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Abstract  
 

Ball online gambling is a form or a new dimension of crime today it is the 

negative side of technological progress. This study uses normative juridical 
research method is descriptive analysis. Necessary to prevent and control 

comprehensively against crime ball online. The existence of criminal law is 
indispensable in order to teratasinya online football gambling crime. criminal law 
policy that is integral should be maximized. Required integration of each 

subsystem of criminal justice. Need to provide legal and social counseling on the 
dangers of gambling among families and communities. 
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Intisari  
 

Perjudian bola secara online merupakan suatu bentuk atau demensi baru dari 
kejahatan masa kini hal ini merupakan sisi negatif dari kemajuan teknologi. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif bersifat deskriptif 

analisis. Diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan secara komperhensif 
terhadap kejahatan bola secara online. Keberadaan hukum pidana sangat 

diperlukan agar dapat teratasinya kejahatan perjudian bola secara online. 
kebijakan hukum pidana yang integral harus dimaksimalkan. Diperlukan 

keterpaduan antar subsistem peradilan pidana. Perlu memberikan penyuluhan 
hukum dan sosial tentang bahayanya perjudian di kalangan keluarga dan 
masyarakat. 

 

Kata Kunci : Upaya hukum, Judi Bola online 
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A. Latar Belakang Masalah 

Teknologi informasi membawa 
 

keuntungan dan kemajuan serta 

kepentingan yang sangat besar bagi 

negara didunia terutama pada negara 

berkembang. Teknologi informasi 

dianggap perlu dan begitu penting 

dalam memacu dan memicu 

pertumbuhan ekonomi didunia. 
 

Teknologi informasi dengan 

sendirinya telah mengubah perilaku 

kehidupan masyarakat dan peradaban 

manusia secara global. Disamping itu 

juga telah menyebabkan dunia 
 

menjadi tanpa batas dan 

mengakibatkan perubahan sosial 

secara signifikan serta berlangsung 

cepat. Teknologi informasi sekarang 

ini telah menjadi pedang bermata 

dua, karena selain memberikan 

kontribusi bagi kesejahteraan dan 

kemajuan peradaban manusia juga 

menjadi sarana efektif dalam hal 

perbuatan melawan hukum yang 

moderen saat ini dikenal dengan 

Cybercrime. 
 

Lahirlah suatu rezimukum baru 

yang dikenal dengan hukum siber 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

atau hukum telematika. Hukum siber 

(cyber law), secara internasional 

digunakan untuk istilah hukum yang 
 

terkait dengan pemanfaatan 

teknologi informasi dan komunikasi. 
 

Hukum telematika merupakan 

perwujudan dari konvergensi hukum 

telekomunikasi, hukum media, dan 

hukum informatika.
1 

 
Perkembangan teknologi 

internet yang pesat menyebabkan 
 
timbulnya kejahatan misalnya 

kejahatan manipulasi data, spionase, 
 

sabotase, provokasi, money 

laundering, hacking, pencurian 
 
software, maupun perusakan 

hardware, dan berbagai macam 

lainnya. Laju kejahatan melalui 

jaringan internet (cybercrime) tidak 
 

diikuti dengan kemampuan 

pemerintah untuk mengimbanginya 
 
sehingga sulit untuk 
 

mengendalikannya. Pemerintah 

dengan perangkat hukumnya belum 
 
mampu mengimbangi teknik  
 

 
1 Budi Suhariyanto, Tindak Pidana 

Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi 
Pengaturan dan Celah Hukumnya, PT 
RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hal. 2.
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kejahatan yang dilakukan dengan 

teknologi komputer khususnya di 

jaringan internet dan internet 

(internetwork).
2 

 

Berbicara mengenai 

kejahatan, tidak dapat dilepaskan dari 

lima faktor yang saling kait 

mengkait, yaitu pelaku kejahatan, 

modus kejahatan, korban kejahatan, 

reaksi sosial atas kejahatan dan 

hukum. Hukum menjadi instrumen 

penting dalam pencegahan dan 
 

penanggulangan kejahatan, di 

samping instrumen-instrumen lain. 

