuai 

ketentuan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku. 

6. Berperan aktif dalam riset dan pengembangan teknologi yang terkait 

dengan internet. 

Dalam melaksanakan seluruh tugasnya, PANDI membuat kebijakan-

kebijakan yang bersumber dari beberapa peraturan perundang-undangan 

yaitu Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik yang telah diperbaharui menjadi Undang-undang No. 19 Tahun 

2016 tentang Perubahan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik; Peraturan pemerintah No. 82 Tahun 

2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; Peraturan 

Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No 23 Tahun 

                                                           
48

Visi dan Misi PANDI. Terdapat dalam https://pandi.id/profil/visi-dan-misi-pandi/, diakses pada 

23 Juli 2017.  

https://pandi.id/profil/visi-dan-misi-pandi/
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2013 tentang Pengelolaan Nama Domain; serta Peraturan Menteri 

Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No 5 Tahun 2015 

tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara. Selain 

bersumber dari peraturan perundang-undangan nasional, kebijakan-

kebijakan PANDI bersumber pada peraturan internasional yaitu UDRP 

atau Uniform Domain Name Dispute Resolution yang dibuat oleh ICANN. 

Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh PANDI terbagi menjadi 8 bagian, 

diantaranya:
49

 

1. Kebijakan Umum Nama Domain; 

2. Kebijakan Pendaftaran Nama Domain; 

3. Kebijakan Definisi Umum; 

4. Kebijakan Kode Praktek; 

5. Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain; 

6. Kebijakan Jaminan Registran; 

7. Kebijakan Perlindungan Data Pribadi dan 

8. Kebijakan Penanganan Keluhan. 

 

B. Alternative Dispute Resolution (ADR) Internasional 

Proses penyelesaian sengketa bertujuan untuk menyelesaikan dan 

memeriksa setiap konflik yang ada antara orang dan/atau kelompok untuk 

mempertahankan sebuah kerja sama. Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) 

adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan beberapa cara yang 

berbeda untuk menyelesaikan sengketa hukum. Alternatif metode 

penyelesaian sengketa semakin diakui di bidang hukum dan sektor komersial 
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Kebijakan PANDI. Terdapat dalam https://pandi.id/aturan/kebijakan/, diakses pada 23 Juli 2017.  
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baik di tingkat Nasional maupun Internasional. Berbagai metode yang 

beragam dapat membantu para pihak menyelesaikan sengketa mereka dengan 

cara mereka sendiri dengan murah dan cepat. Teknik alternatif penyelesaian 

sengketa dapat digunakan di hampir semua hal yang diperdebatkan, yang 

dapat dipecahkan, berdasarkan undang-undang maupun kesepakatan antara 

kedua belah pihak. 

 

Penyelesaian sengketa alternatif atau “ADR” sering digunakan untuk 

menggambarkan berbagai mekanisme penyelesaian perselisihan yang kurang 

dari proses pengadilan atau litigasi. Istilah ini dapat merujuk pada negosiasi 

penyelesaian yang difasilitasi, di mana pihak yang bersengketa didorong untuk 

bernegosiasi secara langsung satu sama lain sebelum melakukan proses 

hukum lainnya, yaitu melalui minitrials (alternatif penyelesaian sengketa) 

yang sangat mirip dengan proses pengadilan. Sistem ADR umumnya 

dikategorikan sebagai sistem negosiasi, konsiliasi/mediasi, atau arbitrasi.
50

 

Sistem negosiasi menciptakan struktur untuk mendorong dan memfasilitasi 

negosiasi langsung antara pihak-pihak yang bersengketa, tanpa campur tangan 

pihak ketiga. Sedangkan sistem mediasi dan konsiliasi sangat mirip di mana 

mereka memasukkan pihak ketiga di antara pihak yang bersengketa, baik 

untuk menengahi perselisihan tertentu atau untuk mendamaikan konflik 

mereka. Mediator dan konsiliator hanya dapat memfasilitasi komunikasi atau 

dapat membantu mengarahkan dan menyusun penyelesaian, namun mereka 

tidak memiliki wewenang untuk memutuskan atau memutuskan penyelesaian. 

Sedangkan dalam sistem arbitrasi, pihak ketiga atau arbitrator diberikan 
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wewenang untuk memutuskan bagaimana suatu perselisihan harus 

diselesaikan.
51

 

 

Keempat proses ADR yang telah disebutkan memiliki putusan yang 

bersifat mengikat maupun tidak mengikat. Proses negosiasi, mediasi, dan 

konsiliasi tidak mengikat, dan bergantung pada kemauan para pihak untuk 

mencapai kesepakatan sukarela. Sedangkan proses arbitrase bisa bersifat 

mengikat atau tidak mengikat. Arbitrase yang mengikat menghasilkan 

keputusan pihak ketiga bahwa pihak yang bersengketa harus mengikuti 

putusan tersebut meski mereka tidak setuju dengan hasilnya, sama seperti 

keputusan pengadilan. Arbitrase yang tidak mengikat menghasilkan keputusan 

pihak ketiga yang dapat ditolak oleh para pihak. Selain perbedaan hasil 

keputusan, penggunaan ADR dapat dibedakan secara wajib ataupun sukarela. 

Beberapa sistem peradilan mewajibkan penggugat untuk melakukan negosiasi, 

konsiliasi, mediasi, atau arbitrase sebelum tindakan pengadilan. Proses ADR 

juga diperlukan sebagai bagian dari kesepakatan kontrak antar pihak sebelum 

memasuki proses pengadilan. Dalam proses sukarela, penyerahan sengketa ke 

proses ADR sepenuhnya tergantung pada kehendak para pihak.  

 

ADR di dunia Internasional bukan merupakan hal yang baru. Gerakan 

ADR di Amerika Serikat telah ada sejak tahun 1970an, diawali sebagai 

gerakan sosial untuk menyelesaikan sengketa hak-hak sipil masyarakat luas 

melalui mediasi dan sebagai gerakan hukum untuk mengatasi penundaan dan 

biaya yang meningkat dalam proses pengadilan yang timbul dari sistem 
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pengadilan yang sangat penuh. Sejak saat itu, gerakan ADR dilegalkan di 

Amerika Serikat dan berkembang pesat serta telah berevolusi dari eksperimen 

hingga pelembagaan dengan dukungan dari American Bar Association, 

akademisi, pengadilan, Kongres A.S. dan pemerintah negara bagian. Inovasi 

model ADR dan perluasan ADR yang diamanatkan oleh pemerintahan 

Amerika Serikat. ADR berbasis pengadilan dipraktikan dalam sistem negara 

bagian dan federal serta meningkatnya minat pada ADR oleh orang-orang 

yang bersengketa telah membuat Amerika Serikat menjadi sumber 

pengalaman ADR terkaya melalui pengadilan.
52

 Sementara gerakan ADR 

yang berhubungan dengan pengadilan berkembang di komunitas hukum AS, 

advokat ADR lainnya melihat penggunaan metode ADR di luar sistem 

pengadilan sebagai sarana untuk menghasilkan solusi terhadap masalah 

kompleks yang akan lebih memenuhi kebutuhan para pihak yang bersengketa 

dan komunitas mereka, mengurangi ketergantungan pada sistem hukum, 

memperkuat institusi sipil setempat, melestarikan hubungan orang-orang yang 

bersengketa, dan mengajarkan alternatif untuk kekerasan atau proses 

pengadilan untuk penyelesaian perselisihan. Pada tahun 1976, program Dewan 

Komunitas San Francisco didirikan untuk mencapai tujuan tersebut. 

