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BAB II 

KERANGKA TEORITIS 

A. Pengertian Judi 

Judi menurut Common Gaming House Act 49 article 2 di Singapura 

adalah permainan yang berasaskan nasib atau kepandaian dan nasib bagi 

pertaruhan uang atau barang ganti uang dan termasuk semua permainan di bawah 

ruangan. Sedangkan Judi Menurut Pasal 303 ayat 3 KUHP di Indonesia adalah 

tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya 

bergantung kepada keberuntungan saja dan juga pengharapan. Termasuk juga 

main judi adalah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, 

yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian 

juga segala permainan lain-lainnya. 

Perjudian adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu 

pilihan di antara beberapa pilihan dimana 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.
5
 

Undian dapat dipandang sebagai perjudian dimana aturan mainnya adalah 

dengan cara menentukan suatu keputusan dengan pemilihan acak. Undian 

biasanya diadakan untuk menentukan pemenang suatu hadiah. Contohnya adalah 

undian di mana peserta harus membeli sepotong tiket yang diberi nomor. Nomor 

                                                 
5
 Wikipedia, “Perjudian” http://id.wikipedia.org/wiki/Perjudian, diunduh 28 Juni 2013. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Permainan
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Taruhan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Acak&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Hadiah
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tiket-tiket ini lantas secara acak ditarik dan nomor yang ditarik adalah nomor 

pemenang. Pemegang tiket dengan nomor pemenang ini berhak atas hadiah 

tertentu.
6
 

Judi atau permainan judi atau perjudian menurut Kamus besar Bahasa 

Indonesia adalah “Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan”.
7
 Berjudi 

ialah “Mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan 

berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta 

yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula”.
8
 

Pengertian lain dari Judi atau perjudian dalam bahasa Belanda dapat di 

lihat pada Kamus Istilah Hukum “Fockema Andrea” yang menyebutkan sebagai 

“Hazardspel” atau kata lain dari “Kansspel” yaitu permainan judi, permainan 

untung-untungan yang dapat dihukum berdasarkan peraturan yang ada”.
9
 

Dalam bahasa Inggris judi ataupun perjudian disebut “gamble” yang 

artinya “play cards or other games for money; to risk money on a future event or 

possible happening” (bermain kartu maupun permainan lainnya demi uang; 

mempertaruhkan uang pada peristiwa masa depan atau yang mungkin terjadi) dan 

yang terlibat dalam permainan disebut “gamester” atau “gambler” yaitu “one 

                                                 
6
 Ibid. 

 
7
 Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 

419. 

 
8
 Ibid., hlm. 419. 

 
9
 Mr. N.E. algra dan Mr. HRW. Gokkel, Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae, diterjemahkan oleh 

Saleh Adiwinata dkk, (Jakarta: Bina Cipta, 1983), hlm. 186.  
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who plays cards or other games for money”
10

 (orang yang bermain kartu atau 

permainan lainnya untuk uang). 

Menurut Siem, berjudi sebagai kegiatan rekreatif yang terlarang.
11

 

Menurut Papu judi sebagai perilaku yang melibatkan adanya risiko kehilangan 

sesuatu yang berharga dan melibatkan interaksi sosial serta adanya unsur 

kebebasan untuk memilih apakah akan mengambil risiko kehilangan tersebut atau 

tidak.
12

 

Perjudian (gambling) dalam kamus Webster didefinisikan sebagai suatu 

kegiatan yang melibatkan elemen risiko. Dan risiko didefinisikan sebagai 

kemungkinan terjadinya suatu kerugian.
13

 

Menurut Robert Carson & James Butcher, mendefinisikan perjudian 

sebagai memasang taruhan atas suatu permainan atau kejadian tertentu dengan 

harapan memperoleh suatu hasil atau keuntungan yang besar. Apa yang 

                                                 
10

 Michael West, An International Reader’s Dictionary, (London: Longman Group Limited, 1970),  

hlm. 155. 

