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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 
 

1. Dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Malang Nomor: 

617/Pid.B/2010/PN.MLG tentang sanksi yang diberikan kepada terdakwa 

Aryanda yaitu: 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 menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) 

bulan dan 15 (lima belas) hari dan memerintahkan barang bukti Uang tunai 

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

dan 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. 

2. Mengenai perjudian, hukum pidana Islam telah menjelaskan bahwa 

mengharamkan setiap permainan yang dicampuri perjudian, yaitu 

permainan yang tidak luput dari untung-rugi yang dialami oleh si pemain. 

Oleh kerana itu tidak halal seorang muslim menjadikan permainan judi 

sebagai alat untuk menghibur diri dan mengisi waktu lapang. Begitu juga 

tidak halal seorang muslim menjadikan permainan judi sebagai alat 
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mencari uang dalam situasi apapun. Sedangkan judi bola online termasuk 

kedalam kategori cyber crime (kejahatan dunia maya). Dalam hukum 

Islam, menurut M. Nurul Irfan dan Masyrofah menjelaskan bahwa cyber 

crime masuk kedalam ranah ta’zir. Sebab dipastikan bahwa di zaman 

Rosulullah Saw. Belum ditemukan teknologi computer ataupun jaringan 

intenet, karena tidak ditemukan adanya dalil baik al-quran maupun hadist 

yang secara khusus membahas tentang cyber crime ataupun judi bola 

online. 

B. Saran 
 

Dalam penertiban perjudian terutama perjudian bola online yang termasuk 

kedalam kategori cyber crime seharusnya sebagai ulil amri dalam ini pemerintah 

dan juga para penegak hukum harus melindungi masyarakatnya dari segala 

sesuatu keburukan yaitu dengan cara memfokuskan untuk mengimplementasikan 

sebaik mungkin baik aturan maupun sikap tegas dalam  upaya penertiban 

perjudian. Penulis menyarankan cara penertibannya yaitu dengan memblokir 

semua situs judi online dan menerapkan hukuman/sanksi yang berat kepada 

Bandar maupun para penjudi. Seperti yang diterapkan kepada tindak pidana cyber 

porn yaitu dengan menghapus/memblokir situs-situs porno, selain itu Hakim 

menerapkan hukuman yang berat kepada pelakunya. 

 

 

 