Percobaan ini telah melahirkan berbagai proyek ADR berbasis masyarakat, 

seperti program mediasi peer schoolase dan pusat peradilan lingkungan.
53

  

 

Pada tahun 1980an, permintaan ADR di sektor komersial mulai tumbuh 

sebagai bagian dari upaya untuk menemukan alternatif proses litigasi yang 
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lebih efisien dan efektif. Sejak saat ini, penggunaan arbitrase pribadi, mediasi 

dan bentuk ADR lainnya di lingkungan bisnis meningkat secara dramatis, 

disertai dengan ledakan jumlah perusahaan swasta yang menawarkan layanan 

ADR.
54

 Secara internasional, gerakan ADR juga telah di praktikan di negara 

maju maupun negara berkembang. Proses ADR diimplementasikan untuk 

memenuhi berbagai tujuan sosial, hukum, komersial, dan politik. Di negara 

berkembang, sejumlah negara terlibat dalam eksperimen ADR, termasuk 

Argentina, Bangladesh, Bolivia, Kolombia, Ekuador, Filipina, Afrika Selatan, 

Sri Lanka, Ukraina, dan Uruguay.
55

 

 

Menurut Perry S. Granof & Randy J. Aliment Alternatif penyelesaian 

perselisihan (ADR) adalah prosedur untuk menyelesaikan perselisihan dengan 

cara lain daripada proses pengadilan, seperti arbitrase, mediasi, atau uji coba 

mini. Meskipun arbitrase dan mediasi keduanya dianggap sebagai bentuk 

ADR, namun secara mendasar berbeda. Arbitrase adalah prosedur yang 

dimaksudkan untuk menghasilkan upaya hukum yang dapat dilaksanakan 

akibat perselisihan antara dua pihak atau lebih, sedangkan mediasi adalah 

bentuk negosiasi yang difasilitasi yang melampaui hak dan memungkinkan 

para pihak untuk fokus pada kepentingan mendasar mereka. Arbitrasi 

mengarah pada penentuan yang mengikat sedangkan mediasi menghasilkan 

tekad yang mengikat hanya jika para pihak sepakat untuk menyelesaikan 

perselisihan mereka dengan persyaratan yang saling memuaskan. Dalam 30 

tahun terakhir, ADR telah menjadi bagian standar resolusi perselisihan 
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komersial. Ini mencakup arbitrase dan mediasi serta mekanisme penyelesaian 

sengketa lainnya.
56

 

 

Melihat latar belakang pengembangan ADR di Amerika Serikat, maka 

ADR yang dimaksud adalah alternative to adjudication. Sebab pada dasarnya 

hasil (outcome) adjudikasi baik pengadilan maupun arbitrase cenderung 

menghasilkan solusi win-lose, dan bukan win-win. Sehingga solusi yang dapat 

diterima kedua belah pihak yang bersengketa (mutually acceptable solusition) 

sangat kecil kemungkinannya untuk tercapai. Demikian juga halnya 

Singapura, menurut Liew Thiam Ling dalam makalahnya berjudul Court 

Dispute Resolusition (CDR) in Singapore cenderung menganut pengertian 

bahwa ADR merupakan alternatif dari proses adjudikasi mekanisme 

penyelesaian sengketa yang bersifat konsensual.
57

 Tujuan dari pengembangan 

penyelesaian sengketa alternatif adalah untuk memberikan forum bagi pihak-

pihak untuk bekerja ke arah kesepakatan sukarela dalam mengambil 

keputusan mengenai sengketa yang dihadapinya. Dengan demikian 

penyelesaian sengketa alternatif adalah merupakan sarana yang potensial 

untuk memperbaiki hubungan di antara pihak-pihak yang bersengketa. 

 

C. Alternative Dispute Resolution (ADR) di Indonesia 

Penyelesaian sengketa secara alternatif di Indonesia bukan merupakan hal 

yang baru, karena sejak dahulu kala masyarakat tradisional Indonesia telah 

menggunakan penyelesaian sengketa secara alternatif. Hal ini dapat dilihat 
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dari hukum adat yang menempatkan kepala adat sebagai penengah dan 

memberi putusan adat bagi sengketa di antara warganya. Penyelesaian 

sengketa yang dilakukan kepala adat dianggap efektif dan merupakan tradisi 

yang masih hidup dalam masyarakat sampai saat ini.
58

  

 

Pada perkembangan selanjutnya, masyarakat hukum adat sudah sejak lama 

menyelesaikan sengketa-sengketa adat melalui kelembagaan tradisional, 

seperti hakim perdamaian desa. Biasanya yang bertindak sebagai hakim 

perdamaian desa ini adalah kepala desa atau kepala rakyat, yang juga 

merupakan tokoh adat dan agama. Seorang kepala desa tidak hanya bertugas 

mengurusi soal-soal pemerintahan saja, tetapi juga bertugas untuk 

menyelesaikan persengketaan yang timbul di masyarakat hukum adatnya. 

Dengan kata lain, kepala desa menjalankan urusan sebagai hakim perdamaian 

desa (dorpsjutitie). Dalam hubungannya dengan tugas kepala desa sebagai 

hakim perdamaian desa, Soepomo menyatakan bahwa kepala rakyat bertugas 

untuk memelihara kehidupan hukum di dalam persekutuan, menjaga supaya 

hukum itu dapat berjalan dengan selayaknya.  

 

Tidak ada satupun lapangan pergaulan hidup di dalam badan persekutuan 

yang tertutup bagi kepala rakyat untuk ikut campur tangan bilamana 

diperlukan untuk memelihara ketentraman, perdamaian, keseimbangan lahir 

dan batin serta untuk menegakkan hukum.
59

 Apa yang dilakukan oleh kepala 
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desa selaku hakim perdamaian desa di dalam menangani konflik yang terjadi 

di dalam masyarakat, sedikit banyaknya menghindari proses peradilan secara 

formal dan menggantinya dengan sistem kelembagaan yang berorientasi pada 

masyarakat.
60

 

 

Pada tahun 1935 pemerintahan Hindia Belanda mengakui eksistensi 

perdamaian adat ini berdasarkan Pasal 3 a Rechterlijk Organisatie (RO), 

Staatsblad 1935 Nomor 102, yang antara lain menyatakan bahwa para pihak 

dapat saja mengajukan sengketa kepada hakim adat, namun hakim adat 

dilarang menjatuhkan hukuman. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka 

penyelesaian sengketa adat dapat dilakukan secara musyawarah melalui 

perdamaian desa yang dipimpin kepala desa. Kedudukan hakim perdamaian 

desa ini sebenarnya tidak sejajar dengan hakim pengadilan negeri. Hal ini 

disebabkan penyelesaian sengketa melalui hakim perdamaian desa tidak 

mengurangi hak dari pihak yang berperkara untuk menyelesaikannya melalui 

hakim biasa pada Landraad. Hakim pengadilan biasa tidak terikat oleh 

keputusan hakim perdamaian desa, tetapi mereka diharuskan memperhatikan 

keputusan yang sudah ditetapkan hakim perdamaian desa tersebut dan suatu 

keputusan desa tidak dapat dibatalkan oleh pengadilan biasa.
61

 

 

Terdapat fakta yang tidak bisa dipungkiri bahwa dewasa ini aspirasi untuk 

pengembangan penyelesaian sengketa alternatif semakin sering muncul ke 

permukaan, terutama dari kalangan komunitas bisnis. Pada saat ini metode 
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penyelesaian sengketa alternatif memiliki sejumlah keuntungan dan manfaat 

jika dibandingkan dengan penyelesaian sengketa di pengadilan. Penyelesaian 

sengketa alternatif memungkinkan perkara ditangani secara informal, sukarela, 

dengan kerja sama langsung antara kedua belah pihak, kerahasiaan terjaga dan 

didasarkan pada kebutuhan kedua belah pihak yang menuju kepada 

penyelesaian yang saling menguntungkan (win-win solution).
62

 

 

Pada tingkat peradilan Indonesia, ADR tidak terlepas dari pasal 130 

HIR/154 Rbg yang memberi dasar hukum adanya Court Annexed Mediation 

(lembaga mediasi di pengadilan). Karena pasal 130 HIR/154 Rbg kurang jelas 

baik prosedur, tahapan maupun acaranya, maka Mahkamah Agung RI pada 

tanggal 11 September 2003 mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung 

(Perma) No. 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Perma 

yang terdiri dari 18 pasal itu antara lain berdasarkan pertimbangan bahwa 

institusionalisasi
63

 proses mediasi ke dalam sistem peradilan dapat 

memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam 

penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus 

(adjudikatif).
64

  

