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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni mengantarkan 

manusia memasuki era digital yang melahirkan internet sebagai sebuah 

jaringan. Internet mampu mengoneksikan antara subsistem jaringan menjadi          

1 (satu) jaringan super besar yang dapat saling terhubung (online) di seluruh 

dunia. Teknologi internet mampu mengkonvergensikan data infomasi, audio, 

visual, yang dapat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Saat ini banyak 

komunitas maya yang sangat menguasai sistem aplikasi teknologi informasi, 

misalnya komunitas underground. Wujud komputer sebagai basis informasi 

bukan hanya berwujud komputer konvensional (misalnya personal komputer), 

melainkan sudah termasuk peralatan jinjing (portable) lain yang memiliki 

karakteristik sebagai komputer, misalnya laptop, note-book, handphone, 

tablet. Tatanan masyarakat di era digital semakin beragam, interaksi dan 

komunikasinya pun sering hanya menggunakan perangkat berteknologi tinggi, 

sehingga seringkali hukum pidana sebagai pengatur kehidupan ketinggalan 

dengan kecanggihan teknologi. 

Maraknya perkembangan internet yang semakin pesat, selain memiliki 

dampak positif seperti yang telah disebutkan di atas, juga dapat menyebabkan 

dampak negatif. Kejahatan-kejahatan yang tidak pernah terjadi sebelumnya, 

kini ada dan dilakukan melalui internet. Tidak sedikit orang yang 
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menggunakan internet untuk tindak kejahatan, atau digunakan secara negatif, 

seperti penipuan, carding, hacking, cracking, dan masih banyak lagi lainnya. 

Salah satu kejahatan yang muncul karena perkembangan internet 

adalah judi online. Judi yang dulunya dimainkan dengan cara bertatap muka 

antara pemain satu dengan yang lainnya dan menyiapkan uang yang akan 

disepakati untuk menjadi bahan taruhan, kini tidak perlu dilakukan lagi cara 

seperti itu, karena judi dapat dilakukan secara online, atau tanpa bertatap muka 

sacara langsung, dengan melalui server tertentu. 

Ada banyak jenis permainan judi online seperti Poker, Domino, Capsa, 

E-lotere, Sabung Ayam, Judi Bola, serta Judi Togel. Judi online yang banyak 

dimainkan adalah judi togel. Judi togel sendiri adalah permainan taruhan 

untuk menebak 4 (empat) angka secara benar, itu berarti pemain harus 

memilih satu angka 0000-9999, dengan minimal satu angka yang ditebak 

benar, maka pemain dapat mendapatkan uang sebesar yang ditaruhkannya dan 

yang diperjanjikannya pada pemain yang lain. 

Larangan terhadap judi terdapat dalam Pasal 303 KUHP, juga 

ditemukan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut 

UU ITE), yaitu pada Pasal 27 ayat (2) jo. 45 ayat (2), yang berbunyi;  

Pasal 27 ayat (2), setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak 

mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau mentransmisikan 

membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik yang memiliki muatan 

perjudian. 
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Pasal 45 ayat (2), setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak 

mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat 

diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang 

memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 

Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun 

dan/atau denda paling banyak Rp 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

 

Tidak sedikit kasus tentang judi online, ada beberapa kasus yang telah 

diputus oleh Pengadilan Negeri. Kasus tersebut sebagai berikut: 

1. Pada tahun 2012, Pengadilan Negeri Makassar menjatuhkan vonis pidana 

penjara selama 6 (enam) bulan terhadap 3 (tiga) terdakwa. Dalam kasus ini 

terdakwa memperdagangkan poin permainan Rp 5000 untuk setiap 500 

poin dalam bentuk voucher. Poin tersebut di-setting dalam program 

komputer. Setiap pemain bebas untuk menambah dan menjual poin yang 

sudah mereka raih melalui permainan kepada pengelola
1
. 

2. Pada bulan November 2012, di Denpasar, para terdakwa kasus judi bola 

online, dijatuhi pidana penjara selama 5 bulan 10 hari dan pidana denda 

masing-masing Rp 500 ribu. Terdakwa terbukti menyediakan tindak 

perjudian (penyelenggaraan judi tebak skor pertandingan sepak bola secara 

online)
2
. 

