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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Berdasarkan Sistem Hukum di Indonesia 

1. Pengertian Perjudian 

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 Ayat 3 

yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada 

umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan 

belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir.
6
 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. 

Dari ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut dapat 

kita lihat bahwa dalam permainan judi, terdapat unsur keuntungan 

(untung) yang bergantung pada peruntungan (untung-untungan) atau 

kemahiran/kepintaran pemain. Selain itu, dalam permainan judi juga 

melibatkan adanya pertaruhan.  

Menurut Undang-Undang No 7 Tahun  1974 Tentang Penertiban 

Perjudian menyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai 

kejahatan. Bahwa pada hakekatnya perjudian adalah perbuatan 

bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral Pancasila, serta 

                                                           
6
Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP Edisi Revisi 2008, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 122. 
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membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan 

negara. Perjudian adalah penyakit masyarakat yang manunggal dengan 

kejahatan yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata 

tidak mudah diberantas.
7
 

Perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan 

satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya 

resiko dan harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, 

perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum tentu hasilnya.
8
 

R. Soesilo dalam bukunya KUHP Serta Komentar-Komentarnya 

Lengkap Pasal Demi Pasal menyebutkan bahwa permainan judi disebut 

juga “hazardspel”. Yang biasa disebut sebagai “hazardspel” ialah 

misalnya main dadu, main selikuran, main jemeh, kodok-ulo, roulette, 

bakarat, kemping keles, kocok, keplek, tombola, dan lain-lain. Juga 

masuk totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepakbola, dan 

sebagainya. Tidak masuk “hazardspel” misalnya domino, bridge, ceki, 

koah, pei, dan sebagainya yang biasa dipergunakan untuk hiburan.
9
 

Perjudian sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu dilakukan oleh 

masyarakat kita. Pada mulanya pengertian perjudian menurut yang 

                                                           
7
Penjelasan umum Undang-Undang No 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. 

8
Kartini Kartono, Pathologi Sosial Jilid I, (Jakarta: Rajawali, 1981), hlm. 51. 

9
Diana Kusumasari, “Apakah Permainan Ketangkasan Termasuk Perjudian” 

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4e5b3f0bcfc40/apakah-permainan-ketangkasan-

termasuk-perjudian, diunduh pada tanggal 13 Juni 2013. 
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dikenal masyarakat adalah suatu permainan, adapun bentuknya atau 

macamnya yang disertai dengan taruhan atau yang dalam bahasa jawa 

disebut “totohan”. Dari pengertian yang diberikan masyarakat itu sering 

kali terjadi pengkaburan pengertian perjudian, karena bagi orang awam 

perjudian adalah segala sesuatu yang berbau taruhan saja. Umumnya 

mereka tidak merasa kalau telah melakukan perjudian, namun pada 

kenyataannya mereka telah melakukan perjudian tersebut, hal itu 

dilakukan karena untuk mengisi waktu yang senggang.
10

 

Dalam suatu masyarakat tanggapan tentang perjudian sangat berbeda 

antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain, yang mana 

ada mereka yang menolak perjudian tersebut karena menganggap 

perjudian sebagai suatu perbuatan setan atau dosa, dan sifatnya haram. 

Namun ada yang menerimanya, bahkan menganjurkan sebagai sumber 

penghasilan inkonvensional. Sedang ada pula yang bersifat netral saja.
11

 

 

2. Pengertian Gelanggang permainan mekanik/elektronik Mekanik 

Atau Elektronik 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam No 03 Tahun 2003 

tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan, yang dimaksud dengan 

gelanggang permainan mekanik/elektronik mekanik atau elektronik 

                                                           
10

Kartini Kartono, Op. cit., hlm. 71. 

11
Ibid. 
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adalah gelanggang permainan mekanik/elektronik mekanik atau 

elektronik adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan atau 

mesin bola dan fasilitas untuk bermain ketangkasan yang bersifat hiburan 

bagi anak-anak dan orang dewasa serta dapat dilengkapi dengan 

penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.” 

