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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perjudian di Indonesia memiliki latar belakang sejarah panjang, setidak-

tidaknya sudah ada sejak zaman penjajah Belanda. Pada umumnya, sejak dahulu 

perjudian selalu terkait dengan dunia malam dan hiburan. Di bawah kekuasaan 

Belanda di Indonesia, judi diatur dengan sebuah ordonansi yang dikeluarkan 

residen setempat1. 

Tanggapan masyarakat pada masa kolonial hingga sekarang terhadap 

perjudian berbeda-beda. Ada orang yang menolak sama sekali yaitu menganggap 

sebagai perbuatan setan atau dosa dan haram sifatnya, namun ada pula yang 

menerimanya bahkan menganjurkan sebagai sumber penghasilan inkonvensional. 

Ada orang lain lagi yang bersikap netral saja. 

Pada hakikatnya, perjudian bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan 

moral Pancasila serta membahayakan masyarakat, bangsa, dan  negara. Perjudian 

mempunyai dampak yang negatif karena merugikan moral dan mental 

masyarakat terutama generasi muda. Di satu pihak perjudian merupakan masalah 

sosial yang sulit ditanggulangi karena perjudian sudah ada sejak awal peradaban 

manusia2. 

Perjudian dalam hukum positif Indonesia adalah tindak pidana dan diatur 

dalam hukum pidana positif di Indonesia. Hukum Pidana adalah keseluruhan dari 

                                                             
1 Harian Umum Suara Merdeka, 2016, http://www.suaramerdeka.com/harian/0401/19/nas4.htm, 28 

april 2016 
2 Paisol Burlian, 2016, Patologi Sosial, Jakarta : Bumi Aksara, Hal. 143 

http://www.suaramerdeka.com/harian/0401/19/nas4.htm
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peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan 

dikategorikan sebagai tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat 

dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Sumber utama hukum pidana di 

Indonesia adalah KUHP. Hukum pidana yang berlaku di Indonesia saat ini 

mempengaruhi dinamika grafik perkembangan angka kejahatan yang ada, 

termasuk dalam hal ini adalah perjudian.  

Tindak pidana perjudian di Indonesia diatur dalam KUHP. Walaupun 

KUHP yang berlaku di Indonesia merupakan peninggalan kolonial, namun 

Indonesia telah melakukan beberapa perubahan dan melakukan pembaruan  

KUHP. Pembaruan KUHP secara parsial/tambal sulam yang pernah dilakukan 

Indonesia adalah dengan mencabut, menambahkan, atau menyempurnakan pasal-

pasal dalam KUHP maupun aturan-aturan hukum pidana di luar KUHP dengan 

beberapa peraturan perundang-undangan agar sesuai dengan kondisi bangsa dan 

perkembangan jaman.  

 Salah satu perubahan yang pernah dilakukan dalam KUHP adalah 

perubahan pengaturan ketentuan tentang tindak pidana perjudian. Ketentuan 

tentang tindak pidana perjudian yang pernah dirubah dalam KUHP adalah 

dengan mengeluarkan Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban 

Perjudian. Adapun Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban 

Perjudian Pasal 2 menyebutkan: 

1.  Mengubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana, dari hukuman penjara selama-lamanya dua tahun 

delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah 
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menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda 

sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah. 

2. Mengubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (1) Kitab Undang-undang 

Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau 

denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah, menjadi hukuman 

penjara selama- lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya 

sepuluh juta rupiah. 

3. Mengubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (2) Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan 

atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi 

hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-

banyaknya lima belas juta rupiah. 

4. Mengubah sebutan Pasal 542 menjadi Pasal 303 bis. 

Perubahan Pasal 542 KUHP yang ada dalam Buku III yang mengatur 

mengenai pelanggaran menjadi Pasal 303 bis yang diatur dalam Buku II KUHP 

membawa konsekuensi bahwa Perjudian yang semulanya adalah pelanggaran) 

menjadi kejahatan. 

Indonesia mewarisi sistem dari Eropa yang tentunya akan sangat jauh 

berbeda jika kita bicara tentang hukum pidana Islam yang sebagian diterapkan di 

Nanggroe Aceh Darussalam yang didasarkan pada ajaran agama Islam. Sejak 

diberikan otonomi khusus, Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam memberlakukan 

sebagian hukum pidana Islam. Hukum pidana Islam yang ada di Nanggroe Aceh 

Darussalam  dipercaya oleh masyarakatnya sebagai suatu sistem yang sangat 
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efektif memberi efek jera. Di dalam pasal 16 (2) Undang-undang No. 11 Tahun 

2006 tentang Pemerintahan Aceh dinyatakan point-point yang mengukuhkan 

penyelenggaraan syariat Islam agar dapat berjalan, yang berbunyi sebagai 

berikut: 

Urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintahan Aceh 

merupakan pelaksanaan keistimewaan Aceh yang antara lain meliputi:  

1. penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan Syari’at 

Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup 

antarumat beragama;  

2. penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam; 

3. penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan 

lokal sesuai dengan Syari’at Islam 

4. peran ulama dalam penetapan kebijakan Aceh; dan 

5. penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan.  

