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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Profil Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang 

Sebelum Penulis membahas tentang bagaimana penerapan Pasal 303 

KUHP dalam perkara Judi Online, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu 

mengenai profil Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang. 

1. Lokasi Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang : 

Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang berlokasi di Jalan Raya 

Ngampin, Seneng, Ngampin, Ambarawa, Kota Semarang, Jawa Tengah, 

50614. 

2. Visi dan Misi Kejaksaan  : 

Visi Kejaksaan: 

Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang bersih, efektif, efisien, 

transparan, akuntabel, untuk dapat memberikan pelayanan prima dalam 

mewujudkan supremasi hukum secara profesional, proporsional dan 

bermartabat yang berlandaskan keadilan, kebenaran, serta nilai – nilai 

kepautan. 

Misi Kejaksaan: 

a. Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi Kejaksaan dalam pelaksanaan tugas 

dan wewenang, baik dalam segi kualitas maupun kuantitas penanganan 

perkara seluruh tindak pidana, penanganan perkara Perdata dan Tata 

Usaha Negara, serta pengoptimalan kegiatan Intelijen Kejaksaan, secara 
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profesional, proposional dan bermartabat melalui penerapan Standard 

Operating Procedure (SOP) yang tepat, cermat, terarah, efektif, dan 

efisien. 

b. Mengoptimalkan peranan bidang Pembinaan dan Pengawasan dalam 

rangka mendukung pelaksanaan tugas bidang-bidang lainnya, terutama 

terkait dengan upaya penegakan hukum. 

c. Mengoptimalkan tugas pelayanan publik di bidang hukum dengan penuh 

tanggung jawab, taat azas, efektif dan efisien, serta penghargaan terhadap 

hak-hak publik; 

d. Melaksanakan pembenahan dan penataan kembali struktur organisasi 

Kejaksaan, pembenahan sistem informasi manajemen terutama 

pengimplementasian program quickwins agar dapat segera diakses oleh 

masyarakat, penyusunan cetak biru (blue print) pembangunan sumber 

daya manusia Kejaksaan jangka menengah dan jangka panjangtahun 

2025, menerbitkan dan menata kembali manajemen administrasi 

keuangan, peningkatan sarana dan prasarana, serta peningkatan 

kesejahteraan pegawai melalui tunjangan kinerja atau remunerasi, agar 

kinerja Kejaksaan dapat berjalan lebih efektif, efisien, transparan, 

akuntabel dan optimal. 

e. Membentuk aparat Kejaksaan yang handal, tangguh, profesional, 

bermoral dan beretika guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas 
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pokok, fungsi dan wewenang, terutama dalam upaya penegakan hukum 

yang berkeadilan serta tugas-tugas lainnya yang terkait
45

. 

3. Tugas dan Wewenang Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang : 

Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang 

Kejaksaan Republik Indonesia, berikut adalah tugas dan wewenang 

Kejaksaan: 

a. Di bidang pidana: 

Melakukan penuntutan; melaksanakan penetapan dan putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan 

pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana tertentu berdasarkan 

undang-undang; melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat 

melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan 

yang alam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. 

b. Di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara: 

Kejaksaan dengan kuasa khusus, dapat bertindak baik di dalam maupun 

di luar pengadilan untuk dan atas nama negera atau pemerintah. 

c. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut 

menyelenggarakan kegiatan: 

Peningkatan kesadaran hukum masyarakat; pengamanan kebijakan 

penegakan hukum; pengawasan peredaran barang cetakan; pengawasan 

aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara; 

                                                           

45
 https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=6 , Diakses Pada Tanggal 1 November 

2018 Pukul 14.21, dilengkapi dengan wawancara bersama Jaksa Penuntut Umum Perwira Putra, 

pada tanggal 10 Oktober 2018 

https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=6
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pencegahan penyalahguna dan/atau penodaan agama; penelitin dan 

pengembangan hukum serta statistik kriminal. 

Untuk tugas dan wewenang Kejaksaan Negeri Kbupaten Semarang, 

sama dengan tugas dan wewenang Kejaksaan R.I. 

