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BAB II 

KASUS POSISI, FAKTA HUKUM DAN IDENTIFIKASI 

FAKTA HUKUM 

 

A. Kasus Posisi 

Terdakwa Richard Constatine Van Lee selaku Technical Manager PT. 

RAPP, bertempat di komplek PT. Riau Andalan Pulp And Paper (PT.RAPP) 

Pangkalan Kerinci Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, atau setidak tidaknya 

di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri 

Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Richard 

Constantine Van Lee dengan sengaja atau tanpa hak atau melawan hukum dengan 

cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, 

menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan 

atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik, yang dilakukan oleh 

terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:  

a. Pada hari senin tertanggal 30 mei 2011 sekitar pukul 09.00 Wib bertempat di 

komplek PT.RAPP pangkalan kerinci Kecamatan Pangkalan Kerinci 

Kabupaten Pelalawan, saksi Mulia Nauli yang menjabat selaku Direktur PT. 

RAPP yang memiliki tugas pokok melaksanakan bidang administrasi umum, 

memerintahkan saksi Heriadi Bin Kasan Munadi selaku Kepala Bidang 

Informasi Teknologi (IT Head) untuk melakukan pengecekan terhadap data 

milik perusahaan di laptop iventaris perusahaan merk Toshiba warna hitam 

dengan type Portege M 900 yang biasa digunakan oleh terdakwa untuk 

melaksanakan pekerjaannya sehari-hari di PT. RAPP, sehubungan dengan 
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akan berakhirnya masa kerja terdakwa selaku Technical manager PT. RAPP 

yaitu pada bulan Agustus 2011, setelah dilakukan pengecekan oleh saksi 

Heriadi Bin Kasan Munadi, saksi Heriadi Bin Kasan Munadi melaporkan 

hasilnya kepada saksi Mulia Nauli jika hasil pemeriksaan data pada laptop 

iventaris perusahaan yang biasa digunakan terdakwa tersebut pernah 

dihubungkan beberapa perangkat elektronik seperti external hardisk dan USB 

Flash Disk. 

b. Laporan saksi Heriadi Bin Kasan Munadi tersebut. Saksi mulia nauli bersama 

dengan saksi Thomas Handoko selaku Kepala Pelayanan Bagian Umum PT. 

RAPP (Share Service Head)  Pada tanggal 31 Mei 2011 sekira pukul 11.30 

Wib, menemui terdakwa di ruang kerjanya dan menyampaikan dalam bahasa 

inggris yang artinya “ KAMU ADA KIRIM E-MAIL DARI E-MAIL 

PERUSAHAAN KE EMAIL PRIBADI KAMU” Dijawab oleh terdakwa 

“YA, ADA TAPI ITU TIDAK MERUGIKAN PERUSAHAAN” lalu saksi 

Mulia Nauli menjawab “ COBA LIHAT LAPTOP DAN EXTERNAL 

HARDISKNYA” beberapa saat kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) 

unit Laptop merk Toshiba warna hitam dengan type Portege M 900 yang 

merupakan iventaris perusahaan tersebut kepada saksi Mulia Nauli, namun 

demikian terdakwa tidak mau menyerahkan external hardisk miliknya, setelah 

itu saksi Mulia Nauli berkata “BAGAIMANA KAMI TIDAK PERCAYA 

BAHWA DATA/E-MAIL YANG KAMU TRANSFER TIDAK 

MERUGIKAN PERUSAHAAN, SEMENTARA KAMU TIDAK MAU 

MENYERAHKAN EXTERNAL HARDISKNYA” Terdakwa akhirnya 
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menyerahkan 2 (dua) buah external hardisk masing-masing merk Toshiba 

ukuran 2,5 inci dengan kapasitaaas 500 GB warna hitam dan merk Maxtor 

ukuran 3,5 inci dengan kapasitas 320 GB warna silver serta 1 (satu) buah 

USB Flash Disk merk San Disk kapasitas 16 GB warna silver milik terdakwa 

tersebut kepada saksi Mulia Nauli. 

c. terhadap 2 (dua) buah external hardisk dan 1 (satu) unit USB Flask Disk 

tersebut, setelah dibuka isinya oleh saksi Heriadi Bin Kasan Munadi diketahui 

di dalamnya berisikan folder-folder yang di dalamnya berisikan data-data atau 

dokumen elektronik milik PT. RAPP. 

d. 1 (satu) unit external hardisk dengan kapasitas 500gb merk Toshiba ukuran 

2,5 inci terdapat 3 (tiga folder besar masing-masing diberi nama Process, Pec-

Tech dan pumps and Piping berisi file perusahaan milik PT. RAPP yakni 

folder Process terdapat Sub Folder Acacia dan di dalam Sub Folder Acacia 

terdapat data-data perusahaan seperti Acacia Crassicarpa 4 & 5 years – March 

21 dan Acacia Extratives Aug ’07. 

e. 1 (satu) unit external haradisk dengan kapasitas 320 GB merk Maxtor ukuran 

3.5 inci warna silver dan 1 (satu) unit external hardisk dengan kapasitas 

500GB merk Toshiba ukuran 2,5 inci warna hitam masing-masing terdapat 

folder besar yang mana didalamnya ada beberapa folder berisi file atau data 

milik PT. RAPP masing-masing diberi nama 091206 Pec-Tech, 091206 

Process, 091206 Pumps and Piping berisi file perusahaan PT. RAPP yakni 

pada folder 091206 Process terdapat Sub Folder Acacia dan di dalam Sub 
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Folder Acacia terdapat data-data perusahaan seperti Acacia Crassicarpa 4 & 5 

years -  march 21, dan Acacia Extractive Aug “07. 

f. 1 (satu) buah USB Flash Disk kapasitas 16 GB merk San Disk terdapat 

beberapa Folder besar, namun yang berhubungan dengan PT. RAPP ada 1 

(satu) folder yang diberi nama Process yang di dalamnya terdapat data-data 

perusahaan seperti Acacia Crassicarpa 4 & 5 years – march 21, dan Acacia 

Extrative Aug ’07. 

g. Bahwa data-data merupakan dokumen elektronik milik PT. RAPP yang 

terdapat di dalam 2 (dua) buah external hardisk dan 1 (satu) unit USB flash 

disk milik terdakwa tersebut merupakan hasil riset untuk pengembangan PT. 