Gelanggang permainan mekanik/elektronik mekanik atau elektronik 

adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan atau mesin bola 

dan fasilitas untuk bermain ketangkasan yang bersifat hiburan bagi anak-

anak dan orang dewasa.
12

  

 

3. Jenis-Jenis Perjudian 

Perjudian dalam segala bentuknya telah dinyatakan dilarang oleh 

undang-undang, namun sama dengan kejahatan lainnya, yaitu sangat sulit 

untuk memberantasnya secara keseluruhan di dalam kehidupan 

masyarakat. Hal tersebut terbukti dengan masih sering dijumpai 

permainan-permainan yang mengandung unsur perjudian di dalam 

masyarakat seperti sabung ayam, main kartu, toto gelap (togel), serta 

perjudian-perjudian yang dilakukan di tempat tertentu. Di samping 

perjudian yang bersifat langsung tersebut juga masih ada bentuk 

perjudian yang dilakukan dengan cara taruhan, yang menjadi obyek dari 

                                                           
12

Mahkamah Agung, 

http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/373c3b1e60bc75e681bd304cc77fc539/pdf 

, diunduh pada tanggal 23 Juli 2013. 
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taruhan adalah cabang olah raga yang disiarkan di televisi seperti sepak 

bola, dan lain sebagainya.  

   Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 9 

Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 7 Tahun 1974 

tentang Penertiban Perjudian, Pasal 1 ayat (1), yang dimaksud dengan 

perjudian 3 (tiga) jenis yaitu: 

1. Perjudian di kasino, antara lain terdiri dari: 

a. Roulette; 

b. Blackjack; 

c. Baccarat; 

d.  Creps; 

e. Keno; 

f. Tombola; 

g. Super Ping-pong; 

h. Lotto Fair; 

i. Satan; 

j. Paykyu; 

k. Slot machine (Jackpot); 

l. Ji Si Kie; 

m. Big Six Wheel; 

n. Chuc a Luck; 
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o. Lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar 

(Paseran); 

p. Pachinko; 

q. Poker; 

r. Twenty One; 

s. Hwa-Hwe; 

t. Kiu-kiu. 

2. Perjudian di tempat-tempat keramaian, antara lain terdiri dari perjudian 

dengan: 

a. Lempar paser atau bulu ayam pada papan atau sasaran yang tidak 

bergerak; 

b. Lempar gelang; 

c. Lempar uang (coin); 

d. Pancingan; 

e. Menembak sasaran yang tidak berputar; 

f. Lempar bola; 

g. Adu ayam; 

h. Adu kerbau; 

i. Adu domba/kambing; 

j. Pacu kuda; 

k. Karapan sapi; 
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l. Pacu anjing; 

m.  Hailai; 

n. Mayong/macak; 

o. Erek-erek. 

3. Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain, antara lain 

perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan; 

a. Adu ayam; 

b. Adu sapi; 

c. Adu kerbau; 

d. Pacu kuda; 

e. Karapan sapi; 

f. Adu domba atau kambing. 

g. Adu burung merpati. 

Dalam penjelasan di atas, dikatakan bahwa bentuk perjudian yang 

terdapat dalam angka 3 (tiga), seperti adu ayam, karapan sapid an 

sebagainya itu tidak termasuk perjudian apabila kebiasaan-kebiasaan 

yang bersangkutan berkaitan dengan upacara keagamaan dan sepanjang 

kebiasaan itu tidak merupakan perjudian. 

Ketentuan pasal ini mencakup pula bentuk dan jenis perjudian yang 

mungkin timbul di masa yang akan datang sepanjang termasuk kategori 

perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP. 
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4. Dasar Hukum Perjudian di Indonesia 

Pada mulanya perjudian hanya sebagai suatu permainan yang disertai 

taruhan-taruhan biasa, dimana pelaku perjudian menyadari bahwa mereka 

melakukan perjudian. Perjudian itu hanya untuk mengisi waktu senggang 

mereka saja, misalnya pada acara pernikahan, lama-kelamaan berubah 

menjadi kebiasaan, dan bertambah ke bentuk-bentuk perjudian yang lain. 