B. Analisis Surat Dakwaan No. REG.PERK. PDM-26/SMG/Epp.2/12/2017 

Dalam pembahasan ini Penulis memberikan gambaran mengenai kasus 

tindak pidana judi online 

1. Kronologi Kasus 

Berdasarkan surat dakwaan, bermula pada hari rabu tanggal 25 

Oktober 2017 sekitar pukul 11.00 wib, saksi Sumiyanto, saksi Nasehan, 

saksi Bayu Yoga (Anggota Satreskrim Polres Semarang) mendapatkan 

keterangan/informasi dari masyarakat adanya perjudian togel singapura 

yang dilakukan salah satu karyawan di kantor KSP INTIDANA Cabang 

Ungaran Jalan Gatot Subroto No.90c Ungaran, Kecamatan Ungaran Barat 

Kabupaten Semarang, selanjutnya setelah dilakukan penyelidikan atas 

informasi tersebut langsung mendapat keterangan dari saksi Agus Widodo 

bahwa telah membeli/memasang nomor togel Singapura yang masing-

masing senilai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) kemudian togel jenis SI 

nomor/angka 2 (dua) belakang senilai Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dan jenis 

colok bebas dengan angka/nomor 1 (satu) senilai seratus lima puluh ribu 

rupiah yang dikirimkan melalui media sosial Whatsapp kepada terdakwa 

Agus Irmanto alisa Gareng.  
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Atas keterangan saksi Agus Widodo tersebut saksi Sumiyanto, saksi 

Nasehan, dan saksi Bayu Yoga melaporkan kepada Kasatreskrim Polres 

Semarang dan ditindaknlanjuti dengan diterbitkan Surat Perintah Tugas dan 

Surat Penggeledahan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap 

terdakwa. 

2. Isi Surat Dakwaan No. REG.PERK. PDM-26/SMG/Epp.2/12/2017 

a. identitas terdakwa:  

nama lengkap  : Agus Irmanto alias GAreng bin Nagtiman 

Tempat Lahir  : Semarang 

Umur/Tgl Lahir  : 32 tahun/12 Agustus 1985 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Kebangsaan   : Indonesia 

Tempat Tinggal  : Jl. Kelud Selatan III/21 RT.07, RW.05 Kelurahan 

Petompon, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota 

Semarang 

Agama  : Islam 

Pendidikan  : - 

b. Penahanan: 

- Penyidik : Rutan POLRES, sejak tanggal 26 Oktober 2017 s/d 14 

November 2017 

- Perpanjangan oleh Kejaksaan  : Rutan POLRES, sejak tanggal 15 

November 2017 s/d 24 Desember 2017 
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- Oleh Penuntut Umum  : Lapas Klas IIA Ambarawa, sejak tanggal 

12 Desember 2017 s/d dilimpahkan ke PN Ungaran. 

 

c. Dakwaan : 

PERTAMA 

---- Bahwa ia terdakwa Agus Irmanto alias Gereng bin Ngatimanpada 

hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 sekira pukul 17.00 WIB atau setidak-

tidaknya pada waktu lain pada tahun 2017 bertempat di Gatot Subroto 

No. 90 C Ungaran, Kelurahan Ungaran, Kecamatan Ungaran Barat, 

Kabupaten Semarang, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih 

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang 

berwenang memeriksa, dan mengadili, Tanpa ijin dengan sengaja 

melakukan sebagai usahanya untuk menawarkan atau memberikan 

kesempatan melakukan tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya 

kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan 

belaka, juga kerana pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir atau 

dengan sengaja turut serta melakukan usaha seperti itu, perbuatan 

tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -------------

---------------------------------- 

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 sekira pukul 

11.00 WIB, saksi Sumiyanto, saksi Nasehan, saksi Bayu Yoga (Anggota 

Satreskrim Polres Semarang) mendapatkan keterangan/informasi dari 

masyarakat adanya perjudian togel singapura yang dilakukan salah satu 
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karyawan KSP INTIDANA cabang Ungaran jalan Gatot Subroto No. 90 

