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Abstrak 

  

Perkembangan teknologi informasi yang semakin modern juga 

menimbulkan kejahatan yang semakin modern juga yaitu perjudian online. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara penegakan hukum dan kendala 

dalam pemberantasan perjudian online menurut putusan Nomor: 617/Pid.B/PN 

Gpr. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang bersifat 

deskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan perundang-

undangan dan kasus serta sumber bahan hukum yang digunakan mencakup 

sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 

Prosedur pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu studi kepustakaan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepolisian melakukan penangkapan secara 

langsung ketempat kejadian terhadap pelaku tindak pidana perjudian online. 

Kendala dalam pemberantasan judi online yaitu sumber daya manusia serta sarana 

dalam fasilitas yang kurang memadai dan kesadaran masyarakat. 

Kata kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Perjudian online. 

  



LEGAL ENFORCEMENT ON CRIMINAL ACTIVITIES 

ONLINE GAMBLING 

(Decision Number. 617/Pid.B/ PN Gpr) 

 

Abstract 

The development of increasingly modern information technology has also led to 

increasingly modern crime, namely online gambling. This study aims to find out 

how law enforcement and the obstacles in eradicating online gambling according 

to decision Number: 617 / Pid.B / PN Gpr. This study uses normative juridical 

research that is descriptive in nature. The research approach used is the legal 

approach and cases and sources of legal material used include sources of primary 

legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The legal 

material collection procedure used is library research. The results of the study 

showed that the police made a direct arrest of the scene of the perpetrators of the 

crime of online gambling. Constraints in eradicating online gambling are human 

resources and facilities in inadequate facilities and public awareness. 

Keywords: Law Enforcement, Criminal Act, Online Gambling. 

 



Kata Pengantar 

 

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena 

penulisan skripsi ini dapat selesai dan terlaksana dengan baik dimana penulis menulis 

skripsi dengan judul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK 

PIDANA PERJUDIAN ONLINE (Putusan Nomor. 617/Pid.B/2015/PN Gpr)”. 

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi 

Sarjana Hukum Strata Satu pada program studi Ilmu Hukum dari Fakultas Hukum 

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. 

Penulis sadar bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan 

banyak pihak, serta banyak suka duka yang penulis alami selama penelitian dan penulis 

menyadari bahwa penelitian skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan 

keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik serta 

saran yang membangun agar di kemudian hari mudah-mudahan penulis dapat 

memperbaiki kekurangan.  

Tidak lupa dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan bimbingan 

maupun semangat dari banyak pihak yang memungkinkan penulis dapat 

menyelesaikan skripsi. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada pembimbing yang terhormat, Heru Suyanto, S.H, M.H selaku 

dosen pembimbing penulis yang sudah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya 

untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain pembimbing, 

penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Dr. Erna Hernawati, Ak, CPMA, CA selaku Rektor Universitas Pembangunan 

Nasional Veteran Jakarta 

2. Dwi Desi Yayi Tarina, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 

Pembangunan Nasional Veteran Jakarta 

3. Bapak Dr. Suherman, S.H., LLM, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum 

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta 

4. Bapak Subur, S.E., M.M, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas 

Pembangunan Nasional Veteran Jakarta 



5. Bapak Drs. Subakdi, M.M, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum 

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta 

6. Ibu Dr. Erni Agustina, S.H., Sp.N, selaku ketua jurusan Ilmu Hukum Fakultas 

Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. 

7. Bapak Khoirur Rizal Lutfi, SH, MH., selaku Kepala Program Studi strata Ilmu 

Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. 

8. Bapak Dr. Wicipto Setiadi selaku Lektor Kepala Fakultas Hukum Universitas. 

9. Bapak Heru Suyanto, S.H, M.H, selaku dosen pembimbing sekaligus penguji 

penulis. 

10. Bapak Dr. Alfitra, SH, MH selaku, Ketua sidang skripsi penulis. 

11. Bapak Robinsar Marbun , S.H, M.H, selaku dosen penguji penulis. 

12. Seluruh staff dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan 

Nasional Veteran Jakarta 

13. Orangtua penulis yakni Johanson Purba dan Rotua Siahaan serta kakak penulis 

yang telah membantu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini 

14. Serta teman – teman terdekat saya Bambang H.R. Gultom, Saud Clintonius, 

Michael Simanjuntak, Chrisandi Siregar, Kinnio Simanjuntak, Aldy Aulia 

Andrat, dan Natannael Sitorus yang selalu memberikan dukungan sampai 

skripsi ini terselesaikan. 

Akhirnya, penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak dan 

apabila ada yang tidak disebutkan di atas, penulis mohon maaf. Semoga skripsi ini 

dapat berguna bagi para pembaca yang membacanya dan memakainya untuk urusan 

studi. Akhir kata, penulis ucapkan rasa terima kasih bagi pihak yang telah membantu 

untuk menulis skripsi ini. 

 

Jakarta, 4 Juli 2019 

 

 

Michael Jr Purba 








