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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan dunia teknologi informasi dewasa ini telah membawa 

manusia kepada era globalisasi yang memberikan  kebebasan kepada setiap orang 

di dunia untuk saling bersosialisasi dengan siapapun dan dimanapun mereka 

berada. Internet merupakan media utama yang dapat digunakan, karena melalui 

media internet seseorang dapat terhubung dengan teman atau bahkan dengan 

orang asing yang sama sekali tidak dikenal dan berdomisili di luar negeri. 

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan berbagai 

dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif, karena di satu sisi 

memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban 

manusia, namun di sisi lain menjadi sarana efektif perbuatan melanggar hukum. 

Teknologi informasi dan komunikasi juga telah mengubah perilaku dan pola 

hidup masyarakat secara global, dan menyebabkan dunia menjadi tanpa batas 

(borderless), serta menimbulkan perubahan di berbagai bidang kehidupan. 

Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan beragam jasa di bidang 

teknologi informasi dan komunikasi dengan berbagai fasilitasnya, dalam hal ini 

internet merupakan bagian dari kemajuan teknologi informasi tersebut, yang 

memberi kemudahan dalam berinteraksi tanpa harus berhadapan secara langsung 

satu sama lain.  Bangsa Indonesia yang sedang tumbuh dan berkembang menuju 

masyarakat industri yang berbasis teknologi informasi, dalam beberapa hal masih 

tertinggal. Kondisi ini disebabkan karena masih relatif rendahnya sumber daya 
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manusia di Indonesia dalam mengikuti perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi ini termasuk kemampuan dalam menghadapi masalah hukum yang 

timbul. Salah satu dampak negatif yang timbul adalah tingginya tingkat kejahatan 

di berbagai bidang dengan beragam modus operandinya.
1
 

Perkembangan teknologi informasi dengan adanya internet, 

menimbulkan bentuk kejahatan baru dalam perjudian yakni perjudian melalui 

internet (internet gambling). Ada beberapa permasalahan yang timbul antara lain 

apakah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi 

Elektronik masih dapat dapat menangani tindak pidana perjudian melalui internet 

(internet gambling). Kendala-kendala yang dapat menghambat proses pembuktian 

tindak pidana perjudian melalui internet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi 

Elektronik (selanjutnya penulis singkat UU No. 11/2008 ITE) dapat menangani 

tindak pidana perjudian melalui internet berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) 

dan Pasal 45 ayat (1) undang-undang tersebut. Tindak pidana perjudian melalui 

internet, dilakukan melalui sistem elektronik, informasi elektronik dan dokumen 

elektronik yang dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 

5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang ITE, di samping itu alat bukti elektronik di atas 

dianggap sebagai perluaran alat bukti petunjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 

184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (disingkat KUHAP), karena 

disetarakan sebagai alat bukti surat, sehingga pelaku perjudian melalui internet 

dapat dikenakan sanksi hukum pidana. Pada tindak pidana perjudian melalui 
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internet (internet gambling), website penyelenggara perjudian melalui internet dan 

E-mail peserta judinya, serta sms merupakan bagian dari informasi elektronik, 

sehingga dapat dikategorikan sebagai salah satu alat bukti yang sah secara hukum, 

dalam hal ini alat bukti petunjuk. Ada beberapa kendala dalam menemukan alat 

bukti tersebut, berdasarkan Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang ITE, penggeledahan 

dan/atau penyitaan sistem elektronik serta penangkapan dan penahanan pelaku 

cyber crime harus dilakukan atas izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat 

dalam waktu satu kali dua puluh empat jam, hal ini sulit untuk diwujudkan, 

karena tidak dimungkinkan mendapatkan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri 

setempat untuk melakukan hal termaksud dalam waktu yang sangat singkat itu. 

Terlebih lagi belum ada peraturan pemerintah atas undang-undang tersebut. Oleh 

karena itu ketentuan di atas menjadi salah satu kendala dalam menangani kasus 

perjudian melalui internet ini.
2
 

Karena kemajuan teknologi komputer dan internet, tindak pidana 

perjudian juga berkembang dengan memanfaatkan kedua sarana tersebut, 

sehingga mewabah tindak pidana perjudian online. Jenis tindak pidana ini, tidak 

mudah dihilangkan dalam masyarakat, apalagi dengan sifatnya yang lebih privasi 

dan tertutup, memudahkan pelaku untuk melakukan kejahatan ini. Pemerintah 

tanggap dengan keadaan yang kritis ini, sehingga membentuk suatu perundang-

undangan yang dapat menjerat pelaku perjudian online, karena Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (disingkat KUHP) khususnya pasal 303 sudah dianggap 

tidak relevan lagi dalam menjerat pelaku tindak pidana perjudian online, karena 
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alasan alat bukti transaksi elektronik, yang saat itu belum mempunyai kekuatan 

hukum. Maka dibuatlah undang-undang yang dapat menjerat pelaku tindak pidana 

perjudian online, dan disahkannya UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik atau lebih dikenal sebagai UU ITE.
3
 