 
11

 Siem, dalam Suhadi Rembang, “Perjudian Dalam Kajian Terdahulu” 

http://suhadirembang.blogspot.com/2010/09/perjudian-dalam-kajian-terdahulu.html, diunduh 22 

April 2013. 

 
12

 Papu, dalam Suhadi Rembang, “Perjudian Dalam Kajian Terdahulu” 

http://suhadirembang.blogspot.com/2010/09/perjudian-dalam-kajian-terdahulu.html, diunduh 22 

April 2013. 

 
13

 Webster Online Dictionary, http://www.websters-online-dictionary.org/definition/gambling, diunduh 

22 april 2013. 



24 

 

Budi Mastono, Efektivitas Penerapan Hukum Terkait Perjudian Di Indonesia dan Singapura,2013 

UIB Repository@2013 

 

 

dipertaruhkan dapat saja berupa uang, barang berharga, makanan, dan lain-lain 

yang dianggap memiliki nilai tinggi dalam suatu komunitas.
14

 

Pengertian perjudian menurut Kartini Kartono adalah “Pertaruhan dengan 

sengaja, yaitu dengan 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 atau belum pasti hasilnya.
15

 

Menurut Dali Mutiara, dalam tafsiran KUHP menyatakan sebagai berikut : 

“Permainan judi berarti harus diartikan dengan artian yang luas juga termasuk 

segala pertaruhan tentang kalah menangnya suatu pacuan kuda atau lain-lain 

pertandingan, atau segala pertaruhan, dalam perlombaan-perlombaan yang 

diadakan antara dua orang yang tidak ikut sendiri dalam perlombaan-perlombaan 

itu, misalnya totalisator dan lain-lain.
16

 

Menurut Stephen Lea, perjudian tidak lain dan tidak bukan adalah suatu 

kondisi dimana terdapat potensi kehilangan sesuatu yang berharga atau segala hal 

yang mengandung risiko.
17

 

 

                                                 
14

 Robert Carson & James Butcher, dalam Johanes Papu, “Perilaku Berjudi” http://www.e-

psikologi.com/epsi/sosial_detail.asp?id=278, diunduh 22 April 2013. 

 
15

 Kartini Kartono, Patologi Sosial Jilid 1, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 56. 

 
16

 Dali Mutiara, Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1962), 

hlm. 220. 

 
17

 Stephen Lea, dalam Johanes Papu, “Perilaku Berjudi” http://www.e-

psikologi.com/epsi/sosial_detail.asp?id=278, diunduh 22 April 2013. 
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B. Bentuk Perjudian 

Adapun bentuk perjudian itu ada 2 yakni perjudian yang mendapat izin 

dari pemerintahan (legal) serta perjudian yang tidak diizinkan oleh pemerintahan 

atau gelap (illegal) berikut adalah penjelasnnya : 

1) Bentuk permainan dan undian yang legal, dengan izin pemerintah. 

Bentuk perjudian yang legal itu diizinkan oleh pemerintah, 

kegiatannya mempunyai lokasi resmi, dijamin keamanan 

beroperasinya dan diketahui oleh umum. Sebagai contohnya adalah 

Casino-casino dan Petak Sembilan di Jakarta, Sari Empat di jalan 

Kelenteng Bandung dan lain-lain. Bentuk perjudian yang diberikan 

legalisasi oleh pemerintah antara lain bertujuan: untuk mendapatkan 

sumber penghasilan inkonvensional dan memuaskan dorongan judi 

manusia yang pada intinya tidak dapat ditekankan atau dimusnahkan. 

