
 

 

Tanggal Pengucapan Putusan  : 1 Februari 2012 

Jenis Perkara                             : Hukum Pidana 

Proses                                        : Pengadilan Tinggi 

Nomor                                         : 148/Pid.B/2011/PN.PLW dan 
03/Pid.Sus/2012/PTR anotasi Sam Ardi 

Posisi kasus 

Richard Constantine van Lee sekitar tahun 2009 sampai dengan 2010 pada saat 
bekerja pada PT. Riau Andalan Pulp and Paper (selanjutnya disebut PT. RAPP) 
Pangkalan Kerinci Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dianggap 
telah melakukan tindak pidana memindahkan file dari laptop dan/atau server ke USB 
flashdisk dan hardisk eksternal milik terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak. 
Terdakwa bekerja sebagai manajer teknis pada PT. RAPP diberi oleh perusahaan 
berupa fasilitas laptop dengan merk Portege M 900. Terdakwa pribadi untuk 
menunjang kinerjanya membeli sendiri 2 hardisk eksternal (Merk Maxtor dengan 
kapasitas 320 GB dan merk Toshiba dengan kapasitas 500 GB) serta 1 USB 
flashdisk merk San Disk dengan kapasitas 16 GB. 

Sebagai manajer teknis PT. RAPP, terdakwa diberikan hak akses atas server dari 
PT. RAPP dengan menggunakan username (yang diberikan perusahaan) dan 
password (yang terdakwa buat sendiri) dengan cara menggunakan laptop dan 
sambungan LAN yang telah perusahaan sediakan. 

Terdakwa meminta kepada sekretarisnya yang bernama Yaya Yalimin Jacob untuk 
mengajukan penggunaan hardisk eksternal sebagai sarana back up file kepada 
laptop perusahaan. Hal itu dikarenakan PT. RAPP membuat larangan kepada 
karyawan untuk melakukan penggandaan atas file perusahaan kepada device 
pribadi karyawan dalam bentuk apapun. Terdakwa mengajukan hal itu dengan 
alasan berjaga-jaga manakala terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atas komputer 
sehingga file dapat hilang atau rusak, melakukan penggandaan pada device 
pribadinya. Salah satu bentuk proteksi dari perusahaan atas keamanan informasi 
adalah dengan melakukan ptoteksi terhadap laptop perusahaan dengan cara 
menolak penggunaan usb baik hardisk eksternal maupun flasdisk dari karyawan. 

Pasca pengajuan permintaan terdakwa kepada PT. RAPP untuk membolehkan 
penggunaan hardisk eksternal kepada laptop terdakwa, beberapa saat setelahnya 
laptop yang tadinya terproteksi pada slot usb menjadi dapat digunakan sebagaimana 
fungsinya. Atas dasar itulah terdakwa menyimpulkan bahwa penggunaan hardisk 
eksternal dan flashdisk pada laptop perusahaan diperbolehkan. Berdasarkan hal itu 
juga terdakwa melakukan back up terhadap file yang dianggap terdakwa penting 
bagi perusahaan. 

Pada bulan Mei 2011 terdakwa mengundurkan diri dari PT. RAPP sehingga dari 
bagian IT perusahaan ingin menarik fasilitas berupa laptop dan device dari 
terdakwa. Pihak IT bertanya kepada terdakwa apakah melakukan penggandaan atas 
file perusahaan ke device pribadinya. Terdakwa membenarkan dan memberikan 
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penjelasan bahwa hal itu untuk kepentingan back up dan tidak merugikan PT. 
RAPP. 

Atas dasar penggandaan file itulah terdakwa dijerat menggunakan Pasal 32 ayat (1) 
Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 
(selanjutnya disebut UU ITE). Surat dakwaan itu sebagai berikut: 

 

Berdasarkan Putusan No. 148/Pid.B/2011/PN.PLW memutuskan pada pokoknya 
sebagai berikut: 

1. Menyatakan Terdakwa Richard Constantin Van Lee terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memindahkan Dokumen 
Elektronik Milik Orang Lain” 
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2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 
selama 3 (tiga tahun) dan pidana denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus 
juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar 
harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan 

Catatan Terhadap Proses Persidangan: 