Maka peran penegak hukum menjadi akrusial dan penting demi 

terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini pihak kepolisian 

telah melakukan upaya untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana perjudian 

online, upaya yang dilakukan meliputi upaya penal yaitu upaya penegakan hukum 

melalui peraturan perundang-undangan, dan upaya non penal yaitu upaya non 

hukum, melalui teknologi. Namun, dalam penegakan hukumnya banyak hambatan 

yang terjadi, baik dari peraturan perundang-undang, dari penegak hukum itu 

sendiri, dan juga dari masyarakat. Jenis kegiatannya mungkin sama, namun 

dengan media yang berbeda yaitu dalam hal ini internet, suatu kejahatan akan 

lebih sulit diusut, diproses, dan diadili. Kejahatan yang seringkali berhubungan 

dengan internet antara lain perjudian yang dilakukan melalui internet (internet 

gambling), yang tidak lagi menjadi kejahatan konvensional saja, tetapi juga 

sebagai kejahatan yang dapat dilakukan melalui kecanggihan teknologi informasi 

dan komunikasi dalam hal ini melalui penyalahgunaan media internet
4
.  

Penggunaan teknologi  internet  juga tidak dapat dipungkiri membawa 

dampak negative  yang tidak kalah banyak dengan manfaat positif yang ada. 
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Internet membuat kejahatan seperti pengancaman, pencurian, pencemaran nama 

baik, pornografi, perjudian, penipuan hingga tindak pidana terorisme kini melalui 

media  internet  beberapa jenis tindak pidana tersebut dapat dilakukan secara  on 

line oleh individu maupun kelompok dengan resiko tertangkap yang sangat kecil 

dengan akibat kerugian yang lebih besar baik untuk masyarakat maupun negara. 

Fenomena tindak pidana teknologi informasi merupakan bentuk kejahatan yang 

relative  baru apabila dibandingkan dengan bentuk-bentuk kejahatan lain yang 

sifatnya konvensional. Contoh yang ada, para maniak penjudi dapat dengan 

mudah mengakses situs   judi online seperti  www.indobandar.com.  atau  

www.indobet.asia   dan banyak lagi situs sejenis yang menyediakan fasilitas 

tersebut dan memanfaatkan fasilitas  internet banking untuk pembayarannya tanpa 

harus bertemu secara  fisik. Selain itu masih banyak lagi kejahatan yang 

memanfaatkan  Internet. Seorang hacker bernama Dani Hermansyah, pada tanggal 

17 April 2004 melakukan deface (Deface disini  berarti mengubah atau mengganti 

tampilan suatu website) dengan mengubah nama-nama partai  yang ada dengan 

nama-nama buah dalam website www.kpu.go.id, yang mengakibatkan  

berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemilu yang sedang berlangsung 

pada saat itu.  Dikhawatirkan, selain nama–nama partai yang diubah bukan tidak 

mungkin angka-angka jumlah pemilih yang masuk di sana menjadi tidak aman 

dan dapat diubah, padahal dana yang dikeluarkan untuk sistem teknologi 

informasi yang digunakan oleh KPU sangat besar sekali.  

Teknik lain adalah yang memanfaatkan celah sistem keamanan server 

alias hole Cross  Server Scripting  (XXS) yang ada pada suatu situs. XXS adalah 
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kelemahan aplikasi di  server  yang memungkinkan  user  atau pengguna 

menyisipkan baris-baris perintah lainnya. Biasanya  perintah yang disisipkan 

adalah Javascript  sebagai jebakan, sehingga pembuat  hole  biasa mendapatkan 

informasi data pengunjung lain yang berinteraksi di situs tersebut. Makin terkenal 

sebuah website yang mereka deface, makin tinggi rasa kebanggaan yang didapat. 

