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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 
pidana dan untuk mengetahui penerapan pidana terhadap pelaku  tindak pidana perjudian 
dalam Putusan Nomor 1044/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr. Jenis penelitian ini adalah penelitian 
hukum normatif yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan 
pendekatan kasus. Sumber dan jenis bahan hukum dari studi kepustakaan yaitu bahan 
hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis bahan hukum menggunakan metode 
penafsiran. Hasil penelitian yang pertama menunjukan bahwa hakim dalam menjatuhkan 
pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian dalam putusan Nomor: 1044/Pid.B 
/2017/PN.Jkt.Utr berdasarkan pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. 
Kedua, menunjukan bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa terlalu ringan 
yaitu pidana penjara selama satu tahun mengingat ancaman pidana dalam ketentuan Pasal 
303 ayat (1) KUHP yaitu sepuluh tahun penjara serta tidak memperhatikan ketentuan 
Pasal 63 ayat (2) KUHP karena perjudian online telah diatur khusus dalam ketentuan 
Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah dirubah 
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi 
Elektronik (UU ITE). 

Kata kunci : Penerapan Pidana, Pertimbangan Hakim, Perjudian. 

CRIMINAL APPLICATION TO ACTORS OF GAMBLING CRIME 

(Analysis of Decision Number 1044/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr) 
 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to find out the judges’ consideration in imposing criminal 

cases and to find out the punishment of criminal acts againts gambling offender in 

Decision Number: 1044/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr. This type of research is normative legal 

research, using a statute approach, conceptual approach and case approach. The sources 

and types of legal materials from the literature study are primary, secondary and tertiary 

legal materials. Analysis of legal materials using interpretation methods. The results of 

the first study indicate that the judge in imposing a criminal offense against the 

perpetrator of a gambling crime in a decision Number: 1044 Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr is 

based on juridical considerations and non-judicial considerations. Secondly, it shows 

that the sentence imposed on the defendant is too light, namely imprisonment for one year 

given the criminal threat in the provisions of Article 303 paragraph (1) of the Criminal 

Code namely ten years in prison and not paying attention to the provisions of Article 63 

paragraph (2) of the Criminal Code because online gambling has been specially 

regulated in the provisions of Article 27 paragraph (2) of Law Number 11 Year 2008 as 

amended to Law Number 19 Year 2016 concerning information and electronic 

transactions (ITE law). 

 

Keywords: The Punishment, Judicial Consideration, Gambling Crime. 
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I. PENDAHULUAN 

Perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama 

dan dilarang dalam hukum positif Indonesia. Adapun aturan yang mengatur 

tentang perbuatan yang mengandung muatan perjudian yaitu Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP 

yang kemudian diatur kembali dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 

Tentang Penertiban Perjudian, demikian juga diatur dalam Pasal 27 ayat (2) dan 

Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan 

Transaksi Elektronik (UU ITE), sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE). 

Pasal 303 ayat (3) KUHP menjelaskam tentang perjudian :  

“Yang disebut permainan judi, adalah tiap-tiap permainan, dimana pada 

umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan 

belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ 

termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan 

lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau 

bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya”.
1
 

 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian 

menjelaskan tentang perjudian : 

“Perjudian adalah salah satu penyakit masyarakat yang menunggal dengan 

kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata 

tidah mudah diberantas. Oleh karena itu pada tingkat dewasa ini perlu 

diusahakan agar masyarakat menjauhi untuk melakukan perjudian, 

perjudian terbatas pada lingkungan sekecil-kecilnya, dan terhindarnya 

ekses-ekses negatif yang lebih parah, untuk akhirnya dapat berhenti 

melakukan perjudian,”.
2
 

 

                                                             
1
 Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) LN No. 127 Tahun 1958. 

2
 Indonesia, Undang-Undang Tentang Penertiban Perjudian No. 7 Tahun 1974, LN No. 

4634 Tahun 1974, Penjelasan Umum. 
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Dari masing-masing ketentuan yang mengatur tentang perbuatan yang 

mengandung muatan perjudian di atas ternyata memiliki sistem perumusan sanksi 

pidana yang berbeda-beda. Dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP serta 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, menerapkan 

sistem perumusan alternatif yaitu dengan adanya kata hubung “atau”, sehingga 

hakim diberi kesempatan untuk memilih dari salah satu jenis pidana yang 

dicantumkan dalam pasal yang ada, berupa pidana penjara atau denda.  