 

Secara yuridis, ADR di luar pengadilan telah diatur dalam UU No. 30 

Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pada saat 
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ini telah terdapat beberapa lembaga pendorong metode ADR, antara lain 

BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) yang memfokuskan diri pada 

dunia perdagangan dan ADR dalam penyelesaian sengketa jasa konstruksi 

(UU No. 18 Tahun 1999 jo. UU No. 29 Tahun 2000 jo. PP No. 29 Tahun 

2000) dengan yurisdiksi bidang keperdataan. Begitu pula terdapat ADR-ADR 

yang lain, seperti menyangkut masalah hak cipta dan karya intelektual, 

perburuhan, persaingan usaha, konsumen, lingkungan hidup dan lain-lain.
65

 

Oleh karena itu, dewasa ini telah berkembang penyelesaian sengketa di luar 

pengadilan yang dikenal dengan Alternative Dispute Resolution (ADR). Istilah 

penyelesaian sengketa di luar pengadilan disini hanya untuk menggambarkan 

cara-cara penyelesaian selain dari litigasi (Pengadilan). Mengingat 

ketidakpuasan masyarakat terhadap lembaga peradilan, semakin penting untuk 

lebih mendayagunakan penyelesaian sengketa alternatif/ADR (Alternative 

Dispute Resolution) sebagai salah satu sistem penyelesaian sengketa. ADR 

(Alternative Dispute Resolution) merupakan suatu mekanisme penyelesaian 

sengketa di luar pengadilan yang dianggap lebih efektif, efisien, cepat dan 

biaya murah serta menguntungkan kedua belah pihak (win-win solution) yang 

berperkara.
66

 

 

D. Online Dispute Resolution (ODR) 

ODR adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan 

menggabungkan informasi pengolahan teknologi komputer dengan fasilitas 

jaringan komunikasi internet. ODR digambarkan dengan perananan teknologi 

informasi yang dominan yang dianggap sebagai “fourth party” dari 
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penyelesaian sengketa. ODR memberikan banyak tema dan konsep dari proses 

penyelesaian sengketa baik berupa arbitrase, mediasi dan negosiasi serta 

konsiliasi. ODR memfasilitasi media teknologi informasi sebagai “fourth 

party” kepada pihak – pihak yang bersengketa untuk berkomunikasi walaupun 

tidak bertemu secara tatap muka (face to face).  Konsep ODR mengakui peran 

dan nilai dari perangkat lunak (software) sebagai jaringan (network) yang 

digunakan lebih dari hanya sekedar saluran komunikasi yang sederhana. 

Perangkat “fourth party” akan memfasilitas pihak – pihak untuk 

mengklarifikasi isu - isu sebelum dilakukannya sesi tatap muka (face to face) 

dengan video conference atau perangkat ini digunakan untuk membantu 

mengidentifikasi pihak – pihak dalam sebuah pertemuan (meeting) secara 

online.
67

 Salah satu tujuan dari keinginan adanya ODR yaitu adanya 

keingingan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam perdagangan 

secara elektronik (e-commerce) dengan menyediakan penyelesaian sengketa 

yang cepat dan kepastian hukum lintas geografi, bahasa dan yurisdiksi hukum 

yang berbeda. 

 

Keberadaan ODR dikenal sebagai „online ADR‟ dimaksudkan untuk 

menjadikan proses online setara dengan jaringan berbasis tatap muka dengan 

proses penyelesaian sengketa secara offline, seperti negosiasi, mediasi dan 

arbitrase. ODR berusaha untuk meniru proses tradisional tetapi dari kejauhan 

dengan menggunakan prinsip kehati-hatian (kehati-hatian sebelum terjadinya 

risiko) dan prinsip kepercayaan (kepercayaan antar pihak). Percobaan pertama 
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dalam ODR digunakannya mediator manusia yang memperkerjakan jaringan 

sebagai pengganti pertemuan tatap muka tetapi menggunakan keterampilan 

yang telah mereka kembangkan.
68

 Awalnya, istilah ODR mengacu pada 

resolusi konflik yang muncul secara online (yaitu dalam setting e-commerce 

atau forum sosial online). Seiring waktu, penggunaan proses seperti itu telah 

berkembang, alat dan sistem teknologi semakin meningkat ditawarkan untuk 

penyelesaian sengketa offline namun tradisional. Pertumbuhan ODR 

dibuktikan dalam pengembangan dan adopsi ODR di lingkungan baru seperti 

badan pemerintahan
69

, kerangka peraturan Uni Eropa
70

 dan badan 

internasional
71

 yang berada di luar jangkauan yang lebih dapat diprediksi dari 

entitas online pribadi. 

 

Perkembangan teknologi informasi berupa interconnection-networking 

(selanjutnya disebut dengan “internet”) dimulai pada tahun 1969, namun 

kebutuhan terhadap ODR tidak muncul pada saat itu hingga awal tahun 1990-

an.
72

 Sejarah singkat dan perkembangan daripada ODR ini dapat 

diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) periode yaitu sebelum dan hingga tahun 
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1995 (the elementary stage); periode sejak tahun 1995 sampai 1998 atau 1999 

(the experimental stage), dan periode masa kini (entrepreneurial stage).
73

 

a. The Elementary Stage (sebelum dan hingga tahun 1995) ODR dimulai 

sebelum tahun 1995, namun pada periode ini hanya  menerapkan 

beberapa prosedur penyelesaian sengketa yang bersifat khusus yang 

diterapkan secara informal ke dalam konteks online. Pada periode ini 

istilah ODR belum ditemukan, begitu pula juga dengan lembaga-lembaga 

penyelesaian sengketa yang secara khusus ditujukan untuk ODR. Adapun 

sengketa perdagangan pertama yang terjadi pada periode ini yaitu terjadi 

pada April 1994 mengenai sengketa spam.   

b. The Experimental Stage (tahun 1995-1998) pada periode kedua ini, 

eksistensi dari ODR semakin  berkembang seiring dengan perkembangan 

internet, terutama sebagai media perdagangan Internasional. Berbagai 

aktifitas perdagangan internasional melalui dunia maya terus berkembang, 

seperti misalnya penawaran jual-beli barang melalui fasilitas internet. 

Semakin berkembang aktifitas perdagangan Internasional melalui internet, 

semakin besar pula peluang terjadinya perselisihan atau sengketa antar 

pelaku perdagangan Internasional yang terjadi melalui internet. Selama 

periode ini pengakuan terhadap lembaga yang menyediakan mengenai 

penyelesaian sengketa online terus dibutuhkan seiring dengan peningkatan 

penggunaan internet dalam perdagangan Internasional. Adapun pelopor 
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perkembangan ODR selama periode ini, lebih banyak dilakukan oleh para 

akademisi dan lembaga non-profit. Pada periode ini berbagai rencana 

melalui dibentuknya suatu lembaga dirancang untuk memungkinkan 

mereka yang bersengketa, mendapatkan penyelesaiannya tanpa harus 

bertemu. Sebagai contoh, pada periode ini terdapat kasus pertama yang 

dimediasi oleh Ombudsman Office Online, yaitu sebagai lembaga mediasi 

online yang disediakan oleh University of Massachusetts, dalam 

pelaksanaannya terdapat mediator yang bekerja secara online membantu 

seorang pemilik situs pribadi dalam menyelesaikan sengketanya terhadap 

lembaga koran lokal dengan gugatan pelanggaran atas hak cipta.
74

  

c.  Entrepreneurial Stage (masa kini) eksistensi ODR pada periode 

“entrepreneurial stage” atau pada masa kekinian ini sudah semakin diakui 

dan dibutuhkan keberadaannya dalam menyelesaikan suatu sengketa 

perdagangan internasional. Dimana pada masa kini entitas perdagangan 

internasional telah menunjukkan minatnya dalam menyelesaikan sengketa 

secara online, hal ini dikarenakan efektifitas dan efesiensi waktu 

penyelesaian sengketa secara online sangat diutamakan oleh para 

pedagang atau pebisnis. Dengan demikian, selama periode ini sebagian 

besar ODR telah diterima sebagai proses yang diperlukan di ranah dunia 

maya (cyberspace) atau yang disebut juga ranah online, dan telah 

menunjukkan bahwa ODR dapat digunakan dalam menyelesaikan 

sengketa perdagangan yang timbul baik secara online atau offline. Akibat 

daripada semakin diminatinya ODR tersebut, pada periode ini banyak 
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lembaga yang menawarkan penyelesaian sengketa melalui ODR meskipun 

dalam pembangunan dan penerapannya sistem ODR membutuhkan biaya 

yang tinggi. Pada akhirnya eksistensi ODR pada masa kini telah diakui 

dan dibutuhkan oleh kepentingan komersial yang berasal dari ranah online 

untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dan pada masa kini beberapa 

negara bagian mengutamakan ODR untuk menyelesaikan sengketa yang 

timbul akibat aktifitas di dunia maya.   

