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ABSTRAK 

 

 

STUDI KOMPARATIF TINDAK PIDANA PERJUDIAN DITINJAU DARI 

SYARI’AT ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF INDONESIA 

 

Oleh 

NIKITA RISKILA 

 

 

Perjudian ditinjau dari syariat Islam maupun hukum positif sama-sama dipandang 

sebagai perbuatan melanggar hukum yang diancam dengan sanksi atau hukuman. 

Perbedaannya adalah hukum Islam menempatkan perjudian sebagai perbuatan yang 

bertentangan dengan ajaran Agama Islam sehingga dipidana sesuai dengan hukum 

Islam, sementara itu hukum positif menempatkan perjudian sebagai perbuatan yang 

bertentangan dengan norma hukum posiitif sehingga dipidana sesuai dengan hukum 

positif. Permasalahan: (1) Bagaimanakah perbandingan pengaturan tindak pidana 

perjudian ditinjau dari syari’at Islam dan hukum pidana positif Indonesia? (2) 

Bagaimanakah penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian ditinjau 

dari syari’at Islam dan hukum pidana positif Indonesia? 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Narasumber 

terdiri dari Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Bandar Lampung dan Dosen 

Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pengumpulan data dilakukan 

dengan studi pustaka dan studi lapangan, data dianalisis secara kualitatif untuk 

selanjutnya diperoleh simpulan sesuai dengan permasalahan yang diajukan. 

 

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pengaturan tindak pidana 

perjudian ditinjau dari syari’at Islam yaitu Al Qur’an dan Hadits, dalam Qanun 

Propinsi NAD Nomor 13 Tahun 2009 tentang Maisir merupakan kegiatan dan/atau 

perbuatan yang bersifat taruhan antara dua pihak atau lebih dimana pihak yang 

menang mendapatkan bayaran. Hukum maisir secara tegas dinyatakan dalam Pasal 4 

Qanun Propinsi NAD Nomor 13 Tahun 2009 tentang Maisir, bahwa maisir hukumnya 

haram, sehingga menurut Pasal 5 dinyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan 

perbuatan maisir. Sementara itu pengaturan tindak pidana perjudian ditinjau dari 

hukum pidana positif Indonesia terdapat dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP 

sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang 

Penertiban, yang menyatakan bahwa semua tindak Pidana Perjudian sebagai 

kejahatan. Jenis-jenis perjudian meliputi perjudian di kasino, perjudian di tempat-

tempat keramaian dan perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain antara lain 

perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan-kebiasaan. (2) Penjatuhan pidana 

terhadap pelaku tindak pidana perjudian ditinjau dari syari’at Islam diterapkan dengan 

uqubat (hukuman) terhadap pelakunya yang berupa ‘uqubat cambuk di depan umum 

paling banyak 12 (dua belas) kali dan paling sedikit 6 (enam) kali dan uqubat denda 

paling banyak Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), paling sedikit              

Rp 15.000.000,00  (lima  belas juta rupiah) sebagai  penerimaan  Daerah  dan  disetor  



 

 

Nikita Riskila 

langsung  ke Kas Baital Mal. Sementara itu penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak 

pidana perjudian ditinjau dari hukum pidana positif Indonesia diatur dalam Pasal 2 

ayat (4) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban 

Perjudian, yaitu pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau dengan pidana 

denda setinggi-tingginya sepuluh juta rupiah. 

 

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Disarankan kepada Pemerintah Aceh 

hendaknya membentuk lembaga yang memonitoring pelaksanaan putusan yang telah 

mempunyai hukum tetap. Dengan adanya monitoring oleh negara diharapkan seluruh 

proses dapat dipantau dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. (2) 

Disarankan kepada Hakim agar dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak 

pidana perjudian hendaknya memperhatikan dan mempertimbangkan nilai-nilai sosial 

budaya yang berlaku dan dipegang teguh oleh masyarakat.  

 

Kata Kunci: Perjudian, Syariat Islam, Hukum Positif 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Kehidupan bermasyarakat tidak dapat terlepas dari berbagai hubungan timbal 

balik dan kepentingan yang saling terkait antara yang satu dengan yang lainya 

yang dapat di tinjau dari berbagai segi, misalya segi agama, etika, sosial budaya, 

politik, dan termasuk pula segi hukum.  

 

Manusia tidak bisa lepas dari norma dan aturan yang berlaku di masyarakat 

apabila semua angota masyarakat mentaati norma dan aturan tersebut, niscaya 

kehidupan masyarakat akan tenteram, aman, dan damai. Pada kenyataannya 

sebagian dari anggota masyarakat ada yang melakukan pelanggaran-pelanggaran 

terhadap norma dan aturan tersebut. Pelanggaran terhadap norma dan aturan yang 

berlaku dalam masyarakat dikenal dengan istilah penyimpangan sosial atau dalam 

perspektif psikologi disebut patologi sosial (social pathology).
1
 

 

Penyimpangan sosial ini memunculkan berbagai permasalahan dalam kehidupan, 

penyebabnya adalah adanya interaksi sosial antar individu, individu dengan 

kelompok, dan antar kelompok. Interaksi sosial berkisar pada ukuran nilai adat-

istiadat, tradisi dan ideologi yang ditandai dengan proses sosial yang diasosiatif.
2
 

 

                                                                 
1
 Kartini Kartono, Patologi Sosial: Gangguan-Gangguan Kejiwaan, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, 

hlm. 72. 
2
 Ibid, hlm. 73. 
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Penyimpangan perilaku dari mereka terhadap pranata sosial masyarakat Ketidak 

sesuaian antar unsur-unsur kebudayaan masyarakat dapat membahayakan 

kelompok sosial kondisi ini berimplikasi pada disfungsional ikatan sosial Apabila 

kejadian tersebut terus terjadi dalam masyarakat, maka perjudian, tawuran antar 

pelajar dan mabuk-mabukan tersebut akan menjadi virus mengganggu kehidupan 

masyarakat Tindak pidana perjudian merupakan suatu perbuatan yang banyak 

dilakukan orang, karena hasil yang akan berlipat ganda apabila menang berjudi.  