Kasino adalah suatu bangunan atau rumah yang menyediakan fasilitas 

atau alat praktek untuk perjudian.
18

 Kasino merupakan tempat 

berkumpulnya orang-orang untuk melakukan permainan judi sesuai 

keinginan para pemain. Di dalam kasino biasanya terdapat orang atau 

organisasi yang meminjamkan uang untuk pertaruhan judi dengan 

bunga yang tinggi, seperti praktek lintah darat.
19

 

                                                 
18

 Poerwadarminta, Loc. Cit 

 
19

 Wikipedia, “Kasino” http://id.wikipedia.org/wiki/kasino, diunduh 21 April 2013. 
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2) Bentuk permainan dan undian yang illegal. Sedangkan bentuk 

perjudian ini tidak mendapatkan izin dari pemerintah, salah satunya 

adalah perjudian togel. Permainan judi ini sebelumnya ada 

pemberitaan di media-media yang ada bahwa akan dilegalkan oleh 

pemerintah, akan tetapi sampai sekarang tidak ada keputusan apapun 

dari pemerintahan kita.
20

 

 

C. Macam-Macam Perjudian 

Ada banyak sekali macam-macam dari perjudian, diantaranya adalah : 

1) Roulet yaitu jenis perjudian dengan cara mempertaruhkan uang pada salah 

satu 36 angka dan 2 angka tambahan (jumlah 38 angka), bila tebakannya jitu 

maka hadiahnya 36 kali uang taruhannya. 

2) Black Jack atau selikutan yaitu seorang bandar melayani beberapa penjudi, 

bila kartu sang bandar yang paling tinggi jumlah angkanya maka semua 

penjudi kehilangan taruhannya, dan sebaliknya bila bandar mendapatkan kartu 

yang paling rendah, dia harus membayar permainan judi itu. Tetapi pada 

umumnya bandar kalah terhadap satu atau dua orang pemain saja. 

3) Lotre buntut nalo yaitu mengambil 2 angka terakhir dari nomor nalo, 

pemasang taruhan harus menebak salah satu dari angka 0-99 jika pasangannya 

mengena, ia akan dibayar 65 kali uang taruhannya. 

                                                 
20

 Kartini Kartono, Op. Cit., 55. 
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4) Tekpo yaitu permainan dengan kartu domino, barang siapa mendapatkan 

sejumlah angka terbesar, dialah pemenangnya. Peserta terbatas dan 

menggunakan taruhan kecil, umumnya tekpo dilakukan pada perayaan 

perkawinan adat warga Tiong Hoa dan untuk mengisi waktu. 

5) Dadu atau glodog yaitu perjudian dengan menggunakan alat dadu. Caranya 

menebak sejumlah lingkaran yang ada dibagian atas dadu, bila tebakannya 

sesuai dengan sejumlah lingkaran yang ada di bagian atas dadu maka 

dinyatakan menang. 

6) Dokding yaitu permainan dengan dadu yang mukanya diberi gambar-gambar 

binatang, kemudian pemain memasang pada kolom gambar binatang dari 

kertas yang digelar diatas tanah. Dadunya kemudian di kopyok atau dilempar 

keatas. 

7) Adu dara yaitu 2 merpati yang dilepaskan pada suatu tempat yang telah 

disepakati, kemudian merpati yang datang lebih awal dinyatakan menang. 

8) Okeh adalah permainan judi dengan menempelkan 2 uang logam dilempar 

keatas, apabila jatuhnya uang logam tersebut dengan gambar burung maka 

dinyatakan mati dan apabila gambarnya rupiah maka dinyatakan hidup. 

9) Sambung ayam yaitu 2 ayam jantan yang diadu kemudian petaruh memihak 

kepada salah satu dari kedua ayam tersebut, apabila ayam yang dipihaknya 

menang maka petaruh dinyatakan menang. Biasanya ayam yang di adu hingga 

salah satu kalah, bahkan hingga mati. Permainan ini biasanya di ikuti oleh 
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perjudian yang berlangsung tak jauh dari arena adu ayam. Permainan 

menyabung ayam disebut juga sebagai berlaga ayam. Permainan ini sudah 

dimainkan sejak kerajaan Demak. 