Di dalam hukum pidana Islam, faktor yang mengakibatkan adanya 

pertanggungjawaban pidana adalah perbuatan maksiat, yakni perbuatan melawan 

hukum, yaitu mengerjakan perbuatan (larangan) yang dianggap oleh Syari’at atau 

sikap tidak berbuat yang diharuskan oleh Syari’at3. 

Membicarakan sumber hukum pidana Islam bertujuan untuk memahami 

sumber nilai ajaran agama Islam yang dijadikan petunjuk kehidupan manusia 

                                                             
3  H. Zainudin Ali, 2007, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, Hal.15 
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yang harus ditaatinya. Untuk itu perlu dipahami: (1) sitematika dan hubungan 

sumber-sumber ajaran agama dan kedudukan Alquran sebagai pedoman dan 

kerangka kegiatan umat Islam, (2) mempelajari arti dan fungsi As-Sunnah 

sebagai penjelasan autentik Alquran dan perannya sebagai petunjuk bagi 

kehidupan muslim, dan (3) membahas kedudukan akal pikiran manusia yang 

memenuhi syarat untuk melaksanakan ijtihad4.  

Dasar dari hukum pidana Islam ini adalah ajaran agama Islam itu sendiri 

yang bersumber dari Alquran dan Hadis-Hadis yang sahih. Di dalam Alquran 

dijelaskan dasar-dasar yang mengatur segala yang harus diperbuat dan mana 

yang tidak boleh diperbuat. Sebagai contoh qisas (pembunuhan) terhadap 

pembunuh dalam pembunuhan sengaja. Adanya kemaslahatan umum dalam 

qisas, yaitu memelihara darah, menjaga keamanan, dan memperkecil tindak 

pidana dan kejahatan, maka qisas merupakan hak Allah SWT5.  

Tujuan hukum pidana Islam pada umumnya adalah menegakkan keadilan 

berdasarkan kemauan Pencipta manusia sehingga terwujud ketertiban dan 

ketentraman masyarakat. Tujuan hukum Islam dilihat dari ketetapan hukum yang 

dibuat oleh Allah dan Nabi Muhammad, baik yang  termuat di dalam Al-Qur’an 

maupun Al-Hadits, yaitu untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat 

kelak, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah  serta 

menolak segala yang tidak berguna kepada kehidupan manusia. Dengan kata lain 

                                                             
4 Ahmad Hanafi, 2005, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Jakarta: Bulan Bintang, Hal.73 
5 Ibid., Hal.73 
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tujuan hukum pidana Islam adalah kemaslahatan hidup manusia baik jasmani 

maupun rohani individu dan masyarakat6.  

Dalam hukum pidana  Islam juga dikenal apa yang disebut azas Legalitas. 

Azas Legalitas adalah tidak ada larangan atau hukuman sebelum adanya undang-

undang yang mengaturnya. Sejak empat belas abad yang lalu Islam sudah 

menerapkan asas legalitas yaitu sejak zaman nabi Muhammad SAW, hal ini 

disebut dalam  Q.s. asy-syura 208 yang berbunyi :  

“Dan kami tidak membinasakan suatu negripun melainkan sudah ada 

bagiannya yang memberi peringatan” dan Q.s. al-qashas 59 yang 

berbunyi “ dan tidak adalah tuhanmu membinasakan, kota-kota sebelum 

dia mengutus diibukota itu seorang rasul yang membacakan ayat-ayat 

kami kepada mereka, dan tidak pernah pula kami membinasakan kota-

kota kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kedzaliman7”.  