 

Perjudian merupakan tindak pidana yang sangat sering dijumpai di lingkungan 

sekitar baik disengaja maupun tidak disengaja, walaupun hanya kecil-kecilan 

ataupun hanya iseng saja. Praktek perjudian dari hari ke hari justru semakin marak 

di berbagai lapisan masyarakat, mulai dari kalangan bawah sampai ke kalangan 

atas. Perjudian juga tidak memandang usia, banyak anak-anak di bawah umur 

yang sudah mengenal bahkan sering melakukan perjudian. Seperti dilihat dalam 

acara berita kriminal di televisi juga banyak ibu-ibu rumah tangga yang 

tertangkap sedang berjudi bahkan diantaranya sudah berusia lanjut. Dalam skala 

kecil, perjudian banyak dilakukan di dalam lingkungan masyarakat kita meskipun 

secara sembunyi-sembunyi (ilegal). Beragam permainan judi mulai togel (toto 

gelap) sampai judi koprok di gelar di tempat-tempat perjudian kelas bawah.
3
 

 

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengkategorikan 

perjudian sebagai tindak pidana, meski cendrung bersifat kondisional aturan 

hukum yang melarang perjudian sudah sangat jelas, tapi bisnis perjudian ilegal di 

tanah air berkembang dengan pesatnya karena penegakan hukum yang setengah 

                                                                 
3
 www.hukumonline.com.tindakpidanaperjudian.html. Diakses Kamis 13 Oktober 2016 
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hati dalam pemberantasan perjudian di sisi lain, kondisi mayoritas masyarakat 

Indonesia yang beragama Islam membuat judi tersebut tidak dibenarkan Islam 

menaruh perhatian besar pada perjudian, karena mudharat atau akibat buruk yang 

ditimbulkan dari perjudian lebih besar dibandingkan manfaatnya maka Islam 

mengharamkan segala macam bentuk perjudian.
4
 

 

Perjudian merupakan salah satu jenis tindak pidana yang bertentangan dengan 

berbagai nilai dan norma yang diakui dan hidup di dalam masyarakat, baik norma 

adat, norma sosial budaya, norma hukum mapun norma agama, oleh karena itu 

berbagai norma di atas disertai dengan berbagai sanksi, sebagai ganjaran terhadap 

pelaku tindak pidana perjudian.  

 

Perjudian menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, di mana 

kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung pada peruntungan 

belaka,juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Dalam pengertian 

permainan judi termasuk juga segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan 

atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba 

atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.  

 

Perjudian dalam perspektif hukum, merupakan salah satu tindak pidana (delict) 

yang meresahkan masyarakat. Sehubungan dengan itu, dalam Pasal 1 Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dinyatakan bahwa 

semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. 

 

                                                                 
4
 Masyfuk Zuhdi, Pengantar Hukum Syariah, Jakarta, Haji Masagung, 1987. hlm. 15 
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Ancaman pidana perjudian sebenarnya sudah cukup berat, yaitu dengan hukuman 

pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 

25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah). Pasal 303 KUHP jo. Pasal 2 Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1974 menyebutkan: 

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana 

denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barangsiapa tanpa 

mendapat ijin: 

a. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk 

permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau 

dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. 

b. 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. 

c. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian. 

 

(2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan 

pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan 

pencaharian itu. 

 

Perjudian dalam hukum Islam perjudian dapat dikatagorikan sebagai kejahatan 

hudud adalah kejahatan yang diancam hukuman had, yaitu hukuman yang telah 

ditentukan kualitasnya oleh Allah SWT dan Rasullulah SAW dengan demikian 

hukuman tersebut tidak mempunyai batas minimum dan maksimum, kejahatan 

qisas diyat adalah kejahatan yang diancam dengan hukuman qisas. Qisas adalah 

hukuman yang sama dengan kejahatan yang dilakukan.
5
 

 

Pelarangan perjudian secara tegas telah disebutkan di dalam Firman Allah dalam 

Surat Al Baqarah Ayat 219: 

 

 

                                                                 
5
 Ibid. hlm. 16 
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”Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “pada 

keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, 

tetapi dosa kedua dosanya lebih besar dari manfaatnya.” Dan mereka 

bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “yang lebih 

dari keperluan.” Demikianlah Allah SWT menerangkan ayat- ayat Nya 

kepadamu supaya kamu berfikir. 

 

 

Selain itu Firman Allah dalam Surat Al Maaidah Ayat 90-91:  

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, 

berjudi (berkorban) untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah 

perbuatan keji termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-

perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syetan 

itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara 

kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu 

dari mengingat Allah SWT dan sholat, maka berhentilah kamu ( dari 

mengerjakan pekerjaan itu )” 

 

 

Provinsi Nangro Aceh Darusalam merupakan salah satu daerah di Indonesia yang 

melaksanakan peraturan berdasarkan syariat Islam, khusus tentang perjudian 

tertuang dalam Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian). Pada 

Pasal 23 Qanun tersebut diatur bahwa jika melakukan perjudian maka diancam 

dengan hukuman cambuk di depan umum paling banyak 12 kali dan paling sedikit 

6 kali atau denda paling banyak Rp. 35.000.000 paling sedikit Rp. 15.000.000. 

 

Salah satu perkara tindak pidana perjudian di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam 

yang telah diputus oleh Mahkamah Syariah Meulaboh adalah Putusan Nomor: 

013/JN/2015/MS-MBO. Majelis Hakim dalam perkara ini menyatakan Terdakwa 

I. Amos Lumbanraja Bin Alm Krisman Lumbanraja Als M. Amos Juhri Bin Alm 

Krisman Lumbanraja, Terdakwa II. Yuliar Bin M. Kasim, Terdakwa III. Akmal 

Bin Usman Majid dan Terdakwa IV. Junaidi Bin M. Daud, terbukti bersalah 

melakukan tindak pidana melakukan perbuatan maisir (perjudian) sebagaimana 

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 jo. Pasal 23 Ayat (1) Qanun Propinsi 
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NAD Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian). Majelis hakim 

menjatuhkan uqubat cambuk di depan umum terhadap para terdakwa masing-

masing sebanyak 7 (tujuh) kali. 

 

Sementara itu perkara tindak pidana perjudian yang diputus oleh Pengadilan 

Negeri menggunakan hukum positif adalah Putusan Nomor 

:1112/Pid.B/2015/PN.Tjk, dengan terdakwa bernama Perri Susanto Bin Sueb, 

yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 

perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP. Majelis hakim 

menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) 

bulan, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani 

terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan 

Terdakwa tetap berada dalam tahanan. 