C Ungaran Kelurahan ungaran, kecamatan ungaran barat, kabupaten 

semarang, selanjutnya setelah dilakukan penyelidikan atas informasi 

tersebutlansgung mendapatkan keterangan dari saksi Agus Widodo, 

A.Md bahwa telah membeli/memasang nomor togel singapura dengan 

nomor/angka 322, 324, 326, 22, 24, 26, 92 yang masing-masing senilai 

Rp. 10.000 (sepuluh ribu ruah) kemudian togel jenis SI nomor/angka 2 

(dua) belakang senilai Rp. 5000 (lima ribu rupiah) dan jenis colok bebas 

dengan angka/nomor 1 (satu) senilai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu 

rupiah) yang dikirimkan melalui media social Whatsapp kepada terdakwa 

Agus Irmanto alias Gareng. Selanjutnya atas keterangan saksi Agus 

Widodo, A.Md tersebut saksi Sumiyanto, saksi Nasehan, dan saksi Bayu 

Yoga melaporkan kepada Kasatreskrim Polres Semarang dan 

ditindaklanjuti dengan diterbikan Surat Perintah Tugas dan Surat 

Penggeledahan. Selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa 

dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Acer tipe 

Liquid Z 520 warna hitam dengan nomor sim card 089643999961 dan 

nomor sim card 089669265233 dan uang tunai sebesar Rp.280.000 (dua 

ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diperoleh dari pemasangan saksi 

Agus Widodo, A.Md, yang diakui sebagai sarana untuk melakukan 

perjudian togel singapura tersebut. 

- Bahwa selanjutnya terdakwa Agus Irmanto alias Gareng menitipkan 

pemasangan togel songapura yang dikumpulkan/direkapkan nomor-
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nomor pemesanannya kemudian dikirimkan melalui media social 

Whatsapp kepada saksi Adhi Dwi Putranto bin Nurwanto (dilakukan 

penuntutan terpisah) dengan nomor telepon 089643999961 dan langsung 

direkap/tulis dengan menggunakan 1 (satu) buah bolpoint merk Standart 

A E7 Alfatip 0.5 kedalam buku warna biru coklat dengan merk Notebook 

sedangkan uang pembayarannya diserahkan terdakwa kepada saksi Adhi 

Dwi Putranto bin Nurwanto beberapa hari berikutnya. 

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel sngapura setiap hari 

senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu tersebut tidak ada memiliki ijin dari 

pihak yang berwenang dan perjudian jenis togel yang 

diselenggarakan/dilakukan terdakwa bersifat untung-untungan apabila 

beruntung nomor yang dipasang/ditonbokan keluar/menang maka akan 

mendapatkan uang berkali lipat dari yang dipasang yaitu untung per Rp. 

1000 pasang 2 angka dari belakang apabila menang mendapatkan Rp. 

60.000, untuk per Rp. 1000 pasang 3 angka dari belakang apabila 

menang mendapatkan Rp. 350.000, dan untuk per Rp. 1000 pasang 4 

angka apabila menang mendapatkan Rp. 2.500.000. 

- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa sebagai pengecer perjudian 

online singapura tersebut adalah sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu 

rupiah) setiap minggunya dan kadang-kadang hanya memperoleh rokok 

dari saksi Adhi Dwi Putranto bin Nurwanto. 

- Bahwa atas perbuatan terdakw tersebut di atas, saksi Sumiyanto, saksi 

Nasehan, saksi Bayu Yoga (anggota Satreskrim Polres Semarang) 
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membawa terdakwa berikut barang bukti dan 1 (satu) unit HP merk 

Samsung J1 ACE warna biru milik dari saksi Agus Widodo, A.Md ke 

kantor Kepolisian Resor Semarang untuk dilakukan pemeriksaan lebih 

lanjut. 

---- Bahwa perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam melanggar 

PAsal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.------------------------------------------------------ 

ATAU 

---- Bahwa ia terdakwa Agus Irmanto alias Gereng bin Ngatimanpada hari 

Rabu tanggal 25 Oktober 2017 sekira pukul 17.00 WIB atau setidak-

tidaknya pada waktu lain pada tahun 2017 bertempat di Gatot Subroto No. 

