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BAB III 

DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDOARJO 

NO.831/PID.B/2013/PN.SDA TENTANG PERJUDIAN TOGEL MELALUI 

MEDIA INTERNET 

 

A. Deskripsi tentang Pengadilan Negeri Sidoarjo  

Pengadilan Negeri Sidoarjo terletak di jalan Jaksa Agung R. Suprapto 

No.10 Sidoarjo terletak disebelah Timur alun-alun kecamatan Sidoarjo. 

Pengadilan Negeri Sidoarjo merupakan Pengadilan Negeri kelas 1 A (khusus) 

dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Timur.
1
 

Wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo meliputi seluruh daerah di 

wilayah dati II Sidoarjo yang terdiri atas 18 wilayah kecamatan, meliputi 

Kecamatan Tarik, Kecamatan Prambon, Kecamatan Krembang, Kecamatan 

Porong, Kecamatan Jabon, Kecamatan Tanggulangin, Kecamatan Candi, 

Kecamatan Sidoarjo, Kecamatan Tulangan, Kecamatan Wonoayu, 

Kecamatan Krian, Kecamatan Balongbendo, Kecamatan Taman, Kecamatan 

Sukodono, Kecamatan Buduran, Kecamatan Gedangan, Kecamatan Sedati, 

Kecamatan Waru 

 

B. Deskripsi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tentang Perjudian Togel 

melalui Media Internet 

 

Pada dasarnya kasus yang diteliti oleh peneliti adalah putusan tindak 

pidana perjudian togel melalui media internet dengan kronologis sebagai 

                                                           
1
 Data ditulis melalui website Pengadilan Negeri Sidoarjo, www.Pn-sidoarjo.go.id, tanggal 11 

April 2016, pukul 13.20 WIB. 

http://www.pn-sidoarjo.go.id/
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berikut : pada hari Rabu, tanggal 18 September 2013 sekitar pukul 12.30 

WIB telah terjadi tindak pidana dengan tidak berhak sengaja mengadakan 

atau memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau dengan 

sengaja turut campur dalam permainan perjudian jenis toto gelap (togel) 

online baik dengan taruhan uang maupun lainnya yang dilakukan oleh 

terdakwa Sayudi bin Tambing di depan Warnet JE Desa Banjarkementren 

Rt.05 Rw.02, Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo dan atau setidak-

tidaknya masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo sampai 

terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian.
2
 

Dalam permainan judi togel online tersebut, terdakwa berperan sebagai 

penombok yang mengikutin permainan judi togel online tersebut dengan 

mendaftar di situs google Jaya Togel kemudian mendapat nomor password 

Adapun keterangan para saksi-saksi bahwa terdakwa telah melakukan 

tindak pidana perjudian jenis togel online, sebagai berikut : 

Saksi pertama : Nanang Mulyanto (Anggota Polisi dari Polsek Buduran) 

Menerangkan bahwa : 

1. Saat saksi diperiksa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan 

keterangan dengan sebenarnya (dibawah sumpah) serta mengerti 

maksud dan tujuan diadakannya pemeriksaan sehubungan dengan 

adanya perjudian jenis togel online. 

2. Saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap perjudian 

jenis togel online pada hari Rabu, tanggal 18 September 2013 sekitar 

                                                           
2
 Data ditulis berdasarkan berkas  putusan perkara No.831/Pid.B/Pn.Sidoarjo/2013 tentang 

Perjudian Togel Online. 
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pukul 12.30 WIB di depan Warnet JE Desa Banjarkemantren Rt.05 

Rw.02, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. 

3. Pada saat penangkapan, saksi bersama teman-temannya memergoki si 

terdakwa di depan Warnet JE sedang melakukan judi togel online 

dengan menggunakan taruhan uang yang dibayarkan melalui transfer 

dengan menggunakan ATM BCA No.Rek.6050355614 atas nama 

saudara Winarso dan melalui Bank Mandiri No.Rek.1050011250663 

atas nama saudara Elvin. 

4. Menurut keterangan saksi, telah ditemukan barang bukti berupa uang 

sebesar Rp.321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah), ATM 

BCA, HP merk Asiafone, rekapan judi togel online dengan kode nama 

“BROYUDI” dengan password “123 BROYUDI”. 

5. Saksi mengetahui adanya judi togel online melalui informasi dari 

masyarakat. 

6. Menurut keterangan dari saksi bahwa cara permainan judi togel online 

adalah penombok judi togel mengirimkan nomer togel ke situs HP 

(handphone) milik terdakwa yang kemudian pembayarannya ke 

rekening terdakwa. 