 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti melaksanakan penelitian ke dalam skripsi 

dengan yang berjudul: “Studi Komparatif Tindak Pidana Perjudian Ditinjau dari 

Syari‟at Islam dan Hukum Pidana Positif Indonesia” 

 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

 

1. Permasalahan 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagaimanakah perbandingan pengaturan tindak pidana perjudian ditinjau dari 

syari‟at Islam dan hukum pidana positif Indonesia? 

b. Bagaimanakah penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian 

ditinjau dari syari‟at Islam dan hukum pidana positif Indonesia? 



7 
 

2. Ruang Lingkup 

 

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah hukum pidana dengan kajian 

mengenai perbandingan pengaturan dan sanksi tindak pidana perjudian ditinjau 

dari syari‟at Islam dan hukum pidana positif Indonesia. Lokasi penelitian 

dilaksanakan di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Bandar Lampung 

dan Universitas Lampung. Waktu penelitian diolaksanakan pada Tahun 2016. 

 

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui perbandingan pengaturan tindak pidana perjudian ditinjau 

dari syari‟at Islam dan hukum pidana positif Indonesia 

b. Untuk mengetahui penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian 

ditinjau dari syari‟at Islam dan hukum pidana positif Indonesia 

 

2. Kegunaan Penelitian 

 

Penulisan dan pembahasan penulisan hukum ini dapat memberikan kegunaan atau 

manfaat baik secara teorits maupun praktis sebagai berikut: 

a. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini berguna bagi perkembangan hukum pidana Indonesia terutama 

mengenai pengaturan tindak pidana perjudian dan hukum pidana positif dan 

hukum pidana Islam.  



8 
 

b. Kegunaan Praktis 

Sebagai saran untuk meningkatkan pengetahuan mengenai pengetahuan tindak 

pidana perjudian dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam dan 

sebagai sumber informasi dan bahan acuan bagi mereka yang memerlukan. 

 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

 

1. Kerangka Teoritis 

 

Kerangka teoretis merupakan abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau 

dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya 

penelitian hukum
6
. Berdasarkan pengertian tersebut maka kerangka teoretis yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: 

 

a. Teori Perbandingan Hukum dengan Pendekatan Fungsional 

  

 

Teori perbandingan hukum dengan menggunakan pendekatan fungsional 

dijelaskan oleh Zweigert: Seseorang sarjana perbandingan hukum terutama 

tertarik pada hakikat sesuatu (die natur der sache). Ia pertama-tama harus 

menentukan hakikat problema yang dihadapi, sebab hanya demikian ia akan dapat 

menemukan kaidah hukum yang tepat. Berbagai sistem hukum hanya dapat 

dibandingkan selama sistem-sistem itu berfungsi untuk menyelesaikan problema-

problema sosial yang sama atau untuk memenuhi kebutuhan hukum yang sama. 

Dengan demikian perbandingan hukum tidak bertitik tolak pada norma-norma 

                                                                 
6
 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.101 
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hukum tetapi pada fungsi-fungsi, yaitu: mencari identitas dan fungsi norma-norma 

hukum itu dalam penyelesaian problema sosial yang sama.
7 

 

 

Sudarto mengemukakan pengertian comparative law antara lain: 

1) Comparative law merupakan metode penyelidikan dengan tujuan untuk 

memperoleh pengetahuan yang lebih tentang bahan hukum tertentu. 

2) Comparative law bukanlah suatu perangkat peraturan dan asas-asas hukum, 

bukan suatu cabang hukum. 

3) Comparative law adalah teknik atau cara menggarap unsur hukum asing yang 

aktual dalam suatu masalah hukum.
8
 

 

Metode komparatif dalam penulisan skripsi ini adalah mempelajari sistem hukum 

pidana Positif dan sistem hukum pidana Islam dengan tujuan membandingkannya, 

yang bertitik tolak dari mencari identitas fungsi norma-norma hukum itu dalam 

penyelesaian masalah sosial dalam masyarakat dalam bidang pengertian tindak 

pidana dan sistem pemidanaan. 

 

Perbandingan hukum sebagai suatu metode mengandung arti bahwa ia merupakan 

suatu cara pendekatan untuk lebih memahami suatu objek atau masalah yang 

diteliti. Menurut Van Apeldoorn objek ilmu hukum adalah hukum sebagai gejala 

kemasyarakatan. Ilmu hukum tidak hanya menjekaskan apa yang menjadi ruang 

lingkup dari hukum itu sendiri tetapi juga menjelaskan hubungan antara gejala-

gejala hukum dengan gejala sosial lainnya Untuk mencapai tujuannya itu, maka 

digunakan metode sosiologis, sejarah dan perbandingan hukum. 

1) Metode sosiologis dimaksudkan untuk meneliti hubungan antara hukum 

dengan gejala sosial lainnya. 

2) Metode sejarah, untuk meneliti perkembangan hukum, dan 

3) Metode perbandingan hukum, untuk membandingkan sebagai tertib hukum 

dari bermacam-macam masyarakat.
 9

 

                                                                 
7
 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana , Alumni, Bandung, 1986. hlm.118. 

8
 Ibid. hlm.119. 

9
 Ibid. hlm.120. 
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b. Teori Pemidanaan  

Pidana dapat pula diartikan sebagai reaksi sosial yang terjadi berhubung adanya 

pelanggaran terhadap suatu aturan hukum, dijatuhkan dan dilaksanakan oleh 

orang-orang yang berkuasa sehubungan dengan tertib hukum yang dilanggar, 

mengandung penderitaan atau konsekuensi lain yang tidak menyenangkan dan 

menyatakan pencelaan terhadap si pelanggar. Unsur-unsur dalam pidana adalah: 

1) Mengandung penderitaan atau konsekuesi-konsekuensi lain yang tidak 

menyenangkan. 

2) Dikenakan kepada seseorang yang benar-benar disangka benar melakukan 

tindak pidana. 

3) Dilakukan dengan sengaja oleh orang-orang yang berlainan dan dari pelaku 

tindak pidana. 

4) Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu 

sitem hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut
10

  

 

 

Hubungan antara pembinaan dengan pemidanaan berkaitan erat karena obyek 

kajian dari pembinanan adalah narapidana yang melakukan kejahatan dan 

dipidana. Pemidanaan itu sendiri berarti pengenaan pidana, sedangkan pidana 

adalah sanksi atau nestapa yang menimbulkan derita bagi pelaku tindak pidana.  