 Pada tahun 1996 The National Center for Automated Information 

Research (NCAIR) mengadakan sebuah konferensi terkait Online Dispute 

Resulution. Pada tahun inilah dianggap sebuah periode yang signifikan dalam 

pencapaian ODR. Project pertama yang disponsori oleh NCAIR pada tahun 

1996 yaitu Virtual Magistrase Project yang terletak di Villanova University. 

Keputusan yang dihasilkan dari ODR saat itu yaitu menyatakan bahwa iklan 

yang ditempatkan pada American On Line (AOL) berbentuk email yang 

dikirimkan kepada jutaan alamat email dianggap menyalahi kesepakatan 

layanan yang diberikan sehingga iklan tersebut harus dihilangkan dari AOL. 

Saat ini Persatuan Bangsa – Bangsa (United Nations) selalu mengadakan 

konferensi ODR tahunan dan telah membentuk Expert Group on ODR. ODR 

semakin diterima sebagai sebuah proses yang penting yang dapat digunakan 

pula untuk menyelesaikan sengketa – sengketa besifat tradisional (offline).
75
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Sementara daya tarik ODR ada karena perselisihan yang timbul dari 

aktivitas online sering kali terlihat jelas dan terkait dengan kurangnya 

alternatif nyata, dalam kasus penerapan alat ODR untuk sengketa offline, 

keuntungan utama ODR telah dianggap sebagai aksesibilitas, biaya rendah dan 

kecepatan komunikasi melalui alat tersebut.
76

 Alat-alat tersebut dikembangkan 

untuk melakukan negosiasi otomatis, mediasi online dan arbitrasi bantuan 

teknologi. Negosiasi otomatis khususnya ditawarkan dalam berbagai format 

seperti penawaran buta dan sistem pendukung negosiasi yang masing-masing 

membantu pihak-pihak untuk mengatasi berbagai jenis rintangan dan 

mempromosikan berbagai tujuan dan solusi yang berbeda. 

 

Contoh paradigmatik dari sistem ODR adalah mekanisme penyelesaian 

sengketa eBay, yang terkenal karena penggunaannya yang tinggi dan tingkat 

keberhasilan yang mengesankan.
77

 Situs eBay mempelajari pola perselisihan 

dan mengembangkan sistem yang dapat menangani sejumlah besar jenis 

konflik yang berulang, telah berhasil menyelesaikan perselisihan tersebut 

sejak dini dan dengan biaya rendah. Berdasarkan penerapan ODR yang telah 

dilakukan oleh eBay, memiliki harapan bahwa penggunaan ODR berguna 

untuk memperluas lebih jauh mengingat tiga perkembangan, yaitu: 

a. mengubah pandangan terhadap media online dan komunikasi digital, 

b. pengembangan perangkat lunak yang lebih kuat dan 

c. Ketidakpuasan yang sedang berlangsung dengan berfungsinya pengadilan 

dan ADR. 
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Hingga saat ini ODR telah diterapkan dalam beberapa sistem belanja 

online seperti Lazada, Amazon, eBay dst. Selain diterapkan pada sistem 

belanja online, ODR juga diterapkan dalam penyelesaian masalah-masalah e-

commmerce seperti yang diterapkan oleh European Commission dan 

UNCITRAL. ODR juga dimanfaatkan oleh WIPO dan PANDI sebagai salah 

satu sarana penyelesaian sengketa “nama domain”.  

 

1. WIPO Arbitration and Mediation 

WIPO adalah forum global untuk layanan kekayaan intelektual, 

kebijakan, informasi dan kerja sama. WIPO adalah lembaga swadaya 

masyarakat Perserikatan Bangsa-bangsa, dengan 189 negara anggota yang 

memiliki misi yaitu untuk memimpin pengembangan sistem kekayaan 

intelektual internasional yang seimbang dan efektif yang memungkinkan 

inovasi dan kreativitas untuk kepentingan semua orang. Aturan, badan dan 

prosedur WIPO diatur dalam Konvensi WIPO yang ditetapkan  WIPO 

pada tahun 1967.
78

  

 

World Intellectual Property Organization (WIPO) adalah salah satu 

badan khusus dari sistem organisasi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). 

Konvensi WIPO ditandatangani di Stockholm pada tahun 1967 dan mulai 

berlaku pada tahun 1970. Akan tetapi, asal mula WIPO kembali ke tahun 

1883 dan 1886, dengan diadopsinya Konvensi Paris dan Konvensi Berne 

yang masing-masing kedua konvensi tersebut diberikan untuk 

pembentukan sekretariat Internasional dan keduanya ditempatkan di 
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bawah pengawasan Pemerintah Federal Swiss dan pejabat yang diperlukan 

untuk melaksanakan administrasi kedua konvensi tersebut berada di 

Berne, Swiss.  

 

Sebelumnya, WIPO pernah disebut sebagai BIPRI di mana dalam 

bahasa Inggris, BIPRI adalah United International Bureaux for the 

Protection of Intellectual Property yang pada tahun 1960 pindah dari 

Berne ke Jenewa. Jauh sebelum Perserikatan Bangsa-bangsa terbentuk, 

BIRPI adalah organisasi antar pemerintah yang bertanggung jawab di 

bidang kekayaan intelektual. WIPO sebagai penerus BIRPI, menjadi badan 

khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa ketika sebuah kesepakatan 

ditandatangani antara Perserikatan Bangsa-Bangsa dan WIPO yang mulai 

berlaku pada tanggal 17 Desember 1974. Kesepakatan antara Perserikatan 

Bangsa-Bangsa dan WIPO mengakui bahwa WIPO tunduk pada 

kompetensi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organ-organnya, yang 

bertanggung jawab untuk mengambil tindakan yang sesuai sesuai dengan 

instrumen dasarnya dan perjanjian serta kesepakatan yang diberikan 

olehnya, antara lain, untuk mempromosikan aktivitas intelektual kreatif 

dan untuk memfasilitasi transfer teknologi yang terkait dengan properti 

industri ke negara-negara berkembang untuk mempercepat pembangunan 

ekonomi, sosial dan budaya.
79
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World Intellectual Poverty Organisation (WIPO) secara resmi 

dibentuk oleh Konvensi Pembentukan Organisasi Hak Atas Kekayaan 

Intelektual Dunia pada tanggal 14 Juli 1967. Tujuan WIPO adalah untuk 

melakukan promosi atas perlindungan dari hak atas kekayaan intelektual 

ke seluruh penjuru dunia. Pada tahun 1974 WIPO secara resmi menjadi 

perwakilan khusus PBB.
80

 Adapun tugas WIPO dalam rangka 

perlindungan terhadap HAKI, antara lain: 

1) Mengurusi kerja sama administrasi pembentukan perjanjian atau 

traktat Internasional 

2) Mengembangkan dan melindungi hak kekayaan intelektual di seluruh 

dunia 

3) Melakukan kerja sama di antara negara-negara di seluruh dunia 

4) Melakukan kerja sama dengan organisasi Internasional lainnya, hal ini 

meliputi: 

a. Mendorong dibentuknya perjanjian atau traktat Internasional dan 

memodernisasi legislasi Nasional. 

b. Memberikan bantuan teknik pada negara-negara berkembang 

dalam rangka pengembangan perlindungan HAKI-nya. 

c. Mengumpulkan dan menyebarluaskan informasi. 

d. Memberikan bantuan pelayanan guna menyediakan fasilitas untuk 

memperoleh perlindungan terhadap penemuan, merek dan desain 

produk industri yang diperlukan oleh negara-negara anggota. 
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e. Mengembangkan kerja sama administrasi di antara negara-negara 

anggota WIPO. 