Akan tetapi, untuk membuat suatu 

ketentuan hukum terhadap bidang 

hukum yang berubah sangat cepat, 

seperti teknologi informasi ini 

bukanlah suatu hal yang mudah. Di 

sinilah sering kali hukum (peraturan) 

tampak cepat menjadi usang 

manakala mengatur bidang yang 

mengalami perubahan yang cepat. 

 
 

B.  Rumusan Masalah 
 

Adapun yang menjadi 

permasalahan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 
 

 
2 Budi Suhariyanto, Tindak Pidana 

Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi 
Pengaturan dan Celah Hukumnya, PT 
RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hal. 3.

 

 
 
 
 

 

1. Bagaimana upaya hukum 
 

yang dilakukan dalam 
 

menanggulangi dan 
 

memberantas kejahatan 

perjudian bola secara online ? 
 

2. Bagaimana kebijakan hukum 
 

terhadap tindak pidana 

perjudian bola secara online ? 

 
 
 
 
 

 

C. Metode Penelitian Penelitian 

ini menggunakan 
 

penelitian yuridis normatif yang 

bersifat deskriptif dan analitis. 

Sumber Bahan Hukum dalam 

penelitian ini: 
 

a. Bahan  Hukum  Primer  yaitu 

bahan  hukum  yang  bersifat 
 

mengikat terdiri dari 
 

peraturan perundang-

undangan antara lain: 
 

- Undang-Undang RI 

Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik. 
 

b. Bahan Hukum Sekunder yaitu 

bahan hukum yang digunakan 

untuk mendukung bahan 

hukum primer, diantaranya 
 

berasal dari buku-buku 

kepustakaan yang dijadikan 
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referensi yang dapat 

menunjang penelitian ini. 

 

 

Pengumpulan data dilakukan dengan 

studi kepustakaan dan penelitian 

terhadap objek yang berkaitan 

dengan permasalahan yang terkait. 

 
 

D. Hasil Penelitian dan 
 

Pembahasan 
 

Ada beberapa faktor yang 
 

menyebabkan seseorang 

menyalahgunakan permainan judi 

online yang meliputi: 
 

1. Orang yang menjadikan usaha 

menawarkan atau 

memberikan kesempatan itu 

sebagai mata pencarian, atau 

turut serta dalam perusahaan 

perjudian. Penawaran dan 
 

pemberian kesempatan 

tersebut dapat ditujukan 

untuk orang per orang atau 

untuk publik. Kategori ini 

misalnya ditujukan terhadap 
 

pemilik website yang 

menyelenggarakan perjudian, 

atau ditujukan terhadap orang 

yang bekerja pada bagian 

marketing perjudian yang 

mengirimkan email spam atau 

SMS yang berisi muatan 

 
 
 
 

 
 

perjudian.  Selain  itu, 

mendistribusikan  muatan 

perjudian dapat berupa 

perbuatan menginstal aplikasi 

perjudian dalam komputer- 

komputer di suatu warnet 

(warung  internet).  Tindakan 

memberikan kode akses 

kepada pemain sehingga  ia 

dapat bermain judi dapat 

dikategorikan   sebagai 

membuat dapat diaksesnya 

muatan perjudian.   

2.   Adanya   

tekanan   dari   teman-teman 

atau  kelompok  atau 

lingkungan   untuk 

berpartisipasi   dalam 

perjudian online.   Tekanan 

dari kelompok membuat sang 

calon penjudi merasa tidak 

enak jika tidak menuruti apa 

yang    diinginkan 

kelompoknya.     
 

3. Orang yang awalnya hanya 

ingin mencoba, akan tetapi 
 

karenapenasarandan 
 

berkeyakinan bahwa 

kemenangan bisa terjadi pada 

siapaun, termasuk dirinya 
 

sehinggamembuatnya 
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melakukan suatu tindakan 

perjudian online bola. 
 