 

Dua ayat tersebut menjadi dasar azas legalitas yang mana suatu negara 

atau kota yang tidak ada yang memperingati atau membacakan ayat-ayat dan 

tidak ada yang melakukan kedzaliman maka negara atau kota itu tidak boleh 

menerapkan hukuman pidana, baik itu hudud, qishas, diyat atau ta’zir8 

Pada dasarnya Syariat Islam bukan syariat regional (kedaerahan atau 

setempat), melainkan syariat universal yang diturunkan untuk dunia seluruhnya, 

dan bukan untuk sebagian manusia saja, melainkan untuk seluruh manusia. Jadi 

syariat Islam adalah syariat internasional, bukan untuk suatu golongan atau 

bangsa saja, bukan pula untuk satu benua tertentu. Syariat itu ditujukan kepada 

                                                             
6 Ibid., Hal.73 
7 Ibid.,  Hal.73 
8  Ibid., Hal.73 
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orang-orang muslim maupun non-muslim, kepada penduduk negeri-negeri Islam 

ataupun bukan9. 

Dalam persoalan hukuman, keadilan Islam juga harus dimengerti sebagai 

integral keseluruhan ajaran Islam. Sebagian masyarakat menganggap bahwa 

hukum Islam terlampau kejam terhadap terpidana karena masih mengenakan 

hukuman terhadap badan. 

Menarik bahwa Aceh sendiri memiliki pengaturan tentang perjudian 

(maisir) yang berbeda dari yang berada di jazirah Arab, yang memuat larangan 

tentang perbuatan tersebut beserta sanksinya. Maisir di dalam pengaturan lama, 

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 pasal 3 

memiliki ruang lingkup segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan serta keadaan 

yang mengarah kepada taruhan dan dapat berakibat kepada kemudharatan bagi 

pihak-pihak yang bertaruh dan orang-orang/lembaga yang ikut terlibat dalam 

taruhan tersebut. 

Berjudi adalah permainan yang melibatkan kerugian salah satu daripada 

kedua belah pihak yang bertanding sama ada secara berpakat atau nasib. Dalil 

pengharamannya  ialah firman Allah S.W.T. dalam surah Al-Maidah ayat 90-91 

yang bermaksud10: 

“Wahai orang-orang yang beriman! bahwa sesungguhnya arak, dan judi, 

dan pemujaan berhala, dan mengundi nasib dengan batang-batang anak 

panah, adalah (semuanya) kotor (keji) dari perbuatan syaitan. oleh itu 

hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya. Sesungguhnya 

syaitan itu hanyalah bermaksud mahu menimbulkan permusuhan dan 

                                                             
9 Topo Santoso, 2000, Menggagas Hukum Pidana Islam, Bandung : Asy-Syaamsil Press & Grafika, 

Hal.87 
10 Al-Jumanatul Ali, 2005, QS. Almaidah ayat 90 – 91, Bandung : CV Penerbit  J – Art, Hal.124  
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kebencian di antara kamu dengan sebab arak dan judi, dan mahu 

memalingkan kamu daripada mengingati Allah dan daripada 

mengerjakan sembahyang. oleh itu, mahukah kamu berhenti (daripada 

melakukan perkara-perkara yang keji dan kotor itu atau kamu masih 

berdegil)?”.  

 

Jelas bahwa dari segi norma agama, dalam hal ini agama Islam, perjudian 

merupakan perbuatan yang dilarang. Agama-agama lainnya pun juga mengatur 

demikian sebab dari permainan judi tersebut menyebabkan permusuhan antara 

sesama manusia. Perbuatan judi akan membuat harta benda menjadi mubazir dan 

tidak halal. Harta benda yang dihasilkan dari perjudian ini termasuk cara yang 

terlarang11. 

Dengan adanya perkembangan teknologi, tindak pidana perjudian saat ini 

juga dapat dilakukan secara on-line atau melalui media internet. Oleh sebab itu, 

dalam hukum positif yang bersifat nasional yakni dalam Undang-Undang 

Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang sering disingkat dengan UU ITE, 

perbuatan perjudian dengan menggunakan internet juga dijadikan sebagai delik 

pidana. 

Adanya beberapa ketentuan tentang perjudian, yakni ketentuan yang 

berlaku dalam (1) KUHP, (2) Undang-Undang No. No. 7 Tahun 1974 tentang 

Penertiban Perjudian, dalam (3) Undang-Undang ITE No. 11 Tahun 2008 beserta 

perubahannya yakni (4) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan 

atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang 

telah disahkan oleh DPR pada 27 Oktober 2016 dan ketentuan yang diatur dalam 

Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam tentang Hukum Jinayat, maka 

                                                             
11 Paisol Burlian, 2016, Patologi Sosial, Jakarta: Bumi Aksara, Hal. 147 

http://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2016/12/UU-Nomor-19-Tahun-2016.pdf
http://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2012/03/UU-11-Tahun-2008.pdf
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terdapat pluralisme hukum yang mengatur tindak pidana perjudian. Oleh sebab 

itu, maka penulis dalam kesempatan ini tertarik untuk mengadakan penelitian 

dengan mengambil judul:  Pengaturan Tindak Pidana Maisir  (Perjudian) dalam 

Hukum Pidana Islam di Propinsi Nanggoe Aceh Darussalam (Sebuah Kajian 

Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Perjudian dalam Hukum Positif di 

Indonesia).  