90 C Ungaran, Kelurahan Ungaran, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten 

Semarang, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam 

daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa, dan 

mengadili, tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan 

kesempatan untuk melakukan tiap-tiap permainan, dimana pada 

umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada 

peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih 

mahir kepada khalayak umum, atau dengan sengaja turut serta 

melakukan usaha seperti itu, tanpa mempersoalkan apakah untuk 

menggunakan kesempatan itu diadakan atau tidak (diadakan) suatu 

persyaratan, atau apakah untuk itu telah dipenuhi suatu tata cara, 

perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:---- 
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- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 sekira pukul 11.00 

WIB, saksi Sumiyanto, saksi Nasehan, saksi Bayu Yoga (Anggota 

Satreskrim Polres Semarang) mendapatkan keterangan/informasi dari 

masyarakat adanya perjudian togel singapura yang dilakukan salah satu 

karyawan KSP INTIDANA cabang Ungaran jalan Gatot Subroto No. 90 C 

Ungaran Kelurahan ungaran, kecamatan ungaran barat, kabupaten 

semarang, selanjutnya setelah dilakukan penyelidikan atas informasi 

tersebutlansgung mendapatkan keterangan dari saksi Agus Widodo, A.Md 

bahwa telah membeli/memasang nomor togel singapura dengan 

nomor/angka 322, 324, 326, 22, 24, 26, 92 yang masing-masing senilai Rp. 

10.000 (sepuluh ribu ruah) kemudian togel jenis SI nomor/angka 2 (dua) 

belakang senilai Rp. 5000 (lima ribu rupiah) dan jenis colok bebas dengan 

angka/nomor 1 (satu) senilai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) 

yang dikirimkan melalui media social Whatsapp kepada terdakwa Agus 

Irmanto alias Gareng. Selanjutnya atas keterangan saksi Agus Widodo, 

A.Md tersebut saksi Sumiyanto, saksi Nasehan, dan saksi Bayu Yoga 

melaporkan kepada Kasatreskrim Polres Semarang dan ditindaklanjuti 

dengan diterbikan Surat Perintah Tugas dan Surat Penggeledahan. 

Selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan 

barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Acer tipe Liquid Z 520 warna 

hitam dengan nomor sim card 089643999961 dan nomor sim card 

089669265233 dan uang tunai sebesar Rp.280.000 (dua ratus delapan puluh 

ribu rupiah) yang diperoleh dari pemasangan saksi Agus Widodo, A.Md, 
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yang diakui sebagai sarana untuk melakukan perjudian togel singapura 

tersebut. 

- Bahwa selanjutnya terdakwa Agus Irmanto alias Gareng menitipkan 

pemasangan togel songapura yang dikumpulkan/direkapkan nomor-nomor 

pemesanannya kemudian dikirimkan melalui media social Whatsapp kepada 

saksi Adhi Dwi Putranto bin Nurwanto (dilakukan penuntutan terpisah) 

dengan nomor telepon 089643999961 dan langsung direkap/tulis dengan 

menggunakan 1 (satu) buah bolpoint merk Standart A E7 Alfatip 0.5 

kedalam buku warna biru coklat dengan merk Notebook sedangkan uang 

pembayarannya diserahkan terdakwa kepada saksi Adhi Dwi Putranto bin 

Nurwanto beberapa hari berikutnya. 

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel sngapura setiap hari senin, 

rabu, kamis, sabtu dan minggu tersebut tidak ada memiliki ijin dari pihak 

yang berwenang dan perjudian jenis togel yang diselenggarakan/dilakukan 

terdakwa bersifat untung-untungan apabila beruntung nomor yang 

dipasang/ditonbokan keluar/menang maka akan mendapatkan uang berkali 

lipat dari yang dipasang yaitu untung per Rp. 1000 pasang 2 angka dari 

belakang apabila menang mendapatkan Rp. 60.000, untuk per Rp. 1000 

pasang 3 angka dari belakang apabila menang mendapatkan Rp. 350.000, 

dan untuk per Rp. 1000 pasang 4 angka apabila menang mendapatkan Rp. 

2.500.000. 

- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa sebagai pengecer perjudian 

online singapura tersebut adalah sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) 
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setiap minggunya dan kadang-kadang hanya memperoleh rokok dari saksi 

Adhi Dwi Putranto bin Nurwanto. 