Namun demikian ada beberapa kelemahan WIPO yang menyebabkan 

lembaga ini dianggap tidak mampu lagi dalam melindungi HAKI, antara 

lain:
81

 

1) Belum bisa mengadaptasi perubahan struktur perdagangan 

Internasional, tingkat inovasi ekonomi dan teknologi 

2) Tidak dapat memberlakukan ketentuan-ketentuan Internasional 

terhadap bukan anggotanya 

3) Tidak memiliki mekanisme untuk berkonsultasi menyelesaikan dan 

melaksanakan penyelesaian sengketa yang timbul 

4) Tidak memiliki mekanisme untuk mengendalikan dan menghukum 

pelaku pelanggaran terhadap hak milik intelektual baik pelaku negara 

anggota WIPO ataupun negara yang bukan anggota WIPO. 

 

Menurut Fidel S. Djaman (dalam bukunya Rachmadi Usman), WIPO 

mempunyai kelemahan-kelemahan antara lain:
82

 

1) WIPO hanya merupakan organisasi yang anggotanya terbatas (tidak 

banyak), sehingga ketentuan-ketentuannya tidak dapat diberlakukan 

terhadap non anggota; 

2) WIPO tidak memiliki mekanisme untuk menyelesaikan dan 

menghukum setiap pelanggaran di bidang HAKI; 
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3) WIPO dianggap juga tidak mampu mengadaptasi perubahan struktur 

perdagangan Internasional dan perubahan tingkat inovasi teknologi. 

 

Indonesia telah menjadi anggota WIPO sejak tahun 1979 yang diatur 

dalam Keppres No. 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Keppres No. 24 

Tahun 1979 tentang Pengesahan Paris Convention for The Protection of 

Industrial Property dan Convention Establishing the World Intellectual 

Property Organization.
83

 Hingga saat ini, Indonesia telah meratifikasi 

beberapa traktat yang dikelola oleh WIPO, yaitu WIPO Convention, Berne 

Convention, Paris Convention, Patent Coorperation Treaty, Trademark 

Law Treaty, WIPO Copyright Treaty dan WIPO Performers and 

Phonogram Treaty. Selain meratifikasi, Indonesia juga menggunakan 

beberapa policy yang dibuat oleh WIPO salah satunya adalah Uniform 

Domain-Name Dispute Resolution Policy.
84

  

 

2. UNCITRAL 

United Nations Commission on International Trade Law 

(UNCITRAL) merupakan subsdiary organs Perserikatan Bangsa-bangsa 

(PBB) yang  telah berperan dalam mengharmonisasi hukum transaksi e-

commerce. Berdasarkan Resolusi No.2205 (XXI) tanggal 17 Desember 

1966 mengenai Pendirian United Nations Commissions on International 

Trade Law oleh Majelis Umum PBB, pada Bab I menyatakan bahwa 
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Majelis Umum PBB memutuskan untuk membentuk UNCITRAL yang 

berperan khusus dalam meningkatkan perkembangan harmonisasi dan 

unifikasi hukum perdagangan Internasional.
85

  

 

Pada tahun 1996, UNCITRAL berhasil merumuskan suatu aturan 

hukum cukup penting yakni UNCITRAL Model Law on Electronic 

Commerce.
86

 Model Law tersebut dibuat sebagai wujud peran UNCITRAL 

untuk mengharmonisasi hukum dalam transaksi e-commerce. Selain 

UNCITRAL Model Law, UNCITRAL juga memiliki suatu catatan yang 

bersifat deskriptif dan tidak mengikat yang disebut UNCITRAL Technical 

Notes on Online Dispute Resolution. Technical notes dibentuk untuk 

mengatasi permasalahan ataupun sengketa yang ditimbulkan oleh transaksi 

e-commerce. Technical Notes ini dirancang untuk berkontribusi pada 

pengembangan sistem ODR, yang memungkinkan penyelesaian 

perselisihan yang timbul dari kontrak penjualan atau layanan bernilai 

rendah secara online yang diakhiri dengan menggunakan komunikasi 

elektronik.  

 

3. European  Commission 

Komisi Eropa adalah lembaga independen politik yang mewakili dan 

menjunjung tinggi kepentingan Uni Eropa secara keseluruhan. Komisi ini  

mengusulkan undang-undang, kebijakan dan program tindakan dan 
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bertanggung jawab untuk menerapkan keputusan Parlemen Eropa dan 

Dewan Eropa. European Commission juga mewakili Uni Eropa ke dunia 

luar kecuali kebijakan umum dan keamanan bersama. Komisi Eropa terdiri 

dari perwakilan-perwakilan negara-negara anggota dan Parlemen serta staf 

lainnya. Secara informal, anggota Komisi dikenal sebagai “Komisaris” 

yang memegang posisi politik dan kebanyakan menjadi menteri 

pemerintah, di mana sebagai anggota Komisi mereka harus berkomitmen 

untuk bertindak demi kepentingan perhimpunan secara keseluruhan dan 

tidak mengambil instruksi dari pemerintah nasional.  

 

Komisi tetap bertanggung jawab secara politis kepada Parlemen dan 

Komisi harus menghadiri semua sesi Parlemen, di mana Komisi harus 

mengklarifikasi dan membenarkan setiap kebijakannya, serta menjawab 

secara teratur pertanyaan tertulis dan lisan yang diajukan oleh anggota 

Parlemen. Komisi Eropa terdiri dari 25 komisioner, satu dari tiap negara 

anggota UE, dibantu oleh suatu badan administratif yang terdiri dari 

beberapa ribu pegawai sipil Eropa yang dibagi menjadi departemen-

departemen yang disebut Direktorat Jendral yang direkrut melalui Kantor 

Seleksi Personalia Eropa (EPSO).
87

 Mereka adalah warga negara dari 

setiap negara anggota UE, yang dipilih melalui ujian terbuka. Hingga saat 

ini terdapat sekitar 33.000 orang yang bekerja untuk Komisi. 

 

                                                           
87

Why An EU Career?. Terdapat dalam https://epso.europa.eu/why-eu-careers_en, diakses pada 27 

Mei 2017. 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Komisioner&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Direktorat_Jendral&action=edit&redlink=1
https://epso.europa.eu/why-eu-careers_en


 51 

Sebuah Komisi baru diangkat setiap 5 tahun, dalam waktu 6 bulan 

setelah pemilihan ke Parlemen Eropa, dengan prosedur sebagai berikut.
88

 

1) Pemerintah negara-negara anggota mengusulkan Presiden Komisi yang 

baru, yang harus dipilih oleh Parlemen Eropa. 

2) Presiden Komisi yang diusulkan harus dalam diskusi dengan 

pemerintah negara-negara anggota untuk memilih anggota Komisi 

lainnya. 

3) Parlemen baru kemudian mewawancarai semua anggota yang 

diusulkan dan memberikan pendapatnya di seluruh perguruan tinggi. 

Jika disetujui, Komisi baru secara resmi dapat memulai pekerjaannya. 

Komisi memiliki beberapa Wakil Presiden, salah satunya merupakan 

perwakilan tinggi Uni Eropa untuk urusan luar negeri dan kebijakan 

keamanan dan dengan demikian Komisaris memiliki satu kaki di tempat 

Dewan dan Komisi. Komisi Eropa memiliki empat peran utama:
89

 

1) mengajukan undang-undang kepada Parlemen dan Dewan; 

2) mengelola dan menerapkan kebijakan dan anggaran UE; 

3) menegakkan hukum Eropa (bersama-sama dengan pengadilan tinggi);  

4) mewakili serikat di seluruh dunia. 

