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BAB III  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. 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. 

1. Sejarah lahirnya Qanun tentang Maisir (Perjudian) di Provinsi Nanggroe 

Aceh Darussalam 

Jika kita bicara tentang perjudian di Aceh maka tentunya tidak terlepas 

dari sejarah yang sangat panjang. Dalam sejarah, semenjak agama Islam 

masuk ke nusantara, agama Islam telah menjadi jalan hidup atau ideologi bagi 

masayarakat Aceh. Melalui penghayatan dan pengalaman ajaran Islam dalam 

rentang sejarah yang cukup panjang (sejak abad ke-7 M) telah melahirkan 

suasana masyarakat dan budaya Aceh yang Islami. Budaya dan adat Aceh 

yang lahir dari renungan para ulama, kemudian dipraktekkan, dikembangkan 

dan dilestarikannya. Dalam ungkapan bijak disebutkan “Adat bak Poteu 

Meureuhom, Hukum bak Syiah Kuala, Qanun bak Putro Phang Reusam bak 

Lakseumana”. Ungkapan tersebut merupakan pencerminan bahwa Syari’at 

Islam telah menyatu dan menjadi pedoman hidup bagi masyarakat Aceh 

melalui peran ulama sebagai pewaris para Nabi66.  

Tidak hanya berhenti di situ, berdasarkan tata nilai dan semboyan di 

atas, masyarakat Aceh berkeinginan mendapatkan kesempatan 

                                                             
66 “Qanun Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir (Perjudian)”, Kementerian Hukum dan Ham, 

Online, Internet, 17 Februari 2017 pukul 09.31 Wib, 

http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/ld/2003/aceh13-2003.pdf 
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menyelenggarakan pemerintahan daerah secara khusus. Sesuatu hal yang 

mendasar dari masyarakat Aceh ialah untuk mendapatkan kesempatan yang 

lebih luas dalam mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, mengatur dan 

mengelola sumber-sumber ekonomi, menggali dan memberdayakan sumber 

daya alam dan sumber daya manusia, menumbuh kembangkan prakarsa, 

kreativitas dan demokrasi, meningkatkan peran serta masyarakat, menggali 

dan mengimplementasikan tata bermasyarakat yang sesuai dengan nilai luhur 

kehidupan masyarakat Aceh. Selain itu masyarakat Aceh juga berkeinginan 

untuk memfungsikan secara optimal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk 

memajukan penyelenggaraan pemerintahan dan mengaplikasikan syariat Islam 

dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, di wilayah hukum Negara 

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

Keinginan itu akhirnya direspon oleh pemerintah pusat dengan 

mengambil kebijakan politik bagi masyarakat Aceh sebagai berikut: 

a. Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat 1999 telah 

mengamanatkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 

Nomor IV/MPR/1999, antara lain memeberikan Otonomi Khusus kepada 

Provinsi Daerah Istimewa Aceh. 

b. Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 

tahun 2000 telah melakukan perubahan kedua terhadap Undang-Undang 

Dasar 1945 antara lain pada pasal 18 B ayat (1) mengakui dan 

menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus 

atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. 
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c. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 

IV/MPR/2000 telah merekomendasikan agar undang-undang tentang 

Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh dapat dikeluarkan selambat-

lambatnya bulan Mei 2001. 

Dengan kebijakan inilah, Provinsi Aceh diberi otonomi khusus 

melalui Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus 

bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh 

Darussalam. Rancangan undang-undang ini disetujui oleh DPR RI pada 19 

Juli 2001, kemudian ditandatangani oleh Presiden RI Megawati Soekarno 

Putri pada 9 Agustus 2001 dan diundangkan dalam Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2001. Lahirnya undang-undang ini 