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut di atas, saksi Sumiyanto, saksi 

Nasehan, saksi Bayu Yoga (anggota Satreskrim Polres Semarang) 

membawa terdakwa berikut barang bukti dan 1 (satu) unit HP merk 

Samsung J1 ACE warna biru milik dari saksi Agus Widodo, A.Md ke 

kantor Kepolisian Resor Semarang untuk dilakukan pemeriksaan lebih 

lanjut. 

- Bahwa perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam melanggar 

PAsal 303 ayat (1) ke-2 KUHP. 

3. Analisis Surat Dakwaan No. REG.PERK.PDM-26/SMG/Epp.2/12/2017. 

a. Analisis terhadap Bentuk Dakwaan 

Dalam membuat surat dakwaan, jaksa penuntut umum harus 

mendalami kasus yang sedang ditangani, Jaksa akan melihat dan 

mempelajari hasil dari penyidikan. Pemeriksaan yang dilakukan oleh 

Penyidik terhadap saksi maupun tersangka, dituliskan dalam berita acara 

pemeriksaan (BAP). Dakwaan yang dibuat pada kasus judi online ini, 

juga mengikuti hasil BAP supaya dapat membuat surat dakwaan yang 

tepat, karena pada surat dakwaan terdapat beberapa jenis, yaitu; dakwaan 

tunggal, dakwaan alternatif, dakwaan subsidair, dakwaan kumulatif, 

dakwaan kombinasi. 

Pada surat dakwaan kasus judi online ini, jenis surat dakwaan yang 

digunakan adalah dakwaan alternartif, dimana dakwaan alternatif seperti 
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yang telah diuraikan pada Bab II harus memuat beberapa dakwaan. 

Bentuk dakwaan alternatif digunakan bila belum diputus kepastian 

tentang tindak pidana mana yang dapat dibuktikan.  

Pada saat Penulis menanyakan alasan kepada JPU tentang mengapa 

menggunakan dakwaan alternatif, JPU mengatakan supaya bisa memilih 

dakwaan yang tepat dan memudahkan pembuktian
46

.  Surat dakwaan 

yang berbentuk alternatif  pada kasus ini, memuat 2 dakwaan yaitu Pasal 

303 ayat (1) KUHP ke-1, dan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP. Isi pada 

Pasal 303 ayat (1): 

ke-1 dengan sengaja melakukan sebagai suatu usaha, menawarkan 

atau memberikan kesempatan untuk bermain judi atau dengan 

sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu; 

ke-2 dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan 

kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja 

turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu dengan tidak 

memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada 

sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau 

tidak. 

 

Yang membedakan isi dari butir ke1 dan ke-2 adalah unsur tindak 

pidananya, jika unsur pada butir ke-1 terdakwa hanya sebagai calo pada 

permainan judi, sedangkan unsur dari butir ke-2, terdakwa berperan 

sebagai calo sekaligus sebagai pemain judi. 

b. Analisis Syarat Dakwaan 

Dalam membuat surat dakwaan JPU pastinya juga harus 

memperhatikan syarat-syarat surat dakwaan, seperti yang telah dibahas 

sebelumnya dari tulisan ini. Ada 2 (dua) syarat surat dakwaan yaitu 

                                                           

46
 Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Perwira Putra, pada tanggal 10 Oktober 2018 
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syarat formil dan materil. Syarat formil berisi tentang identitas terdakwa, 

sedangkan syarat materiil berisi tentang uraian tentang tindak pidana 

yang dilakukan oleh terdakwa beserta locus dan tempus delicti. 

Berikut syarat formil dan materiil yang tedapat pada surat dakwaan 

kasus judi yang akan dibahas oleh Penulis: 

1) Syarat formil 

Nama    : Agus Irmanto alias Gareng bin Ngatiman 

Tempat tanggal lahir  : Semarang 

Umur/Tanggal lahir  : 32 tahun/12 Agustus 1985 

Jenis Kelamin   : Laki-Laki 

Kebangsaan   : Indonesia 

Tempat tingal  : Jalan Kelud Selatan III/21 Rt.07 Rw. 05, 

Kelurahan Ptompon, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang 

Agama    : Islam 

Pekerjaan    : Swasta 

Pendidikan   : - 

Syarat formil pada surat dakwaan ini sudah lengkap, meskipun 

pendidikan tidak diisi keterangannya, tetapi sudah mencantumkan 

identitas dari terdakwa. 