7. Saksi membenarkan bahwa terdakwa melakukan judi togel online 

dengan menggunakan situs Google Jaya Togel dan kemudian cara 

bagaimana terdakwa melalukan pembayaran kepada bandar togel 

dengan  cara deposit di situs Google Jaya Togel. 
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8. Saksi menjelaskan bahwa dirinya pernah melacak ke rekening Bank 

BCA dan rekening Bank Mandiri tetapi tidak diizinkan oleh terdakwa. 

9. Saksi juga pernah membuka situs Google Jaya Togel akan tetapi akun 

tersebut tidak bisa dibuka. 

10. Menurut keterangan dari saksi, terdakwa membayar penombok uang 

yang kemudian uang tersebut masuk ke rekening terdakwa. 

11. Saksi menerangkan bahwa ketika terdakwa melakukan judi togel online 

tidak ada ijin dari pihak yang berwenang. 

12. Saksi membenarkan semua keterangannya. 

Saksi kedua : Budiyanto (Anggota Polisi dari Polsek Buduran) 

Menerangkan bahwa : 

1. Saat saksi diperiksa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan 

keterangan dengan sebenarnya (dibawah sumpah). 

2. Saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap perjudian 

jenis togel online pada hari Rabu, tanggal 18 September 2013 sekitar 

pukul 12.30 WIB di depan Warnet JE Desa Banjarkemantren Rt.05 

Rw.02, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. 

3. Pada saat penangkapan, saksi bersama teman-teman memergoki si 

terdakwa di depan Warnet JE sedang melakukan judi togel online 

dengan menggunakan taruhan uang yang dibayarkan melalui transfer 

dengan menggunakan ATM BCA No.Rek.6050355614 atas nama 

saudara Winarso dan melalui Bank Mandiri No.Rek.1050011250663 

atas nama saudara Elvin. 
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4. Menurut keterangan saksi, telah ditemukan barang bukti berupa uang 

sebesar Rp.321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah), ATM 

BCA, HP merk Asiafone, rekapan judi togel online dengan kode nama 

“BROYUDI” dengan password “123 BROYUDI”. 

5. Saksi mengetahui adanya judi togel online melalui informasi dari 

masyarakat. 

6. Menurut keterangan dari saksi bahwa cara permainan judi togel online 

adalah penombok judi togel mengirimkan nomer togel ke situs HP 

(handphone) milik terdakwa yang kemudian pembayarannya ke 

rekening terdakwa. 

7. Saksi membenarkan bahwa terdakwa melakukan judi togel online 

dengan menggunakan situs Google Jaya Togel dan kemudian cara 

bagaimana terdakwa melalukan pembayaran kepada bandar togel 

dengan  cara deposit di situs Google Jaya Togel. 

8. Saksi menjelaskan bahwa dirinya pernah melacak ke rekening Bank 

BCA dan rekening Bank Mandiri tetapi tidak diizinkan oleh terdakwa. 

9. Saksi juga pernah membuka situs Google Jaya Togel akan tetapi akun 

tersebut tidak bisa dibuka. 

10. Menurut keterangan dari saksi, terdakwa membayar penombok uang 

yang kemudian uang tersebut masuk ke rekening terdakwa. 

11. Saksi menerangkan bahwa ketika terdakwa melakukan judi togel online 

tidak ada ijin dari pihak yang berwenang. 
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Adapun keterangan terdakwa pada saat persidangan pada pokoknya 

adalah sebagai berikut : 

1. Terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan 

bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya (dibawah sumpah). 

2. Terdakwa membenarkan bahwa dirinya ditangkap oleh Petugas 

Kepolisian sebanyak 4 orang pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2013 

sekitar jam 15.00 WIB diperjalanan perbatasan jalan antara Desa 

Sumokali, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. 

3. Bahwa saat terdakwa ditangkap sedang menerima uang titipan togel 

dari pembeli dengan ditemukan uang tunai sebesar Rp.20.000,- (dua 

puluh ribu rupiah) dan satu lembar sobekan kertas warna putih berisi 

nomer togel. 

4. Menurut keterangan terdakwa, judi togel disetorkan kepada Nur Yeni. 

5. Terdakwa juga mendapatkan komisi 5% dari hasil togel dari pembeli 

yang dititipkan kepada terdakwa. 

6. Terdakwa melakukan judi togel online dengan tidak adanya ijin dari 

pihak yang berwenang. 

7. Terdakwa membenarkan semua keterangan yang telah diberikan. 

Barang bukti yang disita, antara lain sebagai berikut : 

1. 1 (satu) unit HP merk Asiafone  

2. 1 (satu) berkas rekapan nomer judi togel online 

3. 1 (satu) berkas rekapan print out transaksi judi togel 

4. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dirampas untuk dimusnahkan 
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5. Uang tunai sebesar Rp.321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) 

dirampas untuk Negara. 