Dalam hukum di Indonesia perjudian di Indonesia itu sebagai kejahatan 

sehingga praktiknya perlu untuk dicegah dan ditanggulangi. Oleh karena 

itu, perjudian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No 7 Tahun 

1974 tentang Penertiban Perjudian, Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 

1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 7 Tahun 1974 tentang 

Penertiban Perjudian, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 

303 dan 303 bis. 

 

B. Berdasarkan Sistem Hukum di Malaysia 

1.  Pengertian Perjudian 

Pengertian judi menurut Common Gaming Houses Act 289 1953 

adalah permainan yang berasaskan kesempatan ataupun peluang 

Rendy Marsungku, Perbandingan Hukum Indonesia dan Malaysia Mengenai Perjudian (Gelanggang Permainan 
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campuran dan keterampilan untuk mendapatkan uang termasuk bermain 

di setiap permainan yang berasaskan peluang dan keterampilan. 

Menurut situs Wikipedia Indonesia, pengertian judi atau gambling 

dalam Bahasa Inggris adalah permainan dimana pemain bertaruh dari 

hasil suatu pertandingan dengan ketentuan yang kalah akan memberikan 

taruhannya kepada pemenang dengan jumlah yang telah disepakati. 

Menurut DR Yusuf Qardhawi, judi dari sudut ajaran Islam 

menyatakan semua permainan yang didalamnya ada perjudian, maka 

hukumnya haram. Sedang apa yang dinamakan judi adalah segala 

permainan yang mengandung untung atau rugi bagi pelakunya.
13

 

Dalam ajaran Islam judi memiliki definisi secara bahasa, judi adalah 

mempertaruhkan sejumlah uang dalam suatu permainan. Dalam Fatwa Al 

Azhar dijelaskan, judi dalam bahasa Arab "Al Maisir" atau "Al Qimmar". 

Dikatakan "Al Maisir" yang bermakna mudah. Karena dengan berjudi 

seseorang bisa mengambil harta orang lain dengan cara yang sangat 

mudah. Dalam judi, beberapa orang akan bertaruh dengan hartanya dan 

melakukan sebuah permainan seperti dadu, tebak angka atau yang lain. 

Kemudian yang menang akan mengambil kumpulah harta tersebut. 

Perjudian memang sudah menjadi penyakit masyarakat saat ini, akan 

tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa adanya manfaat dari perjudian dan 

                                                           
13

Rakan Masjid, “Judi dan Kesannya Kepada Masyarakat” http://www.rakanmasjid.com/artikel/28-

qalam-mt-rm/608-judi-dan-kesannya-kepada-masyarakat.html, diunduh pada tanggal 05 Mei 2013. 
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salah satu manfaat yang bisa diperoleh adalah manfaat ekonomi. 

Omzet perjudian tersebut dapat dimanfaatkan untuk sektor-sektor yang 

berkaitan dengan kesejahteraan rakyat, seperti pendidikan dan kesehatan.  

Malaysia sebagai negara yang melegalkan perjudian 

memperkenankan praktik perjudian di kawasan wisata terpadu 

(integrated resort) yang dibangun di Genting Highland. Subjeknya pun 

dibatasi hanya untuk warga non-muslim, khususnya etnis Tionghoa, 

India, dan orang asing. Jadi, judi dilegalkan tetapi tetap mengakomodir 

kepentingan warga Muslim. 

 

2. Pengertian Gelanggang permainan mekanik/elektronik Mekanik 

Atau Elektronik 

Pengertian gelanggang permainan mekanik/elektronik mekanik atau 

elektronik berdasarkan Common Gaming Houses Act 289 1953 perangkat 

mesin berarti setiap permainan mekanik, listrik atau elektronik atau 

perangkat lainnya (termasuk program komputer yang digunakan 

sedemikian rupa), baik seluruhan atau sebagian mekanis, elektrik ataupun 

elektronik dioperasikan untuk: 

a) Dapat digunakan untuk tujuan memainkan permainan kebetulan atau 

permainan kesempatan campuran dan keterampilan, 
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b) sebagai akibat dari bermain atau operasi mesin atau perangkat, 

kemenangan dalam bentuk uang atau nilai uang dapat menjadi hutang. 