4. Orang yang tadinya hanya 

melakukan permainan judi 

online karena untuk melewati 

waktu luang, dan akhirnya 

terpuruk menjadi penjudi 

online yang ketagihan. 
 

5. Orang yang melakukan 

perjudian online ini karena 
 

mengiginkan untuk 

mendapatkan uang yang 

banyak maupun secara instan 

tanpa perlu adanya bekerja 

melainkan dengan sarana 

permainan perjudian online. 

 

 

Adapun tahapan perjudian ini terdiri 

dari beberapa tahap yaitu : 
 

1. Tahap registrasi account. 

Pada tahap ini pemain judi 

online jenis ini mendaftar 

pada menu registrasi yang 

ada pada web judi online 

tersebut. Para pemain harus 

melakukan pengisian formulir 

tentang data diri pemain, 

bahkan harus mengisikan data 

yang harus valid seperti 

nomor rekening bank. 
 

2. Deposit dana. 

 
 
 
 

 

Pada tahap ini pemain harus 

mengirimkan sejumlah dana 

ke nomor rekening admin 

yang dicantumkan dalam 

wensite judi online tersebut. 

Dana yang dikirimkan ini 

bisa dikirim lewat mesin 

ATM, Internet Banking, SMS 
 

Banking atau langsung 

dikirim menggunakan jasa 

teller di bank bank rekening 

admin. Setelah mengirimkan 

dana, pemain judi harus 
 

membuka website dan 

melakukan pengisian data 

yang dinamakan form deposit 

yang biasanya berisi jumlah 

dana yang dikirimkan, waktu 

pengiriman atas nama siapa 

dan bank apa. 
 
3. Perjudian. 
 

Pada tahap ini pemain 

bermain judi sesuai yang 

diminatinya. Pemain memilih 

liga club bola yang menjadi 

jagoannya untuk dipasang 

taruhan. 
 
4. Pencairan dana 

(Withdraw/WD ). Pencairan 

ini dilakukan apabila pemain 

memenangkan taruhannya. 

Pemain dapat mencairkan 
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dananya kapan saja dan 

dimana saja dengan cara 

melakukan chat dengan 

Customer Service ( CS ) pada 

website judi tersebut untuk 

menginstruksikan agar Credit 

dalam accountnya untuk 

dikonversikan menjadi uang 
 

nyata dengan cara 
 

mengirimkan dana ke 
 

rekening pemain yang 

bersangkutan. 

 

 

Mengenai sanksi yang harus 

diberikan terhadap para pelaku judi 

bola seyogyanya harus diberikan, di 
 

negara Indonesia perjudian 

merupakan perbuatan yang ilegal dan 

mendapat pelarangan yang sangat 

keras dari para penegak hukum, 

khususnya pihak kepolisian. Hal ini 

bisa kita lihat dari program kerja 
 

kepolisian menjadikan 

pemberantasan perjudian sebagai 

salah satu sasaran prioritas utama. 

Ketentuan tentang perjudian juga 

diatur dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP) yang diatur 

dalam Pasal 303 dan 303. 
 

Pasal 303 KUHP sebagai berikut: 
 

1) Diancam dengan pidana penjara 

paling lama sepuluh tahun atau 

 
 
 
 

 

pidana denda paling banyak dua 

puluh lima juta rupiah, barang 

siapa tanpa mendapat izin: 
 

1. Dengan sengaja 
 

menawarkan atau 
 

memberikan kesempatan 

untuk permainan judi dan 
 

menjadikannya sebagai 

pencarian, atau dengan 

sengaja turut serta dalam 

suatu perusahaan  untuk 

itu;    

2. Dengan  sengaja 

menawarkan atau 

memberi kesempatan 

kepada  khalayak umum 

untuk bermain  judi  atau 

dengan sengaja turut 

serta dalam  perusahaan 

untuk itu,  dengan  tidak 

peduli apakah untuk 

menggunakan  

kesempatan adanya 

sesuatu syarat atau 
 

dipenuhinya sesuatu tata-

cara; 
 

3. Menjadikan turut serta 

pada permainan judi 

sebagai pencaharian. 
 