 

C. Pertimbangan Hukum Yang Dipakai Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo 

dalam Menyelesaikan Perkara Tindak Pidana Perjudian Togel melalui Media 

Internet 

 

Berdasarkan uraian kasus tersebut di atas, maka landasan hukum yang 

dipakai oleh hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam menyelesaikan perkara 

tersebut sebagai berikut :
3
 

1. Pasal 303 ayat (1)  ke 1 dan ke 2 KUHP 

Bahwa terdakwa telah melakukan perjudian judi togel online 

dengan sengaja memberikan kesempatan mengadakan judi togel online 

dan tanpa izin dari pihak yang berwenang dan permainan tersebut 

bersifat untung-untungan. 

2. Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP 

Bahwa terdakwa telah melakukan perjudian togel online dengan 

sengaja memberikan kesempatan mengadakan permainan judi togel 

online sebagaimana terdakwa telah mengharapkan kemenangan yang 

bergantung kepada untung-untungan saja dan bermain judi melalui 

Warnet JE dengan menggunakan taruhan uang. Permainan judi online 

ini dilakukan oleh terdakwa karena iseng-iseng ketika bertemu dengan 

teman-temannya sembari minum kopi dan terdakwa juga mempunyai 

pekerjaan yang tetap. 

                                                           
3
 Data ditulis berdasarkan berkas  putusan perkara No.831/Pid.B/Pn.Sidoarjo/2013 tentang 

Perjudian Togel Online 
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D. Isi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo terhadap Perjudian Togel melalui 

Media Internet 

 

Adapun isi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tentang tindak pidana 

perjudian togel melalui media internet sebagaimana dalam Putusan 

Pengadilan Negeri Sidoarjo, adalah sebagai berikut :
4
 

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, pengakuan terdakwa dan 

dihubungkan dengan adanya barang-barang bukti yang ada di persidangan, 

maka hakim telah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti 

secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindakan pidana perjudian togel 

secara online dengan pemberatan secara berlanjut unsur-unsur sebagai 

berikut: 

1. Barang siapa : 

Yang dimaksud barangsiapa disini adalah orang atau manusia 

dengan pengertian setiap orang yang mampu mempertanggung 

jawabkan perbuatannya. Unsur barang siapa menunjukkan pada orang 

atau pelaku yang melakukan delik sebagaimana yang dirumuskan dan 

didakwakan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan unsur barang siapa 

adalah terdakwa Sayudi bin Tambing. 

2. Turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau ditempat 

yang dapat dikunjungi oleh umum : 

                                                           
4
 Data ditulis berdasarkan berkas  putusan perkara No.831/Pid.B/Pn.Sidoarjo/2013 tentang 

Perjudian Togel Online,  
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Bahwa berdasarkan dari keterangan saksi baik dari saksi pertama 

(Nanang Mulyanto), saksi kedua (Budiyanto) maupun keterangan dari 

terdakwa (Sayudi bin Tambing) bahwa dalam permainan ini hanya 

mengharapkan kemenangan yang bergantung kepada untung-untungan 

saja. 

3. Dilakukan tanpa ijin dari yang berkuasa:  

Bahwa berdasarkan dari keterangan saksi baik dari saksi pertama 

(Nanang Mulyanto), saksi kedua (Budiyanto) maupun keterangan dari 

terdakwa (Sayudi bin Tambing) mereka melakukan permainan judi 

togel online tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang. 

Hal-hal yang memberatkan : 

1. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bertentangan dengan hukum 

yang berlaku. 

2. Sifat perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. 

Hal-hal yang meringankan : 

1. Bahwa terdakwa mengakui atas perbuatannya. 

2. Bahwa terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan 

mengulangi lagi perbuatannya tersebut. 

3. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. 

Dengan adanya unsur-unsur, keterangan para saksi-saksi, keterangan 

terdakwa, barang-barang bukti serta perilaku terdakwa di dalam persidangan, 

maka Pengadilan Negeri Sidoarjo mengadili: 
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1. Menyatakan bahwa terdakwa tersebut terbukti secara sah dan 

meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana perjudian togel 

online. 

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 

(dua) bulan 15 (lima belas) hari. 

3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa 

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 

4. Memerintahkan terdakwa agar tetap berada dalam tahanan. 

5. Memerintahkan agar barang bukti yang berupa 1 (satu) unit HP merk 

Asiafone, 1 (satu) berkas rekapan nomer judi togel online, 1 (satu) 

berkas rekapan print out transaksi judi togel dan 1 (satu) buah kartu 

ATM BCA dirampas untuk dimusnahkan, uang tunai Rp. 321.000,- 

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) dirampas untuk negara. 

6. Dan membebankan terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 

2500,- (dua ribu lima ratus rupiah). 