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan 

Transaksi Elektronik (UU ITE), menerapkan sistem perumusan kumulatif-

alternatif yaitu dengan adanya kata hubung (dan/atau), sehingga hakim diberi 

kesempatan untuk memilih dari salah satu bahkan keseluruhan jenis pidana yang 

dicantumkan dalam pasal yang ada, berupa pidana penjara bahkan denda. 

Sementara dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian 

dengan menggunakan media elektronik atau media online masih sering dikenakan 

ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

seperti dalam Putusan Nomor: 1044/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr, dimana perjudian 

yang dilakukan terdakwa adalah perjudian menggunakan media elektronik atau 

perjudian online yang berbeda dengan perjudian biasa dan ketentuannya telah 

diatur khusus yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). 

Berdasarkan uraian di atas maka penyusun mengajukan rumusan masalah, 

yaitu: 1). Bagaimanakah pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana 
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terhadap pelaku tindak pidana perjudian dalam Putusan Nomor 1044/Pid.B/2017/ 

PN.Jkt.Utr 2). Bagaimanakah penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana 

perjudian dalam Putusan Nomor 1044/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Majelis Hakim dan penerapan pidana 

terhadap pelaku tindak pidana perjudian dalam Putusan Nomor 1044/Pid.B/2017/ 

PN.Jkt.Utr. 

Agar tidak menimbulkan penafsiran terlalu luas dan untuk lebih terarahnya 

dalam melakukan penelitian ini, maka diperlukan pembatasan ruang lingkup 

penelitian yang sesuai dengan latar belakang yang menjadi dasar pemikiran serta 

perumusan masalah yang. Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada persoalan 

yang menyangkut tinjauan tentang penerapan pidana dan pertimbangan Majelis 

Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian dalam 

Putusan Nomor: 1044/ Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr. 

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan metode 

pendekatan perundang-undangan (Statue Approach), pendekatan konseptual 

(Conceptual Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach). Jenis bahan 

hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik 

pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah teknik studi kepustakaan. 

Artinya dengan mengumpulkan bahan kepustakaan berupa peraturan perundang-

undangan, dokumen, literatur, dan karya tulis yang berhubungan dengan materi 

penelitian.Seluruh bahan hukum yang sudah diperoleh akan dikumpulkan dan 

dianalisis. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan metode 

penafsiran (interpretasi).  
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II. PEMBAHASAN 

Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku 

Tindak Pidana Perjudian Dalam Putusan Nomor : 1044/Pid.B/2017/PN.Jkt. 

Utr. 

Pertimbangan Hakim sangatlah penting dalam menentukan bersalah 

tidaknya terdakwa serta mengetahui berat ringannya hukuman yang didasarkan 

pada fakta dan keyakinan Majelisn Hakim selama persidangan. Berkaitan dengan 

kesalahan terdakwa bahwa kesalahan itu dibagi menjadi 2 (dua) yaitu kesengajaan 

dan kealpaan, dan dalam kasus ini telah jelas bahwa terdakwa melakukan 

perbuatannya tersebut karena adanya unsur kesengajaan. 

Berdasarkan analisis penyusun dalam pertimbangan Majelis Hakim pada 

Putusan Nomor 1044/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr yaitu terdiri dari pertimbangan 

yuridis dan perimbangan non yuridis (sosiologis). Adapun dalam pertimbangan 

yuridis yaitu telah terpenuhinya semua unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa 

Penuntut Umum dalam dakwaan primair yaitu Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP.  

Unsur pertama “barang siapa” adalah setiap manusia sebagai subjek 

hukum yang telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum pada persidangan 

sebagai terdakwa dalam suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan 

terdakwa tersebut menurut hukum dapat diyakini sebagai orang yang mampu 

bertanggungjawab. Dari uraian tersebut dalam perkara ini terdakwa yang bernama 

Deddy Yohannes setelah diperiksa identitasnya dalam persidangan telah sesuai 

dengan nama dan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa 

Penuntut Umum serta menurut penilaian dan keyakinan Majelis Hakim bahwa 

terdakwa tersebut adalah orang yang mampu bertanggungjawab. 
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Unsur kedua yaitu “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau 

memberikan kesempatan untutk permainan judi”, kesengajaan yang dimaksud 

dalam kasus ini merupakan bagian dari suatu kesalahan dimana terdakwa telah 

mengetahui dan menghendaki akan terlaksananya suatu perjudian serta 

berdasarkan keterangan saksi Oskar K. Dachi dan saksi Suhendra yang 

bersesuaian maupun barang bukti yang disita pada saat penangkapan menunjukan 

bahwa terdakwa dalam kasus ini bertindak sebagai Master Agen atau disebut 

sebagai bandar yaitu menyelenggarakan perjudian dengan menawarkan voor-

vooran melalui website icetuna.com dan dalam menyelenggarakan perjudian 

tersebut terdakwa sama sekali tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang 

atau dengan menyelenggarakan secara illegal. 