10) Togel merupakan bentuk permianan toto gelap yakni bentuk permainan 

dengan bertaruh uang dengan menebak nomor-nomor yang akan keluar.
21

 Judi 

togel adalah salah satu jenis judi yang paling banyak diminati dikalangan 

masyarakat indonesia, ada banyak jenis undian judi togel dimana masing-

masing memiliki nilai dan keuntungan yang berbeda-beda, sesuai dengan 

peraturan judi yang telah diterapkan oleh masing-masing bandar judi togel di 

setiap wilayah. Penjudi togel cukup membayar sejumlah uang untuk memilih 

nomor undian judi, kemudian tinggal menunggu saat pengumuman nomor 

undian judi yang keluar. Judi togel sudah lama terjadi di Indonesia, bahkan 

ketika era orde lama, judi togel sempat dilegalkan. Untuk lebih jelasnya 

tentang permainan judi togel, maka disini Penulis akan menguraikan tentang 

permainan tersebut, Nomor togel dimulai dari nomor 01-100 (yakni 100), 

untuk 1 nomornya seharga 1000 rupiah. Sedangkan dalam permainan tersebut 

terdapat 3 macam angka yakni 2 angka yang dinamakan bete, 3 angka yang 

dinamakan kop-kopan dan 4 angka yang dinamakan as-asan. 2 angka 

mendapatkan 60.000 rupiah, 3 angka mendapatkan 300.000 rupiah dan 4 

angka mendapatkan 2.000.000 rupiah. Itupun berlaku untuk kelipatannya 

seperti : membeli angka kop-kopan yakni 3 angka sebanyak 4 kali, maka 

                                                 
21

 Ibid., hal. 59. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Ayam
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kalau ketiga nomor tersebut keluar akan mendapatkan 300.000 rupiah 

dikalikan 4 yakni sebanyak 1.200.000 rupiah. Sedangkan jumlah nomor 

keseluruhan yang akan keluar adalah 4 nomor. Untuk harinya ada 4 hari 

dalam satu minggu yaitu senin, kamis, sabtu dan minggu. Yang dimulai jam 

09.00 wib pagi dan ditutup pada pukul 14.00 wib sore harinya. Untuk 

pengumuman nomor-nomor yang keluar, kira-kira sore harinya atau sekitar 

jam 18.00 wib yakni sehabis maghrib.
22

 

11) Mahyong adalah sebuah permainan untuk empat orang yang berasal dari Cina. 

Ini adalah permainan yang menuntut kecakapan, strategi, kecerdasan, 

kalkulasi, dan peruntungan. Tergantung pada variasi permainannya, faktor 

keberuntungan bisa kecil atau dominan. Di Asia, mahyong adalah permainan 

yang populer untuk judi. Tujuan permainan ini adalah membangun seri yang 

lengkap (biasanya tiga set) dari 13 atau 16 batu. Orang pertama yang 

mencapai tujuan ini adalah pemenangnya. Batu yang menang melengkapi 

serinya menjadi 14 atau 17 batu.
23

 

12) Judi online merupakan judi yang populer di zaman yang modern ini. Para 

pelaku judi tidak perlu bertatap muka langsung, cukup dengan menggunakan 

teknologi internet, para pelaku judi dapat melangsungkan perjudian yang 

mereka inginkan, sehingga jarak tidak menjadi kendala untuk melakukan 

perjudian, karena pelaku judi disuatu negara dapat berhubungan melalui 

                                                 
22

 Ibid., hlm.  59-60. 

 
23

 Amy Lo. The Book of Mah jong: An Illustrated Guide, (Singapore: Tuttle Publishing, 2001), hlm. 8. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Permainan
http://id.wikipedia.org/wiki/Cina
http://id.wikipedia.org/wiki/Judi
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media internet dengan pelaku judi di negara lain. Untuk saat ini judi online 

sudah menjamur diseluruh dunia dan sangat sulit untuk diberantas oleh aparat 

penegak hukum di Indonesia serta aparat penegak hukum negara lain. 

13) Judi bola merupakan judi yang termasuk paling banyak disukai. Judi bola 

merupakan pertaruhan antara menentukan pihak atau tim bola mana yang 

memenangi pertandingan sepak bola ataupun jenis pertandingan permainan 

bola lainnya. Biasanya judi bola sering menggunakan tebak skor atau poin 

angka yang akan terjadi dalam pertandingan bola tersebut. 

