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Abstrak 

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan secara jelas dan cermat mengenai 

persamaan dan perbedaaan dari aturan hukum perjudian gelanggang permainan 

mekanik/elektronik atau common gaming houses di Indonesia dan Malaysia, 

mengetahui bagaimana keunggulan dan kelemahan aturan hukum terkait perjudian 

gelanggang permainan mekanik/elektronik atau common gaming houses di Indonesia 

dan Malaysia, dan aturan hukum perjudian gelanggang permainan mekanik/elektronik 

atau common gaming houses mana dari negara Indonesia dan Malaysia yang lebih 

baik. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan 

metode perbandingan hukum. Data yang digunakan berupa data primer dan sekunder. 

Penggalian data dilakukan dengan cara studi pustaka (library research). Setelah 

semua data terkumpul baik data primer maupun data sekunder, maka data tersebut 

kemudian diolah dan dianalisis, maka analisis digunakan dengan secara kualitatif 

maksudnya dengan mengelompokkan data aspek-aspek yang diteliti. Selanjutnya 

diambil kesimpulan yang berhubungan dengan penelitian ini, kemudian diuraikan 

secara deskriptif. 

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa segala macam perjudian di 

indonesia adalah tidak dapat diterima (ilegal) karena bertentangan dengan agama 

dan juga dinilai perjudian berdampak negatif yang mana nilai positifnya lebih kecil 

dari nilai negatifnya. Begitu pula di negara Malaysia yang sama-sama tidak 

melegalkan perjudian. Dalam hal ini terdapat perbedaan antara hukum perjudian di 

Indonesia dan Malaysia yang mana negara Indonesia tidak menerima sama sekali 

dari adanya bentuk perjudian, tetapi di negara Malaysai ada pengecualian tentang 

pelaksanaan perjudian yaitu yang memiliki lisensi dari pemerintah malaysia 

mengenai perjudian adalah legal. Kemudian hasil lainnya adalah di negara 

Indonesia perjudian diatur dalam satu peraturan saja, dalam undang-undang negara 
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indonesia mengenai perjudian digabung dalam satu peraturan perjudian, berbeda 

dengan negara Malaysai yang mana peraturan perjudian digolongkan menjadi 

banyak macam (sesuai dengan macam-macam jenis perjudian. 
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