mendapat sambutan dari berbagai kalangan masyarakat Aceh. Gubernur 

Provinsi NAD, H. Abdullah Puteh, saat itu menyatakan bahwa walaupun 

masih banyak hal atau aspirasi masyarakat yang belum sepenuhnya 

terakomodasi dalam undang-undang ini, tetapi secara prinsip keinginan 

mengelola bidang keuangan dan penegakan syariat Islam telah diupayakan 

dapat diatur secara maksimal, sehingga kehendak masyarakat sudah 

tercermin di dalamnya. Harapan Gubernur, apabila dirasakan masih terdapat 

kekurangan dalam undang-undang ini supaya diinvetarisir dalam 

pelaksanaanya dan bila terdapat tambahan lain dapat diajukan kepada 

pemerintah, karena hal tersebut dimungkinkan oleh undang-undang. Untuk 

efektifitas penerapan undang-undang, diperlukan penyusunan qanun 

(peraturan daerah) sebagai peraturan pelaksanaanya. Selain itu, terdapat juga 
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peraturan pelaksanaan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah, antara lain 

bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dalam wilayah 

Nanggroe Aceh Darussalam67. 

Sejak diterapkannya Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2001 

tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai 

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, beberapa Qanun tentang tindak pidana 

telah diterbitkan, salah satunya adalah Qanun tentang Maisir (Perjudian) yang 

disahkan pada tahun 2003. Qanun ini ditetapkan bersamaan dengan Qanun 

yang melarang Khamar (Minuman Keras) dan Khalwat (Mesum). Qanun 

tentang Maisir (Perjudian), Khamar (Minuman Keras), dan Khalwat (Mesum) 

saat ini sudah tidak lagi berlaku. Saat ini pengaturan mengenai Maisir 

(Perjudian), Khamar (Minuman Keras), dan Khalwat (Mesum) diakomodir 

kedalam satu Qanun Nomor 6 Tahun 2014. 

Penerbitan qanun tersebut dilakukan untuk menjaga  kehidupan 

masyarakat yang Islami yang dicanangkan di propinsi ini. Sudah menjadi 

kesepakatan masyarakat Aceh untuk selalu berupaya menjalankan 

kehidupannya berdasarkan prinsip atau syariat Islam ini. Salah satunya 

adalah untuk menghapuskan segala bentuk perjudian (maisir) dari tanah 

Aceh. Dasar pertimbangannya adalah bahwa perjudian (maisir) adalah 

perbuatan yang melanggar norma-norma atau kaidah dalam syariat Islam, 

                                                             
67 Rahmat Rosyadi & Rais Ahmad, 2006, Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukun 

Indonesia, Bogor: Ghalia Indonesia. Hal. 163-165 
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oleh sebab itu masyarakat Aceh menghendaki agar segala bentuk perjudian 

dihapuskan dan tidak dilakukan dalam wilayahnya. 

2. Tindak Pidana Maisir (Perjudian) Menurut Syari’at Islam. 

Islam memiliki dua sumber utama dalam menerapkan sanksi tehadap 

para pelanggar/pelaku kriminal, adapun itu baik yang berasal Allah SWT 

(Alquran) dan dari utusannya Rasul (Hadis). Disamping itu pula untuk perkara 

yang secara spesifik tidak diatur dalam Alquran atau didalam Alquran hanya 

dibahas secara garis besar, penguasa dalam hal ini dapat kemudian membuat 

ketentuan yang memuat sanksi bagi pelanggarnya. Sanksi ini wajib hukumnya 

untuk ditaati oleh masyarakat terlebih umat Muslim. 

Perjudian atau maisir sendiri dalam syariat Islam termasuk dalam 

kategori jarimah ta’zir. Jarimah ta’zir merupakan jarimah yang ketentuannya 

tidak diatur secara spesifik didalam Al-Qur’an, berbeda dengan jarimah hudud 

yang telah diatur secara detail di dalam Al-Qur’an. Dalil pengharamannya  

ialah firman Allah S.W.T. dalam surah al-Maidah ayat 90-91 yang 

bermaksud: 

“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 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)?”68.  