 

Berdasarkan Perjanjian Uni Eropa, European Commission memiliki 

“hak inisiatif” yang dengan kata lain European Commission bertanggung 

jawab menyusun proposal untuk undang-undang Eropa yang baru yang 

diajukan kepada Parlemen dan Dewan. Proposal ini harus bertujuan untuk 
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mempertahankan kepentingan perhimpunan dan warganya, bukan negara 

atau industri tertentu. Sebagai badan eksekutif Uni Eropa, European  

Commission bertanggung jawab untuk mengelola dan menerapkan 

anggaran Uni Eropa dan kebijakan serta program yang diadopsi oleh 

Parlemen dan Dewan. Sebagian besar pekerjaan aktual dan pengeluaran 

dilakukan oleh otoritas nasional dan lokal, namun European Commission 

bertanggung jawab untuk mengawasi hal tersebut. European  Commission 

menangani anggaran di bawah pengawasan ketat pengadilan tinggi auditor 

Eropa. European  Commission bertindak sebagai “penjaga perjanjian”, 

yang berarti bahwa bersama dengan pengadilan tinggi, bertanggung jawab 

untuk memastikan bahwa undang-undang UE diterapkan dengan benar di 

semua negara anggota.
90

 Pada sisi lain,  European Commission 

memainkan peran utama khususnya di bidang kebijakan perdagangan dan 

bantuan kemanusiaan. Dalam hal tersebut, European Commission 

bertindak sebagai juru bicara penting untuk Uni Eropa di panggung 

Internasional. 

 

4. Uniform Domain Name-Dispute Resolution Policy (UDRP) 

UDRP adalah suatu policy yang dibuat oleh WIPO sebagai landasan 

hukum didirikannya WIPO Arbitration and Mediation, lalu diadopsi oleh 

ICANN sebagai pedoman utama bagi registrar dalam pendaftaran “nama 

domain” melalui ICANN. UDRP terdiri dari beberapa bagian, yaitu tujuan 

dibentuknya UDRP, representasi wajib bagi para registrar, pembatalan 

domain, sistem transfer domain dan perubahan domain, proses 
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administrasi domain, bukti pendaftaran dan penggunaan iktikad buruk, 

cara menunjukkan hak dan keabsahan “nama domain” dalam menanggapi 

keluhan, pemilihan penyedia (provider), prosiding inisiasi dan proses 

pengangkatan panel administrasi, konsolidasi, biaya-biaya, keterlibatan 

ICANN dalam prosiding administrasi, solusi, pemberitahuan dan 

publikasi, ketersediaan prosiding peradilan, penyelesaian lain dan litigasi, 

keterlibatan ICANN dalam perselisihan, mempertahankan status quo, 

pentransferan domain selama perselisihan yaitu dengan transfer “nama 

domain” kepada pemegang baru dan/atau mengubah registrar serta 

modifikasi kebijakan.
91

 Ketika ICANN memiliki UDRP yang digunakan 

oleh seluruh registrar, ICANN juga memiliki Rules for Uniform Domain 

Name Dispute Resolution Policy yang diikuti oleh semua penyedia 

layanan penyelesaian sengketa dengan suplementasi oleh masing-masing 

peraturan tambahan penyedia layanan penyelesaian sengketa yang 

bersangkutan.  

 

5. Kebijakan PANDI-DNP/2013-05 tentang Penyelesaian Perselisihan 

Nama Domain 

Kebijakan PANDI tentang Penyelesaian Perselisihan Nama Domain 

dibentuk pada 20 Desember 2016 sebagai peraturan yang bersifat publik 

yang bertujuan untuk membantu para pihak dalam menyelesaikan 

perselisihan tentang “nama domain”. Kebijakan PANDI ini dibentuk 

berdasarkan referensi UDRP ICANN dan WIPO yang hingga saat ini telah 

direvisi sebanyak 6 (enam) kali.  
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Kebijakan PANDI memuat hal-hal yang berkaitan dengan 

penyelesaian sengketa saja yaitu: asumsi; jenis perselisihan “nama 

domain”; komunikasi para pihak PPND; tata cara penyampaian keberatan; 

deskripsi keberatan; biaya pendaftaran permohonan dan biaya panel; tata 

cara penyampaian tanggapan termohon; deskripsi tanggapan; 

pembentukan panel; tugas dan tanggung jawab panel; penghentian 

perselisihan atas kesepakatan; pengecualian; benturan kepentingan; 

pemeriksaan dan pembahasan materi perselisihan; pemeriksaan dan 

pembahasan materi perselisihan; proses pengambilan keputusan; amar 

putusan panel; gugatan melalui pengadilan; penyampaian hasil putuan 

panel; dsb.
92

  

 

Hingga saat ini PANDI dalam perannya menjadi pihak ketiga dalam 

setiap peselisihan “nama domain” selalui menggunakan kebijakan 

penyelesaian perselisihan “nama domain” sebagai dasar dari setiap 

putusan yang diambil oleh panelis dengan tetap bersumber pada UDRP 

ICANN dan WIPO. 

 

E. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi 

UU Telekomunikasi tidak mengatur mengenai penyelesaian sengketa 

alternatif maupun ODR. UU Telekomunikasi hanya menjelaskan mengenai 

penyidikan serta proses peradilan pidana yang dilakukab berdasarkan KUHP 

dan KUHAP. Pasal 42 Ayat (2) mengatur bahwa untuk keperluan proses 

peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam 
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informasi yang dikirim dan atau diterima oleh penyelenggara jasa 

telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas :  

a. permintaan tertulis jaksa agung dan atau kepala kepolisian Republik 

Indonesia untuk tindak pidana tertentu;  

b. permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan Undang-

undang yang berlaku.  

Pasal 43 juga mengatur bahwa pemberian rekaman informasi oleh 

penyelenggara jasa telekomunikasi kepada pengguna jasa telekomunikasi 

untuk kepentingan proses peradilan pidana. Pasal 44 menjelaskan bahwa 

Selain penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia, juga pejabat 

pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan departemen yang Iingkup tugas 

dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi, diberi wewenang khusus 

sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum 

Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang 

telekomunikasi. Kewenangan penyidikan yang telah dijabarkan dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan Undang-undang Hukum Acara Pidana. Pada Pasal 45 

dan Pasal 46 mengatur mengenai sanksi administrasi terkait pelanggaran 

ketentuan yang telah diatur dalam UU ini. Pasal 47 hingga Pasal 59 mengatur 

mengenai ketentuan pidana terkait pelanggaran ketentuan yang telah diatur 

dalam UU Telekomunikasi. 
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F. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa 

Arbitrase online pada dasarnya tidak dilarang dilakukan dalam 

menyelesaikan sengketa antara pihak, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam 

Pasal 31 ayat (1) UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang 

berbunyi, “Para pihak dalam suatu perjanjian yang tegas dan tertulis, bebas 

untuk menentukan acara arbitrase yang digunakan dalam pemeriksaan 

sengketa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-

undang ini”. Pasal tersebut dapat diartikan bahwa proses beracara dalam 

arbitrase bebas diatur oleh masing-masing pihak sepanjang telah ditetapkan 

dalam suatu perjanjian secara tegas dan tertulis. Oleh karena itu para pihak 

dapat menentukan sendiri bentuk acara dalam proses arbitrase, termasuk 

melangsungkan proses arbitrase secara online. 