Terdapat tiga teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan, yaitu: 

a) Teori Absolut atau pembalasan 

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah 

melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan suatu 

pembalasan yang mutlak dari suatu perbuatan tindak pidana tanpa tawar 

menawar. Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana 

untuk mempromosikan tujuan atau kebaikan masyarakat. tetapi dalam semua 

                                                                 
10

  Muladi dan Barda Nawawi Arief. Teori-teori Kebijakan Hukum Pidana. Alumni, Bandung. 

1984. hlm.76-77. 
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hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan 

kejahatan. Bahwa walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk 

menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakat), pembunuhan 

terakhir yang masih dipidana di dalam penjara harus dipidana sebelum 

resolusi atau keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini 

harus dilaksanakan karena setiap orang harus menerima ganjaran dari 

perbuatanya dan perasaan balas dendam tidak bole tetap ada pada anggota 

masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka sernua dapat dipandang 

sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan 

pelanggaran terhadap keadilan umum
11

 

 

Berdasarkan uraian di atas maka diketahui bahwa menurut teori absolut atau 

pembalasan ini pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang 

perlu dijatuhkan tetapi mutlak menjadi suatu keharusan kerana hakekat dan 

pidana adalah pembalasan. 

 

b) Teori Relatif atau Tujuan 

Tujuan pidana bukanlah sekedar rnelaksanakan pembalasan dari suatu 

perbuatan jahat, tetapi juga rnernpunyai tujuan lain yang bermanfaat, dalam 

arti bahwa pidana dijatuhkan bukan karena orang telah berbuat jahat, 

melainkan pidana dijatuhkan agar orang tidak melakukan kejahatan. 

Memidana harus ada tujuan lebih lanjut daripada hanya menjatuhk:an pidana 

saja. Jadi dasar pembenaran pidana munurut teori relatif atau tujuan ini adalah 

terletak pada tujuannya. 

                                                                 
11

  Muladi dan Barda Nawawi Arief. Teori-teori Kebijakan Hukum Pidana. Alumni, Bandung. 

1984. hlm.32. 
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Tujuan pidana untuk mencegah kejahatan ini dapat dibedakan antara prevensi 

khusus (special prevention) dengan prevensi umum (general prevention), 

prevensi khusus dimaksudkan pengaruh pidana terhadap pidana hingga 

pencegahan kejahatan ini ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi 

tingkah laku terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana. Teori ini seperti 

telah dikenal dengan rehabilitation theory. Sedangkan prevensi umum 

dirnaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat, artinya pencegahan 

kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku 

masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana. Ada tiga bentuk pengaruh 

dalam pengertian prevensi umum, yaitu pengaruh pencegahan, pengaruh 

untuk memperkuat larangan-larangan moral dan pengaruh mendorong suatu 

kebiasaan perbuatan patuh pada hukum.
12

 

 

c) Teori Integratif atau Gabungan 

Menurut teori ini pemberian pidana di samping sebagai pembalasan dari suatu 

tindak pidana yang dilakukan juga sebagai usaha mencegah dilakukannya 

tindak pidana. Selain sebagai pembalasan atas suatu tidak pidana, pidana 

diberikan untuk mempengaruhi perilaku masyarakat umum demi 

perlindungan masyarakat.  

 

Tujuan pidana dan pembenaran penjatuhan pidana di samping sebagai 

pembalasan juga diakui sebagai pidana yang memiliki kemanfaatan baik 

terhadap individu maupun terhadap masyarakat. Ajaran ini memungkinkan 

                                                                 
12

  Ibid. hlm.33. 
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adanya kemungkinan untuk mengadakan sirkulasi terhadap teori pernidanaan 

yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus.  

 

Timbulnya teori gabungan atau aliran integratif ini karena adanya berbagai 

kelemahan pada teori pembalasan dan teori tujuan. Menurut Binding 

kelemahan-kelemahan terdapat pada teori pembalasan adalah terlalu sulit 

untuk menentukan berat ringannya pidana diragukankan adanya hak negara 

untuk menjatuhkan pidana sebagai pembalasan, pidana pemba1asan tidak 

bermanfaat bagi masyarakat. Dalam teori ini tujuan pidana adalah untuk 

mencegah kejahatantan sehingga dijatuhkan pidana yang berat oleh teori 

pencegahan umum maupun teori pencegahan khusus, jika ternyata kejahatan 

itu ringan, maka penjatuhan pidana yang berat tidak akan memenuhi rasa 

keadilan bukan hanya masyarakat tidak puas tetapi juga penjahat itu sendiri.
 13

 

 

2. Konseptual 

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan 

dalam melaksanakan penelitian.
14

 Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan 

pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan 

prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima 

sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah
15

  

b. Komparatif ialah berkenaan atau berdasarkan perbandingan
16 

dalam hal ini 

perbandingan mengenai mengaturan tindak pidana perjudian dalam Hukum 

Positif dan Hukum Pidana Islam. 

                                                                 
13

  Ibid. hlm.33. 
14

 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.103 
15

 Lexy J.Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta, Rineka Cipta, 2005.hlm. 54 
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c. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, 

larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi 

siapa yang melanggar larangan itu. Tindak pidana merupakan pelanggaran 

norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak 

sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku
17

 

d. Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan 

melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-

undang. Pelaku tindak pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib 

hukum dan terjaminnya kepentingan umum
18

 

e. Perjudian menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, di 

mana kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung pada 

peruntungan belaka,juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. 

Dalam pengertian permainan judi termasuk juga segala pertaruhan tentang 

keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara 

mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan 

lainnya 

f. Hukum pidana Islam adalah sistem perundang-undangan tentang pidana yang 

didasarkan atas nilai ilahiah yang bersumber dari Al-Qur‟an, sesuai dengan 

yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya.
19 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                
16

 Sudarto, Op.Cit, hlm.117. 
17

 Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara,  

 Jakarta. 1993. hlm. 54 
18

 Mardjono Reksodiputro. Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan 

Hukum dalam Batas-Batas Toleransi, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994. 

hlm.76 
19

 Asadulloh Al Faruk, Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam, Ghalia Indonesia, Jakarta, 

2009 , hlm 91. 
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E. Sistematika Penulisan 

 

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:  

I  PENDAHULUAN  

Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, 

Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, 

Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.  

 

II  TINJAUAN PUSTAKA  

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan 

dengan penyusunan skripsi mengenai pengertian dan jenis-jenis tindak 

pidana, tinjauan umum tindak pidana perjudian dan konsep pemidanaan 

menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. 