 

                                                             
68 Al-Jumanatul Ali, op. cit. hal. 7 
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Untuk pengaturan Maisir dalam peraturan perundang-undangan atau 

qanun di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, berdasarkan wawancara 

dengan pakar fiqh jinayah Moh. Khasan dari UIN Walisongo Semarang, 

beliau mengatakan bahwa: 

“Dilihat dari perspektif bagaimana isi qanun dalam pandangan Syariat 

Islam, kesusuaian qanun tentang maisir terhadap hukum pidana Islam 

tidak memiliki masalah. Apa yang tertulis pada ketentuan di dalam 

qanun tentang maisir sama persis dengan ketentuan yang ada pada 

Syariat Islam. Di tingkat nasional qanun ini juga memiliki legalitas 

karena adanya peraturan setingkat undang-undang yang mengatur 

tentang otonomi khusus di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam”69. 

 

Selanjutnya menurut Moh. Khasan: 

“Sesuai dengan karakteristik jarimah ta’zir, maisir menjadi domain 

tanggungjawab pemerintah. Secara garis besar agama hanya 

menentukan bahwa perbuatan maisir (perjudian) sebagai perbuatan 

kriminal atau perbuatan yang mengakibatkan dosa pada pelakunya. 

Lalu bagaimana kemudian hukuman dan cara menghukum pelakunya 

dilonggarkan atau diserahkan kepada pemerintah untuk menetapkan 

regulasinya”70.  

 

Mengenai penentuan hukuman untuk jarimah Ta’zir, Moh. Kasan 

mengemukakan sebagai berikut:  

“Ta’zir sendiri adalah jenis jarimah yang Uqubatnya telah ditentukan 

dalam qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarannya dalam 

batas tertinggi dan/atau terendah. Dengan demikian, sebagaimana 

hukum positif yang berlaku di Indonesia penerapan uqubat ta’zir tetap 

harus memperhatikan azas-azas peradilan dan hukum pidana yang 

berlaku di Indonesia seperti asas legalitas, asas keadilan dan 

keseimbangan, adanya pembelajaran kepada masyarakat (tadabbur) 

dan perlindungan terhadap hak asasi manusia”71. 

                                                             
69 Hasil wawancara dengan Moh. Khasan, pakar fiqh jinayah dari UIN Walisongo Semarang pada  

Kamis, 26 Oktober 2016  Pukul. 14.00 WIB. 
70 Hasil wawancara dengan Moh. Khasan, pakar fiqh jinayah dari UIN Walisongo Semarang pada  

Kamis, 26 Oktober 2016  Pukul. 14.00 WIB. 
71 Hasil wawancara dengan Moh. Khasan, pakar fiqh jinayah dari UIN Walisongo Semarang pada  

Kamis, 26 Oktober 2016  Pukul. 14.00 WIB. 
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3. Pengaturan Tindak Pidana Maisir (Perjudian) Menurut Qanun Propinsi 

Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum 

Jinayat dan Menurut Hukum Positif Ditinjau dari 3 (tiga) Masalah 

Pokok dalam Hukum Pidana. 

Dilihat dari sudut dogmatis-normatif, menurut Barda Nawawi Arif 

hukum pidana materiil bersubstansikan pada 3 (tiga) masalah pokok, yaitu: 

1. Perbuatan apa yang sepatutnya dipidana. 

2. Syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk mempermasalahkan/ 

mempertanggungjawabkan seseorang melakukan perbuatan itu. 

3. Sanksi/pidana apa yang sepatutnya dikenakan pada orang tersebut72. 

Dengan berlandaskan pada pendapat Barda Nawawi Arief tentang 3 

(tiga) masalah pokok dalam hukum pidana di atas, maka berikut akan dibahas 

tentang pengaturan tindak pidana Maisir dalam Qanun Propinsi Nanggroe 

Aceh Darussalam No. 6 Tahun 2014  dan dalam hukum positif di Indonesia. 

Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Hukum Jinayat : 

Tentang perbuatan atau tindak pidana perjudian atau Maisir, pada 

dasarnya qanun dibuat berdasarkan nilai-nilai yang termuat di Alquran 

kalaupun tidak ada maka pengaturannya menjadi wewenang dari penguasa 

untuk menetapkannya. Hal ini dengan catatan tidak bertentangan dengan 

semangat dan nilai-nilai agama Islam. Keberadaan qanun maisir dimaksudkan 

untuk tetap menjaga kualitas iman dan taqwa seseorang kepada Allah SWT.  

Perkataan perjudian sendiri dalam kamus besar Bahasa Indonesia 

berarti permainan dengan memakai uang sebagai taruhan73. Pengertian Maisir 

                                                             
72 Barda Nawawi, op. cit. Hal. 17 
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sebagaimana tercantum dalam Bab I tentang Ketentuan Umum, Pasal 1 butir 

22 Qanun No. 6 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:   

“Maisir adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau 

unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, 

disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat 

bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara 

langsung atau tidak langsung”.  

 

Ruang lingkup mengenai perbuatan maisir sebagaimana diatur dalam 

Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah sebagai berikut: 

1. Pasal 3 

(1) Qanun ini mengatur tentang:  

a. Pelaku Jarimah; 

b. Jarimah; dan 

c. Uqubat. 

(2) Jarimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:  

a. Khamar; 

b. Maisir; 

c. Khalwat; 

d. Iktilath 

e. Zina; 

f. Pelecehan seksual; 

g. Pemerkosaan; 

h. Qadzaf; 

i. Liwath; dan 

                                                                                                                                                                              
73 Poerwardarminta,1995, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka. Hal.419 
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j. Musahaqah. 

2. Pasal 4 

(1) Uqubat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c 

terdiri dari: 

a. Hudud; dan 

b. Ta’zir. 

(2) Uqubat Hudud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

berbentuk cambuk. 

(3) Uqubat Ta’zir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

terdiri dari: 

a. Uqubat Ta’zir utama; dan 

b. Uqubat Ta’zir tambahan. 

(4) Uqubat Ta’zir utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

huruf a terdiri dari: 

a. Cambuk; 

b. Denda; 

c. Penjara; dan 

d. Restitusi. 

(5) Uqubat Ta’zir Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

huruf b terdiri dari:  

a. Pembinaan oleh Negara; 

b. Restitusi oleh orang tua/wali; 

c. Pengembalian kepada orang tua/wali; 
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d. Pemutusan perkawinan; 

e. Pencabutan izin dan pencabutan hak; 

f. Perampasan barang-barang tertentu; dan 

g. Kerja sosial. 

(6) Uqubat Ta’zir Tambahan dapat dijatuhkan oleh hakim atas 

pertimbangan tertentu.  

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan ‘Uqubat 

Ta’zir Tambahan diatur dalam Peraturan Gubernur. 

3. Pasal 5 

Qanun ini berlaku untuk : 

a. Setiap orang beragama Islam yang melakukan Jarimah di 

Aceh; 

b. Setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan 

Jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan 

memilih menundukan diri secara sukaela pada Hukum 

Jinayat; 

c. Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan 

perbuatan Jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan 

pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam Qanun ini; dan 

d. Badan Usaha yang menjalankan kegiatan usaha di Aceh. 
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4. Pasal 6 

(1) Setiap Orang yang turut serta, membantu atau menyuruh 

melakukan Jarimah dikenakan Uqubat paling banyak sama 

dengan Uqubat yang diancamkan kepada pelaku Jarimah. 

(2) Setiap Orang yang dengan sengaja mempromosikan Jarimah 

dikenakan ‘Uqubat paling banyak 1 1/2 (satu setengah) kali 

Uqubat yang diancamkan kepada pelaku Jarimah.  