Seperti yang telah di  uraikan di atas ,maka dapat kita lihat bahwa kejahatan ini 

tidak mengenal batas wilayah serta waktu kejadian karena korban dan pelaku 

sering berada di negara yang berbeda. Semua aksi itu dapat dilakukan hanya dari  

depan komputer yang memiliki  akses  Internet  tanpa takut diketahui oleh orang 

lain/saksi mata, sehingga kejahatan ini termasuk dalam Transnational 

Crime/kejahatan antar negara yang pengungkapannya sering melibatkan penegak 

hukum lebih dari satu negara. Mencermati hal tersebut dapatlah disepakati bahwa 

kejahatan IT/Cybercrime memiliki karakter yang berbeda dengan tindak pidana 

Cara-cara inilah yang menjadi andalan saat terjadi  cyber war  antara hacker  

Indonesia dan hacker Malaysia dikarenakan pengakuan budaya reog oleh 

pemerintah Malaysia, sehingga terjadi perusakan  website  pemerintah Indonesia 

dan Malaysia oleh para hacker kedua negara tersebut
5
. Kemajuan cara berpikir 

manusia dan perkembangan teknologi informasi yang demikian pesatnya haruslah 

diantisipasi dengan  hukum yang mengaturnya. Dampak negatif tersebut harus 

diantisipasi dan ditanggulangi dengan hukum yang terkait dengan pemanfaatan 

teknologi informasi dan komunikasi. Secara internasional hukum yang terkait 
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kejahatan teknologi informasi digunakan istilah hukum siber  atau  cyber law. 

Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (law of  

information technology), hukum dunia maya (virtual world law), dan hukum 

mayantara. 

Sehubungan dengan tindak pidana di dunia maya yang terus berkembang, 

pemerintah  telah melakukan kebijakan dengan terbitnya UU No.11/2008 ITE 

yang diundangkan pada tanggal 21 April 2008. UU ITE merupakan payung 

hukum pertama yang mengatur khusus terhadap dunia  maya (cyber law) di 

Indonesia. Substansi/materi yang diatur dalam UU ITE ialah menyangkut masalah 

yurisdiksi,  perlindungan hak pribadi, azas perdagangan secara  e-comerce, azas 

persaingan usaha-usaha tidak  sehat dan perlindungan konsumen, azas-azas hak 

atas kekayaan intelektual (HaKI) dan hukum Internasional serta azas Cybercrime. 

Undang-undang tersebut mengkaji  cyber case  dalam  beberapa sudut pandang 

secara komprehensif dan spesifik, fokusnya adalah semua aktivitas yang 

dilakukan dalam  cyberspace  seperti perjudian, pornografi, pengancaman, 

penghinaan, penyusupan data, penghancuran data (cracking)  dan menjadikan 

seolah dokumen otentik (phising). Untuk dapat melakukan pembahasan yang 

mendalam mengenai masalah ini maka perlu dilakukan penelitian yang mendalam 

agar memberi gambaran yang jelas dalam menentukan kebijakan dalam 

menanggulangi tindak pidana teknologi informasi melalui hukum pidana. 

Kebijakan  hukum pidana tersebut pada hakekatnya bertujuan  sebagai upaya 

perlindungan masyarakat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat. 

Pada praktiknya terhadap kejahatan melalui internet diberlakukan peraturan yang 
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mengatur kejahatan konvensional dan hakim dituntut dapat melakukan penemuan 

hukum sendiri sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

2004 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, terkadang hakim pun 

mengusahakan pemecahannya melalui yurisprudensi, yang merupakan suatu 

keharusan. Namun demikian, kenyataan yang terjadi, lebih mengarah pada 

pembentukan hukum baru dengan asumsi KUHP tidak akan mampu mengatur 

kejahatan di atas, sehingga menimbulkan kesulitan bagi para penegak hukum 

(polisi, jaksa, hakim dan advokat) untuk mengatasi kondisi tersebut.
6
 

 Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan perjudian 

mempunyai ekses yang negatif dan merugikan terhadap moral dan mental 

masyarakat terutama generasi muda. Peningkatan modus dari tindak pidana 

perjudian yang semakin tinggi ini dapat terlihat dari maraknya tipe perjudian, 

misalnya Salah satu contoh kasus di Kejaksaan Negeri Surabaya RH bandar 

sekaligus pemilik perjudian online www.kakadewa.com mengelola usaha 

haramnya tersebut layaknya sebuah perusahaan. Dengan enam karyawannya, 

usaha RH mampu mengeruk keuntungan hingga miliaran rupiah perbulannya. 