 

3. Jenis-Jenis Perjudian 

 Pada masa sekarang, banyak bentuk permainan yang sulit dan 

menuntut ketekunan serta ketrampilan dijadikan alat judi. Umpamanya 

pertandingan-pertandingan atletik, badminton, tinju, gulat dan sepak bola. 

Juga pacuan-pacuan misalnya pacuan kuda, anjing balap, biri-biri dan 

karapan sapi. Permainan dan pacu-pacuan tersebut semula bersifat kreatif 

dalam bentuk asumsi yang menyenangkan untuk menghibur diri sebagai 

pelepas ketegangan sesudah bekerja. Di kemudian hari ditambahkan 

elemen pertaruhan guna memberikan insentif kepada para pemain untuk 

memenangkan pertandingan. Di samping itu dimaksudkan pula untuk 

mendapatkan keuntungan komersial bagi orang-orang atau kelompok-

kelompok tertentu. 

 Menurut Common Gaming Houses Act 289 1953 jenis-jenis perjudian 

dapat dilihat di Column I of the First and Second Schedules. Jenis-jenis 

perjudian di Column I of the First Schedule adalah: 

1. Pai Kow; 

2. Belangkas; 

3. Chap Jee Kee; 
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4. Fan Tan; 

5. Roulette; 

6. Pek Bin; 

7. Hoo Hey How; 

8. Dadu Belangkas Mata; 

9. Dadu Katak Ular or Dadu Kodok Ulo; 

10. Dadu Muka Enam; 

11. See Kee Yah or Daun Empat; 

12. Tai sai; 

13. Yew Yee Sam; 

14. Ta Kai; 

15. Sek Poh; 

16. Sek Chai Tan or Kok Kok; 

17. Luk Kow; 

18. Sepat; 

19. Pakau or 3 Cards or Sam Cheong or Daun Tiga; 

20. Black Jack or Twenty One; 

21. Poh or Lien Poh or Ewok or Pok; 

22. Bacarat; 

23. Ting Tong; 

24. French Bull or Bolek Golek; 
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25. Tau Ngau. 

Jenis-jenis perjudian di Column I of the Second Schedule adalah: 

1. Poker or Phey or Pair; 

2. Jin Rummy; 

3. Russian Poker or Sap Sum Cheong or Thirteen Cards; 

4. Tan; 

5. Tiew Yee or Pancing Ikan or Merah Hitam; 

6. Main Terope; 

7. Race; 

8. Tau Ngau; 

9. Minta Daun; 

10. Main Cabut or Main Colek or Angkat Turun; 

 

4. Dasar Hukum Perjudian di Malaysia 

Legalnya perjudian di Malaysia bagi warga non-muslim 

mendatangkan keuntungan bagi Pemerintah Malaysia karena dapat 

menambah pendapatan atau pemasukan negara dari perjudian. Tetapi, 

dengan adanya legalisasi perjudian tersebut, pemerintah Malaysia 

membuat regulasi ketat yang harus dipatuhi, seperti pembatasan usia yang 

mengunjungi lokasi perjudian. Petugas di lokasi perjudian akan meminta 

identitas diri pada pengunjung yang dicurigai belum cukup umur, 
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sehingga setiap pengunjung yang akan memasuki lokasi perjudian harus 

membawa identitas diri yang berfungsi sebagai salah satu syarat untuk 

memasuki lokasi perjudian. 

Dasar hukum perjudian gelanggang permainan mekanik/elektronik di 

negara Malaysia dapat dilihat dalam Common Gaming Houses Act 289 

1953. Malaysia juga memiliki Undang-Undang el-maisyir sebagai dasar 

hukum legalisasi judi secara terbatas. Pembatasan yang dimaksud adalah 

praktik perjudian di kawasan wisata  terpadu (integrated resort) yang 

dibangun di Genting Highland.  