(3) Setiap Orang yang memaksa melakukan Jarimah dikenakan 

Uqubat paling banyak 2 (dua) kali ‘Uqubat yang diancamkan 

kepada pelaku Jarimah. 

5. Pasal 7 

Dalam hal tidak ditentukan lain, uqubat ta`zir paling rendah yang 

dapat dijatuhkan oleh hakim adalah ¼ (seperempat) dari ketentuan 

Uqubat yang paling tinggi.  

6. Pasal 8 

(1) Uqubat cambuk atau penjara untuk Jarimah yang dilakukan 

oleh Badan Usaha dijatuhkan kepada pelaku dan penanggung 

jawab yang ada di Aceh. 

(2) Uqubat denda untuk Jarimah yang dilakukan oleh Badan Usaha 

dijatuhkan kepada perusahaan, pelaku dan atau penanggung 

jawab yang ada di Aceh. 
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Ketentuan pidana atau ‘uqubat untuk maisir diatur dalam Pasal 18, 19, 

20, 21, dan 22 Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 6 Tahun 2014 

yang selengkapnya berbunyi: 

Pasal 18  

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan 

nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas 

murni, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 12 (dua 

belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram 

emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.  

Pasal 19  

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan 

nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni, 

diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) 

kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau 

penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.  

Pasal 20  

Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan 

fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 18 dan Pasal 19 diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling 

banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 

(empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling 

lama 45 (empat puluh lima) bulan.  
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Pasal 21  

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19, dengan 

mengikutsertakan anak-anak diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk 

paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 

450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling 

lama 45 (empat puluh lima) bulan.  

Pasal 22 

Setiap Orang yang melakukan percobaan Jarimah Maisir sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 dikenakan ‘Uqubat Ta’zir 

paling banyak 1/2 (setengah) dari ‘Uqubat yang diancamkan. 

Selanjutnya dari sisi pertanggungjawaban mengenai Pasal 18, 19, 20, 

21, dan 22 tidak ditemukan kata-kata yang secara tegas mengarah kepada 

badan hukum/badan usaha yang melakukan jarimah maisir ini. Namun pada 

Pasal 70 ayat (3) Qanun No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengenai 

perizinan dikatakan bahwa apabila ada Badan Usaha yang melanggar Qanun 

ini dapat dikenakan Uqubat tambahan berupa pencabutan izin usaha. Sesuai 

yang dikatakan pada pasal 67 mengenai Jarimah Dan Uqubat Bagi Anak-Anak 

apabila yang melakukaan perbuatan jarimah maisir ini masih dibawah umur 

atau telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tapi  belum mencapai umur 18 

(delapan belas) tahun atau belum menikah maka Uqubat yang yang dikenakan 

paling banyak 1/3 (satu per tiga) dari Uqubat yang ditentukan bagi orang 

dewasa dan/atau dikembalikan kepada orang tuanya/walinya atau ditempatkan 
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di tempat yang disediakan oleh Pemerintah Aceh atau Pemerintah 

Kabupaten/Kota. 

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, menurut Barda Nawawi Arief, 

perlu dipenuhi syarat untuk mempermasalahkan/mempertanggungjawabkan 

seseorang ketika melakukan perbuatan atau tindak pidana. Salah satunya 

adalah bahwa pelaku telah dewasa, karena dalam hukum Islam, hanya pelaku 

yang sudah dewasa yang dapat diberi uqubat berupa cambuk. Uqubat ini dapat 

diberlakukan baik terhadap laki-laki maupun perempuan, namun ada beberapa 

kriteria atau ketentuan khusus berdasarkan kondisi tertentu seperti ketentuan 

tentang uqubat cambuk yang bagaimana yang harus diberlakukan terhadap 

anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tapi  belum mencapai 

umur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah. 