 

Selanjutnya, ketentuan Pasal 31 ayat (2) UU Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa yang berbunyi, apabila para pihak tidak memilih akan 

menggunakan acara arbitrase tertentu dan arbiter atau majelis arbitrase sudah 

terbentuk, proses acara arbitrasenya akan mengikuti ketentuan dalam UU 

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dari pasal di atas dapat 

diartikan bahwa hal ini berlaku jika para pihak yang bersengketa 

berkewarganegaraan Indonesia dan arbitrase yang digunakan adalah arbitrase 

nasional. Namun jika salah satu pihak bukan warga negara Indonesia dan 

arbitrase yang digunakan adalah arbitrase asing, maka UU Arbitrase dan 

Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berbunyi ini tidak dapat dilaksanakan 

sepenuhnya. Dalam proses beracara arbitrase yang diatur UU Arbitrase dan 
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Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak diatur mengenai arbitrase yang 

dilakukan secara online. Pasal 4 ayat (3) UU Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa mengatur bahwa “Dalam hal disepakati penyelesaian 

sengketa melalui arbitrase terjadi dalam bentuk pertukaran surat, maka 

pengiriman teleks, telegram, faksmile, e-mail atau dalam bentuk sarana 

komunikasi lainnya, wajib disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para 

pihak”. 

 

G. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik yang telah diperbaharui Undang-undang Nomor 19 Tahun 

2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

Pasal 41 Ayat (1) UU ITE mengatur bahwa “masyarakat dapat berperan 

meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi melalui penyelenggaraan 

sistem elektronik dan transaksi elektronik” dilanjut dengan ayat (2) yang 

mengatur “peran masyarakat sebagaimana pada ayat (1) dapat diselenggarakan 

melalui lembaga yang dibentuk oleh masyarakat” dan diperkuat dengan ayat 

(3) yang berbunyi “lembaga sebagaimana pada ayat (2) dapat memiliki fungsi 

konsultasi dan mediasi”. Berdasarkan Pasal 41 ayat (3) bahwa Indonesia 

sangat mendukung pembentukan ODR sebagai sebuah lembaga yang memiliki 

fungsi konsultasi dan mediasi. UU ITE dalam Pasal 40 ayat (2) mengatur 

bahwa Pemerintah Indonesia melindungi kepentingan umum dari segala jenis 

gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi 

elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
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Selain Pasal 41 ayat (1)(2)(3), bisa kita lihat pada Pasal 18 ayat (4) adalah 

bentuk dukungan Indonesia terhadap pembentukan ODR yang berbunyi 

bahwa “para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum 

pengadilan, arbitrase atau lembaga lainnya yang berwenang menangani 

sengketa yang mungkin timbul dari transaksi elektronik Internasional yang 

dibuatnya” kemudia diteruskan ayat (5) yang berbunyi jika para pihak tidak 

melakukan pilihan forum sebagaimana ayat (4), penetapan kewenangan 

pengadilan, arbitrase atau lembaga penyelesaian alternatif lainnya yang 

berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, 

didasarkan pada asas hukum perdata Internasional”. Artinya pada ayat (5) ini 

diperjelas bahwa ODR dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga 

penyelesaian sengketa alternatif yang didasari oleh hukum perdata 

Internasional.  

 

Fungsi ODR untuk dimanfaatkan oleh masyarakat diyakinkan oleh 

Pemerintah Indonesia melalui UU ITE Pasal 38 ayat (1) yang berbunyi “setiap 

orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan 

sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang 

menimbulkan kerugian negara”. Masyarakat yang menggunakan fasilitas ODR 

ini pun dilindungi serta dibatasi oleh UU ITE apabila terjadi hal-hal yang tidak 

diinginkan yang mengakibatkan kerugian pihak-pihak yang bersengketa 

melalui ODR dengan Pasal 35 yang mengatur bahwa “setiap orang dengan 

sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, 

penciptaan, perubahan, penghilangan, perusakan informasi elektronik dan/atau 
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dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau 

dokumen elektronik tersebut dianggap seolah – olah data yang otentik”.  

 

Dapat diartikan bahwa UU ITE Pasal 35 melindungi pihak – pihak yang 

dirugikan apabila ada pihak yang bersengketa melalui ODR, memanipulasi 

informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik agar dianggap sebagai bukti 

yang otentik dan sah. Kerahasiaan sengketa beserta dokumen elektronik yang 

diselesaikan melalui ODR juga dilindungi melalui Pasal 32 ayat (2) yaitu 

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara 

apa pun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau 

dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak. 

Penyedia jasa ODR pun akan dilindungi oleh UU ITE melalui Pasal 33 apabila 

ada pihak – pihak yang berusaha mengganggu atau menghentikan fungsi dari 

ODR menggunakan fasilitas teknologi informasi dengan Pasal 33 yang 

mengatur bahwa “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan 

hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya sistem 

elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja 

sebagaimana mestinya”.  

 

H. Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) 

Piagam PBB adalah konstitusi PBB yang ditandatangani di San Francisco 

pada 26 Juni 1945, pada akhir Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang 

Organisasi Internasional oleh kelima puluh anggota PBB dan mulai berlaku 
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pada 24 Oktober 1945 setelah proses ratifikasi oleh lima anggota pendirinya
93

. 

Pasal 33 Piagam PBB yang berbunyi: 

“Pihak-pihak yang tersangkut dalam sesuatu pertikaian yang jika 

berlangsung terus menerus mungkin membahayakan pemeliharaan 

perdamaian dan keamanan internasional, pertama-tama harus mencari 

penyelesaian dengan jalan perundangan, penyidikan, dengan mediasi, 

konsiliasi, arbitrasi, penyelesaian menurut hukum melalui badan-badan 

atau pengaturan-pengaturan regional atau dengan cara damai lainnya 

yang dipilih mereka sendiri.” 

 

Penjelasan dalam Pasal 33 Piagam PBB menjadi landasan 

dilaksanakannya penyelesaian sengketa secara damai. Hal tersebut sekaligus 

menjadi dasar hukum adanya Alternative Dispute Resolution (ADR) yang 

secara langsung menjadi dasar hukum dilaksanakannya Online Dispute 

Resolution. 
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Terdapat dalam Introductory Note http://www.un.org/en/sections/un-charter/introductory-

note/index.html, diakses pada 04 Oktober 2017.   

http://www.un.org/en/sections/un-charter/introductory-note/index.html
http://www.un.org/en/sections/un-charter/introductory-note/index.html


 61 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penyusunan skripsi berjudul “Penerapan Online Dispute Resolution 

(ODR) dalam Penyelesaian Sengketa Nama Domain Internasional” agar dapat 

terarah dan sistematis, maka penulisan skripsi ini dibuat berdasarkan metode-

metode tertentu. Hal ini dikarenakan, suatu penelitian merupakan usaha untuk 

menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.
94

 

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum 

yuridis-empiris (juridical-empirical legal reasearch) yaitu penelitian 

sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji 

ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di 

masyarakat atau dengan kata lain, suatu penelitian yang dilakukan terhadap 

keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan 

maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang 

dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada 

identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.
95

  

 

Penelitian ini disertai berbagai unsur-unsur empiris, yang dalam penelitian 

ini secara khusus mengacu pada hukum Internasional dan Nasional serta 

tambahan hasil dari interview staf ahli maupun hakim panel PANDI. 
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Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum yang pendekatannya 

dilakukan berdasarkan bahan pustaka atau data sekunder, menelaah hal yang 

bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, pandangan dan doktrin-

doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum.
96

  

 

Fokus penelitian ini adalah hukum positif, di mana hukum positif adalah 

hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu, yaitu suatu aturan 

atau norma tertulis yang secara resmi dibentuk dan diundangkan oleh 

penguasa, di samping hukum yang tertulis tersebut terdapat norma di dalam 

masyarakat yang tidak tertulis secara efektif mengatur perilaku anggota 

masyarakat.
97

 Suatu penelitian yuridis-empiris sering kali dikonsepsikan 

sebagai prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian 

dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan 

dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.
98

 

Sebenarnya, hal yang paling mendasar dalam penelitian ilmu hukum yuridis-

empiris adalah bagaimana seseorang peneliti menyusun, merumuskan masalah 

penelitiannya secara tepat dan tajam, bagaimana peneliti menambahkan 

berbagi unsur empiris dan bagaimana seseorang peneliti memiliki metode 

untuk menentukan langkah-langkahnya serta bagaimana peneliti tersebut 

melakukan perumusan dalam pembangunan teorinya.
99
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B. Pendekatan Masalah 

Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan hukum yuridis-empiris 

atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan 

dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder
100

 yang disertai dengan 

penambahan unsur-unsur empiris. Penelitian menggunakan pendekatan 

masalah ini dilakukan dengan cara menginventarisir bahan-bahan hukum, 

kemudian penelitian dilakukan dengan cara meneliti dan mengkaji seluruh 

bahan pustaka atau data sekunder berupa peraturan internasional dan nasional 

lalu melakukan interview staf ahli maupun halim panel PANDI yang 

kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini 

yaitu Penerapann Online Dispute Resolution (ODR) dalam Penyelesaian 

Sengketa Nama Domain Internasional. 