1. Mengenai surat dakwaan. Surat dakwaan terhadap Richard Constantin Van 
Lee mengandung kecerobohan yang sangat fatal. Hal ini menandakan 
bahwa aparat penegak hukum, terutama yang berada di daerah masih belum 
paham substansi dari UU ITE. Ia di dakwa melanggar Pasal 32 ayat 1 UU ITE 
yang berbunyi sebagai berikut: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak 
atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, 
mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, 
menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik 
milik Orang lain atau milik publik. Lantas jika memang ia melanggar apakah ia 
dapat dipidana? Jika hanya mengandalkan Pasal 32 ayat 1 UU ITE maka 
Richard Constantin Van Lee tidak dapat dipidana karena Pasal 32 ayat 1 UU 
ITE hanya berisi norma saja, tidak berisi ketentuan pidana. Ketentuan 
pidana pada UU ITE berada pada Bab XI dari Pasal 45 sampai 52, terutama 
untuk ketentuan pidana Pasal 32 ayat 1 UU ITE pada Pasal 48 ayat 1 UU 
ITE. Inilah salah satu masalah yuridis yang pernah penulis ungkap pada 
postingan yang lalu tentang beberapa masalah yuridis dalam UU ITE. Pasal 
32 ayat 1 UU ITE tidak dapat berdiri sendiri karena tidak terdapat sanksi 
pidana di dalamnya. Kecerobohan yang sangat fatal ini memberikan 
gambaran bahwa sumber daya manusia aparat penegak hukum perlu 
ditingkatkan lagi (bandingkan dengan keterangan ahli Dr. Mudzakkir, S.H. ahli 
hukum pidana dalam mengomentari masalah dakwaan ini) 

2. Mengenai analisis komputer forensik. Untuk mengetahui apakah terdakwa 
dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan yang ada dalam Pasal 
32 ayat (1) UU ITE dengan cara mengubah, mengurangi, melakukan 
transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu 
informasi dan/atau dokumen elektronik haruslah dilakukan forensik terhadap 
usb flashdisk, hardisk eksternal, dan laptop terdakwa karena pada ketiga alat 
elektronik tersebut dapat ditemukan petunjuk apakah ada file yang diubah, 
dikurangi, dilakukannya transmisi, dirusak, dihilangkan, dipindahkan, 
disembunyikan oleh terdakwa. Selain itu pemeriksaan forensik pada laptop 
serta device lainnya berfungsi untuk memberikan petunjuk apakah terdakwa 
dengan sengaja dan tanpa hak mengubah konfigurasi penggunaan usb pada 
laptop yang dia pergunakan sehingga perbuatan tersebut mengakibatkan 
perbuatan yang dimaksud Pasal 32 ayat (1) UU ITE. Hasil dari pemeriksaan 
itulah yang disebut dengan alat bukti elektronik, tanpa adanya alat bukti 
elektronik atas pemeriksaan ketiga barang tadi, maka tidak akan ditemukan 
bukti yang cukup kuat bahwa terdakwa memenuhi rumusan tindak pidana 
Pasal 32 ayat (1). Sifat kejahatan teknologi informasi sangatlah berbeda 
dengan sifat kejahatan konvesional karena media yang digunakan adalah 
media elektronik, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan atas isi dari ketiga 
barang itu karena terkait dengan informasi elektronik dan/atau dokumen 
elektronik yang ada didalamnya. Berdasarkan pengamatan terhadap kasus 
ini, tidak ditemukan adanya alat bukti elektronik atau surat yang dikeluarkan 
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ahli yang memeriksa beberapa perangkat tersebut yang mengarah kepada 
tindak pidana. Satu-satunya yang nyerempet hal tersebut adalah analisis dan 
laporan yang dikeluarkan oleh ahli dari Jaksa Penuntut Umum, yaitu Aditya 
Cahya Sumunar yang bekerja di Sat. Cyber Crime Mabes Polri dan Alexander 
Sabar. Melihat tata cara dan laporan yang dibuat oleh ahli dari Polri ini saya 
bisa menyimpulkan bahwa laporan tersebut dibuat tidak dengan kronologis 
yang benar dan analisis yang dalam dalam bidang komputer forensik 
(bandingkan dengan keterangan ahli Ruby Zukri Alamsyah dalam 
mengomentari laporan komputer forensik Aditya) 

Putusan Pengadilan Tinggi No. 03/Pid.Sus/2012/PTR tanggal 1 Februari 2012 pada 
pokoknya berisi: 

1. Menerima permintaan banding Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum 
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pelelawan No. 

148/Pid.B/2011PN.PLW tanggal 2 Desember 2011 yang dimintakan banding, 
sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga 
menjadi menjatuhkan pidana penjara selama  6 (enam) bulan dan pidana 
denda sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan 
ketentuan bilamana pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan 
pidana kurungan 1 (satu) bulan. 

3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan 
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 

Catatan Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi: 

 Putusan ini adalah putusan yang sangat nanggung. Putusan dari Pengadilan 
Negeri 3 tahun, tetapi Pengadilan Tinggi memutus pidana penjara 6 bulan 
yang memang merupakan sisa masa tahanan dari Richard Constantine Van 
Lee. 

– 

Semarang, 11 September 2012 
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