Dengan iming-iming hadiah yang besar ini, banyak pemain judi togel 

berasal dari masyarakat yang memiliki ekonomi menengah ke bawah. Di 

Kabupaten Semarang tepatnya di Ungaran, terdapat kasus judi togel secara 

online yang berhasil diciduk oleh pihak kepolisisan. Kasus tersebut telah 

                                                           

1
“Tiga Pelaku Judi Online Divonis Enam Bulan”, www.beritasiaga.com diakses tanggal 8 

Agustus 2018, pukul 17.09 
2
“Bandar Judi Bola On lien Diganjar 5 Bulan”, http://www.natanews.com, diakses tanggal 8 

Agustus 2018, pukul 17.28 

http://www.beritasiaga.com/
http://www.natanews.com/
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diputus oleh Hakim pada tanggal 15 Januari 2018. Terdakwa didakwa oleh 

Penuntut Umum dengan dakwaan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP. Terdakwa 

juga telah diputus oleh hakim untuk menjalankan hukuman pidana penjara 

selama 7 (tujuh) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah 

dijalani terdakwa. 

Sebenarnya kasus di atas dapat dipidana berdasarkan UU ITE, karena 

ada unsur online di dalam surat dakwaan atau menggunakan UU No. 7 Tahun 

1974 tentang Penertiban Perjudian. Pada Pasal 303 KUHP hanya mengancam 

pelaku secara alternatif berupa pidana penjara atau pidana denda, sehingga 

hakim hanya dapat menjatuhkan salah satu dari keduanya, sedangkan jika 

penegak hukum menggunakan UU ITE, hakim dapat menjatuhkan pidana 

penjara dan pidana denda sekaligus, karena dalam UU ITE ancaman 

pidananya bersifat alternatif-kumulatif
3
.  

Berdasarkan jabaran kasus dan perkara yang diadili setelah berlakunya 

UU ITE  di atas dapat dipahami bahwa ketentuan dalam UU ITE yang 

mengatur banyak bentuk cybercrime, maupun dalam UU lain yang mengatur 

secara khusus suatu bentuk cybercrime tidak dapat diterapkan tanpa adanya 

KUHP
4
, karena pada UU  di luar KUHP hanya melihat dan memberikan 

ancaman pada tindak pidananya saja, dan untuk pengertian-pengertian khusus 

tetap melihat dan menjadikan KUHP sebagai acuan. 

                                                           

3
 Widodo., 2013, Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 

hlm. 140 
4
Ibid, hlm. 140 
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Berkaitan dengan kasus yang dalam penelitian ini, Penulis melakukan 

pra penelitian ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang. Dalam pra 

penelitian, Penulis menanyakan kepada Jaksa Penuntut Umum (selanjutnya 

disebut JPU) mengapa tidak memakai UU ITE, karena ada unsur online dalam 

kasus ini. JPU yang menangani perkara ini mengatakan bahwa penggunaan 

UU UTE pasti membutuhkan saksi ahli, untuk mendatangkan saksi ahli, 

diperlukan biaya tertentu, sedangkan ada asas hukum yang mengharuskan agar 

peradilan itu harus sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal ini secara tidak 

langsung menunjukkan bahwa penggunaan UU ITE dalam dakwaan (untuk 

kasus yang terkait ITE), masih sangat jarang. Dengan kata lain, ada 

kekhawatiran JPU untuk menerapkan UU ITE pada kasus ini. Oleh karena itu 

Penulis memilih judul Analisis Surat Dakwaan No.REK.PERK. PDM-

26/SMG/Epp.2/12/2017 Dalam Kasus Tindak Pidana Judi Togel Online, untuk 

penelitian ini. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah surat dakwaan NO.REG.PERK.PDM-26/SMG/Epp.2/12/2017 

sudah memenuhi syarat formil dan materiil dan bagaimana 

pertimbangan JPU  dalam membuat surat dakwaan? 

2. Apa saja hambatan yang dihadapi pada JPU dalam membuat dakwaan? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di aatas, maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk : 

1. Untuk mengetahui kelengkapan syarat formil dan meteriil dalam surat 

dakwaan, dan alasan pertimbangan JPU dalam membuat dakwaan. 

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh JPU 

dalam membuat dakwaan. 

D. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini manfaat yang dapat diberikan baik secara 

teoritis maupun secara praktis adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis, yaitu untuk perkembangan ilmu hukum khususnya 

hukum cyber. 

2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para 

pihak yang memerlukannya, terutama bagi penegak hukum, masyarakat 

yang menggunakan media online, serta pihak-pihak yang tertarik untuk 

memperdalam kejahatan-kejahatan cyber. 

E. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 
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1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode kualitatif, yaitu metode penelitian yang tidak mengedepankan 

angka-angka statistik melainkan mengedepankan pemahaman terhadap 

makna dari kejadian atau realita yang terjadi. Metode kualitatif ini 

didasarkan pada sebaran informasi mengenai subjek dan objek penelitian 

yang diperoleh dan interaksi langsung antara peneliti dengan sumber data 

yaitu dengan observasi dan wawancara mendalam. Metode kualitatif 

adalah metode yang menekankan proses pemahaman peneliti atas 

perumusan masalah untuk mengkonstruksi sebuah gejala hukum
5
. 

2. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah 

deskriptif analitis yaitu bertujuan untuk memberikan gambaran secara 

rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala susuatu yang 

berhubungan dengan masalah kejahatan cyber yang berhubungan dengan 

penerapan Pasal dalam membuat dakwaan, kemudian dikaitkan dengan 

teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang 

menyangkut permasalahan di atas. 

3. Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian yang digunakan Penulis adalah semua 

informasi yang berkaitan dengan penerapan Pasal 303 KUHP dalam 

                                                           

5
Petrus Soerjowinoto dkk, Metode Penulisan Karya Hukum, Semarang: Fakultas Hukum Unika 

Soegijapranata, hlm. 8 
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dakwaan Jaksa Penuntut Umum terkait judi online pada surat dakwaan 

No.REG.PERK.PDM-26/SMG/EPP.2/12/2017, dengan elemen penelitian 

sebagai berikut: Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kabupaten 

Semarang, KUHP, UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik.  

4. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahapan 

sebagaimana diajabarkan sebagai berikut: 

a. Studi Kepustakaan 

Studi kepusatakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan data 

yang terdapat dalam buku-buku, literature, perundang-undangan, serta 

jurnal yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Bahan hukum 

dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu: 

1) Bahan hukum primer : 

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

b) Surat Dakwaan No.REG.PERK.PDM-26/SMG/EPP.2/12/2017 

c) UU Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

2) Bahan hukum sekunder :  

Bahan hukum yang memberikan kejelasan terhadap bahan hukum 

primer, antara lain jurnal ilmiah terkait penelitian ini, segala jurnal 
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yang membahas tentang penerapan Pasal terkait judi togel 

onineakan menjadi referensi dalam penulisan karya ilmiah ini. 

b. Studi Lapangan 

Penelitian ini dilakukan dengan langsung turun ke pihak-pihak 

yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian lapangan 

dilakukan melalui wawancara yang dilakukan terhadap Jaksa pada 

Kejaksaan Negeri Ungaran. 

5. Metode Pengolahan Data dan Penyajian Data   

Data yang diperoleh dari penelitian telah terkumpul melalui 

kegiatan pengumpulan data, kemudian diolah diperiksa, dipilih, dilakukan 

editing, dan cording. Setelah proses pengolahan data selesai dan untuk 

menjawab pertanyaan penelitian, maka data disusun secara sistematis 

disajikan dalam bentuk uraian-uraian
6
. 

6. Metode Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis yang tidak menggunakan 

instrument penghitungan secara statistik atau matematis tetapi penjelasan 

dari hasil-hasil penelitian yang diperoleh dan dilaporkan dalam bentuk 

laporan serta hasil penelitian dalam bentuk skripsi. Analisis kualitatif 

dilakukan terhadap Surat Dakwaan No. REG.PERK.PDM-

26/SMG/EPP.2/12/2017, hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum 

                                                           

6
Ibid, hlm. 56 
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di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang, dan perundang-undangan yang 

terkait. 

F. Sistematika Penulisan  

Untuk melihat detail karya tulis ini, maka penulis akan menguraikan 

mengenai sistematika penulisan, dimana penulisan karya ini terdiri dari           

4 (empat) bab, yaitu:  

BAB I merupakan BAB PENDAHULUAN yang berisi tentang 

pendahuluan, latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II merupakan BAB TINJAUAN PUSTAKA yang berisi tentang 

tinjauan umum mengenai tinjauan tentang penerapan, tinajaun tentang 

surat dakwaan, tinjauan tentang jaksa penunutut umum, tinjauan tentang 

tindak pidana, tinjauan tentang tindak pidana judi, ruang lingkup cyber 

crime, dan tinjauan tentang terdakwa. 

BAB III merupakan BAB HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN yang berisikan tentang pembahasan kelengkapan syarat 

formil dan meteriil pada surat dakwaan, dan perimbangan Jaksa dalam 

membuat dakwaan, serta hambatan yang dialami Jaksa Penuntut Umum 

dalam membuat dakwaan. 

BAB IV merupakan BAB PENUTUP yang memberikan kesimpulan 

dan saran yang diberikan Penulis terhadap hasil penelitian dan 

pembahasan yang terdapat dalam bab 3 (tiga). Dari bab penutup ini, 
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dimungkinkan untuk mengungkapkan masalah baru yang membutuhkan 

studi lebih lanjut sebagai rekomendasi.