Dari macam-macam bentuk perjudian sebagaimana diatas masih banyak 

lagi macam dan bentuk perjudian yang lain, dan dapat diduga bahwa macam-

macam permainan yang kebanyakan sederhana itu pada umumnya bersifat 

hiburan atau rekreatif. Selanjutnya karena sering disertai dengan taruhan maka 

pada akhirnya mempunyai atribut perjudian.  

 

D. Sebab-sebab Melakukan Perjudian 

Tentunya banyak sekali penyebab mengapa seseorang melakukan 

perjudian, diantaranya adalah kekurangan ekonomi. Masyarakat semacam ini 

memmbutuhkan rangsangan untuk melakukan perbaikan terhadap 

keterbelakangannya dalam hal ekonomi sperti:
24

 

1) Cepat mereorganisasikan diri. 

                                                 
24

 Stephen K Sanderson, Makro Sosiologi Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial, (Jakarta: PT. 

Raja Grafindi Persada, 2000), hlm. 237. 
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2) Cara cepat atau mudah untuk mendapatkan uang. 

3) Kesempatan mendapatkan uang lebih besar daripada kerja. 

4) Mengadu nasib. 

5) Mendapatkan penghasilan tambahan, dan lain sebagainya.  

 

E. Akibat-akibat Perjudian 

Sedangkan akibat dari kebiasaan berjudi menjadikan mental individu 

ceroboh, malas, mudah berspekulasi dan cepat mengambil resiko tanpa 

pertimbangan. Ekses lebih lanjut antara lain : 

1) Energi dan pikiran jadi berkurang, karena sehari-harinya didera oleh 

nafsu judi dan kerakusan ingin menang dalam waktu pendek. 

2) Pikiran menjadi kacau, sebab selalu digoda oleh harapan-harapan 

menentu. 

3) Pekerjaan jadi terlantar, karena segenap minatnya tercurah pada 

keasyikan berjudi. 

4) Diseret oleh nafsu judi yang berlarut-larut, kuranglah iman kepada 

Tuhan, sehingga mudah tergoda melakukan tindak asusila. 

5) Mentalnya terganggu dan menjadi sakit, sedang kepribadiannya 

menjadi sangat labil. 

6) Orang lalu terdorong melakukan perbuatan kriminal, guna “mencari 

modal” untuk pemuas nafsu judinya yang tak terkendalikan itu. 
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7) Orang mulai berani mencuri, berbohong, menipu, mencopet, 

menjambret, menodong, merampok, memperkosa dan membunuh 

untuk mendapatkan tambahan modal guna berjudi. 
25

 

Sebagai akibat-akibat tersebut diatas, angka kriminalitas naik dengan 

drastis dan keamanan kota serta daerah-daerah pinggiran jadi sangat rawan dan 

tidak aman. Dan tentunya masih banyak lagi akibat-akibat yang ditimbulkan dari 

kebiasaan berjudi itu sendiri.  

 

F. Pengaruh Perjudian 

Banyak negara melarang perjudian dengan memberikan sanksi keras, 

disebabkan oleh pengaruh buruk yang ditimbulkan oleh perjudian itu sendiri, 

diantaranya berupa : 

1) Kriminalitas. 

2) Alkoholisme. 

3) Kecanduan bahan narkotik. 

4) Porstitusi atau pelacuran. 

Dengan berjudi orang menjadi malas, tidak mengenal rasa malu, bermuka 

tebal. Jika modalnya habis maka dia menjadi kalap lalu sampai hati merampas 

hak milik orang lain seperti merampok. Sebaliknya jika ia menang berjudi hatinya 

mekar, senang, sifatnya sangat royal, boros tanpa perhitungan. Namun akibatnya 

dia justru menderita ketika banyak kekalahan lalu berbuat kriminal, mencuri, 

                                                 
25

 Ibid., hal. 288. 
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merampok serta melakukan tindak asusila yang lainnya.Sedangkan menurut 

norma jawa, pekerjaan judi (bermain judi) digolongkan dalam aktivis (malima) 

yang harus disingkirkan.
26

 

                                                 
26

 Ibid.,  hlm. 295. 