unsur ketiga “menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja 

turut serta dalam perusahaan itu”, yang dimaksud dengan sebagai pencaharian 

dalam kasus ini yaitu menurut cara seperti yang dijelaskan pada unsur kedua 

sebelumnya bahwa terdakwa telah melakukan perjudian tersebut secara terus 

menerus selama satu tahun yaitu dari bulan Februari 2016 sampai dengan bulan 

April 2017 dan selama menyelenggarakan perjudian tersebut, terdakwa pada 

setiap bulannya dapat meraup keuntungan antara Rp.8.000.000.- (delapan juta 

rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), dari hal tersebut 

penyusun berpendapat bahwa terdakwa menjadikan perjudian tersebut sebagai 

pencahariannya. Sementara yang dimaksud dengan sengaja turut serta dalam 

perusahaan yaitu dalam hal ini telah terbukti bahwa perjudian pada kasus yang 

dilakukan oleh terdakwa bersama Peter teman terdakwa dengan bersepakat 
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menjadi Master Agen judi bola online melalui website www.icetuna.com dan 

dengan sengaja menyiapkan rekening agar orang lain dapat memasang taruhan.  

Berdasarkan uraian serta telah terpenuhinya semua unsur Pasal 303 ayat 

(1) ke-1 KUHP di atas dan tidak terdapatnya alasan pemaaf maupun alasan 

pembenar dari perbuatan terdakwa, maka penyusun sependapat dan sepakat 

dengan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa terdakwa Deddy Yohanns 

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian. 

Dalam pertimbangan non yuridis yang diuraikan oleh penyusun 

berdasarkan putusan terdapat hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, 

adapun hal yang yang meringankan yaitu terdakwa berlaku sopan dipersidangan, 

dan terdakwa mengakui perbuatannya, serta terdakwa menyesali perbuatannya 

dan berjanji tidak mengulangi lagi kejahatannya. Berdasarkan hal tersebut 

penyusun berpendapat bahwa sudah menjadi hal yang wajar dan lumrah apabila 

terdakwa berlaku sopan maupun mengakui kesalahannya dalam persidangan, 

namun dengan adanya hal tersebut bukan berarti hilangya hukuman dan 

pemidanaan terhadap terdakwa. 

Sementara hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa telah merusak 

perekonomian masyarakat dan hal itu merupakan salah satu dari dampak negatif 

adanya suatu perjudian dalam lingkungan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut 

penyusun berpendapat bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap 

terdakwa Deddy Yohannes yang secara sah dan meyakinkan bersalah telah 

melakukan tindak pidana perjudian menggunakan pertimbangan non yuridis. 
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Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Dalam 

Putusan Nomor : 1044/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr. 

Pada hari kamis tanggal 06 April 2017 sekitar pukul 07.00 WIB, ketika 

terdakwa Deddy Yohannes sedang di Apartemen Greenbay Tower A Lt.22-AD Jl. 

Muara Baru RT.009 RW.017 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Pluit Jakarta 

Utara, digrebek petugas Polisi dari Diskrimum Polda Metro Jaya dalam 

penggrebekan tersebut terdakwa Deddy Yohannes bertindak sebagai Master Agen 

atau bandar yang sedang menyelenggarakan perjudian bola online di website 

www.icetuna.com yang diakses menggunakan account berupa usser name/ID: 

ACG789 dan password: AAAII. Sebagai Master Agen dalam perjudian bola 

online tersebut terdakwa bertugas menerima pemasang taruhan dari player, 

adapun dalam perjudian bola online tersebut player akan memilih pertandingan 

bola antara beberapa kesebelasan yang sedang bertanding dan memasang taruhan 

dalam website www.icetuna.com yang diselenggarakan oleh terdakwa Deddy 

Yohannes bersama teman terdakwa Peter yang bertempat tinggal di Kota Salatiga 

dengan menggunakan sistem voor-vooran diantaranya voor ¼, ½, ¾ dan 1.  