Di dalam qanun tentang maisir (perjudian) masyarakat tidak hanya 

sekedar menjadi subjek yang dilindungi oleh hukum. Masyarakat juga 

memiliki peran yang tak kalah penting dari aparat penegak hukum setempat,  

setiap anggota masyarakat memiliki hak atau peran serta dalam upaya 

mencegah dan memberantas maisir. Walau demikian hal tersebut tetap 

didalam batasan yang diizinkan dalam ketentuan yang diatur oleh qanun. Hal 

ini untuk menghindari perbuatan main hakim sendiri ketika dilapangan. Peran 

masyarakat hanya sebatas diwajibkan melaporkan adanya perbuatan maisir 

kepada aparat berwenang apabila telah mengetaui terselenggaranya perjudian. 
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Mengenai pengaturan maisir dalam qanun di Propinsi Nanggroe Aceh 

Darussalam, pakar hukum pidana Universitas Diponegoro R.B. Sularto 

menyatakan sebagai berikut: 

“...Untuk pengaturan tindak pidana perjudian (maisir) dalam peraturan 

khusus di Aceh sebenarnya tidak ada masalah, karena secara 

nasionalpun, Indonesia melarang perjudian baik dalam KUHP maupun 

peraturan perundang-undangan yang lain. Dengan demikian, Perda 

atau Qanun tentang maisir secara substantif dapat diterapkan di 

Aceh...”74 

 

Untuk pengaturan uqubat untuk jarimah Maisir yang berbeda di 

Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan pengaturan dalam hukum positif 

yang berlaku secara nasional, pakar hukum pidana Universitas Diponegoro 

R.B. Sularto menyatakan sebagai berikut:  

“... Berbicara tentang perjudian hingga perbuatan ini dapat disebut 

tindak pidana dari sisi formulasinya normanya tidak memiliki masalah. 

Demikian pula mengenai formulasi yang diatur dalam Qanun Maisir di 

Propinsi NAD. Formulasi norma ini dinilai sudah dapat diterima secara 

nasional karena otonomi khusus yang diberikan pada Propinsi 

Nanggroe Aceh Darussalam. Bahkan jika dikaitkan dengan pasal 27 

ayat 2 Undang-undang ITE, yang antara lain adanya larangan 

mentransmisikan muatan elektronik yang didalamnya mengandung 

unsur perjudian maka itu juga dapat dipidana...”75.  

 

Selanjutnya RB Sularto juga mengatakan bahwa: 

“Perjudian di dalam konteks pertanggungjawaban pidananya, 

sebetulnya dengan dikeluarkannya Undang-undang ITE maka beban 

pertanggungjawabannya tidak hanya sebatas individu perorangan saja. 

Apabila di dalam prakteknya perjudian itu turut melibatkan kumpulan 

korporasi maka korporasi itu juga dapat dipidana”. 

 

                                                             
74 Wawancara dengan RB. Sularto, pakar Hukum Pidana dari Universitas Diponegoro pada hari Rabu 

tanggal 18 Oktober 2016 Pukul. 13.00 WIB 
75 Wawancara dengan RB. Sularto, pakar Hukum Pidana dari Universitas Diponegoro pada hari Rabu 

tanggal 18 Oktober 2016 Pukul. 13.00 WIB 
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Apa yang dinyatakan oleh RB Sularto di atas sebenarnya juga sejalan 

dengan apa yang diatur dalam Qanun Hukum Jinayat. Dalam qanun tersebut 

juga diatur pertanggung-jawaban pidana apabila perbuatan ini dilakukan oleh 

korporasi. Dalam Pasal 70 ayat (1) dan (2) Qanun No. 6  tahun 2014 tentang 

Hukum Jinayat disebutkan bahwa: 

(1) Setiap instansi dilarang memberi izin kepada penginapan, restoran atau 

tempat-tempat lain untuk menyediakan atau memberi fasilitas 

terjadinya Jarimah sebagaimana diatur dalam Qanun ini.  

(2) Apabila izin sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) tetap diberikan, 

maka izin tersebut tidak berlaku di wilayah Aceh. 