2) Kalau yang bersalah melakukan 
 

kejahatantersebutdalam 
 

menjalankanpencariannya, 
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maka dapat dicabut haknya 

untuk menjalankan pencariannya 

itu. 
 

3) Yang disebut permainan judi 

adalah tiap-tiap permainan, 
 

dimana pada umumnya 

kemungkinan mendapat untung 

bergantung 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. 

 
 

Pasal 303 KUHP: 
 

1) Diancam dengan pidana penjara 

paling lama empat tahun atau 

pidana denda paling banyak 

sepuluh juta rupiah: 
 

1. Barang siapa 

menggunakan 

kesempatan main judi, 

yang diadakan dengan 
 

melanggar ketentuan 

Pasal 303; 
 

2. Barang siapa ikut serta 

main judi di jalan umum 

 
 
 
 

 

atau di pinggir jalan 

umum atau di tempat 

yang dapat dikunjungi 

umum, kecuali kalau ada 

izin dari penguasa yang 

berwenang yang telah 

memberi izin untuk 

mengadakan perjudian 

itu. 
 
2) Jika ketika melakukan 

pelanggaran belum lewat dua 

tahun sejak ada pemidanaan 

yang menjadi tetap karena salah 

satu dari pelanggaran ini, dapat 

dikenakan pidana penjara paling 

lama enam tahun atau pidana 

denda paling banyak lima belas 

juta rupiah. (Pasal 303 bis ini 

diambil dari Pasal 542 dengan 

beberapa perubahan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1974). 

 

 

Dalam upaya melakukan 

penanggulangan dan pencegahan 

melalui hukum positif telah diatur 

dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE 

yaitu: 
 

“Setiap orang dengan sengaja 

dan tanpa hak mendistribusikan 

dan/atau mentransmisikan dan/atau 

membuat dapat diaksesnya informasi 
 
elektronik dan/atau dokumen 
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elektronik yang memiliki muatan 

perjudian.”
3 

Ancaman hukuman diatur 
 

Pasal 45 ayat (1), yang berbunyi: 
 

“Setiap Orang yang 
 

memenuhi unsur sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), 

ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) 

dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 6 (enam) tahun dan/atau 
 

denda paling banyak Rp 
 

1.000.000.000,00 (satu miliar 

rupiah).” 
 

Kebijakan atau upaya 

penanggulangan kejahatan judi bola 

online pada hakikatnya merupakan 
 

bagian integral dari upaya 

perlindungan terhadap masyarakat 

(social defence) dan upaya mencapai 

kesejahteraan masyarakat (social 

welfare). Oleh karena itu, dapat 

dikatakan bahwa tujuan utama atau 

tujuan akhir dari masalah ini ialah 

“perlindungan terhadap masyarakat 
 

untuk mencapai kesejahteraan 

masyarakat” dari kelakuan perjudian 

ini terutama judi bola online tersebut 

yang merupakan suatu kejahatan di 

dalam masyarakat. 
 

Salah satu upaya 

penanggulangannya adalah melalui 
  

3
 Budi Suhariyanto, Op.Cit., hal.  

115. 

 
 
 
 

 

sarana hukum pidana. Hukum pidana 

dipanggil untuk menyelamatkan 
 
kerugian yang diderita oleh 
 

masyarakat, karena kejahatan 

tersebut dapat menghalangi aktivitas 
 

kehidupan sosio-ekonomi 

masyarakat. Demikian pula aspek-

aspek lain yang mendukung 
 
pembangunan kesejahteraan 

masyarakat. Sehingga sebagai bentuk 

perlindungan terhadap kepentingan 

masyarakat (social defence) tersebut, 

maka keberadaan hukum pidana 

sangat diperlukan agar dapat 

teratasinya kejahatan di dunia cyber. 

