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BAB III 

KEDUDUKAN PERKARA 

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Malang Nomor : 
617/Pid.B/2010/PN.MLG 

 

A. Identitas Terdakwa 
 

Nama lengkap  : ARYANADA Als. SAK FUI  

Tempat lahir   : Pemangkat  

U m u r   : 53 tahun /29 April 1957  

Jenis Kelamin   : Laki-laki  

Kebangsaan   : Indonesia  

Alamat   : Jl.Ade Irma Suryani No.7 Kota Malang  

A g a m a   : Katolik  

Pekerjaan   : Swasta1  

B. Penahanan  

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Juni 2010 sampai dengan tanggal 13 Juli 2010. 

2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juli 2010 

sampai dengan tanggal 22 Agustus 2010. 

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 07 

September 2010. 

4. Hakim Pengadilan Negeri Malang, sejak tanggal 03 September 2010 

sampai dengan tanggal 02 Oktober 2010. 

                                                           
1 Mahkamah Agung  Republik Indonesia. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Malang 

Nomor 617/Pid.B/2010/Pn.Mlg. Hlm. 1 
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5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malang sejak 

tanggal 3 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 1 Desember 2010.2 

C. Dakwaan 

Pertama: 

Bahwa ia terdakwa ARYANADA Als SAK FUI pada hari Rabu tanggal 
23 Juni 2010 atau setidak-tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Juni 2010 
bertempat di Jl. Ade lrma Suryani I No.7 Kota Malang atau setidak-tidaknya 
termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, ia terdakwa dengan sengaja 
menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan 
judi atau sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli 
apakah untuk menggunakan kesempatian adanya suatu syarat atau dipenuhinya 
sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan rangkaian sebagai 
berikut:  Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2010 sekitar pukul 21.30 WlB, petugas 

dari Ditreskrim Polda Jatim menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jl. 
Ade lrma Suryani I No.7 Kota Malang ada perjudian bola online yang 
dilakukan oleh terdakwa ARYANADA Als SAK FUI maka petugas beserta 
team melakukan penggerebekan dan berhasil menangkap terdakwa yang 
sedang mengakses judi bola online.  Bahwa terdakwa ARYANADA Als SAK FUI melakukan perjudian dengan 
cara membuka internet untuk mengetahui pasaran taruhan judi bola, 
menawarkan ke pasaran taruhan kepada para pemasang, menerima pasangan 
judi bola dan menyebut club yang dijagokan serta jumlah pasangan kemudian 
pasangan ditulis pada kertas dan dipasang di internet Mansion 88, menonton 
sepak bola secara langsung dari televisi selanjutnya kalau yang dijagokan 
mengalami kekalahan maka uang pasangan akan hilang untuk kemenangan 
terdakwa dan kelipatan keuntungan perjudian jenis bola yang dilakukan 
terdakwa sesuai dengan system pasaran pertandingan lek lekan pasang 
Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) akan mendapat Rp.100.000,- (seratus ribu 
rupiah) sedang purpuran dan atas bawah ditentukan besar purpurannya.  Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 
uang tunai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar 
rekapan totalan judi bola, 1 (satu) lembar website Mansion 88, 1 (satu) unit 
laptop merk Acer, 1 (satu) ATM BCA No.Rek: 0621864580, 1 (satu) buah 
buku tabungan BCA, 1 (satu) buah HP merk Smart, 1 (satu) buah Flexy Nokia 
6275i, 1 (satu) buah HP Samsung, 1 (satu) buah Bolpoin, l (satu) buah Spidol, 
1 (satu) buah Klik BCA, dan 1 (satu) buah modem Smart. Selanjutnya 
terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Ditreskrim Polda Jatim 
guna pemeriksaan lebih lanjut. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur 

                                                           
2 Ibid. Hlm. 2 
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dan diancam dengan pidana pasal 303 ayat (1) ke.2 KUHP jo UURI No.7 
tahun 1974. 3 

 
Kedua 

Bahwa ia terdakwa ARYANADA Als SAK FUI pada hari Rabu tanggal 
23 Juni 2010 atau setidak-tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Juni 2010 
bertempat di Jl. Ade lrma Suryani I No.7 Kota Malang atau setidak-tidaknya 
termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, ia terdakwa dengan sengaja 
dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat 
dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang 
memiliki muatan perjudian, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan 
rangkaian sebagai berikut:  Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2010 sekitar pukul 21.30 WlB, petugas 