Selanjutnya mengenai uqubatnya, dalam Pasal 70 ayat (3) Qanun 

Maisir dinyatakan bahwa: 

(3) Setiap Badan Usaha yang melanggar Qanun ini dapat dikenakan 

‘Uqubat tambahan berupa pencabutan izin usaha. 

Adapun mengenai persoalan mengenai pidana badan bagi subjek 

hukum orang yang berbeda dengan apa yang diatur di tingkat nasional, RB. 

Sularto menyatakan sebagai berikut: 

“Untuk persoalan pemidanaannya memang berbeda. Dengan limitasi 

jenis pidana sebagaimana diatur dalam pasal 10 KUHP  sebagai lex 

generalis memang kemudian seakan-akan timbul persoalan, karena di 

dalam pasal 10 KUHP jenis pemidanaan sudah ditentukan baik yang 

pokok maupun yang tambahan. Dalam KUHP memang tidak ada jenis 

pidana berupa penderitaan terhadap badan atau tubuh manusia. Namun 

karena Aceh memiliki otonomi khusus untuk memberlakukan syariat 

Islam, maka sekali lagi hal ini tidak menjadi masalah”76. 

                                                             
76 Wawancara dengan RB. Sularto, pakar Hukum Pidana dari Universitas Diponegoro pada hari Rabu 

tanggal 18 Oktober 2016 Pukul. 13.00 WIB. Selanjutnya dalam wawancara RB Sularto juga 
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4. Tindak Pidana Perjudian dalam Hukum Positif di Indonesia Saat Ini 

(Ius Constitutum). 

Dalam hukum positif di Indonesia saat ini (Ius Constitutum), tindak 

pidana perjudian diatur dalam KUHP  pasal 303, 303 bis, dan 544. Pasal 

303 bis sendiri merupakan pasal perubahan KUHP yang berasal dari isi 

pasal 542 yang akan dipaparkan di bawah.  

Adapun pengaturan tindak pidana perjudian dalam KUHP tersebut 

dipaparkan secara lengkap sebagai berikut:  

Dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP dinyatakan bahwa: 

Diancam dengan pidana paling lama dua tahun delapan bulan atau 

denda paling banyak enam ribu rupiah, barangsiapa tanpa mendapat 

izin : 

1. Dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan untuk 

permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan 

sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu; 

                                                                                                                                                                              
menyatakan bahwa sebaik-baiknya regulasi yang ada akan kembali bagaimana implementasi dalam 

menegakkan aturan yang ada tersebut dan ini adalah masalah klasik yang ada di Indonesia. Beliau 

menjelaskan di beberapa tempat, pemberantasan perjudian tidak sedikit menghadapi tantangan. 

Aparat sulit menegakan hukum apabila perjudian itu berlangsung atau diselenggarakan di daerah 

“hitam”. Di daerah ini perjudian biasanya bercampur dengan prostitusi. Sulit menembus daerah 

seperti ini karena adanya permainan oknum, perlawanan dari masyarakat setempat dan di negara kita 
banyak kalangan kelas atas (konglomerat) yang turut meramaikan perjudian itu sendiri. Beliau 

mencontohkan untuk waktu-waktu tertentu di bandara Halim Perdana Kusuma (Jakarta) ada 

sekelompok konglomerat yang mencarter jet untuk membawa mereka menuju entah Singapura, 

Genting (Malaysia), atau Macau (Tiongkok). Jika demikian maka secara riil perjudian terjadi di 

negara lain bukan di Indonesia. Jika demikian maka ketika orang tersebut kembali tidak bisa 

dilakukan proses penuntutan. Ini berkaitan dengan azas territorial dan azas personal pasif. Selain itu 

perjudian juga dapat diselenggarakan di kapal pesiar. Kapal itu biasanya menuju perairan di dekat 

pulau Christmast (Australia). Fenomena atau realita ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi 

penegakan hukum dalam hal ini khususnya tindak pidana perjudian. 
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2. Dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan kepada 

khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja 

turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli 

apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau 

dipenuhinya tata cara; 

3. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian. 