Adapun keuntungan yang didapat terdakwa dari permainan judi bola 

online dalam setiap bulannya yaitu antara Rp.8.000.000.- (delapan juta rupiah) 

sampai dengan sejumlah Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan dalam 

penggerebekan tersebut petugas Polisi menyita barang bukti  dari terdakwa yang 

digunakan dalam perjudian bola online yaitu : 1 (satu) unit Laptop merek Lenovo 

warna hitam, 1 (satu) buku Tahapan BCA Nomor Rekening 0460913357 atas 

nama Deddy Yohannes berikut dengan kartu ATM Platinum BCA Nomor 
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Rekening 6019-0045-2421-6510, KTP NIK 3302250410820003 atas nama Deddy 

Yohannes, 1 (satu) Key BCA Nomor Pin 729729, 1 (unit) HP merek BlackBerry 

warna hitam, 1 (satu) unit HP merek Apple warna hitam dan uang sejumlah 

Rp.2.065.000,- (dua juta enam puluh lima ribu rupiah).Surat dakwaan merupakan 

dasar dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. 

Surat dakwaan adalah suatu surat (akta) yang dibuat, diberi tanggal dan 

ditandatangani oleh penuntut umum yang memuat uraian tentang identitas 

lengkap terdakwa serta perumusan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana 

dirumuskan dalam ketentuan yang bersangkutan.
3
  

Jaksa Penuntut umum dalam kasus ini menggunakan bentuk surat 

dakwaan subsidiairitas. “Dakwaan subsidiairitas terdiri dari beberapa lapisan 

dakwaan yang disusun secara berlapis dengan maksud lapisan yang satu berfungsi 

sebagai pengganti lapisan sebelumnya, sistematika lapisan disusun secara berurut 

dimulai dari tindak pidana yang diancam dengan pidana tertinggi sampai dengan 

pidana terendah”.
4
 Bentuk surat dakwaan subsidiairitasnya terdiri dari dakwaan 

primair dan dakwaan subsidiair. Dakwaan primair menggunakan ketentuan Pasal 

303 ayat (1) Ke-1 KUHP, sementara dalam dakwaan subsidiair Jaksa Penuntut 

Umum menggunakan ketentuan Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP. Dari uraian 

dakwaan bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam mendakwa terdakwa Deddy 

Yohannes yang melakukan tindak pidana perjudian dengan menerapkan pasal 

                                                             
3
 H.M.A. Kuffal, SH..Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum. UMM Press. Malang.  

2003.hlm.87 
4
 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2006. 

hlm. 135 
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berlapis yang diatur dalam ketentuaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP). 

Bertumpu pada uraian di atas dan dikaitakan dengan perbuatan yang 

dilakukan oleh terdakwa Deddy Yohannes dalam kasus posisinya penyususn 

berpendapat lain, jika dilihat dari cara terdakwa melakukan maupun alat berupa 

media elektronik (laptop dan handphone) dan kode akses (usser, password dan 

account) yang digunakan untuk mengakses website yang mengandung muatan 

perjudian, maka menurut penyusun bahwa perbuatan yang dilakukan oleh 

terdakwa tersebut mengarah pada tindak pidana perjudian online. “Judi online 

atau perjudian dalam jaringan merupakan salah satu dari segala jenis tindakan 

cybercrime yaitu permainan judi melalui media elektronik dengan akses internet 

sebagai perantara seperti komputer, Handphone dan media elektronik lainnya”.
5
 

 Berangkat dari penjelasan tersebut penyusun berpendapat bahwa dalam 

dakwaannya Jaksa Penuntu Umum hanya melihat dari ketentuan umum Pasal 303 

ayat (1) ke-1 KUHP, sementara jika dilihat dari alat maupun cara terdakwa 

melakukan perjudian maka seharusnya Jaksa Penuntut Umum mendakwa 

terdakwa menggunakan ketentuan khusus Pasal 27 ayat (2) UU No. 11 Tahun 

2008 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 Tentang 

Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 (UU ITE). Hal tersebut sesuai ketentuan 

Pasal 63 ayat (2) KUHP yang menjelaskan bahwa jika suatu perbuatan masuk 

dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan khusus, maka 

hanya yang khusus itulah yang diterapkan. 

                                                             
5
 Hendri Tovan, Pengaturan Judi Online Dan Pengaturannya Dalam UU ITE, 

vanthehen.blogspot.com, diakses pada hari sabtu tanggal 01/09 /2018, 22.00 Wita. 
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Dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu menyatakan bahwa terdakwa 

Deddy Yohannes terbukti secara sah dan menyakinkan telah melakukan tindak 

pidana perjudian sesuai dengan dakwaan primair yaitu “menawarkan atau 

memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai 

pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” 

sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP dan menunut 

agar terdakwa Deddy Yohannes yang telah melakukan tindak pidana perjudian 

dijatuhi hukuman pidana penjara selama satu tahun. 

