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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan 

1. Pada dasarnya hukum perjudian negara Indonesia dan hukum perjudian 

negara Malaysia adalah memiliki satu tujuan yang sama, sama-sama 

membatasi ataupun meminimalis perjudian berkembang di negara masing-

masing. Atas dasar itu hukum perjudian di negara Indonesia dan di Negara 

Malaysia berbeda, baik secara format struktur undang-undang, cara 

pelaksanaannya, dll tetapi tujuannya tetap sama. Hal tersebut sesuai 

strategi ataupun kewenangan dari Negara masing-masing untuk mengatur 

perjudian di negara masing-masing. Untuk negara Indonesia, hukum 

perjudian 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, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 dan 303 

bis.semua peraturan hukum tersebut mengatur atau ruang lingkupnya 

mencakup semua jenis perudian. Negara Malaysia hukum perjudian 

diatuir dalam banyak jenis sesuai macam-macam perjudian. undang-

undang perjudian di negara Malaysia dikodifikasi untuk satu jenis macam 

perjudian, walau berbeda dengan hukum perjudian negara Indonesia tetapi 

tetap memiliki satu tujuan. Antara Indonesia dan Malaysia mempunyai 
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persamaan dan perbedaan dalam hukum perjudian yang ada dalam negara 

masing-masing, adapun persamaan tersebut adalah: 

a. Adanya Persamaan Makna Gelanggang Permainan Antara Indonesia 

dan Malaysia. 

Di negara Indonesia dan Malaysia memiliki kesamaan definisi 

gelanggang permainan yaitu tempat yang terdapat mesin ketangkasan 

yang diperuntukan untuk khalayak ramai (anak-anak ataupun orang 

dewasa) untuk mencari hiburan. 

b. Adanya kejadian yang serupa yang dialami negara Indonesia dan 

Malaysia tentang penyalahgunaan gelanggang permainan atau 

Common Gaming Houses untuk perjudian. 

c. Adanya persamaan definisi perjudian antara negara Indonesia dan 

Malaysia. 

Pengertian perjudian di negara Indonesia dan Malaysia memiliki 

kesamaan definisi. Definisi-definisi dari negara masing-masing 

memiliki beberapa unsur yaitu keuntungan yang bergantung pada 

peruntungan, kemahiran pemain dan adanya taruhan. 

d. Adanya Undang-Undang yang mengatur perjudian gelanggang 

permainan mekanik/elektronik 

e. Adanya kesamaan tentang pemberian hukuman penjara dan denda 

untuk pelanggaran ketentuan perjudian di Indonesia dan Malaysia. 
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Bahwa undang-undang negara Indonesia dan Malaysia memiliki 

kesamaan yaitu sama-sama menerapkan hukuman penjara dan denda 

pada seseorang yang melanggar aturan perjudian. 

sedangkan perbedaannya adalah: 

a. Adanya pengkodifikasi Undang-Undang antara Indonesia dan 

Malaysia. 

b. Adanya pemberian izin untuk melegalkan perjudian yang 

diterbitkan oleh Pemerintah Malaysia. 

2. Pada dasarnya peraturan perjudian di Indonesia dan Malaysia memiliki 

keunggulan dan kelemahan. Peraturan perjudian di Indonesia jika dilihat 

dari segi sosiologi memiliki keunggulan daripada peraturan perjudian di 

Malaysia. Hal tersebut dapat dilihat di dalam peraturan perjudian di 

Indonesia yang tidak melegalkan perjudian yang mana telah sesuai dengan 

penduduk Indonesia yang mayoritas menganut agama, tetapi jika dilihat 

dari segi ekonomi peraturan perjudian di malaysia memiliki keunggulan 

jika dibandingkan dengan peraturan perjudian di malaysia. Di Malaysia 

dengan adanya pelegalan perjudian di negaranya, perjudian menjadi 

sumber devisa negara tertinggi di Malaysia yang mana hal tersebut dapat 

meningkatkan segala hal untuk mendongkrak perekonomian di Malaysia. 

Dilihat dari segi kepentingan nasional peraturan perjudian di Indonesia 

lebih baik dari pada peraturan perjudian di Malaysia karena Penulis 

menilai penyelenggaraan perjudian mempunyai akses yang negatif dan 
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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. 

3. Pada dasarnya Penulis menyimpulkan peraturan perjudian di malaysia 

lebih baik daripada peraturan perjudian di malaysia. Peraturan di negara 

Malaysia lebih baik dibanding dengan peraturan hukum di Indonesia, 

karena undang-undang perjudian di Malaysia dapat menyelesaikan 

ataupun melengkapi kekurangan undang-undang perjudian di indonesi 

(yang mana menjadikan perjudian menjadi sumber devisa Negara di 

indonesia) dan juga keunggulan undang-undang di Indonesia (yang mana 

menjadi negara Indonesia tidak menimbulkan kontraversi, terhindar dari 

sisi negatif perjudian) dapat dilaksanakan ataupun diadopsi di peraturan 

perjudian di Malaysia. 

 

B. Keterbatasan 

Adapun kendala yang dihadapi Penulis selama proses pembuatan laporan 

skripsi ini adalah: 

1. Minimnya pembahasan perjudiank antara Indonesia dengan Malaysia, 

sehingga Penulis kesulitan untuk mendapatkan data-data dari Penulis lain. 
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2. Referensi buku yang minim mengenai pembahasan perjudian dan ditambah 

lagi Penulis merupakan seorang pekerja sehingga dalam penyusunan laporan 

skripsi ini masih banyak kekurangan. 

Oleh karena itu, Penulis mengharapkan adanya Penulis lain yang meneliti 

mengenai judul ini juga sehingga dapat menyempurnakannya. 

 

C. Rekomendasi 

Ada baiknya negara Indonesia juga melegalkan perjudian di negara Indonesia, 

ada baiknya pemerintah Indonesia merevisi peraturan perjudian khususnya pasal 1 

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, pasal 1 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 7 tahun 1974 untuk mendukung kepatian hukum pasal 303 bis ayat 1 

tentang pengecualian penerapan perjudian. ada baiknya pemerintah indonesia 

menerapkan peraturan perjudian yang sama dengan apa yang diterapkan 

pemerintah Malaysia untuk meminimaliskan dampak negatif perjudian, hal 

tersebut telah terbukti menjadikan negara Malaysia sumber devisa negara 

tertinggi berasal dari judi dan juga untuk kedepannya peraturan yang akan 

diterapkan di Indonesia dapat ditingkatkan daripada peraturan perjudian di 

Malaysia. 
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