 

III  METODE PENELITIAN  

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan 

Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan 

dan Pengolahan Data serta Analisis Data.  

 

IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan mengenai pengaturan 

tindak pidana perjudian ditinjau dari syari‟at Islam dan hukum pidana 

positif Indonesia dan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana 

perjudian ditinjau dari syari‟at Islam dan hukum pidana positif Indonesia 
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V PENUTUP  

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan 

pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan 

yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Pengertian Tindak Pidana dan Jenis Tindak Pidana 

 

1. Pengertian Tindak Pidana  

 

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, 

melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang 

yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan 

dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan 

apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan 

pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan
20

 

 

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang 

memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan 

pidana, di mana penjatuhan pidana pada pelaku adalah demi tertib hukum dan 

terjaminnya kepentingan umum. Pengaturan mengenai tindak pidana disertai 

dengan sanksi atau ancaman apabila tindak pidana tersebut dilanggar.
21 

 

Tingkah laku yang jahat immoral dan anti sosial akan menimbulkan reaksi berupa 

kejengkelan dan kemarahan di kalangan masyarakat dan jelas akan merugikan 

masyarakat umum. Mengingat kondisi tersebut maka setiap warga masyarakat 

                                                                 
20

 Andi Hamzah. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia Jakarta.  

 2001. hlm. 19 
21

 P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. PT. Citra Adityta Bakti.Bandung.  

 1996. hlm. 16. 
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keseluruhan secara keseluruhan, bersama-sama dengan lembaga-lembaga resmi 

yang berwenang seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, lembaga 

pemasyarakatan dan lain-lain wajib menanggulangi setiap tindak pidana.  

 

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana 

merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat 

atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah 

laku yang melanggar undang-undang pidana. Setiap perbuatan yang dilarang oleh 

undang-undang harus dihindari dan arang siapa melanggarnya maka akan 

dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang 

harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang 

maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.
 22

 

 

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, 

melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang 

yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan 

dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan 

apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan 

pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan
23

 

 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat diketahui bahwa tindak 

pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki 

unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di 
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mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum 

dan terjaminnya kepentingan umum.
 
 

 

Menurut Moeljatno yang dimaksud dengan ”tindak pidana” adalah perbuatan 

yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) 

yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. 

Terkait dengan masalah pengertian tindak pidana, lebih lanjut Moeljatno 

mengemukakan bahwa terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan: 

a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan 

diancam pidana 

b. Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang 

ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada 

orang yang menimbulkan kejadian itu. 

c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena 

antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat 

pula. ”Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan 

orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan 

olehnya”. 
24

 

 

 

Pengertian tindak pidana oleh A. Ridwan Halim menggunakan istilah delik untuk 

menterjemahkan strafbaarfeit, dan mengartikannya sebagai suatu perbuatan atau 

tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. 
25

 

Hazewinkel-Suringga memberikan suatu rumusan yang bersifat umum mengenai 

strafbaarfeit yaitu suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah 

ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku 

yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana 

yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya. 
26
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Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian 

dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti 

halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka 

bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap 

istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami 

pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pemidanaan berkaitan 

dengan dasar-dasar pembenaran pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan 

pemidanaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu 

istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari Bahasa 

Belanda ”straf” yang dapat diartikan sebagai ”hukuman”. 
27

 

 

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan ”strafbaarfeit” untuk 

mengganti istilah tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP) tanpa memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan 

perkataan strafbaarfeit, sehingga timbulah di dalam doktrin berbagai pendapat 

tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaarfeit tersebut, seperti 

yang dikemukakan oleh Hamel dan Pompe. 

 

Pendapat yang dikemukakan oleh Hamel tentang Strafbaarfeit adalah sebagai 

berikut: Strafbaarfeit adalah kelakuan orang (menselijke gedraging) yang 

dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana 

(strafwaardig) dan dilakukan dengan kesalahan. 
28

 Sedangkan pendapat Pompe 

mengenai Strafbaarfeit adalah sebagai berikut: Strafbaarfeit itu dapat dirumuskan 
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sebagai suatu pelanggaran norma yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh 

pelaku. 
29

 

 

Menurut Sudarto bahwa untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-

syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur 

tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang 

dilakukan memenuhi unsur-unsur tindak pidana (strafbaarfeit). Hal ini sesuai 

dengan pengertian tindak pidana, yaitu suatu perbuatan yang memenuhi syarat-

syarat tertentu, yang dilakukan oleh orang yang memungkinkan adanya pemberian 

pidana. 
30

  

 

Unsur-unsur (strafbaarfeit) atau unsur-unsur tindak pidana menurut Simons ialah: 

a. Perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat atau 

membiarkan); 

b. Diancam dengan pidana (strafbaar gesteld ); 

c. Melawan hukum (onrechtmatig); 

d. Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband staand); 

e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar persoon). 
31

  

 

 

Sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas, Simons kemudian 

membedakan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari strafbaarfeit. Bahwa 

yang dimaksud unsur obyektif adalah perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari 

perbuatan itu dan keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu. Sedangkan yang 

dimaksud unsur subyektif adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan 

adanya kesalahan (dolus atau culpa). Menurut Van Hamel bahwa unsur-unsur 

tindak pidana meliputi: 
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a. Adanya perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang; 

b. Bersifat melawan hukum; 

c. Dilakukan dengan kesalahan, dan 

d. Patut di pidana. 
32

  

 

Upaya untuk memungkinkan pemindahan secara wajar maka tidak cukup apabila 

seseorang itu telah melakukan perbuatan pidana belaka, di samping itu pada 

seseorang tersebut harus ada kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab. Jadi 

unsur-unsur yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dikenakan pemidanaan 

adalah harus dipenuhinya unsur-unsur dalam perbuatan pidana (criminal act) dan 

unsur-unsur dalam pertanggungjawaban pidana (criminal responbility). Unsur-

unsur perbuatan pidana yaitu: 

1) Perbuatan manusia; 

2) Yang memenuhi rumusan undang-undang (ini merupakan syarat formil), dan 

3) Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materil).
33

 

 

Menurut Sudarto: “Syarat pemidanaan meliputi syarat-syarat yang melekat pada 

perbuatan dan melekat pada orang, yaitu: 

1) Syarat melekat pada perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang dan 

bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenar) 

2) Syarat melekat pada orang yaitu mampu bertanggung jawab dan dolus atau 

culpa (tidak ada alasan pemaaf)”. 
34
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Menurut Vrij bahwa unsur-unsur delik yang sudah tetap, ialah bersifat melawan 

hukum dan kesalahan itu belumlah lengkap untuk melakukann penuntutan pidana. 