Upaya melalui kebijakan hukum 
 
pidana yang integral harus 

dimaksimalkan. Mulai dari substansi 

hukum, struktur hukum bahkan 

kultur hukumnya harus berjalan 

dengan maksimal. Hanya melalui 

penegakan hukum pidana yang 

terpadu diharapkan fungsionalisasi 
 
hukum pidana dalam 

penanggulangan cybercrime dapat 

terealisasi.
4 

 

Dalam menanggulangi kasus judi 

bola mengalami kendala disebabkan 
 
 

 
4 Budi Suhariyanto, Tindak Pidana 

Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi 
Pengaturan dan Celah Hukumnya, PT 
RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hal 45.
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masih minimnya peralatan yang 
 

dimiliki untuk mengungkap 

kejahatan tersebut. Ada beberapa 
 

cara yang efektif dalam 

menanggulanginya yaitu dengan 

cara: 
 

a) Melakukan kerja sama 
 

melalui Kementerian 

Komunikasi 
 

(Kemenkominfo) selaku 

pihak yang berwenang di 

bidang telekomunikasi; 
 

b) Informasi laporan dari 
 

perusahaan (provider) 

telekomunikasi internet yang 

dipakai oleh para pelaku 

perjudian online tersebut 

dengan menyadap sistem 

jaringan yang para pelaku 

pakai untuk judi bola online 

tersebut; 
 

c) laporan dari masyarakat 
 

setempat yang reaktif 

terhadap perjudian bola 

online tersebut. 
 

Dasar-dasar dijatuhkannya 

pidana penjara pada pelaku yaitu: 
 

1. Pidana penjara menpunyai 

efek prevensi yang cukup 

baik, baik prevensi umum 

maupun prevensi khusus. 

 
 
 
 

 

2. Mayoritas pelaku tindak 

pidana dalam KUHP dan 

ketentuan pidana di luar 

KUHP diancam pidana 

penjara, begitu pula dalam 

pasal yang dapat digunakan 
 

mengadili pelaku 

cybercrime, (UU ITE). 
 

3. Pidana denda, sebagaimana 

diancamkan dalam KUHP 

tidak terlalu efektif dalam 

penanggulangan kejahatan 

dibandingkan dengan pidana 

penjara, khususnya dalam 

tindak pidana cybercrime. 
 

4. Melaluipidana penjara, 

terpidana akan mendapat 

pembinaan, meskipun unsur 

penderitaan selalu ada dan 

tidak dapat dihindari. 
 

5. Belumada alternatif 

pengganti pidana penjara 

bagi pelaku cybercrime yang 

diatur secara tegas dalam 

hukum pidana di Indonesia.
5
 

 

Ada beberapa kendala yang 

dihadapi dalam menangani kasus 

perjudian bola online itu, yaitu: 
 
 

5
 Wawancara peneliti dengan 

Kepala Unit Cybercrime Polda Sumatera 
Utara, tanggal 24 s.d 25 Agustus 2015 di 
Ruang Kerja Kepala Unit Cybercrime Polda 
Sumatera Utara. 
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1. Minimnya peralatan dan 

perlengkapan yang dimiliki 

kepolisian. Perjudian bola 

online bersifat nirkabel dan 

mayantara (jaringan maya) 

yang sulit dilacak dan 
 

ditemukan oleh pihak 
 

kepolisian dalam 

menyelidiki dan menelusuri 

jejak para pelaku perjudian 

bola online sehingga para 

pelaku perjudian tersebut 

sangat agresif dan responsif 

bila terdengar kabar polisi 

akan merazia aktivitas 

mereka. 
 

