
TINDAK PIDANA PERUSAKAN

PADA PROGRAM DAN DATA KOMPUTER

Seperti diketahui bahwa era tanpa teknologi adalah era masa lalu. Dalam 

banyak hal, penggunaan alat teknologi canggih untuk bidang informatika sudah begitu 

mcndominasi kehidupan sehari-hari, sehingga tanpa peralatan tersebut pekeijaan atau 

permasalahan seakan-akan sudah tidak mungkin dapat diselesaikan lagj. Seiring dengan 

kemajuan kegunaan dan penggunaan perangkat informatika, timbul pula masalah yang 

berhubungan erat dengan informatika dan teknologi informatika sendirL Persoalan 

yang dulu tidak pemah timbul atau terpikirkan, kini menjadi masalah yang peiiu

penanganan yang akurat agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Demikian
i

pesatnya kemajuan ilmu dan teknologi menyebabkan kemajuan ini tidak tcrkejar oleh 

kemajuan dalam bidang hukum.

Banyak problem informatika yang berhubungan dengan bidang hukum. Oleh 

karena itu kemudian timbul istilah Hukum Informatika atau Hukum {Computer, sebab 

permasalahan yang timbul sebcnamya lebih didominasi oleh peralatan yang semakin 

canggih yang berkisar sekitar komputer. Kenyataan yang teijadi saat ini adalah adanya 

keresahan sebagian masyarakat pengguna komputer tentang menyebamya berbagai 

macam virus komputer yang sangat membahayakan keamanan program dan data
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komputer yang tersimpan di dalam media-media penyimpan data. Tahun 1970-an 

merupakan dckade kejahatan komputer. Para pelakunya kebanyakan adalah "orang 

dalam” yang menangani data, antara lain data kredit, inventori dan pendanaan. Ketika 

Bank Los Angeles kebobolan sebanyak 10,2 juta dollar, masyarakat bisnis mulai 

bangun dari tidumya dan mengunci komputemya dengan sistem keamanan.

Pada tahun 1987, virus Pakistani Brain antara lain menyerang Universitas 

Pensytvania dan Wyoming. Pada tahun yang sama dilaporkan pula adanya serbuan 

virus Christmas. Di tahun 1988, Universitas Hebrew di Israel terserang virus Israeli 

(Friday the 13th).1 Virus yang sama juga pemah ramai dibicarakan di media massa 

Indonesia.

Yang diuraikan di bawah ini adalah kasus-kasus yang dapat timbul dan 

secepatnya harus diantisipasi, sebab mau tidak mau perkembangan pemakaian 

peralatan canggih dalam bidang informadka akan tenis meningkat. Untuk mendukung 

uraian tersebut di atas dikemukakan kasus fiktif sebagai beiikut:

Desi Achmad adalah seorang programer komputer yang bekeija di PT. 

Sejahtera Kayu Indonesia, sebuah perusahaan penggeigajian kayu. Dalam pekeijaan 

keseha- riannya dia dipercaya mcngoperasikan sebuah komputer yang bertugas 

mengendalikan mesin-mesin penggergajian kayu dan menyimpan semua data merigenai

'Sandi Setiawan. Mengenal Mencegah. Menanggulanm Virus Komputer. cet.
I, Andi Offset, Yogyakarta, 1992, h.9.
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kayu yang telah diolah. Dalam menjalankan pekeijaannya, ia mempunyai sebuah 

password tersendiri sehingga tidak ada orang lain yang bisa mengoperasikan komputer 

yang berkaitan dengan pekeijaannya itu. Pada suatu saat ia dikeluarkan dari PT. 

Sejahtera Kayu Indonesia. Karena kekecewaannya ia Lalu memasukkan sebuah virus 

komputer kc dalam program pada komputer yang biasa dijalankan dalam pekeijaannya 

sehari-haii Virus komputer ini diprogram untuk merusak program dan data yang 

tcrsimpan dalam perusahaan tersebut pada saat tiga hari setelah ia dikeluarkan. Virus 

ini berisikan kode yang dimaksudkan untuk memeriksa tanggal komputer perusahaaa 

dari waktu ke waktu. Apabila suatu tanggal yang telah ditetapkan sebeliunnya sampai 

pada saatnya, program kecil tersebut akan secara otomatis aktif dan menjalankan 

tugasnya. Jadi tampak seperti "bom waktu" yang ditempatkan dalam sistem komputer 

yang akan berakibat pada saat yang telah ditetapkan scbetumnya akan merusak data 

yang tersimpan pada sistem kompu-ter yang bersangkutan, sehingga secara otomatis 

semua kegiatan perusahaan terhenti dan perusahaanpun mengalami kerugian yang 

sangat besar. Setelah mengetahui bahwa kerusakan pada program dan data komputei 

disebabkan karena virus komputer yang dengan sengaja dimasukkan kedalam jistem 

komputer perusahaan. Direktur perusahaan segera melaporkan kepada pihak yang 

berwajib.
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