Untuk dapat melakukan penuntutan pidana harus ada unsur lain, sedangkan unsur 

dimaksud adalah ”unsur sub-sosial” yaitu semacam kerusakan dalam ketertiban 

hukum (deuk in de rechtsorder). Ada empat lingkungan yang terkena oleh suatu 

delik, yaitu: 

a. Si pembuat sendiri: ada kerusakan (ontwrichting) padanya; 

b. Si korban: ada perasaan tidak puas; 

c. Lingkungan terdekat: ada kehendak untuk meniru berbuat jahat; 

d. Masyarakat umum: perasaan cemas. 
35

  

 

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya 

dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif 

dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur ”subyektif” adalah unsur-unsur 

yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan 

termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. 

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur ”obyektif” itu adalah unsur-unsur yang 

ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana 

tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. 
36

 

 

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah: 

a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (culpa/dolus); 

b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti dimaksud 

dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP; 

                                                                 
35

 Ibid, hlm. 39. 
36

 Lamintang, Op.Cit. hlm.183. 



24 
 

c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam 

kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain; 

d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti misalnya 

terdapat di dalam kejahatan pembunuhan Berdasarkan Pasal 340 KUHP; 

e. Perasaaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan 

tindak pidana Berdasarkan Pasal 308 KUHP.  

 

Unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah: 

a. Sifat melanggar hukum; 

b. Kualitas si pelaku; 

c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan 

sesuatu kenyataan sebagai akibat. 
37

 

 

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana 

 

Jenis-jenis tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

dibedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut: 

a) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain 

kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam 

Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran“ itu 

bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II 

dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum 

pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan. 

b) Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil 

(formeel Delicten) dan tindak pidana materil (Materiil Delicten). Tindak 

pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang 

dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 

KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak Pidana materil inti larangannya adalah 

pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan 

akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana. 

c) Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana 

sengaja (dolus delicten) dan tindak pidana tidak sengaja (culpose delicten). 
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Contoh tindak pidana kesengajaan (dolus) yang diatur di dalam KUHP antara 

lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja 

menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan 

sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (culpa) orang juga dapat 

dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan 

matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan 

Pasal 360 KUHP. 

d) Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif 

juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya 

diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya 

Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak Pidana 

pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana 

murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana 

yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya 

diatur dalam Pasal 224, Pasal 304 dan Pasal 552 KUHP.Tindak Pidana tidak 

murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya tindak pidana positif, tetapi 

dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur 

terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 

338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.
38

  

 

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri 

dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil 

dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja 

serta tindak pidana aktif dan pasif. 

 

B. Tinjauan umum tentang Tindak Pidana Perjudian  

 

 

Menurut Nikmah Rosidah, pada hakikatnya perjudian adalah bertentangan dengan 

agama, kesusilaan dan moral Pancasila serta membahayakan masyarakat, bangsa 

dan negara dan ditinjau dari kepentingan nasional. Perjudian mempunyai dampak 

yang negatif merugikan moral dan mental masyarakat terutama generasi muda. Di 

satu pihak judi adalah merupakan masalah sosial yang sulit di tanggulangi dan 

timbulnya judi tersebut sudah ada sejak adanya peradaban manusia.
39
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Menurut Poerwadarminta sebagaimana dikutip Nikmah Rosidah , pengertian judi 

atau permainan “judi” atau “perjudian” adalah “Permainan dengan memakai uang 

sebagai taruhan”. Berjudi ialah “Mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam 

permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah 

uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta semula.
 40

 

  

Perjudian menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, di mana 

kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung pada peruntungan 

belaka,juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Dalam pengertian 

permainan judi termasuk juga segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan 

atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba 

atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.  

Perjudian dalam perspektif hukum, merupakan salah satu tindak pidana (delict) 

yang meresahkan masyarakat. Sehubungan dengan itu, dalam Pasal 1 Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dinyatakan bahwa 

semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. 

Perjudian pada merupakan permainan di mana adanya pihak yang saling bertaruh 

untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan di mana hanya satu pilihan 

saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan 

memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan 

ditentukan sebelum pertandingan dimulai.  
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Judi merupakan suatu kegiatan pertaruhan untuk memperoleh keuntungan dari 

hasil suatu pertandingan, permainan atau kejadian yang hasilnya tidak dapat 

diduga sebelumnya (untung-untungan). Terkait dengan perjudian banyak negara 

yang melarang perjudian sampai taraf tertentu, karena perjudian mempunyai 

konsekwensi sosial kurang baik, dan mengatur batas yurisdiksi paling sah tentang 

undang-undang berjudi sampai taraf tertentu.
41

 

Pengertian judi adalah pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu 

nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya resiko dan 

harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, 

perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya, sehingga 

bersifat untung-untungan bagi pelakunya.
42

 

 

Pengertian judi dalam Bahasa Arab sering disebut dengan istilah maisir, juga 

sering disebut dengan istilah qimar. Ibnu Umar dan Ibnu Abbas mengatakan 

bahwa maisir itu adalah qimar. Maisir atau judi dalam pengertian terminologi 

agama diartikan sebagai suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih 

untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan 

merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu 

tindakan atau kejadian tertentu.
43

 

 

Buku fiqh Madzhab Syafii pada bab musabaqah (pacuan kuda) mengenai taruhan 

yang dilarang dan taruhan yang diperbolehkan, muncul pengertian maisir atau judi 

adalah suatu permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara 
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berhadap-hadapan atau langsung antara dua orang atau lebih. Maisir sendiri 

dahulu dilakukan oleh orang jahiliyah.
44

 

 

Pemaparan diatas mengenai perjudian, maka ada unsur yang harus terpenuhi agar 

suatu perbuatan dapat dikatan perjudian, ketiga unsur tersebut adalah: 

a. Permainan/perlombaan Permainan yang dilakukan biasanya berbentuk 

permainan atau perlombaan. Perbuatan ini dilakukan semata-mata untuk 

bersenangsenang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna 

menghibur hati. Jadi padasarnya bersifat rekreatif,namun disini para pelaku 

tidak harus terlibat dalam permainan, karena boleh jadi mereka adalah 

penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan 

atau perlombaan. 

b. Untung-untungan Untuk memenangkan perlobaan atau permainan, lebih 

banyak digantungkan pada unsur spekulatif/kebetulan atau untung-untungan, 

atau factor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran 

pemain yang sudah sangat terbiasa atau tertatih. 

c. Taruhan Dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan atau perlombaan 

ini ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau Bandar, baik dalam 

bentuk uang ataupun harta benda lainnya, Bahkan istri pun dijadikan taruhan. 