2) Syarat materiil 

Waktu dan tempat tindak pidana dalam kasus tersebut dilakukan 

pada tanggal 25 Oktober 2017 pukul 11.00 WIB yang bertempat di 

jalan Gatot Subroto No. 90 C, Ungaran, Kelurahan Ungaran, 
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Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang. Pada kasus ini terdakwa 

bertindak sebagai calo judi togel, jadi terdakwa sebagai perantara 

untuk para pemain judi togel ini. Sebagai perantara, terdakwa dalam 

meneruskan nomor togel yang akan dimainkan oleh pemain lainnya, 

mengirimkannya ke bandar togel melalui media sosial Whatsapp. 

Dalam surat dakwaan pada kasus ini, tidak dituliskan dengan 

jelas kapan dan dimana terdakwa mengirim pesan yang berisikan 

tentang nomor togel kepada bandar togel. Dalam perbuatan pidana 

cyber, permasalahan locus dan tempus delicti merupakan hal 

sentral/pokok. Tindak pidana cyber dapat berubah-ubah sewaktu-

waktu, selain itu percakapan tentang muatan perjudian terkait, harus 

bias dibuktikan keasliannya sebagai alat bukti elektronik. 

Syarat materiil pada surat dakwaan tersebut menurut Penulis 

belum terpenuhi, karena tidak disebutkan jelas kapan dan dimana 

terdakwa melakukan aksinya mengirim nomor togel ke bandar togel. 

Menurut syarat materiil dari surat dakwaan yang telah diuraikan oleh 

Penulis sebelumnya, syarat materiil itu seharusnya menyediakan 

waktu dsn tempat tindak pidana dilakukan. Penguraian waktu tindak 

pidana dilakukan itu sangat penting karena berkaitan dengan hal-hal 

mengenai azas legalitas, jika waktu dalam mengirim pesan whatsapp 

tidak dicantumkan, maka bagaimana untuk membuktikan kebenaran 

dakwaan tersebut, sedangkan dalam dunia internet, semua jejak 

kejahatan dapat dihapus dalam hitungan detik. 
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d. Analisis Pertimbangan JPU  

Berdasarkan wawancara terhadap JPU Perwira Putra, maka 

pertimbangan JPU dalam membuat dakwaan pada kasus ini ialah 

sebagai berikut: 

 

1) Pertimbangan berdasarkan berita acara pemeriksaan (BAP) 

Pada saat Penulis menanyakan pertimbangan JPU dalam 

membuat dakwaan, kenapa JPU menggunakan Pasal perjudian pada 

KUHP, sedangkan pada surat dakwaan tertulis jelas dikatakan 

bahwa judi tersebut merupakan Judi Togel Online Singapura, JPU 

mengatakan bahwa dalam membuat dakwaan hanya mengikuti 

BAP dari hasil penyidikan
47

. Pada saat wawancara dengan JPU, 

Penulis juga menanyakan kenapa yang ditangkap hanya terdakwa 

saja yang mana sebagai calo, sedangkan di dalam surat dakwaan 

dikatakan bahwa salah satu saksi juga sebagai pemain judi togel 

tersebut, seperti yang telah dibahas sebelumnya tentang penyertaan 

(deelneming) disebutkan juga Orang yang turut melakukan 

(medepleger) dapat dipidana. Melihat dari tugas dan wewenang 

JPU yang telah diuraikan sebelumnya, JPU mengatakan bahwa 

dalam kasus pada kasus ini yang dilaporkan oleh warga setempat 

adalah terdakwa saja yang berperan sebagai calo judi togel
48

. JPU 

dalam membuat dakwaan memang mengikuti  BAP, tetapi JPU 
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 Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Perwira Putra, pada tanggal 10 Oktober 2018 

48
 Ibid. 
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juga harus memeriksa kembali kelengkapan dari isi BAP, apakah 

sudah lengkap syarat formil dan materiilnya. Jika syarat formil 

tidak lengkap maka dapat dibatalkan oleh hakim, tetapi jika syarat 

materiil yang tida lengkap maka dapat batal demi hukum. 