dari Ditreskrim Polda Jatim menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jl. 
Ade lrma Suryani I No.7 Kota Malang ada perjudian bola online yang 
dilakukan oleh terdakwa ARYANADA Als SAK FUI maka petugas beserta 
team melakukan penggerebekan dan berhasil menangkap terdakwa yang 
sedang mengakses judi bola online.  Bahwa terdakwa ARYANADA Als SAK FUI melakukan perjudian dengan 
cara membuka internet untuk mengetahui pasaran taruhan judi bola, 
menawarkan ke pasaran taruhan kepada para pemasang, menerima pasangan 
judi bola dan menyebut club yang dijagokan serta jumlah pasangan kemudian 
pasangan ditulis pada kertas dan dipasang di intemet Mansion 88, menonton 
sepak bola secara langsung dari televisi selanjutnya kalau yang dijagokan 
mengalami kekalahan, maka uang pasangan akan hilang untuk kemenangan 
terdakwa dan kelipatan keuntungan perjudian jenis bola yang dilakukan 
terdakwa sesuai dengan system pasaran pertandingan lek lekan pasang 
Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) akan mendapat Rp.100.000,- (seratus ribu 
rupiah) sedang pur-puran dan atas bawah ditentukan besar purpurannya.  Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 
uang tunai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar 
rekapan totalan judi bola, 1 (satu) lembar website Mansion 88, 1 (satu) unit 
laptop merk Acer, 1 (satu) ATM BCA No.Rek: 0621864580, 1 (satu) buah 
buku tabungan BCA, 1 (satu) buah HP merk Smart, 1 (satu) buah Flexy Nokia 
6275i, 1 (satu) buah HP Samsung, 1 (satu) buah Bolpoin, l (satu) buah Spidol, 
1 (satu) buah Klik BCA, dan 1 (satu) buah modem Smart. Selanjutnya 
terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Ditreskrim Polda Jatim 
guna pemeriksaan lebih lanjut. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur 
dan diancam dengan pidana pasal 27 ayat (2) UURI No.11 tahun 2008 jo 
pasal 45 ayat (1) UURI No.11 tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi 
Elektronika. 4 

 

                                                           
3 Ibid. Hlm. 2 
4 Ibid. Hlm. 2 
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D. Tuntutan 
 

Tuntutan pidana kepada Terdakwa yang pada pokok sebagai berikut : 5 

1. Menyatakan terdakwa ARYANADA als. SAK FUI bersalah melakukan 
tindak pidana perjudian tanpa hak sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam pasal 303 (1) ke-2 KUHP jo. UU RI No.7 Tahun 1974 dalam surat 
dakwaan pertama. 

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARYANADA als. SAK FUI 
tersebut dengan pidana penjara selama 5 ( lima ) bulan dikurangi selama 
terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap 
ditahan. 

3. Menyatakan barang bukti berupa: 
• Uang tunai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dirampas 

untuk Negara ; 
• 1 (satu) lembar rekapan totalan judi bola, 1 (satu) lembar website 

Mension 88, 1 (satu) unit laptop merk Accer, 1 (satu) ATM BCA 
No.Rek.0621864580, 1 (satu) buah HP Samsung, 1 (satu) buah 
bolpoint, 1 (satu) buah spidol, 1 (satu) buah Klik BCA dan 1 (satu) 
buah modem Smart dirampas untuk dimusnahkan. 

• Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar 
Rp.5.000,- (lima ribu rupiah). 6 

 
E. Pembuktian 
 

1. Keterangan Saksi7 
 
a. Saksi Siana Nyotohardjo, menerangkan: 
• Bahwa saksi adalah isteri sah dari terdakwa. 
• Bahwa saksi tahu terdakwa diajukan dipersidangan ini karena telah 

melakukan judi bola online melalui internet dengan taruhan uang 
sebesar Rp.100.000,- yang dilakukan saat musim pertandingan bola 
piala dunia. 

• Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polda Jatim 
pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2010 sekira pukul 21.30 WIB. 
bertempat di Jl.Ade Irma Suryani I No.7 Malang. 

• Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis judi bola tanpa 
dilengkapi ijin dari pihak yang berwajib. 

• Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan juga telah disita dirumah 
saksi yang juga merupakan rumah terdakwa yaitu barang-barang 
yang dipergunakan untuk sarana judi jenis judi bola berupa uang 
tunai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) 
lembar rekapan totalan judi bola, 1 (satu) lembar website Mansion 

                                                           
5
 Ibid. Hlm. 4 

6
 Ibid. Hlm. 4 

7
 Ibid. Hlm. 4 
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88, 1 (satu) unit laptop merk Acer, 1 (satu) ATM BCA No.Rek: 
0621864580, 1 (satu) buah buku tabungan BCA, 1 (satu) buah HP 
merk Smart, 1 (satu) buah Flexy Nokia 6275i, 1 (satu) buah HP 
Samsung, 1 (satu) buah Bolpoin, l (satu) buah Spidol, 1 (satu) buah 
Klik BCA, dan 1 (satu) buah modem Smart. 