B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pengaturan tindak pidana Perjudian (Maisir) dalam hukum 

pidana Islam di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan pengaturan tindak 

pidana perjudian dalam hukum positif di Indonesia saat ini (ius constitutum) 

ditinjau dari 3 (tiga) masalah pokok dalam hukum pidana? 

2. Apakah sumbangsih pengaturan tindak pidana Maisir di Propinsi Nanggroe 

Aceh Darussalam dalam rangka melakukan pembaruan hukum pidana 

nasional pengaturan tindak pidana perjudian dalam hukum pidana nasional 

(sebagai ius constituendum)? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaturan Tindak Pidana Perjudian (Maisir) dalam 

Hukum Pidana Islam di Propinsi Nanggoe Aceh Darussalam dan Pengaturan 
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Tindak Pidana Perjudian dalam Hukum Positif di Indonesia ditinjau dari 3 

(tiga) masalah pokok dalam hukum pidana. 

2. Untuk mengetahui kemungkinan-kemungkinan sumbangsih pengaturan tindak 

pidana Maisir di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka 

pembaharuan pengaturan tindak pidana perjudian dalam Hukum Pidana 

Nasional (sebagai ius constituendum). 

D. Kegunaan Penelitian. 

1. Kegunaan Teoretis 

Kegunaan teoretis penelitian ini adalah: 

a. Memberikan manfaat dalam bentuk sumbangan saran untuk 

perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan untuk bidang hukum 

pidana pada khususnya yang berupa pengaturan Tindak Pidana Maisir 

(Perjudian) dan kemungkinan-kemungkinan untuk merekomendasikan 

ide pengaturan Tindak Pidana Maisir (Perjudian) di Propinsi Naggroe 

Aceh Darussalam untuk melakukan pembaharuan hukum pidana 

nasional (sebagai ius constituendum). 

b. Memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang pengaturan hukum 

pidana perjudian (maisir) baik di Propinsi Naggroe Aceh Darussalam 

maupun di tingkat nasional. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk lebih 

mengerti dan memperluas wawasan tentang apa itu tindak pidana 
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perjudian agar tidak turut terjurumus melakukan tindak pidana perjudian 

(maisir). 

E. Metode Penelitian. 

Menurut Soerjono Soekanto metode penelitian adalah suatu metode yang 

bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala, dengan jalan 

menganalisanya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap 

fakta tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-

masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut12. 

Adapun metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah metode 

kualitatif. Metode kualitatif, yaitu metode yang menggunakan cara kerja 

dengan menjabarkan hasil penelitian berdasarkan penelitian dan pemaknaan 

terhadap data yang diperoleh. Metode ini digunakan apabila data hasil 

penelitian tidak dapat diukur dengan angka atau dengan ukuran-ukuran lain 

yang bersifat eksak. Mengingat tulisan ini merupakan kajian perbandingan, 

maka metode pendekatan utama yang akan digunakan adalah metode 

komparatif. Metode komparatif dilakukan untuk mencari, membedakan atau 

membandingkan objek yang diteliti. Objek yang akan dikomparasikan 

adalah pengaturan perjudian dalam KUHP, Undang-Undang No. No. 7 

Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Undang-Undang No.11 Tahun 

                                                             
12 Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : Universitas Indonesia Press, hlm. 

2 
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2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berikut perubahannya yaitu 

Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 

tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan ketentuan yang 

diatur dalam Qanun Propinsi Naggroe Aceh Darussalam tentang Hukum 

Jinayat. 

2. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, yaitu memberikan 

gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai perbandingan 

pengaturan tindak pidana Maisir  (Perjudian) dalam hukum pidana Islam di 

Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan dalam hukum positif yang berlaku 

secara umum di Indonesia, yaitu dalam KUHP dan Undang-Undang 

Penertiban Perjudian dan UU ITE berikut perubahannya. Gambaran tersebut 

nantinya akan dianalisis dengan menggunakan bahan pustaka yang 

dipaparkan dalam kajian pustaka.  