Melihat jawaban dari JPU, Penulis memiliki pendapat bahwa 

JPU semata-mata hanya ingin kasus tersebut cepat selesai dan 

kurang mengkritisi hasil dari BAP, dimana perjudian dapat 

dikatakan judi jika dimainkan lebih dari satu orang, jika Penyidik 

dan Jaksa hanya menangkap terdakwa yang berprofesi sebagai 

calo, lalu bagaimana pemain yang lain yang mengikuti dan 

mendapatkan keuntungan dari permainan judi tersebut. Perjudian 

sendiri telah dinyatakan sebagai kejahatan, tidak lagi sebagai 

pelanggaran. Untuk mendakwa kasus tentang perjudian, JPU bisa 

menggunakan UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. 

Ketika Penulis menanyakan alasan JPU kenapa tidak menggunakan 

UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, JPU 

mengatakan bahwa Pasal 303 KUHP sudah cukup memuat tindak 

pidana yang dilakukan oleh terdakwa
49

. 

Pada surat dakwaan kasus perjudian online ini, Penulis 

merasa kurang lengkap pada syarat materiilnya yang seharusnya 

menguraikan secara lengkap bagaimana tindak pidana dilakukan, 

dalam surat dakwaan tersebut, tidak disebutkan kapan dan dimana 

                                                           

49
 Ibid. 
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terdakwa mengirimkan pesan yang memuat tentang perjudian 

melalui whatsapp.  Saat JPU mengatakan hanya mengikuti BAP, 

JPU telah mengurangi kemandirian tugasnya, JPU bukan hanya 

sekerdar mengikuti BAP, secara meteriil JPU harus memahami 

materinya, itu sebabnya ada P19 dan P21. P19 merupakan 

pengembalian berkas perkara untuk dilengkapi, artinya jika secara 

materi penguraian tindak pidananya belum memenuhi maka JPU 

berhak mengembalikan berkas kepada penyidik untuk dilengkapi 

kembali. Dengan jawaban JPU yang hanya mengikuti BAP dalam 

membuat dakwaan, maka JPU mengurangi kemandirian tugasnya 

sebagai penuntut umu, karena JPU tidak hanya mengikuti BAP 

semata saat membuat dakwaan, tetapi juga berhak untuk meneliti 

hasil BAP dan wajib untuk mendalami kasus. Penulis berpendapat 

bahwa JPU hanya ingin kasus ini cepat selesai dan tidak 

mementingkan isi dari dakwaan. Jika Pengacara dari terdakwa teliti 

melihat isi surat dakwaan, maka hal ini dapat berpotensi bagi 

Pengacara terdakwa untuk mengajukan kepada hakim bahwa kasus 

ini dapat batal demi hukum. 

2) Perimbangan berdasarkan efisiensi penyelesaian perkara 

Pada saat penulis menanyakan alasan JPU dalam membuat 

dakwaan mengapa tidak menggunakan pasal pada UU ITE tentang 

perjudian online, yang mana dalam dakwaan itu sendiri telah ditulis 

sebagai perjudian online singapura, dan adanya beberapa barang 
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bukti alat elektronik seperti laptop dan HP, serta bukti chat melalui 

media sosial whatsapp. JPU kembali mengatakan “saya hanya 

mengikuti yang ada dalam BAP, dan jika mau menggunakan pasal 

judi online dalam UU ITE, maka prosesnya akan panjang, karena 

harus mendatangkan saksi ahli dan itu cukup memakan waktu yang 

lama serta biaya yang tidak sedikit”
50

. Menurut Penulis, JPU telah 

menyepelekan dalam membuat dakwaan, karena dalam surat 

dakwanya telah dikatakan bahwa perjudian itu adalah perjudian 

togel online Singapore, tetapi JPU tetap menggunakan pasal judi 

konvensional yang ada di dalam KUHP. Dan dari isi kronologi 

kasus yang ada dalam surat dakwaan, telah dijelaskan bahwa 

terdakwa dalam memfasilitasi perjudian hanya mengirimkan 

melalui pesan media sosial whatsapp ke bandar judi togel 

Singapore. Menurut Penulis, alasan JPU yang tidak mau 

menggunakan Pasal perjudian pada UU ITE karena akan 

mendatangkan saksi ahli yang mana akan memakan waktu dan 

biaya yang tidak sedikit, itu berarti JPU tidak memperhatikan asas 

peradilan sederhana yang berisi proses peradilan dilakukan secara 

cepat, sederhana, dan biaya ringan hal itu secara tegas disebutkan 

dalam Pasal 2 ayat 4 UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman, yang dimaksud dengan asas sederhana adalah 