Akibat adanya taruhan tersebut, maka tentu saja ada pihak yang di untungkan 

dan ada pihak yang dirugikan.
 45

 

 

Unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah 

perbuatan dapat disebut perjudian atau bukan dari uraian diatas, maka jelas bahwa 

segala perbuatan yang memenuhi ketiga unsur diatas meskipun tidak disebut 

dalam PP RI Nomor 9 Tahun 1981 adalah masuk kategori perjudian meskipun 

dibungkus dengan nama-nama yang “cantik” sehingga nampak seperti 

sumbangan, misalnya sumbangan dermawan social berhadiah (SDSB).
46

 

 

Judi ataupun perjudian merupakan masalah klasik yang menjadi kebiasaan yang 

salah bagi umat manusia. Sejalan dengan perkembangan kehidupan masyarakat, 
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ilmu pengetahuan, teknologi dan globalisasi maka tingkat dan modus kriminalitas 

juga mengalami perubahan baik kualitas maupun kuantitasnya.  

 

C. Perjudian dalam Perspektif Hukum  

 

 

1. Judi dalam Hukum Agama Islam 

 

Mengutip dari arti surat Al-Baqarah ayat 219 maka hukum judi adalah haram dan 

mendapatkan dosa besar bagi yang melakukannya Surat Al-Maidah ayat 90 

menjelaskan larangan bermain judi, karena permainan judi merupakan perbuatan 

yang keji dan termasuk perbuatan syaitan, maka bagi muslim dianjurkan untuk 

meninggalkan perbuatan tersebut. Adanya pelanggaran atas larangan Allah Ta‟ala 

yang terjadi di dalam kehidupan bukan berarti tanpa sebab. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa sewaktu-waktu pikiran seseorang dapat tenggelam kepada 

rasa tidak puas dan hendak menyelesaikannya dengan cara yang singkat, tetapi 

justru menyimpang dari tuntunan Al Quran Setiap kali bertambah keterasingan 

pada yang diharamkan dan jiwa merasa ingin melakukannya serta banyak sekali 

penggoda untuk terjerumus di dalamnya. 

 

Pengaruh nafsu syahwat berperan besar terhadap lingkungan sekitar, kekuasaan 

dan keteguhan iman, karena itulah maka meninggalkannya sangat berat dan 

berlepas diri darinya teramat susah jika berhasil menerapkan ajaran Islam dalam 

kehidupan sehari-hari, maka bertambah besar pahala yang diperoleh untuk 

meninggalkan larangan Allah SWT karena melawan hawa nafsu yang liar.
47
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Dalil pengharaman bermain judi menurut Islam, disejajarkan dengan minum 

khamr atau miras/alkohol Kedua perbuatan maksiat tersebut tidak hanya 

dilakukan oleh kaum-kaum berkantong tebal saja, yang berkantong tipis atau 

berpenghasilan pas-pasan pun berpeluang jatuh ke jurang dosa besar Hanya saja 

mungkin berbeda kelas dalam bentuknya Untuk itulah, perlu solusi berhenti main 

judi agar tidak menambah masalah untuk dunia dan akhirat seorang Muslim. 

 

2. Judi dalam Hukum Positif 

 

Perjudian merupakan salah satu tindak pidana (delict). Dalam Pasal 1 Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dinyatakan bahwa 

semua tindak Pidana Perjudian sebagai kejahatan. Perjudian hakekatnya 

bertentangan dengan Agama, Kesusilaan dan Moral Pancasila, serta 

membahayakan penghidupan dan kehidupan masyarakat, Bangsa dan Negara. 

Peraturan Pemerintah ini yang merupakan pelaksanaan Pasal 3 Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, mengatur mengenai larangan 

pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian, oleh 

Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, baik yang diselenggarakan di Kasino, 

di tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain. Dengan 

adanya larangan pemberian izin penyelenggaraan perjudian, tidak berarti 

dilarangnya penyelenggaraan permainan yang bersifat keolahragaan, hiburan, dan 

kebiasaan, sepanjang tidak merupakan perjudian.
48

 

 

Hukum pidana menegaskan bahwa segala bentuk “judi” telah dilarang dengan 

tegas dalam undang-undang, namun segala bentuk praktik perjudian menjadi 
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diperbolehkan jika ada “izin” dari pemerintah.Perlu diketahui masyarakat bahwa 

Permainan Judi ( hazardspel ) mengandung unsur:  

a. Adanya pengharapan untuk menang  

b. Bersifat untung-untungan saja 

c. Ada insentif berupa hadiah bagi yang menang  

d. Pengharapan untuk menang semakin bertambah jika ada unsur kepintaran, 

kecerdasan dan ketangkasan. 

 

Secara hukum orang dapat dihukum dalam perjudian, ialah:  

1) Orang atau Badan Hukum (Perusahaan) yang mengadakan atau memberi 

kesempatan main judi sebagai mata pencahariannya, dan juga bagi mereka 

yang turut campur dalam perjudian (sebagai bagian penyelenggara judi) atau 

juga sebagai pemain judi. Mengenai tempat tidak perlu di tempat umum, 

walaupun tersembunyi, tertutup tetap dapat dihukum  

2) Orang atau Badan Hukum (Perusahaan) sengaja mengadakan atau memberi 

kesempatan untuk main judi kepada umum, disini tidak perlu atau tidak 

disyaratkan sebagai mata pencaharian, asal ditempat umum yang dapat 

dikunjungi orang banyak/umum dapat dihukum, kecuali ada izin dari 

pemerintah judi tersebut tidak dapat dihukum  

3) Orang yang mata pencahariannya dari judi dapat dihukum 

4) Orang yang hanya ikut pada permainan judi yang bukan sebagai mata 

pencaharian juga tetap dapat dihukum (vide Pasal 303 bis KUHP). 

