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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Perjudian merupakan suatu  pilihan yang dianggap sangat menjanjikan 

keuntungan yang didapatkan tanpa harus bersusah payah bekerja, judi dianggap 

sebagai pilihan yang tepat bagi rakyat kecil untuk mencari uang dengan lebih mudah. 

Mereka kurang menyadari bahwa akibat judi lebih berbahaya dan merugikan daripada 

keuntungan yang diperolehnya. Perjudian banyak ditemui di berbagai tempat atau 

lokasi yang diperkirakan tidak diketahui oleh pihak berwajib. 

 Perkembangan kehidupan masyarakat yang begitu cepat sebagai hasil dan proses 

pelaksanaan pembangunan di segala bidang kehidupan sosial, politik, ekonomi, 

keamanan, dan budaya selain membawa dampak positif, juga telah membawa 

dampak negatif berupa peningkatan kualitas dan kuantitas berbagai macam kejahatan 

yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat, contohnya adanya praktik 

perjudian. Perjudian dapat menjadi penghambat pembangunan nasional yang 

beraspek materil-spiritual. Oleh karena itu, perjudian harus ditanggulangi dengan cara 

yang rasional. Salah satu usaha rasional tersebut adalah dengan pendekatan kebijakan 

penegakan hukum pidana. 

 Hukum pidana digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial khususnya dalam 

penanggulangan kejahatan sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat dan satu 
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bentuk patologi sosial seperti kasus perjudian.
1
Penegakan hukum pidana untuk 

menanggulangi perjudian sebagai perilaku yang menyimpang harus terus dilakukan. 

Hal ini sangat beralasan karena perjudian merupakan ancaman yang nyata terhadap 

norma-norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun 

ketegangan-ketegangan sosial.
2
 

  Pada hakekatnya perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan 

norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi 

penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Meskipun demikian, 

berbagai macam dan bentuk perjudian dewasa ini sudah merebak ke dalam kehidupan 

masyarakat sehari-hari, baik yang bersifat terang-terangan maupun sembunyi-

sembunyi.  

 Bahkan sebagian masyarakat sudah cenderung terbiasa dan seolah-olah 

memandang perjudian sebagai sesuatu hal wajar,  yang sudah merupakan penyakit 

masyarakat dan merajalela di kalangan masyarakat baik yang kalangan ke atas 

maupun bawah. Perjudian yang sudah menjadi penyakit masyarakat yang manunggal 

dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata tidak 

mudah diberantas. Oleh karena itu, perlu diupayakan agar masyarakat menjauhi 

lingkungan perjudian. 

                                                           
1
 Kartini Kartono, Patologi Sosial, cet. 1 jilid 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 57. 

2
 Saparinah Sadli, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, cet. 2, 

(Bandung: Alumni, 1998), hlm. 148. 
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 Perjudian dapat mengakibatkan masyarakat yang memiliki taraf ekonomi yang 

rendah menjadi lebih rendah lagi dikarenakan harta yang terpakai untuk perjudian 

telah habis, sehingga menimbulkan kejahatan di lingkungan masyarakat, seperti 

pencurian atau perampokan untuk melunasi utang-utang judinya. Bagi sebagian 

masyarakat perjudian dipandang negatif, karena perjudian itu sendiri bertentangan 

dengan norma agama, kesusilaan maupun hukum. 

 Permainan judi menurut Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP) adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat 

untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih 

atau lebih mahir. 
3
Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan 

atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba 

atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya. 

Pengertian judi menurut Common Gaming Houses Act 289 1953 adalah 

permainan yang berasaskan kesempatan ataupun peluang campuran dan keterampilan 

untuk mendapatkan uang termasuk bermain di setiap permainan yang berasaskan 

peluang dan keterampilan. 

 Judi bukan masalah baru di Indonesia. Pada masa pemerintahan Orde Baru, untuk 

mengatasi masalah ini, lahir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang 

Penertiban Perjudian. Undang-Undang ini jelas menyatakan bahwa ancaman 

hukuman dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk perjudian 

                                                           
3
 Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP Edisi Revisi 2008, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 122. 
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tidak sesuai lagi sehingga perlu diperberat. Bahkan, pasal pelanggaran judi dijadikan 

kejahatan dan hukumannya dinaikkan dari satu bulan menjadi empat tahun (Pasal 542 

Ayat 1), serta dari tiga bulan menjadi enam tahun (Pasal 542 Ayat 2). 

 Indonesia merupakan negara yang tidak melegalkan perjudian. Karena perjudian 

merupakan salah satu tindak pidana (delict) yang meresahkan masyarakat. Hal 

tersebut dapat  dilihat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang 

Penertiban Perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai 

kejahatan oleh karena itu perlu diadakan usaha-usaha untuk menertibkan perjudian, 

membatasinya sampai lingkungan sekecil-kecilnya, untuk akhirnya menuju 

kepenghapusannya sama sekali dari wilayah Indonesia. Pengaturan mengenai 

perjudian juga terdapat dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1981 tentang 

Pelaksanaan Penertiban Perjudian  serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 

303 ayat (3).  