LAS, RC, OPP, EK, ST, dan NN enam karyawan RH mempunyai tugas masing-

masing. ST bertugas mengkonfirmasi para member dengan cara chatting di Yahoo 

messenger, selain itu ia pun juga bertugas mengkomunikasikan hasilnya. Ia digaji 

Rp 2 juta setiap bulan atas pekerjaannya. Kemudian EK bertugas mengupdate data 

deposit pemain dan setiap bulannya mendapatkan gaji Rp 1 juta rupiah. Sementara 

LAS bertugas mengecek deposit dan mentransfer hadiah kemenangan kepada 
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pemain. Ia digaji RH Rp 2,5 juta perbulan. Kemudian NN tugasnya menghapus 

file data pemain yang kalah dengan gaji perbulan Rp 1 juta. RC tugasnya sebagai 

operator chatting dan setiap bulannya mendapatkan gaji Rp 2 juta per bulan, dan 

OPP tugasnya membuat account usser name pemain dan setiap bulannya 

mendapatkan gaji Rp 2 juta. Pada saat penangkapan para karyawan tersebut tidak 

melawan. Namun, polisi harus ekstra sabar untuk masuk ke rumah milik RH. 

"Kita melakukan penyergapan pagi, karena rumah tersebut pagarnya tinggi, 

sehingga kita menunggu pembantunya ke luar, dan langsung kita sergap," 

ungkapnya.
7
 

Seperti diketahui, Polda Jatim mengungkap kasus judi on line dengan 

omset ratusan juta per hari. Petugas menggerebek tempat pengelola judi tersebut 

di daerah pelabuhan perak dan daerah rungkut, dan Wonok Romo, Surabaya, Jawa 

Timur. Dari tempat tersebut polisi mengamankan enam orang karyawannya, LAS, 

RC, OPP, EK, ST, dan NN. Sementara sang pemilik RH judi online tersebut 

masih dalam pengejaran polisi. Dijelaskannya, bahwa judi on line tersebut dapat 

dinikmati para member dalam web site www.kakadewa.com dengan member 

sudah mencapai 22 ribu orang dan sudah berjalan dua tahun. 

Web judi online tersebut diiklankan pelaku dalam web site 

www.google.com dan www.i-comers.com. Pemain akan meregistrasi menjadi 

member www.kakadewa.com untuk mendapatkaan usser name dan password 

untuk dapat melakukan perjudian bola, dengan menggunakan web site 

www.shobet.com dan www.ibcbet.com. Kemudian perjudian rolet di web site 
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www.338a.com, perjudian bakarat di website www.bakarat.com, dan perjudian 

sicbo pada website www.grand628.com. 

Saat mendaftar, pemain harus mendaftar ke rekening penyelenggara 

paling sedikit Rp 200 ribu sebagai uang deposit dan uang tersebut akan menjadi 

uang deposit menjadi koin. Satu koin nilainnya Rp 1000 dan koin tersebut yang 

dipertaruhkan pemain pada perjudian on line jenis judi bola, bakarta, rolet, dan 

sicbo. Dari penggerebekan tersebut polisi mengamankan tujuh set komputer, enam 

buah wireless, tiga buah modem internet, tiga buah key BCA dan satu buah key 

mandiri. Selain itu, tiga buah kalkulator, satu buah handphone, serta uang Rp 300 

juta yang disita dari rekening penampungan. Perjudian online tersebut tidak 

dilengkapi ijin dari pihak berwenang maupun pihak berwajib dengan 

menggunakan modem internet sebanyak tiga buah yang diakses ke tujuh unit 

komputer. 

Berdasarkan kenyataan tersebut di atas maka dalam rangka 

penanggulangan masalah perjudian diperlukan adanya kebijakan hukum pidana 

(penal policy). Kebijakan tersebut harus dikonsentrasikan pada dua arah, yang 

pertama mengarah pada kebijakan aplikatif yaitu kebijakan untuk bagaimana 

mengoperasionalisasikan peraturan perundang-undangan hukum pidana yang 

berlaku pada saat ini dalam rangka menangani masalah perjudian. Sedangkan 

yang kedua adalah kebijakan formulatif atau kebijakan yang mengarah pada 

pembaharuan hukum pidana (penal law reform) yaitu kebijakan untuk bagaimana 

merumuskan peraturan pada undang-undang hukum pidana (berkaitan pula 

http://www.grand628.com/
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dengan konsep KUHP baru) yang tepatnya dalam rangka menanggulangi 

perjudian pada masa mendatang.
8
 

 

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk 

menulis skripsi dengan judul “ PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA 

PERJUDIAN ON-LINE DI TINGKAT PENUNTUTAN  “ (Studi Kasus Di 

Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya Dengan Perkara Nomor : PDM-

28/Tg/Prk/01/2012 Tentang Perjudian On-Line Bola) ”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari Latar belakang tersebut diatas, maka penulis akan merumuskan 

beberapa permasalahan yang akan dibahas, antara lain : 

1. Bagaimana kebijakan aplikatif di tingkat penututan terhadap kasus 

perjudian Bola Online? 