• Bahwa barang-barang yang diajukan didepan persidangan tersebut 
yang telah disita dirumah saksi oleh petugas Kepolisian. 

 
b. Saksi Suharto, menerangkan: 
• Bahwa saksi adalah Petugas Kepolisian dari Polda Jatim yang telah 

melakukan penangkapan terhadap terdakwa Aryanada als. Sak Fui 
pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2010 sekira pukul 21.30 WIB. 
bertempat di Jl. Ade Irma Suryani I No.7 Malang karena diketahui 
bermain judi bola secaraonline melalui internet dengan taruhan uang 
sebesar Rp.100.000,- yang dilakukan saat musim pertandingan bola 
piala dunia. 

• Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis judi bola tanpa 
dilengkapi ijin dari pihak yang berwajib. 

• Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan juga telah disita dirumah 
terdakwa yaitu barang-barang yang dipergunakan untuk sarana judi 
jenis judi bola berupa uang tunai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus 
ribu rupiah), 1 (satu) lembar rekapan totalan judi bola, 1 (satu) 
lembar website Mansion 88, 1 (satu) unit laptop merk Acer, 1 (satu) 
ATM BCA No.Rek: 0621864580, 1 (satu) buah buku tabungan 
BCA, 1 (satu) buah HP merk Smart, 1 (satu) buah Flexy Nokia 
6275i, 1 (satu) buah HP Samsung, 1 (satu) buah Bolpoin, l (satu) 
buah Spidol, 1 (satu) buah Klik BCA, dan 1 (satu) buah modem 
Smart. 

• Bahwa penangkapan dilakukan oleh saksi beserta tim setelah 
mendapat informasi dari masyarakat bahwa dirumah terdakwa ada 
permainan judi jenis bola dengan taruhan uang. 

• Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terdakwa tidak 
melakukan Perlawanan. 

 
c. Saksi Untoro, menerangkan: 
• Bahwa saksi adalah Petugas Kepolisian dari Polda Jatim yang telah 

melakukan penangkapan terhadap terdakwa Aryanada als. Sak Fui 
pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2010 sekira pukul 21.30 WIB. 
bertempat di Jl. Ade Irma Suryani I No.7 Malang karena diketahui 
bermain judi bola secara online melalui internet dengan taruhan uang 
sebesar Rp.100.000,- yang dilakukan saat musim pertandingan bola 
piala dunia. 

• Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis judi bola tanpa 
dilengkapi ijin dari pihak yang berwajib. 

• Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan juga telah disita dirumah 
terdakwa yaitu barang-barang yang dipergunakan untuk sarana judi 
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jenis judi bola berupa uang tunai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus 
ribu rupiah), 1 (satu) lembar rekapan totalan judi bola, 1 (satu) 
lembar website Mansion 88, 1 (satu) unit laptop merk Acer, 1 (satu) 
ATM BCA No.Rek: 0621864580, 1 (satu) buah buku tabungan 
BCA, 1 (satu) buah HP merk Smart, 1 (satu) buah Flexy Nokia 
6275i, 1 (satu) buah HP Samsung, 1 (satu) buah Bolpoin, l (satu) 
buah Spidol, 1 (satu) buah Klik BCA, dan 1 (satu) buah modem 
Smart. 

• Bahwa penangkapan dilakukan oleh saksi beserta tim setelah 
mendapat informasi dari masyarakat bahwa dirumah terdakwa ada 
permainan judi jenis bola dengan taruhan uang. 

• Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terdakwa tidak 
melakukan perlawanan. 

 
2. Keterangan Terdakwa 

Bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada 

pokoknya sebagai berikut:8 

• Bahwa terdakwa diajukan dipersidangan ini karena telah melakukan judi bola 
online melalui internet dengan taruhan uang sebesar Rp.100.000,- yang terdakwa 
lakukan saat musim pertandingan bola piala dunia. 
• Bahwa perjudian tersebut terdakwa lakukan dengan cara mengakses lewat 

internet secara online. 
• Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polda Jatim pada hari 

Rabu tanggal 23 Juni 2010 sekira pukul 21.30 WIB. bertempat di Jl.Ade Irma 
Suryani I No.7 Malang. 
• Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis judi bola tanpa dilengkapi ijin dari 

pihak yang berwajib. 
• Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan juga telah disita dirumah terdakwa 

yaitu barang-barang yang dipergunakan untuk sarana judi jenis judi bola berupa 
uang tunai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar 
rekapan totalan judi bola, 1 (satu) lembar website Mansion 88, 1 (satu) unit 
laptop merk Acer, 1 (satu) ATM BCA No.Rek: 0621864580, 1 (satu) buah buku 
tabungan BCA, 1 (satu) buah HP merk Smart, 1 (satu) buah Flexy Nokia 6275i, 
1 (satu) buah HP Samsung, 1 (satu) buah Bolpoin, l (satu) buah Spidol, 1 (satu) 
buah Klik BCA, dan 1 (satu) buah modem Smart. 
• Bahwa benar barang-barang yang diajukan didepan persidangan tersebut yang 

telah disita dirumah saksi oleh petugas Kepolisian. 
• Bahwa atas perbuatan tersebut terdakwa mengaku menyesal dan berjanji untuk 

tidak mengulangi lagi. 
• Bahwa terdakwa belum pernah dihukum baik dalam perkara yang sama maupun 

dalam perkara lain. 

