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BABIV 

PENUTUP 

1. 	Kesimpulan 

a. 	 Kemajuan teknologi komunikasi khususnya dalam bidang internet yang 

semakin maju di Indonesia pada era globalisasi ini, memberi manfaat bagi 

kemajuan peradaban urnat manusia dalam melakukan komunikasi dan 

mencari informasi. Di sisi lain, internet juga memunculkan tindakan untuk 

memakai nama artis terkenal dalam situs internet secara melanggar hukum 

oleh sekelompok orang yang memiliki itikad bumIc, karena tindakan 

tersebut dilakukan tanpa mendapatkan ijin atau persetujuan dari artis yang 

bersangkutan. Hal ini teljadi karena adanya keinginan dari sekelompok 

orang untuk mendapatkan keuntungan yang cepat dengan cam menjual 

nama situs atau domain name tadi dengan harga tinggi kepada pemilik 

nama yang bersangkutan. Selain artis yang namanya dipakai dalam situs 

internet secara melanggar hukum dirugikan, masyarakat khususnya 

konsumen jasa yang membuka situs di internet juga dirugikan, karena hal 

itu bisa membingungkan masyarakat dengan beranggapan bahwa situs 

yang mereka buka adalah milik seorang artis, padahal bukan. Sehubungan 

dengan hal tersebut, maka dirasakan perlu dihndunginya pemakaian nama 

artis terkenal dalam situs internet oleh pengaturan hukum. Sebelum 

memahami tentang perlindungan hukum terhadap nama artis terkenal, 

maka terlebih dahulu perlu diketahui kriteria-kriteria yang digunakan 
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untuk menentukan nama orang terkenal (artis), agar tidak terjadi 

penafsiran yang bermacam-macam. Kriteria untuk menentukan nama 

orang terkenal (artis) tidak terdapat dalam Undang-undang No. 15 Tahun 

2001 tentang Merek, sehingga untuk menentukan keterkenalan nama artis 

dapat dikaitkan dengan kritena merek terkenal. Kriteria nama orang 

terkenal (artis) harus diketahui oleh aparat penegak hukum khususnya 

Hakim, karena Hakim dalam suatu persidangan akan diuji pengetahuannya 

tentang merek terkenal dalam hal ini kaitannya dengan nama artis terkenal, 

mengingat Putusan Hakim sangat menentukan dalam mengetahui nama 

artis terkenal atau tidak. Perlindungan hukum secara khusus bagi artis 

terkenal yang namanya dipakai dalam situs internet secara melanggar 

hukum sangat diperlukan karena akan merugikan berbagai pihak. Oi lain 

pihak seseorang dapat dengan mudah mendaftarkan situs atau domain 

name memakai nama artis terkenal, dimana pendaftaran tersebut dipungut 

biaya tetapi keuntungan yang akan diperoleh dan penjualan kembali situs 

tersebut kepada pemilik aslinya jauh lebih besar dari biaya pendaftaran. 

Oleh karena itu W/PO (World Intellectual Property Organization) 

menawarkan layanan gugatan terhadap pemakaian nama artis terkenal 

dalam situs internet secara melanggar hukum, pihak berwenang dapat 

menghapus situs yang memakai nama artis tersebut. 

b. 	 Pelanggaran terhadap pemakaian nama artis terkenal dalam situs internet, 

selain dapat diselesaikan melalui layanan gugatan secara internasional, di 

Indonesia juga dimungkinkan untuk menyelesaikan masalah tersebut 
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melalui pengadilan setempat. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh 

artis terkenal apabila namanya dipakai dalam situs internet tanpa ijin, 

maka artis tersebut dapat mengajukan gugatan berdasarkan perbuatan 

melanggar hukum (pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata). 

Walaupun artis terkenal yang namanya dipakai dalam situs internet secara 

melanggar hukum dapat mengajukan tuntutan ganti rugi berdasarkan 

perbuatan melanggar hukum (pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata), namun hak Negara untuk menuntut berdasarkan sanksi pidana 

masih berJaku. Pelanggaran terhadap pemakaian nama artis terkenal dalam 

situs internet di Indonesia, dapat diselesaikan dengan menggunakan 

ketentuan berdasarkan pasa\ 382 bis Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

mengenai persaingan curang untuk menyesatkan khalayak umum. Selain 

itu apabila nama artis terkenal dipakai dalam situs porno, maka tindakan 

tersebut dapat dikenai pasal 310 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum 

Pidana mengenai pencemaran nama baik. Perlindungan terhadap 

pemakaian nama orang terkenal dalam Undang-undang No. 15 Tahun 

2001 terdapat dalam pasal 6 angka (3) hurnf a yang menyatakan bahwa, 

"Permohonan merek harns ditolak oleh Direktorat Ienderal apabila Merek 

tersebut merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama 

badan hukum yang dimiliki orang lain~ kecuali atas persetujuan tertulis 

dari yang berhak". Ini berarti bahwa pemakaian nama orang terkenal 

(artis) secara melanggar hukum dilindungi, khususnya dalam Undang

undang No. 15 Tahun 2001. Namun demikian, peraturan pernndang
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undangan tentang merek khususnya yang memberikan perlindungan 

terhadap nama orang terkenal (artis) tidaklah sempurna., karena tidak 

mengatur secara tegas perlindungan terhadap nama orang terkenal (artis) 

apabila digunakan dalam situs di internet secara melanggar hukum. 

Sehingga pengaturan hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi 

artis terkenal yang namanya dipakai dalam situs internet secara melanggar 

hukum, dirasakan kurang memadai karena pengaturannya, khususnya 

dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek belumjelas atau 

bahkan tidak diatur. 

2. Saran 

a. 	 Dari apa yang telah diuraikan dalam skripsi ini, maka diharapkan bahwa 

perlindungan hukum terhadap nama orang terkenal, dalam hal ini artis 

terkenal dapat lebih terjamin. Selama ini pelanggaran nama orang terkenal 

(artis) yang dipakai dalam situs internet secara melanggar hukum semakin 

marak, namun demikian hal tersebut belum sepenuhnya dilindungi karena 

belum adanya ketentuan yang jelas. Agar lebih menjamin kepastian hukum 

bagi nama orang terkenal (artis), maka Pemerintah Indonesia harus 

membuat Undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai hukum 

tclematika (cyberlaw). 

b. 	 Selain hal diatas, pemerintah dan aparat penegak hukum harus lebih aktif 

dalam memasyarakatkan peraturan perundang-undangan dan memberikan 

pendidikan hukum khususnya mengenai Undang-undang yang memuat 
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ketentuan hukum telematika kepada masyarakat, agar masyarakat dapat 

memahami dan lebih taat akan hukum, dengan demikian paling tidak 

pemakaian nama orang terkenal (artis) dalam situs internet secara 

melanggar hukum dapat dikurangi. Disamping itu aparat penegak hukum 

harus lebih tegas dalam menindak setiap pelanggaran-pelanggaran 

terhadap pemakaian nama orang terkenal (artis) secara melanggar hukum 

dalam situs internet berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

Demikian saran yang dapat saya berikan dalam mewujudkan Perlindungan 

Hukum Terhadap Pemakaian Nama Artis Terkenal Dalam Situs Internet 

Di Indonesia. Kiranya dapat menjadi bahan untuk dipertimbangkan bagi 

penegakan hukum di Indonesia 