RAPP, dimana pemindahan dokumen milik PT. RAPP tersebut tanpa 

mendapat ijin dari PT. RAPP. 

h. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 32 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik. 

 

B. Fakta Hukum 

1. Keterangan Saksi 

 Saksi Mulia Nauli yang menjabat selaku Direktur PT. RAPP yang 

memiliki tugas pokok melaksanakan bidang administrasi umum Pada hari senin 

tertanggal 30 mei 2011 sekitar pukul 09.00 Wib bertempat di komplek PT.RAPP 

pangkalan kerinci Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, saksi 

Mulia Nauli yang menjabat selaku Direktur PT. RAPP yang memiliki tugas pokok 
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melaksanakan bidang administrasi umum, memerintahkan saksi Heriadi Bin 

Kasan Munadi selaku Kepala Bidang Informasi Teknologi (IT Head) untuk 

melakukan pengecekan terhadap data milik perusahaan pada laptop iventaris 

perusahaan merk Toshiba warna hitam dengan type Portege M 900 yang biasa 

digunakan oleh terdakwa untuk melaksanakan pekerjaannya sehari-hari di PT. 

RAPP 

Saksi Heriadi Bin Kasan Munadi selaku Kepala Bidang Informasi 

Teknologi (IT Head) bahwa atas perintah dari saksi Mulia Nauli, saksi Heriadi 

Bin Kasan Munadi melakukan pengecekan terhadap data milik perusahaan di 

laptop iventaris perusahaan merk Toshiba warna hitam dengan type Portege M 

900 yang biasa digunakan oleh terdakwa untuk melaksanakan pekerjaannya 

sehari-hari di PT. RAPP 

Saksi Thomas Handoko selaku Kepala Pelayanan Bagian Umum PT. RAPP 

(Share Service Head) Pada tanggal 31 Mei 2011 sekira pukul 11.30 Wib, 

menemui terdakwa di ruang kerjanya. 

2. Keterangan Ahli 

Keterangan ahli digital forensik mabas polri Inspektur satu (IPTU) Aditya 

Cahya Sumua menyatakan terdakwa terbukti memindahkan tanpa izin data 

penting PT. RAPP dengan sebuah peragaan berupaya membuktikan kepada 

majelis hakim tentang fakta adanya perpindahan data dari laptop perusahaan yang 

dipinjamkan ke terdakwa dengan dua hardisk eksternal dan 1 flash disk milik 

pribadi terdakwa. Di hadapan majelis hakim, Iptu Aditya Cahya Sumua 
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menjelaskan dengan peragaan langsung mengenai rekam jejak perangkat yang di 

koneksikan ke laptop perusahaan yang dipakai oleh terdakwa 

Keterangan ahli Josua Sitompul Subdit penyidikan dan Penindakan 

Direktorat Keamanan dan Informasi pada Kementrian Komunikasi dan Informasi 

(Kemkominfo) mengatakan seluruh data yang dibuat karyawan dan berkaitan 

dengan kepentingan perusahaannya maka data tersebut merupakan milik 

perusahaan. Dalam konteks pasal 32 UU ITE, yang dimaksud dengan barang siapa 

adalah setiap orang yang dengan sengaja atau tanpa hak atau melawan hukum 

melakukan gangguan terhadap data interference.  

3. Barang Bukti 

a. 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna hitam type Portege M 900 dengan 

serial number (SN) Z9017479R berikut charger. 

b. Hasil print out berupa 15 (limabelas) lembar dokumen elektronik Acacia 

Crassicarpa 4 & 5 years – March 21.ppt rangkap 3 (tiga) dari External 

Hardisck ukuran 2,5 Inchi merk Toshiba warna Hitam kapasitas 500 GB, 

External hardisk ukuran 3, 5 Inchi merk Maxtor warna silver kapasitas 320 

GB dan USB Flash Disck merk San Disck warna silver kapasitas 16 GB.  

c. Hasil print out berupa 11 (sebelas) lembar dokumen elektronik Acacia 

extraxtives Aug’07.ppt rangkap 3 (tiga) dari external hardisk ukuran 2,5 

inchi merk Toshiba warna hitam kapasitas 500 GB, External hardisk ukuran 

3,5 inchi merk Maxtor warna Silver kapasitas 320 GB dan USB Flash disk 

merk San Disck warna silver kapasitas 16 GB. 
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C. Identifikasi Fakta Hukum 

Identifikasi fakta hukumnya yang akan dibahas dalam permasalahan dalam 

penelitian studi kasus dalam Putusan Nomor. 03/PID.SUS/2012/PTR ini, antara 

lain: 

1. Apakah perbuatan Richard Constantine Van Lee dapat dikaitkan dengan Pasal 

32 ayat (1) jo Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Pasal 14 jo Pasal 17 

Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang? 

2. Apakah pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi mengenai bentuk dan 

perumusan Surat Dakwaan sudah sesuai ketentuan yang diatur dalam pasal 

143 Ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana?  