3.   Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah seluruh informasi mengenai peraturan 

hukum positif di Indonesia dan di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang 

mengatur tindak pidana maisir atau perjudian.  Perbandingan dilakukan 

dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak 

pidana perjudian atau maisir. Untuk memahami lebih dalam isi peraturan 

tersebut, akan dikaji pula literatur yang terkait dengan perjudian dan 

pendapat ahli hukum. Oleh sebab itu elemen dalam penelitian adalah: 

peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana 

http://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2016/12/UU-Nomor-19-Tahun-2016.pdf
http://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2012/03/UU-11-Tahun-2008.pdf
http://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2012/03/UU-11-Tahun-2008.pdf
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perjudian baik di tingkat nasional maupun di Propinsi Nanggroe Aceh 

Darussalam, pendapat ahli hukum pidana, dan pendapat ahli hukum pidana 

Islam. 

4.   Teknik Pengumpulan Data 

Adapun untuk menjawab perumusan masalah, teknik pengumpulan 

data yang digunakan adalah  studi kepustakaan  dan wawancara. 

Studi Kepustakaan yaitu salah satu teknik pengumpulan data untuk 

mendapatkan data sekunder, yaitu data yang berasal dari literatur, peraturan 

perundang-undangan, pendapat para Sarjana yang dapat dibedakan menjadi 

dua, yaitu:               

 1)  Bahan Hukum Primer : 

a)  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 

b)  Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1974 tentang 

Penertiban Perjudian. 

c) Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik jo. UU No. 19 Tahun 2016 

tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektornik. 

d) Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. 

2)   Bahan Hukum Sekunder :  

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang erat hubunganya dengan 

bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami 

bahan hukum primer. Bahan-bahan yang digunakan diperoleh dari buku-
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buku atau literatur mengenai sistem syariat Islam yang mengatur maisir 

dan tulisan atau pendapat para ahli tentang tindak pidana perjudian. 

3) Bahan Hukum Tersier: 

 Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan 

hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan 

pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum 

yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

Kamus Hukum, Ensiklopedia, dll. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan selanjutnya adalah dengan 

teknik wawancara secara mendalam (indepth interview). Wawancara 

dilakukan untuk mendapatkan data primer. Wawancara dilakukan dengan 

nara sumber yaitu ahli hukum pidana Islam dan hukum pidana nasional. 

Dalam hal ini akan ditunjuk narasumber ahli hukum pidana Islam dari UIN 

Walisongo Semarang dan ahli hukum pidana dari Universitas Diponegoro 

Semarang. Hasil wawancara digunakan untuk memperkaya hasil kajian 

perbandingan. 

F. Sistematika Penulisan. 

Untuk memberikan hasil penelitian yang tersusun secara rapi dan 

memuaskan dibutuhkan suatu penyusunan secara sistematis agar dapat mudah 

dipahami, yang diuraikan sebagai berikut:  
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Bab I adalah bab Pendahuluan yang berisi latar belakang, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan 

sistematika penulisan. 

Bab II adalah bab Tinjauan Pustaka yang menguraikan bahan pustaka 

yang digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dari studi lapangan dan 

studi literatur yang terbagi kedalam sub bab, meliputi pemaparan tentang 3 (tiga) 

masalah pokok dalam hukum pidana, Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana 

dan  Tindak Pidana Perjudian baik secara umum maupun yang diatur dalam 

KUHP, UU Penertiban Perjudian, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektornik serta perubahnnya Undang-Undang No.19 

Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik, serta Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, 

Teori-teori Pemidanaan, Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Positif dan 

Hukum Islam dan Pengertian Politik Kriminal dalam Rangka Pembaharuan 

Hukum Pidana 

Bab III  adalah bab Hasil Penelitian dan Pembahasan yang menguraikan 

hasil penelitian dan pembahasan menjadi yang terbagi kedalam 2 (dua) sub bab 

yang meliputi: pengaturan tindak pidana maisir (perjudian) dalam hukum pidana 

Islam di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan pengaturan tindak pidana 

perjudian dalam hukum positif di Indonesia saat ini (ius constitutum) ditinjau 

dari 3 (tiga) masalah pokok dalam hukum pidana serta sumbangsih pengaturan 

tindak pidana maisir di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka 

http://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2016/12/UU-Nomor-19-Tahun-2016.pdf
http://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2016/12/UU-Nomor-19-Tahun-2016.pdf
http://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2012/03/UU-11-Tahun-2008.pdf
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melakukan pembaruan pengaturan tindak pidana perjudian dalam hukum pidana 

nasional (sebagai ius constituendum) 

Bab IV adalah bab Penutup yang menguraikan kesimpulan dan saran-

saran peneliti berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan. 
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