 

C. Sejarah Perjudian  

Sampai saat ini belum dapat dijelaskan secara tepat kapan perjudian mulai 

dikenal oleh manusia. Menurut Cohan (1964), perjudian sudah ada sejak 

zaman prasejarah. Perjudian bahkan seringkali dianggap seusia dengan 

peradaban manusia. Dalam karya sastra India yang terkenal cerita Mahabarata 

dapat diketahui bahwa Pandawa menjadi kehilangan kerajaan dan dibuang ke 

hutan selama 13 tahun karena kalah dalam permainan judi melawan 

Kurawa.
14

 Di dunia barat perilaku berjudi sudah dikenal sejak zaman Yunani 

Kuno. Para penjudi primitif adalah para dukun yang membuat ramalan ke 

masa depan dengan menggunakan batu, tongkat atau tulang hewan yang 

                                                           
14

A. Hadyana Pudjaatmaka, dkk, Ensiklopedi Nasional Indonesia, jilid ke-7, (Jakarta: PT Cipta Adi 

Pustaka, 1989), hlm. 474. 
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dilempar ke udara dan jatuh ditanah. Biasanya yang diramal pada masa itu 

adalah nasib seseorang pada masa mendatang. Pada saat itu nasib tersebut 

ditentukan oleh posisi jatuhnya batu, tongkat atau tulang ketika mendarat 

ditanah. Dalam perkembangan selanjutnya posisi mendarat tersebut dianggap 

sebagai suatu yang menarik untuk dipertaruhkan. 

Alice Hewing (dalam Stanford & Susan, 1996) dalam bukunya 

Something For Nothing: A History of Gambling mengemukakan bahwa 

orang-orang Mesir Kuno sangat senang bertaruh dalam suatu permainan 

seperti yang dimainkan oleh anak-anak zaman sekarang, dimana mereka 

menebak jumlah jari-jari dua orang berdasarkan angka ganjil atau genap. 

Mereka melempar koin dan lotere, yang dipelajari dari Cina. Orang Yunani 

Kuno juga menggunakan hal yang sama. Selain itu, mereka juga menyenangi 

permainan dadu. Pada zaman Romawi Kuno permainan dadu menjadi sangat 

populer. Para raja seperti Nero dan Claudine menganggap permainan dadu 

sebagai bagian penting dalam acara kerajaan.
15

 Namun permainan dadu 

menghilang bersamaan dengan keruntuhan kerajaan Romawi, dan baru 

ditemukan kembali beberapa abad kemudian di sebuah Benteng Arab 

bernama Hazart, semasa perang salib. Setelah dadu diperkenalkan lagi di 

Eropa sekitar tahun 1100an oleh para bekas serdadu perang salib, permainan 

dadu mulai merebak lagi. Banyak kerabat kerajaan dari Inggris dan Perancis 

                                                           
15

 Johanes Papu, Sejarah dan Jenis Perjudian, http://www.e-psikologi.com/epsi/Sosial_detail.asp?279, 

diunduh pada tanggal 21 Juli 2013. 
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yang kalah bermain judi ditempat yang disebut Hazard (mungkin diambil 

dari nama tempat dimana dadu tersebut ditemukan kembali). Sampai abad ke 

18, Hazard masih tetap populer bagi para raja dan pelancong dalam berjudi.  

Pada abad ke 14, permainan kartu juga mulai memasuki Eropa, dibawa 

oleh para pelancong yang datang dari Cina. Kartu pertama yang dibuat di 

Eropa yaitu di Italia dan berisi 78 gambar hasil lukisan yang sangat indah. 

Pada abad 15, Perancis mengurangi jumlah kartu menjadi 56 gambar dan 

mulai memproduksi kartu untuk seluruh Eropa.
16

 

Pada masa ini Ratu Inggris, Elizabeth I sudah memperkenalkan lotere 

guna meningkatkan pendapatan negara untuk memperbaiki pelabuhan-

pelabuhan. Seiring dengan dilakukannya pelayaran dan perdagangan serta 

ditemukannya beberapa benua baru, maka aneka ragam jenis permainan judi 

turut serta disebarluaskan oleh para pedagang dan pelancong. Kondisi ini 

semakin memperbanyak pilihan permainan judi karena jenis permainan yang 

dibawa oleh para pedagang dan pelancong tersebut sebenarnya hanya 

merupakan tambahan dari jenis yang sudah dikenal oleh komunitas 

masyarakat setempat. Dengan keanekaragaman jenis permainan judi dan 

kemudahan teknik permainannya, maka perjudian dengan mudah dan cepat 

menyebar keseluruh penjuru dunia. 
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