                                                           
8
 Ibid. Hlm. 7 
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3. Barang Bukti  

Bahwa di persidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti 

berupa:9 

- Uang tunai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). 
- 1 (satu) lembar rekapan totalan judi bola, 1 (satu) lembar website. 
- Mension 88, 1 (satu) unit laptop merk Accer, 1 (satu) ATM BCA 

No.Rek.0621864580, 1 (satu) buah HP Samsung, 1 (satu) buah bolpoint, 1 (satu) 
buah spidol, 1 (satu) buah Klik BCA dan 1 (satu) buah modem Smart. 

 

F. Fakta-fakta Dalam Persidangan 

Fakta-fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan saksi-saksi, 

keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, ternyata terdakwa 

telah menggunakan situs internet Mansion 88 untuk bermain judi bola piala dunia, 

dimana terdakwa telah menyetor uang Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) 

sebagai depositnya, kemudian apabila tim Piala Dunia yang diunggulkan menang, 

maka uang taruhan yang disepakati akan bertambah pada uang depositnya 

terdakwa tetapi apabila tim sepak bola yang diunggulkan kalah, maka uangnya 

akan berkurang dari uang deposit sebanyak taruhan yang dipasang terdakwa.10 

Fakta tersebut ternyata perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai 

orang yang turut serta dalam permainan judi. 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka 

menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti menurut hukum: 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas 
maka semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum Pasal 303 ayat (1) ke-2 
KUHP Jo. UURI No.7 tahun 1974 sesuai dakwaan Kesatu telah terbukti 
secara sah dan meyakinkan oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan 

                                                           
9
 Ibid. Hlm. 7 

10
 Ibid. Hlm. 9 
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terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan 
perbuatannya. 
 

G. Hal-hal Yang Memberatkan dan Yang Meringankan 

Hal-hal yang memberatkan:11 

• Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah tentang 

pemberantasan perjudian. 

Hal-hal yang meringankan: 

• Terdakwa bersikap sopan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. 

• Terdakwa belum pernah dihukum. 

H. Vonis (Putusan) Hakim 

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman, jo Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. UURI No.7 tahun 1974 serta 

Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan 

lain yang berhubungan dengan perkara ini maka Hakim memutus sebagai 

berikut:12 

1. Menyatakan terdakwa ARYANADA Alias SAK FUI telah terbukti secara sah 
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian. 

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa ARYANADA Alias 
SAK FUI dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) 
hari. 

3. Menetapkan pidana tersebut dikurangkan dari lamanya terdakwa ditahan. 
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan. 
5. Memerintahkan barang bukti: 

- Uang tunai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dirampas untuk 
Negara. 

- 1 (satu) lembar rekapan totalan judi bola, 1 (satu) lembar website Mension 
88, 1 (satu) unit laptop merk Accer, 1 (satu) ATM BCA No.Rek.0621864580, 

                                                           
11

 Ibid. Hlm. 10 
12

 Ibid. Hlm. 10 
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1 (satu) buah HP Samsung, 1 (satu) buah bolpoint, 1 (satu) buah spidol, 1 
(satu) buah Klik BCA dan 1 (satu) buah modem Smart dirampas untuk 
dimusnahkan. 

 
6. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar 

Rp.5000,- ( lima ribu rupiah ). 
 

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan 
Negeri Malang pada hari ini Rabu Tanggal 27 Oktober 2010 oleh kami I 
NYOMAN ADI JULIASA, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Sidang, dengan 
JOHANIS HEHAMONY, SH.MH. dan M. NUZULUL KUSINDIARDI, SH. 
Hakim Pengadilan Negeri Malang masing-masing sebagai Hakim Anggota, 
Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada 
hari itu juga oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan JOHANIS HEHAMONY, 
SH.MH. dan M. NUZULUL KUSINDIARDI, SH. sebagai Hakim-Hakim 
Anggota dengan dibantu DIDIK WIDARMADJI, SH. sebagai Panitera Pengganti 
dengan dihadiri YUNI RATNASARI, SH. sebagai Penuntut Umum dan 
Terdakwa.13 

                                                           
13

 Ibid. Hlm. 11 