 Tindak pidana perjudian adalah tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan 

atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai 

pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dan atau 

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.
4
 

                                                           
4
 Indonesia, Undang-Undang Penertiban Perjudian, UU No. 7 Tahun 1974,  LN No. 54 Tahun 1974, 

TLN. 3040, Ps. 1. 
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  Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai akses 

yang negatif dan merugikan moral dan mental masyarakat, terutama terhadap 

generasi muda. Meskipun dari hasil izin penyelenggaraan perjudian yang diperoleh 

Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, dapat digunakan untuk usaha-usaha 

pembangunan, namun akibat-akibat negatifnya pada dewasa ini lebih besar daripada 

kemanfaatan yang diperoleh. 

 Dari segi ekonomi memang perjudian dapat dijadikan sebagai suatu sumber 

pendapatan bagi negara yang dapat digunakan untuk usaha-usaha pembangunan, 

sebagai contoh di DKI Jakarta semasa pemerintahan Gubernur Ali Sadikin yang 

melegalkan praktik perjudian pada tahun 1970-an
5
 yang mana dengan pajak dari 

perjudian dipergunakannya untuk membangun sekolah, pasar, gelanggang olahraga, 

pusat kesenian, kebun binatang, puskesmas sampai jalan raya serta menyekolahkan 

anak-anak terlantar dari uang pajak judi kemudian menggunakan sekaligus 

mengembangkan sisi dari ibu kota dengan membuat tempat hiburan taman impian 

jaya ancol serta kebun binatang ragunan dan taman mini Indonesia indah yang sampai 

sekarang nyata keberadaannya. Namun terlepas dari itu sisi negatif dari perjudian 

lebih besar daripada sisi positif. Oleh karena itu, pemerintah dan aparat hukum terkait 

harus mengambil tindakan tegas agar masyarakat menjauhi dan akhirnya berhenti 

melakukan perjudian. 

                                                           
5
 Hukum Online, “M Azis Syamsuddin: Merengkuh Gelar Doktor Hukum Karena Judi” 

http://m.hukumonline.com/berita/baca/hol18455/m-azis-syamsuddin-merengkuh-gelar-doktor-hukum-

karena-judi, diunduh pada tanggal 18 Juli 2013. 
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 Dalam kehidupan di Batam, mayoritas kehidupan penduduk setiap harinya diisi 

dengan bekerja, sehingga wajar di kota Batam menjamur tempat-tempat hiburan. 

Tempat hiburan yang banyak terdapat di kota Batam tidak semuanya sesuai menurut 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Salah satunya 

mengenai gelanggang permainan gelanggang permainan mekanik/elektronik yang 

disinyalir memiliki unsur judi. 

 Beberapa waktu lalu beredar di surat kabar mengenai tempat hiburan gelper yang 

ditutup oleh Mabes Polri karena terdapat unsur judi, padahal para pengusaha pemilik 

tempat hiburan gelper tersebut telah memiliki izin yang sesuai yang semestinya. Hal 

tersebut menimbulkan banyak keluhan para pemilik gelanggang permainan 

mekanik/elektronik karena berdasarkan izin yang telah diperoleh para pemilik tempat 

hiburan gelanggang permainan mekanik/elektronik tidak mendapatkan perlindungan 

hukum. Muncul juga isu yang mempermasalahkan ijin yang diberikan pemerintah 

kota kepada pengusaha pemilik tempat hiburan gelanggang permainan 

mekanik/elektronik.  

 Selain sebagai kota industri, Batam juga dikenal sebagai daerah yang sangat 

strategis karena bersebelahan dengan negara Singapura dan Malaysia. Turis dari 

kedua negara tersebut, juga berkunjung ke Batam untuk menikmati hiburan yang ada 

di Batam, dan sebaliknya. Banyaknya turis mancanegara yang berkunjung juga 

mendongkrak perekonomian suatu negara. Mendongkraknya perekonomian suatu 

negara juga mendatangkan kesejahteraan bagi rakyat di negara tersebut.  
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 Dekatnya perbatasan antara Batam dengan Malaysia dan Singapura menjadikan 

Malaysia dan Singapura sebagai suatu destinasi tempat hiburan yang diminati oleh 

masyarakat Batam.   

 Malaysia adalah negara yang penduduknya terdiri dari beberapa etnis, yaitu 

Melayu, Cina, India, dan lain-lain . Malaysia juga terdiri dari berbagai agama yaitu 

agama Islam, Hindu, Pengikut Sikh, dan lain-lain. 

 Sebagai bekas jajahan Inggris, Malaysia tetap mempertahankan tradisi hukum 

kebiasaan Inggris. Tradisi ini berdiri ditengah-tengah sistem hukum Islam (yang 

dilaksanakan oleh pengadilan Syari’ah) dan hukum adat berbagai kelompok 

penduduk asli. 