2. Hambatan dalam 
 

pengungkapan data-data 

para penjudi, pasalnya kartu 
 

ponsel yang mereka 

gunakan untuk bermain judi 

online (karena permainan 

judi online menggunakan 
 

kartu ponsel sebagai 

internet) diharuskan saat ini 

oleh Menkominfo mengisi 

registrasi data diri dengan 

benar, tetapi mereka tidak 

memasukkan identitas yang 

benar tetapi dengan asal- 
 

asalan saja sehingga 

menyulitkan petugas dari 

 
 
 
 

 

kepolisian untuk melacak 

keberadaan mereka dengan 

posisi yang tepat. Apalagi 

saat ini masyarakat dengan 

mudah untuk mendapatkan 

kartu ponsel di gerai-gerai 

ponsel yang ada dimana-

mana bahkan dijalan-jalan 

persimpangan jalan juga 

dijual bebas. 
 

3. Para pelaku bila sudah 

memakai kartu internet 

tersebut untuk berjudi bila 

sudah habis masa kuota 

(kapasitas internet) maka 

akan langsung dibuang 
 

sangat susah melacak 
 

keberadaannya. Dengan 
 

membuang dan menggunting 

kartu hingga hancur dan 

rusak jadi sangat susah bila 

dilacak dan merusaknya 

posisi koordinat keberadaan 

para pelaku perjudian bola 

tersebut.
6 

 

Maka sangatlah tepat bila 

para penjudi ditindak secara hukum 

dan tegas dalam segala perbuatannya 
 
 

6
 Wawancara peneliti dengan 

Kepala Unit Cybercrime Polda Sumatera 
Utara, tanggal 24 s.d 25 Agustus 2015 di 
Ruang Kerja Kepala Unit Cybercrime Polda 
Sumatera Utara. 
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yang sangat merugikan. Dengan 

menerapkan sesuai dengan ketentuan 

hukum yang berlaku yaitu KUHP 

dan Undang-Undang Informasi 

Transaksi dan Elektronik (UU ITE) 

sehingga para penjudi bola online 

dapat dihukum. 
 

Ketentuan hukum baik dalam 

KUHP dan UU ITE yang khususnya 

mengatur banyak bentuk cybercrime. 

KUHP mengatur secara umum 

masalah perjudian namun dapat 

diterapkan UU diluar KUHP yaitu 
 

UU ITE berdasarkan asas Lex 

specialis derogat lex generalis. 
 

KUHP hanya mengkualifikasi tindak 

pidana dan melakukan ancaman 

terhadap pelaku tindak pidana, dan 
 

beberapa pengertian khusus 
 

(misalnya pengertian dokumen 
 

elektronik, telekomunikasi). 
 

Sedangkan pengertian-pengertian 
 

umum harus mengacu pada 

ketentuan KUHP sebagai general 

rules (peraturan umum). Di dalam 

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 (Pasal 

 
 
 
 

 

27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (1)), 

hakim dapat menjatuhkan pidana 

penjara dan pidana denda sekaligus, 

karena dalam UU ITE ancaman 
 
pidananya bersifat alternatif-

kumulatif. 
 

Dalam menerapkan UU ITE 

ternyata banyak ketentuan hukum 

yang terkait, karena UU ITE 

merupakan UU khusus diluar KUHP 

yang mengatur tindak pidana. 

Konsekuensinya ketentuan-ketentuan 

umum untuk menerapkan UU ITE 

harus merujuk pada UU yang bersifat 
 
umum, yaitu KUHP (untuk 

menjelaskan hukum pidana materiil 

dan untuk menerapkan proses acara 

pidananya/hukum pidana formil). 

Berdasarkan pada pemikiran tersebut 

maka penjelasan unsur-unsur tindak 

pidana perjudian yaitu (unsur setiap 

orang dan unsur tanpa hak) harus 

merujuk pada Buku I KUHP. 

Pengertian (unsur mendistribusikan, 

mentransmisikan, atau membuat 

dapat diaksesnya informasi atau 

dokumen elektronik) merujuk pada 

ketentuan UU ITE. Namun demikian 

pengertian “barang siapa” dalam 

Pasal 27 ayat (2) UU ITE dapat 

diartikan bukan hanya pada orang 

(manusia), melainkan juga terhadap 
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korporasi karena UU ITE juga 

mengatur kejahatan yang dilakukan 

korporasi, sedangkan pengertian 

“unsur muatan perjudian” merujuk 

kepada Buku II KUHP (Pasal 303 

dan 303 bis). Selanjutnya pengaturan 
 

tentang pidana (straf) dan 

penjatuhannya sebagaimana diatur 

dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE 

wajib merujuk pada Buku I KUHP. 
 