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1044/Pid.B/2017/PN. 

Jkt.Utr, bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara tindak pidana perjudian 

yaitu berdasarkan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum yaitu dakwaan primair 

dengan menggunakan ketentuan Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP dan menyatakan 

bahwa terdakwa Deddy Yohannes telah terbukti secara sah dan meyakinkan 

bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana dijelaskan dalam 

ketentuan yang didakwakan. Adapun hukuman yang dijatuhkan oleh Mejelis 

Hakim terhadap terdakwa Deddy Yohannes yang melakukan tindak pidana 

perjudian yaitu pidana penjara selama satu tahun. 

Berdasarkan uraian tersebut penyusun sependapat dengan Majelis Hakim 

karena menyatakan bahwa terdakwa Deddy Yohannes telah terbukti secara sah 

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana yang 

dijelaskan dalam ketentuan Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP yaitu “menawarkan 

atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai 

pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”. 
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Berkaitan dengan berat ringannya sanksi pidana (strafmaat) yang 

jatuhkan, penyusun berpendapat bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap 

terdakwa Deddy Yohannes yang melakukan tindak pidana perjudian dalam 

Putusan Nomor 1044/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr terlalu ringan yaitu pidana penjara 

selama satu tahun mengingat ancaman pidana penjara yang diatur dalam 

ketentuan Pasal 303 ayat (1) KUHP yaitu pidana penjara sepuluh tahun.  

Menurut penyusun semestinya Majelis Hakim dalam perkara tindak pidana 

perjudian ini dapat memperhatikan ancaman pidana yang dijelaskan dalam 

ketentuan Pasal 303 ayat (1) KUHP sehingga dapat menjatuhkan hukuman yang 

lebih berat terhadap terdakwa, karena dari jumlah ancaman pidana yang dijelaskan 

dalam ketentuan dan beratnya sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa 

menunjukan atas ketercelaan terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh 

terdakwa. 

Hal ini dapat menjadi kesempatan supaya pelaku tindak pidana perjudian 

dapat dihukum serta dijatuhi pidana yang lebih berat mengingat bahwa disamping 

dari semakin marak terjadinya perjudian, namun juga dari hadirnya perjudian 

dapat merusak perekonomian masyarakat oleh karena itu dengan dijatuhkannya 

pidana yang lebih berat terhadap pelaku tindak pidana perjudian maka orang-

orang akan lebih segan dan berpikir-pikir lagi untuk melakukan perjudian sebab 

telah diancam dan dapat dijatuhkan pidana yang berat. Hal ini sesuai dengan teori 

pemidanaan relatif (deterrence) yang memandang bahwa suatu pemidanaan bukan 

semata-mata membalas kesalahan si pelaku akan tetapi sebagai pencegahan 

terhadap masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. 
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III. PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan uraian penyusun tersebut di atas, maka penyusun menarik 

kesimpulan yakni sebagai berikut: 1). Pertimbangan Majelis Hakim dalam 

Putusan Nomor: 1044/Pid.B/2017 /PN.Jkt.Utr terdiri dari pertimbangan yuridis 

yaitu perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 303 ayat (1) KUHP 

sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan pertimbangan non 

yuridis yang menyangkut diri terdakwa berupa hal yang memberatkan dan 

meringankan. 2). Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian 

dalam Putusan Nomor 1044/Pid.B/2017/Jkt.Utr dirasa terlalu ringan yaitu hanya 

dijatuhi pidana satu tahun penjara, mengingat ancaman pidana yang dijelaskan 

dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP yaitu pidana penjara selama sepuluh tahun serta 

tidak memperhatikan ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP karena perjudian melalui 

internet telah diatur khusus dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 

sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 (UU ITE). 

Saran 

Penyusun menyarankan : 1). Jaksa Penuntut Umum agar memperhatikan 

Pasal 63 ayat (2) KUHP karena apabila suatu perbuatan yang masuk dalam suatu 

aturan umum dan diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang 

khusus itulah yang dikenakan. 2). disarankan kepada Majelis Hakim agar 

menjatuhkan hukuman yang lebih berat mengingat ancaman pidana dalam 

ketentuan Pasal 303 ayat 1 KUHP yaitu pidana penjara selama sepuluh tahun. 
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