2. Bagaimanakah Jaksa Penuntut Umum (JPU) menerapkan ancaman 

pidana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang 

penertiban perjudian jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)  terhadap kasus 

perjudian Bola online? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah untuk 

memperjelas masalah-masalah yang telah dirumuskan. Tujuan secara umum 

penelitian ini untuk menganalisis secara yuridis di dalam Tindak pidana kasus 

perjudian. Secara khusus, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui kebijakana aplikatif di tingkat penuntutan 

terhadap kasus perjudian online. 

2. Untuk mengetahui Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam menerapkan 

ancaman pidana dalam UU No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban 

perjudian UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik (ITE) dalam menjerat para pelaku perjudian online.  

D. Manfaat Penelitian 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik 

secara teoritis maupun praktis : 

1.  Manfaat Teoritis : 

Secara teoritis diharapkan dapat menambah informasi atau wawasan 

yang lebih konkrit bagi aparat penegak hukum dan pemerintah, 

khususnya dalam menangani perjudian online yang terjadi di wilayah 

hukum Surabaya dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan 

hukum pada umumnya, dan pengkajian hukum khususnya yang berkaitan 

dengan kebijakan dalam menanggulangi perjudian online. 
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2. Manfaat Praktis : 

a. Bagi Akademisi 

Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu 

hukum dan perguruan tinggi terutama Universitas Muhammadiyah 

Malang atau manfaat ilmiyah adalah untuk dapat menambah 

khazanah dan wawasan kajian keilmuan mengenai perkrmbangan 

tingkat kejahatan, serta menjadi sumbangan pemikiran bagi 

penentuan kebijakan hukum pidana yang akan datang. 

b. Bagi Aparat Hukum/ Praktisi Hukum 

Dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai praktek hukum 

serta peraturan yang perlu diaplikasikan dalam mengatasi kasus 

yaitu dalam hal ini kasus  perjudian online. 

c. Bagi Masyarakat 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat dapat 

memahami permasalahan yang terjadi dalam tindak pidana 

perjudian online sehingga pada akhirnya nanti akan muncul 

kesadaran kritis dan gerakan moral masyarakat madani untuk 

pedulu serta mendorong upaya-upaya penegakan hukum. 

 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis yang dilakukan 

berdasarakan kondisi kejadian di masyarakat yang kemudian dikaji 
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berdasrakan undang-undang yang berlaku dan agar penulis dapat 

menelusuri berbagai perundang-undangan yang digunakan untuk 

menjerat para pelaku tindak pidana perjudian online dan bagaimana 

implementasinya dari perundang-undangan itu di lapangan dalam 

penanganan tindak pidana perjudian online dalam kasus yang 

sebenarnya. 

2. Sumber Data  

Data pokok dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi:  

a) Data primer yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 

9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Undang-undang Nomor 

11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 

Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, KUHP dan KUHAP. 

b) Data sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan-bahan hukum primer, seperti hasil-hasil seminar, 

pertemuan ilmiah atau pendapat dari kalangan pakar hukum 

sepanjang relevan dengan objek penelitian ini.  

c) Bahan hukum tertier, yaitu bahan penunjang yang memberi 

petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan 

hukum sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, majalah, 

jurnal ilmiah, surat kabar, majalah dan internet juga menjadi 
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tambahan bagi penulisan penelitian ini sepanjang memuat 

informasi yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. 

 

3.  Teknik  Pengumpulan Data  

1. Wawancara 

Wawancara (interview) yaitu suatu cara untuk memperoleh 

data dengan mengadakan tanya jawab dengan responden. 

Menurut Rony Hanitijo Soemitro
9
 yang dimaksud dengan 

wawancara (interview) adalah:  

Suatu proses tanya jawab secara lisan dimana 2 orang atau lebih 

berhadapan secara fisik. Dalam proses ini ada 2 pihak yang 

menempati kedudukan yang berbeda, satu pihak sebagai pencari 

informasi atau disebut interviewer, sedangkan pihak yang lain 

sebagai pembeli informasi atau disebut informan atau responden. 