 

Pasal 1 PPRI Nomor 9 Tahun 1981 yang isi pokoknya melarang memberikan izin 

terhadap segala bentuk perjudian, baik dalam bentuk judi yang diselenggarakan di 
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“kasino”. di “keramaian” maupun dikaitkan dengan alasan lain, yang jika 

dikaitkan lagi dengan isi Pasal 2 PPRI Nomor 9 Tahun 1981 yang intinya 

menghapuskan semua peraturan Perundang-undangan yang bertentangan dengan 

PPRI Nomor 9 Tahun 1981 ini, khususnya yang memberikan izin terhadap segala 

bentuk perjudian, maka ini dapat berarti Pasal 303 ayat (1) dan/atau Pasal 303 bis 

KUHP tidak berlaku lagi. 

 

Ancaman pidana terhadap tindak pidana perjudian berdasarkan Pasal 303 KUHP 

jo. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian 

maka hukuman pidana perjudian adalah dengan hukuman pidana penjara antara 4 

tahun (KUHP) dan paling lama 10 tahun atau pidana denda sebanyak- banyaknya 

Rp. 25.000.000. 

 

Ancaman pidana terhadap tindak pidana perjudian berdasarkan Qanun Provinsi 

Nanggroe Aceh Darusalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang maisir (Perjudian)., 

pada Pasal 23 Qanun tersebut termuat jika melakukan perjudian maka diancam 

dengan hukuman cambuk di depan umum paling banyak 12 kali dan paling sedikit 

6 kali atau denda paling banyak Rp. 35.000.000 paling sedikit Rp. 15.000.000. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

A. Pendekatan Masalah 

 

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yurdis 

normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif 

dimaksudkan sebagai upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau 

bersandarkan pada lapangan hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris 

dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan 

dalam penelitian berdasarkan realitas yang ada.
49

 

 

B. Sumber dan Jenis Data  

 

Sumber dan jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder,
50

 yaitu sebagai 

berikut: 

1. Data Primer 

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan 

penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan kepada narasumber untuk 

mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.  

2. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum 

yang berhubungan dengan penelitian. Data Sekunder yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah:  
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a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer bersumber dari:  

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 

Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana.  

3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik 

Indonesia.  

4) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

5) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Maisir (Perjudian). 

b. Bahan hukum sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum 

primer yaitu produk hukum berupa Putusan Mahkamah Syariah Meulaboh 

No: 013/JN/2015/MS-MBO dan Putusan Nomor :1112/Pid.B/2015/PN.Tjk 

c. Bahan hukum tersier  

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti 

teori atau pendapat para ahli yang tercantum dalam berbagai referensi atau 

literatur buku-buku hukum serta dokumen-dokumen yang berhubungan 

dengan masalah penelitian. 
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C. Penentuan Narasumber 

 

Dalam pengumpulan data diperlukan narasumber yang dianggap mampu/ahli 

dalam bidang ilmu atau kajian yang dibahas dalam penelitian ini. Adapun 

narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Bandar Lampung : 1 orang  

2. Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung : 1 orang + 

Jumlah         : 2 orang 

 

 

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data  

 

1. Prosedur Pengumpulan Data  

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: 

a. Studi pustaka (library research) 

Dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan 

mengutip dari literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.  

b. Studi lapangan (field research) 

Dilakukan dengan kegiatan wawancara (interview) kepada narasumber sebagai 

usaha mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan. 

 

2. Prosedur Pengolahan Data  

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah 

diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang 

dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:  
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a. Seleksi data 

Merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data 

selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.  

b. Klasifikasi data 

Merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang 

telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan 

dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.  

c. Penyusunan data 

Merupakan kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan 

dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan 

sehingga mempermudah interpretasi data.  

 

E. Analisis Data 

 

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. 

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara 

sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk 

memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode 

induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan 

yang bersifat umum.
51

 

 

 

                                                                 
51

 Ibid. 1986. hlm.102 



75 
 

 

 

 

 

 

V. PENUTUP 

 

 

 

A. Simpulan 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut: 

 

1. Pengaturan tindak pidana perjudian ditinjau dari syari‟at Islam dalam Qanun 

Propinsi NAD Nomor 13 Tahun 2009 tentang Maisir merupakan kegiatan 

dan/atau perbuatan yang bersifat taruhan antara dua pihak atau lebih dimana 

pihak yang menang mendapatkan bayaran. Hukum maisir secara tegas 

dinyatakan dalam Pasal 4 Qanun Propinsi NAD Nomor 13 Tahun 2009 

tentang Maisir, bahwa maisir hukumnya haram, sehingga menurut Pasal 5 

dinyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan maisir. 

Sementara itu pengaturan tindak pidana perjudian ditinjau dari hukum pidana 

positif Indonesia terdapat dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP sebagaimana 

dirubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban, 

yang menyatakan bahwa semua tindak Pidana Perjudian sebagai kejahatan. 

Jenis-jenis perjudian meliputi perjudian di kasino, perjudian di tempat-tempat 

keramaian dan perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain antara lain 

perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan-kebiasaan. 

2. Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian ditinjau dari 

syari‟at Islam diterapkan dengan uqubat (hukuman) terhadap pelakunya yang 

berupa „uqubat cambuk di depan umum paling banyak 12 (dua belas) kali dan 
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paling sedikit 6 (enam) kali dan uqubat denda paling banyak Rp. 35.000.000,- 

(tiga puluh lima juta rupiah), paling sedikit Rp 15.000.000,- (lima belas juta 

rupiah) sebagai penerimaan Daerah dan disetor langsung ke Kas Baital Mal. 

Sementara itu penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian 

ditinjau dari hukum pidana positif Indonesia diatur dalam Pasal 2 ayat (4) dan 

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, 

yaitu pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau dengan pidana denda 

setinggi-tingginya sepuluh juta rupiah 

 

B. Saran 

 

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Disarankan kepada Pemerintah Aceh hendaknya membentuk lembaga yang 

memonitoring pelaksanaan putusan yang telah mempunyai hukum tetap. 

Dengan adanya monitoring oleh negara diharapkan seluruh proses dapat 

dipantau dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. 

2. Disarankan kepada Hakim agar dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku 

tindak pidana perjudian hendaknya memperhatikan dan mempertimbangkan 

nilai-nilai sosial budaya yang berlaku dan dipegang teguh oleh masyarakat. 

Hal ini penting dilakukan tatanan nilai dan norma masyarakat menghendaki 

masyarakat agar hidup tertib dan teratur sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan 

yang luhur. 
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