 

C. Sumber Data, Pengumpulan Data dan Pengolahan Data 

1. Sumber Data 

 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder yang merupakan hasil telaah data primer dan disajikan oleh pihak 

pengumpul data primer atau oleh pihak lain.
101

 Sumber data terdiri dari:  

1) Bahan hukum primer : 

a. Uniform Domain-Name Dispute Resolution Policy (UDRP) 

b. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik yang telah diperbaharui Undang-undang 
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Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 

11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 

c. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunkasi 

d. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan 

Alternatif Penyelesaian Sengketa.  

e. Kebijakan PANDI–DNP/2013–05 tentang Penyelesaian 

Perselisihan Nama Domain. 

2) Bahan hukum sekunder yang terdiri dari beberapa buku, skripsi, 

artikel, jurnal, surat kabar, internet, hasil-hasil penelitian, pendapat 

para ahli atau sarjana hukum uang dapat mendukung dalam pemecahan 

masalah yang diteliti dalam penelitian ini. 

3) Bahan hukum tersier yang terdiri dari bahan-bahan yang memberikan 

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan 

sekunder, yaitu kamus dan ensiklopedia serta bahan-bahan lainnya 

yang menunjang data penelitian.  

4) Hasil interview staf ahli maupun halim panel PANDI sebagai unsur 

empiris tambahan.  

 

2. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang akan diolah dalam penulisan skripsi 

ini adalah menggunakan teknik studi kepustakaan yaitu dengan 

mengumpulkan berbagai ketentuan perundang-undangan, dokumentasi, 

literatur, interview serta mengakses internet yang berkaitan dengan 
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permasalahan dalam lingkup hukum internasional maupun lingkup hukum 

nasional.
102

 

 

3. Metode Pengolahan Data 

Tahapan pengelolaan data dalam penulisan skripsi ini meliputi tahapan 

sebagai berikut:
103

 

1) Identifikasi data atau seleksi data yaitu mencari data yang diperoleh 

untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan dengan 

menelaah peraturan, buku atau artikel yang berkaitan dengan judul dan 

permasalahan dan sesuai dengan keperluan penelitian serta hasil 

interview staf ahli maupun hakim panel PANDI.  

2) Klasifikasi data yaitu hasil identifikasi data yang selanjutnya 

diklasifikasi atau di kelompokan sehingga diperoleh data yang benar-

benar objektif. 

3) Penyusunan data atau sistematika data yaitu menyusun data menurut 

sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga 

memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan data.  

 

D. Analisis Data 

Metode yang digunakan dalam analisis data adalah analisis kualitatif yaitu 

memberikan arti dari setiap data yang diperoleh dengan cara menggambarkan 

atau menguraikan data hasil penelitian dalam bentuk uraian kalimat secara 

terperinci, teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif yang 
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bertujuan untuk memudahkan interpretasi data dan analisis
104

 serta kemudian 

ditariklah beberapa kesimpulan sebagai jawaban dari masalah yang diangkat 

dalam penulisan ini. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

1. Mekanisme Online Dispute Resolution melalui UNCITRAL, European 

Commission dan WIPO Arbitration and Mediation meliputi: 

a. UNCITRAL : dasar hukum yang digunakan UNCITRAL dalam 

menerapkan ODR terdapat dalam UNCITRAL Technical Notes on 

Online Dispute Resolution yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB 

pada 13 Desember 2016. Objek sengketa yang diselesaikan oleh 

UNCITRAL adalah perselisihan kontrak penjualan atau masalah 

layanan bernilai rendah. UNCITRAL memiliki platform khusus yang 

dibentuk untuk pengiriman keberatan, dan proses selanjutnya di 

lakukan melalui email. ODR melalui UNCITRAL dilakukan melalui 

negoisasi, jika gagal akan dilakukan pemilihan pihak netral, dan jika 

tetap gagal akan dilakukan tahap akhir.  

b. European Commission : dasar hukum yang digunakan European 

Commission dalam menerapkan ODR terdapat dalam European 

Commission diatur dalam Regulation (EU) No 524/2013 Of The 

European Parliament And Of The Council of 21 May 2013 dan 

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1051 of 1 July 2015. 

Objek sengketa yang diselesaikan oleh EC adalah seluruh perselisihan 

perdagangan online. Uniknya, EC telah memiliki website yang khusus 
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menangani ODR, sehingga penerapan proses ODR tidak dilakukan 

melalui email, melainkan melalui website tersebut karena kita 

diharuskan memiliki akun sendiri.  

c. WIPO Arbitration and Mediation : dasar hukum yang digunakan 

WIPO Arbitration and Mediation dalam menerapkan ODR adalah 

UDRP dan The Rules. Hingga saat ini, terdapat bermacam-macam 

kasus yang dapat diajukan kepada WIPO, namun hanya kasus “nama 

domain” yang dapat diselesaikan melalui ODR dengan berpedoman 

pada The Rules. WIPO memang tidak memiliki website khusus dalam 

penerapan ODR, akan tetapi WIPO telah memberikan fasilitas 

mengiriman keberatan langsung melalui website dan melalui email, 

sehingga para pihak dapat memilih dan proses ODR selanjutnya 

dilakukan melalui email.    

 

2. Penerapan Online Dispute Resolution dalam penyelesaian sengketa “nama 

domain” melalui PPND PANDI hampir seluruhnya sama dengan WIPO 

Arbitration and Mediation, karena keduanya sama-sama menggunakan 

UDRP dan The Rules WIPO. Tata cara beracara melalui keduanya terlihat 

sama, hanya saja jika menyelesaikan melalui PPND PANDI, tidak dapat 

mengisi langsung formulir di dalam suatu website seperti yang di 

aplikasikan oleh WIPO Arbitration and Mediation. Pembayaran yang 

diterima oleh PPND PANDI hanya melalui transfer bank, sedangkan 

WIPO Arbitration dan Mediation dapat menerima pembayaran melalui 

kartu kredit. ODR melalui WIPO Arbitration and Mediation dan PPND 

PANDI telah sesuai dengan peraturan internasional yaitu UDRP dan The 
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Rules WIPO. Keputusan yang dibuat oleh WIPO maupun PPND PANDI 

sama-sama mengikat para pihak, bedanya putusan PPND PANDI dapat 

diajukan banding melalui pengadilan setempat, karena PANDI tunduk 

pada pengadilan RI. 

 

B. SARAN 

PANDI sebagai salah satu badan yang memiliki wewenang dalam 

menyelesaikan sengketa “nama domain” di luar proses litigasi, hingga saat ini 

memiliki dasar hukum berbentuk kebijakan yang berjumlah 8 kebijakan dan 

Peraturan Menteri No. 5/2015. Sebaiknya pemerintah Republik Indonesia 

memasukkan 8 Kebijakan PANDI yang nantinya dilegalisasi sebagai 

peraturan perundang-undangan “nama domain”, karena peraturan tersebut 

akan membantu PANDI dalam menerapkan peraturan mengenai “nama 

domain”, termasuk mengenai penyelesaian perselisihan “nama domain”, 

karena Online Dispute Resolution memiliki banyak kelebihan seperti efisiensi 

waktu, biaya yang ringan dan tidak sulit dibandingkan dengan proses 

penyelesaian sengketa secara litigasi.  
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