Didalam kegiatan wawancara ini yang dijadikan pihak sebagai 

pemberi informasi (informan) adalah: Kejaksaan, Daniel 

Pananangan Kasi Pidum, Ariyanto Novindra Jaksa Penuntut 

Umum (JPU). 

2. Studi Dokumentasi 

Studi dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang 

terkait dengan materi penelitian. yaitu data-data yang menunjang 

                                                 
9
 Rony Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal. 9. 



 

16 

 

 

materi penelitian seperti data dari hasil wawancara dan 

perUndang-undangan : Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 

tentang penertiban perjudian, Undang-undang Nomor 11 Tahun 

2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), 

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan 

Republik Indonesia, KUHP dan KUHAP, Peraturan Jaksa Agung 

RI Nomor : PER-036/A/JA/09/2011 Tgl 21 SEPTEMBER 2011 

Tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Perkara 

Tindak Pidana Umum. 

3. Studi Kepustakaan 

Penulis dalam studi kepustakaan ini melakukan kegiatan 

membaca literatur hukum, buku-buku hukum, thesis, serta 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah 

yang dibahas. 

Menurut Winarko Surakhmad
10

 yang dimaksud dengan studi 

kepustakaan adalah: 

Pengumpulan bahan-bahan yang harus digali dari kepustakaan 

misalnya arsip-arsip, dokumen-dokumen, majalah-majalah ilmiah, 

buku-buku terbaru dan sebagainya. 

4. Studi Website 

 Studi website digunakan untuk memperoleh data - data 

yang langsung di akses melalui media internet. 

                                                 
10

 Winarko Surakhmad, Paper, Skripsi, Thesis dan Disertasi, Tersto, Jakarta, 1981, hal. 67  
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a. Analisis Data  

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dan diorganisasikan, serta 

diurutkan dalam suatu pola tertentu sehingga dapat ditemukan dan dirumuskan 

hal-hal yang sesuai dengan bahasan penelitian. Seluruh data dianalisa secara 

kualitatif, yaitu menginterpretasikan secara kualitas tentang sejauh mana 

penerapan perundang-undangan di dalam kasus perjudian online, kemudian 

menjelaskannya secara lengkap dan komprehensif mengenai berbagai aspek yang 

berkaitan dengan pokok persoalan.
 

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan 

data hakikatnya adalah kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-

bahan hukum tertulis.  

Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum 

tertulis untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Kegiatan tersebut 

antara lain adalah :  

a) Memilih peraturan perundang-undangan dari bahan hukum primer, 

sekunder dan tertier yang berisi kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan 

berkaitan dengan kepolisian dan kasus perjudian.  

b) Bahan hukum primer, sekunder maupun tertier yang dikumpulkan 

selanjutnya dianalisis untuk menemukan jawaban yang tepat untuk 

menjawab permasalahan yang menjadi objek penelitian.  

c) Analisis dilakukan secara tekstual dengan memperhatikan hubungan 

seluruh bahan hukum tersebut.  

 

F. SISTEMATIKA PENULISAN 

 Untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi dari penulisan 

skripsi ini, maka penulis menyusun rangkaian sistematika penulisan sebagai 

berikut : 
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BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang, perumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, 

metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan diuraikan tentang konsep dan 

penanggulangan tindak pidana, lingkup penanggulangan tindak 

pidana perjudian, penanggulangan tindak pidana melalui sarana 

penal dan non penal, pengertian tindak pidana, pengertian 

perjudian, tindak pidana perjudian online, macam-macam 

perjudian online, pengaturan tindak pidana perjudian, menurut 

KUHP, menurut Undang – undang ITE, penuntutan tindak pidana 

perjudian online, sejarah Kejaksaan di Indonesia, konsep tentang 

penuntutan, pejabat penuntut umum, kewenangan Jaksa penuntut 

umum.  

BAB III PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan dijabarkan data-data hasil penelitian dan 

analisa mengenai kebijakan aplikatif dalam pasal 303 KUHP jo 

Undang- undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang perjudian dan 

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik serta bagaimana menanggulangi perjudian 

saat ini yang memiliki efek jera pada pelaku dan masyarakat. 

BAB IV PENUTUP 

Merupakan bab terakhir atau penutup dalam penulisan skripsi 

yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang berhubungan dengan 

hal-hal yang diuraikan dalam bab-bab sebelumnya. 

 

 