Di dalam beberapa kasus 

perjudian bola online ada terdapat 

contoh kasus yang telah terjadi 

masyarakat yang ada sebagai berikut: 
 

1. Menggunakan website 

atau lebih dikenal dengan 

sebutan judi online bola. 

Menggunakan beberapa 

website untuk mengelola 

aksi perjudiannya yang 

diantaranya menggunakan 

website www.sbobet.com, 

www.sgd777.com, 

www.jj238.com, 

www.giangtks.com, 

www.v3tangkas.com 

yang dikelola berupa judi 

bola, dan tebak skor 

pertandingan bola yang 

sedang berlangsung. 
 

Secara umum kebijakan hukum 

pidana di dalam suatu masyarakat 

 
 
 
 

 

adalah untuk menanggulangi 

kejahatan, dengan tujuan: 
 

a. Mencegah masyarakat 

 menjadi   korban 

 kejahatan;    

b. Menyelesaikan  kasus 

 kejahatan  yang terjadi 

 sehingga  masyarakat 

 puas bahwa keadilan 

 telah ditegakkan dan 

 yang  bersalah dipidana, 

 (terutama  kepada para 

 pelaku perjudian bola 

 online  karena kasus 

 tersebut  merupakan 

 tindak  pidana yang 

 bersifat   khusus dan 

 diatur dalam Undang- 

 Undang  Khusus yaitu 
 

UU RI Nomor 11 Tahun 

2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik 

(ITE); 
 

c. Mengusahakan mereka 

yang pernah melakukan 

kejahatan agar tidak 
 

mengulangi lagi 

kejahatannya. 
 
Dalam sistem peradilan pidana 

pelaksanaan dan penyelenggaraan 

penegakan hukum pidana melibatkan 

badan-badan yang masing-masing 
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memiliki fungsi sendiri-sendiri. 
 

Badan-badan tersebut yaitu 

kepolisian, kejaksaan, pengadilan, 

dan lembaga pemasyarakatan. Dalam 

kerangka kerja sitematik ini tindakan 

badan yang satu akan berpengaruh 

pada badan yang lainnya. Oleh 

karena itu, sangat diperlukan 
 

keterpaduan antar subsistem 

peradilan pidana tersebut, dalam hal 

ini sering dikenal dengan istilah 

sistem peradilan pidana terpadu. 
 

Hanya melalui penegakan hukum 

pidana yang terpadu diharapkan 

fungsionalisasi hukum pidana dalam 

penanggulangan perjudian online 

dapat terealisasi. 

 
 
 

 

E.  Kesimpulan 
 

Berdasarkan uraian-uraian di atas 

maka penulis berkesimpulan: 

Keberadaan hukum pidana sangat 

diperlukan agar dapat teratasinya 

kejahatan perjudian bola secara 
 

online. Salah satu upaya 
 

penanggulangannya kejahatan 

perjudian bola secara online adalah 

melalui sarana hukum pidana. 

Dengan memberikan sanksi pidana 

penjara dan/atau pidana denda 

 
 
 
 

 

sehingga menimbulkan efek jera 

terhadap pelaku. Melalui kebijakan 

hukum pidana yang integral harus 

dimaksimalkan. Mulai dari substansi 

hukum, struktur hukum bahkan 

kultur hukumnya harus berjalan 
 
dengan maksimal. Diperlukan 
 

keterpaduan antar subsistem 

peradilan pidana dengan istilah 

sistem peradilan pidana terpadu. 
 
Perlu memberikan penyuluhan 

hukum dan sosial tentang bahayanya 

perjudian di kalangan keluarga dan 

masyarakat. 
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