pemeriksaan dan penyelesaian perkara yang dilakukan dengan cara 

                                                           

50
 Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Perwira Putra, pada tanggal 10 Oktober 2018 
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efisien dan efektif, asas cepat adalah asas yang bersifat universal, 

berkaitan dengan waktu penyelesaian yang tidak berlarut-larut, asas 

biaya ringan mengandung arti biaya perkara dapat dijangkau oleh 

masyarakat. 

 

C. Hambatan dalam Membuat Dakwaan 

Membuat surat dakwaan merupakan tugas yang biasa dilakukan oleh 

JPU. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, JPU dalam membuat dakwaan 

didasarkan pada hasil dari penyidikan. JPU tidak hanya bertugas untuk 

membuat penuntutan saja tetapi juga diberi wewenang oleh UU untuk 

melaksanakan penetepan hakim. 

Saat Penulis menanyakan hambatan yang dialami oleh JPU dalam 

membuat dakwaan pada kasus ini JPU mengatakan “tidak ada hambatan, 

karena membuat surat dakwaan adalah tugas kami sehari-hari sebagai penuntut 

umum”
51

. Menurut Penulis, memang JPU tidak mengalami hambatan dalam 

membuat surat dakwaan karena sudah menjadi rutinitas, akan tetapi dari 

rutinitas yang sering dilakukan itu akan berpotensi untuk menjadi hambatan, 

seperti tidak lengkapnya isi dakwaan secara materiil. Dengan kata lain dari 

rutinitas itulah maka berpotensi untuk menjadi hambatan, karena JPU telah 

merasa mampu untuk membuat surat dakwaan sehingga kemungkinan untuk 

tidak teliti itu besar.  
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 Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Perwira Putra, pada tanggal 10 Oktober 2018 
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Hambatan yang dialami JPU dalam kasus ini menurut Penulis adalah, 

kurang telitinya JPU dan ketidak seriusan JPU dalam membuat dakwaan, 

seakan-akan JPU hanya mementingkan kasus ini cepat selesai. JPU juga tidak 

mendalami kasus dengan sungguh-sungguh karena kembali lagi melihat pada 

isi dakwaan yang tidak lengkap dan mendengar alasan JPU yang hanya 

mengikuti dari BAP saja.  

Menurut teori Sistem Hukum dari Lawrence M. Friedmann, keberhasilan 

penegakan hukum bergantung pada substansi hukum, struktur hukum, dan 

budaya hukum. Substansi hukum berkaitan dengan isi dari suatu perundang-

undangan. Isi perundang-undangan tersebut harus berasas lex certa (jelas), lex 

scripta (tertulis), dan lex stricta (tidak ambigu). Struktur hukum berkaitan 

dengan aparat penegak hukum yang harus berkualitas. Budaya hukum 

berhubungan dengan kesadaran hukum masyarakat.  

Dalam kaitan dengan sumber daya kejaksaan dalam penelitian ini, maka 

penegakan hukum tidak akan dapat berjalan maksimal apabila JPU hanya 

sekadar mengikuti dari BAP saja. Penulis berpendapat bahwa keberhasilan dari 

seluruh proses peradilan sejatinya terletak pada pembuktian oleh JPU; oleh 

karena itu, JPU harus benar-benar berkualitas. Kecenderungan JPU untuk 

sekadar mengikuti BAP, kemungkinan besar dapat saja menegasikan 

kebenaran materil; padahal dalam penegakan hukum pidana, yang dicari adalah 

kebenaran materil, yaitu kebenaran yang sebenar-benarnya. 

 

 