 Malaysia juga merupakan negara yang mayoritas warga negaranya adalah Muslim 

dan negara yang melegalkan perjudian. Salah satu tempat yang terkenal dengan 

judinya adalah Genting Highland yang dimana terletak pada suatu dataran tinggi 

yang dikelilingi oleh udara yang sejuk dan segar, karena faktor itulah makanya 

Genting Highland merupakan destinasi favorit bagi kalangan masyarakat Batam.  

 Tingkat ketertarikan masyarakat Batam terhadap Genting Highland sebagai 

tujuan berwisata bukan hanya karena faktor geografisnya saja, tetapi juga karena 

tersedianya tempat untuk bermain judi (kasino), hal tersebut dapat dilihat dari 

banyaknya agen biro jasa perjalanan (tour and travel) yang menyediakan paket ke 

Genting Highland dengan harga yang terjangkau. Perjalanan ke Genting Highland 
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dapat juga ditempuh sendiri karena akses akomodasi perjalanan yang dapat dengam 

mudah didapatkan. 

 Salah satu hiburan di Genting Highland yang sudah sangat mendunia 

keberadaannya adalah kasino. Genting Highland sekilas mirip seperti kasino di Las 

Vegas, kota yang tidak pernah mati yang selalu ramai dikunjungi oleh turis dari 

berbagai negara yang ingin merasakan permainan judi disana.  

 Malaysia dan Indonesia sebagian besar penduduknya Muslim. Tetapi ada satu 

yang menarik yang yaitu dari segi hiburan judi. Di Indonesia judi merupakan sesuatu 

hiburan yang tidak boleh ada kehadirannya atau keberadaannya, tetapi di Malaysia 

keberadaan judi diperbolehkan. Tidak dapat dipungkiri memang hiburan judi dapat 

menjerumuskan orang ke dalam hal-hal yang negatif, akan tetapi di satu sisi dengan 

adanya hiburan judi akan mendatangkan income atau pendapatan suatu negara dan 

banyaknya turis dari berbagai dunia yang datang. Hal tersebut tentu menguntungkan 

bagi negara dan juga rakyat. Karena dengan meningkatknya perekonomian suatu 

negara, maka kesejahteraan rakyat juga menjadi meningkat dan rendahnya 

kriminalisasi yang terjadi di suatu negara.  

 Berdasarkan latar belakang tersebut, hal ini menarik bagi Penulis untuk meneliti 

mengenai persamaan dan perbedaan aturan hukum perjudian gelanggang permainan 

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

keunggulan dan kelemahan aturan hukum terkait perjudian di Indonesia dan 

Malaysia,  dan dalam peraturan perjudian di Indonesia dan Malaysia, negara manakah 
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yang lebih baik . Adapun judul yang Penulis angkat untuk meneliti hal tersebut 

adalah ”Perbandingan Hukum Indonesia dan Malaysia Mengenai Perjudian 

(GELANGGANG PERMAINAN MEKANIK/ ELEKTORNIK).” 

 

B. Perumusan Masalah 

Sehubungan dengan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan diatas, 

maka peneliti berusaha mengidentifikasi beberapa masalah dalam penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Apakah persamaan dan perbedaan aturan hukum perjudian gelanggang permainan 

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

2. Apakah keunggulan dan kelemahan aturan hukum terkait perjudian di Indonesia 

dan Malaysia? 

3. Dalam peraturan perjudian di Indonesia dan Malaysia, negara manakah yang 

lebih baik? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan 

penelitian yang diinginkan dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk menambah pemahaman mengenai persamaan dan perbedaan aturan hukum 

perjudian gelanggang permainan mekanik/elektronik atau common gaming houses 

di Indonesia dan Malaysia. 
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2. Untuk menambah pemahaman mengenai keunggulan dan kelemahan aturan 

hukum terkait perjudian di Indonesia dan Malaysia. 

3. Untuk melihat dalam peraturan perjudian di Indonesia dan Malaysia, negara mana 

yang lebih baik. 

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini dapat dilihat ada 2 (dua) 

sisi yaitu:  

1. Secara teoritis, kegiatan penelitian ini diharapkan dapat menambah  pengetahuan 

dan dapat memberikan manfaat khususnya yang berhubungan dengan hukum 

perjudian antara Indonesia dan Malaysia serta legalitas gelanggang permainan 

mekanik/elektronik. 

2. Secara praktis, dapat menambah pengetahuan masyarakat mengenai status 

gelanggang permainan yang selama ini belum terselesaikan, apakah termasuk 

perjudian atau bukan dan untuk menambah pemahaman tentang kekurangan dan 

kelebihan dari pada peraturan perjudian kedua negara, serta sebagai pedoman 

bagi pemerintah, peradilan dan praktisi hukum dalam menentukan kebijakan dan 

langkah-langkah untuk memutus dan menyelesaikan perkara mengenai permainan 

gelanggang permainan. 
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