
SOAL 1 
 
Lembaga Non-profit Sahabat Lingkungan adalah lembaga yang bergerak di bidang daur ulang sampah. 
Salah satu program yang mereka jalankan adalah RECYCLER yang bertujuan meningkatkan kesadaran 
masyarakat untuk melakukan daur ulang sampah organik menjadi kompos dan pupuk kandang. 
 
SL mendaftarkan nama domain recycler.id di salah satu reseller. Domain tersebut tidak digunakan untuk 
menuju ke situs, namun hanya digunakan untuk alamat email para personil program RECYCLER. Program 
RECYCLER ini mendapatkan dukungan dari sebuah perusahaan besar sehingga menjadi program terbesar 
SL dan SL merasa perlu untuk menyediakan sumber daya terpisah untuk mempermudah komunikasi dan 
juga agar tidak mengganggu sumber daya SL yang digunakan untuk menjalankan program lainnya. 
 
RECYCLER Inc adalah perusahaan yang menjual mesin-mesin dan alat-alat untuk mendaur ulang sampah-
sampah elektronik yang mampu memisahkan dan menghancurkan komponen-komponen elektronik agar 
mudah untuk didaur ulang. 
 
RECYCLER Inc memiliki nama domain recycler.com yang telah dipakai sejak tahun 2000. Recycler merasa 
keberatan dengan pendaftaran domain recycler.id yang dilakukan SL dan menyurati SL untuk mengalihkan 
domain tersebut kepada mereka. 
 
SL merasa tidak memiliki itikad tidak baik dalam hal pendaftaran nama domain tersebut dan surat dari 
Recycler direspon dengan penolakan untuk mengalihkan karena SL tidak mendaftarkan domain tersebut 
dengan itikad tidak baik. 
 
Merasa keinginannya tidak dituruti, Recycler mengajukan permohonan kepada PPND atas nama domain 
recycler.id yang dimiliki oleh SL tersebut. 
 
SOAL 2 
 
Bobby Bukaoli mempunyai usaha penjualan makan ready to cook yang diberia nama SATU LAGI. 
Mengusung citra produk makanan sehat bebas msg, bahan alami dan dimasak sendiri oleh pembeli, SATU 
LAGI menjadi hits di kalangan anak muda perkotaan, terutama para pekerja muda. 
 
Pembelian makanan siap masak tersebut dilakukan di website milik bobby yaitu satulagi.id. Di dalam 
masing-masing item produk, disediakan kolom review yang memungkinkan pembeli memberi komentar 
atas produk yang telah dibeli tersebut. 
 
John Fulan untuk alasan yang tidak diketahui dengan pasti tidak menyukai produk makanan ready to cook 
Bobby. Yang bersangkutan memberikan review negatif di segala kesempatan atas produk SATU LAGI. 
Puncaknya adalah didaftarkannya nama domain satulagijelek.my.id dan juga 1lagi.id yang berisi artikel-
artikel yang menjelek-jelekkan produk-produk SATU LAGI. 
 
Bobby yang merasa kesal dengan langkah John dalam menjelekkan produk yang dimilikinya melalui 
pendaftaran domain yang dilakukan akhirnya mengajukan permohonan kepada PPND atas domain 
satulagijelek.my.id dan 1lagi.id 


