
 
 

KASUS I 
 
Perusahaan kosmetik PT Ayu Banget Tenan memperdagangkan kosmetik (produk perawatan 
wajah) untuk perempuan dengan merek UWAYU dan telah terdaftar di Badan POM dan 
memiliki sertifikat halal serta memiliki merek yang sudah terdaftar di Indonesia. Produk 
UWAYU ini telah ada sejak tahun 2000 dan terkenal di kalangan anak muda karena kualitas 
yang bagus dan harga yang wajar. 
 
Selain promosi melalui saluran yang umum digunakan, PT ABT juga menggunakan internet 
untuk mempromosikan produk UWAYU. Situs web yang digunakan PT ABT untuk 
mempromosikan produknya adalah www.uwayu.id dan www.ayubanget.co.id telah aktif 
digunakan sejak peluncuran produknya pada tahun 2014. 

 
Pada Juni 2017 ada sebuah blog dengan URL www.uwayujelek.my.id yang berisi tentang 
artikel yang menjelek-jelekkan produk-produk kosmetik UWAYU yang dibuat oleh Fulanah. 
Apabila dibiarkan semakin lama, keberadaan blog ini bisa mempengaruhi citra merek UWAYU 
dan jika artikel-artikelnya menjadi viral, bisa menjatuhkan citra yang sudah dibangun selama 
ini. 

 
PT ABT merasa keberatan dengan adanya www.uwayujelek.my.id dan ingin agar domain 
tersebut diambil alih oleh PT ABT agar tidak disalahgunakan. Karena PT ABT tidak ingin 
berhubungan Fulanah selaku pemilik blog tersebut, PT ABT mengajukan permohonan kepada 
PPND atas domain www.uwayujelek.my.id tersebut. 

 
 

 
 

KASUS II 
 
PT Maju Jaya Perkasa telah memproduksi kendaraan berat dan kendaraan niaga berupa truk 
dengan berbagai ukuran sejak tahun 1995 dengan merek PERKASA. PT MJP dengan truk 
PERKASA yang dimilikinya termasuk dalam 5 besar produsen mobil di Indonesia dan nomor 
dua untuk kendaraan niaga dan berat (truk). 
 
PT MJP memiliki domain perkasa.com dan perkasa.co.id untuk situs perusahaannya. 
 
Merek PERKASA sendiri sudah terdaftar dan dilindungi sejak tahun 1995 di Indonesia. 
PERKASA mendapatkan penghargaan sebagai truck of the year tahun 2002, 2006, 2007, 2008, 
dan terakhir 2014. Traffic ke website PT MJP tidak terlalu tinggi namun website tersebut 
penting untuk eksistensi perusahaan serta informasi produk yang mudah diperbarui kepada 
para peminat truk tersebut. 
 
PT Mekar Asri Prima adalah produsen jamu dan obat tradisional yang sudah berjalan selama 
dua generasi. Dirintis oleh Bapak Ngadiyo dari Semarang, Jawa Tengah dari usaha rumahan  
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hingga berkembang memiliki pabrik sendiri. PT MAP memiliki berbagai macam jamu dan obat 
tradisional untuk segala macam penyakit maupun suplemen. 
 
Di tangan anak tertuanya, Nugroho Adit, usaha Pak Ngadiyo semakin berkembang hingga 
akhirnya menjadi PT Mekar Asri Prima. Produk andalan PT MAP adalah jamu sehat lelaki 
dengan nama PERKASA yang mulai dipasarkan pada tahun 2010 Dengan teknik pemasaran 
yang tepat, jamu PERKASA ini menjadi produk utama PT MAP. Untuk mendukung dan 
memperluas pemasaran, Nugroho Adit menggunakan website perkasa.id. Di dalam website 
ini terdapat berbagai macam informasi kesehatan, tautan yang terkait dengan lelaki, dan 
tentu saja keunggulan dari jamu PERKASA. 
 
PT MAP juga menyediakan toko online bagi konsumen yang ingin membeli jamu tersebut 
namun malas mampir ke toko hanya untuk membeli jamu PERKASA. 
 
Sarana promosi ini semakin memperluas cakupan produk dan konsumen dari jamu PERKASA. 
 
PT MJP merasa bahwa yang berhak memiliki domain perkasa.anything hanya dirinya dan 
berpendapat PT MAP tidak berhak atas nama domain perkasa.id karena akan 
membingungkan konsumen dan dianggap ada keterkaitan antara truk PERKASA dengan jamu 
PERKASA. 
 
Untuk itu PT MJP melayangkan surat kepada PT MAP dan meminta agar domain perkasa.id 
dialihkan kepada PT MJP. 
 
PT MAP menyatakan bahwa perkasa.id adalah domain miliknya dan tidak ada indikasi bahwa 
konsumen mengira ada keterkaitan antara PERKASA truk dengan PERKASA jamu karena: 
tidak ada persamaan logo antara PERKASA truk dengan PERKASA jamu milik PT MAP 
desain website yang digunakan sama sekali berbeda serta tidak ada elemen-elemen dari 
PERKASA truk yang ada dalam website jamu PERKASA PT MAP. 
 
Karena permintaannya tidak dituruti, PT MJP mengajukan permohonan kepada PPND untuk 
menyelesaikan perselisihan domain perkasa.id. 
 

 