Selanjutnya dalam Pasal 303 ayat (2) KUHP dinyatakan bahwa: 

Kalau yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam 

menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk 

menjalankan pencarian itu. 

Dalam Pasal 303 ayat (3) dinyatakan pula bahwa: 

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. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan 

perlombaan atau permainanlain-lainnya yang tidak diadakan antara 

mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala 

pertaruhan lainnya. 

Salah satu pasal tambahan yang dimasukkan dalam KUHP adalah 

Pasal 303 bis yang selengkapnya berbunyi: 

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau 

pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah: 
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1.  barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang 

diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303; 

2.  barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di 

pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi 

umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang 

yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu. 

(2)  Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun 

sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari 

pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama 

enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta 

rupiah. 

Selain pasal tersebut di atas, Pasal 544 KUHP mengatur pula 

tentang tindak pidana perjudian sebagai berikut: 

(1)  Barang siapa tanpa izin kepala polisi atau pejabat yang 

ditunjuk untuk itu mengadakan sabungan ayam atau jangkrik di 

jalan umum atau di pinggirnya, maupun di tempat yang dapat 

dimasuki oleh khalayak umum, diancam dengan pidana 

kurungan paling lama enam hari atau pidana denda paling 

banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.  

(2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun 

sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena 

pelanggaran yang sama, pidananya dapat dilipat 
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Selain diatur dalam KUHP, terdapat peraturan  lain yang turut 

mengatur tindak pidana perjudian, adapun itu adalah Undang-Undang No. 

7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang mengatur tentang 

beberapa perubahan yang ada didalam KUHP terutama tentang perjudian, 

adapun pengaturannya adalah sebagai berikut: 

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang 

Penertiban Perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian 

adalah kejahatan. Dengan demikian, pasal-pasal tentang perjudian yang 

semulanya adalah pelanggaran, dinyatakan sebagai kejahatan.  Dalam 

Pasal 2 selanjutnya dinyatakan bahwa: 

1) Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (1) Kitab 

Undang-undang Hukum Pidana, dari Hukuman penjaara selama-

lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-

banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara 

selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya 

dua puluh lima juta rupiah. 

2) Merubah 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 sebanyakbanyaknya sepuluh juta rupiah. 

3) Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (2) Kitab 

Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-
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lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu 

lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya 

enam tahun atau denda sebanyakbanyaknya lima belas juta 

rupiah. 

4) Merubah sebutan Pasal 542 menjadi Pasal 303 bis. 

Peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang 

perjudian adalah Undang-Undang No. 11 Tahun 2008  tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik  jo. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang 

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

Transaksi Elektronik, yang pengaturannya secara lengkap adalah sebagai 

berikut: 

Dalam Pasal 27 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 dinyatakan dalam 

bab tentang Perbuatan yang dilarang bahwa: 

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan 

dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya 

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki 

muatan perjudian.  

Adapun ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) yang 

selengkapnya berbunyi: 

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling 

banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).  
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Dalam Pasal 45 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 yang merupakan 

peraturan perundang-undangan yang mengubah Undang-Undang No. 11 

Tahun 2008  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dinyatakan 

bahwa: 

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan 

dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya 

Informasi Elektronik  dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki 

muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) di 

pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau 

denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” 

 

Setelah melihat paparan yang di atas maka untuk mempermudah 

kajian perbandingan ini, di bawah ini akan dipaparkan perbandingan 

pengaturan Tindak Pidana Perjudian dalam KUHP, Undang-Undang No. 7 

Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Undang-Undang Informasi dan 

Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang No. 19 

Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Qanun Propinsi Nanggroe 

Aceh Darusallam No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam bentuk 

tabel: 
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Table 2  

Perbandingan Mengenai Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, dan Pemidanaan dalam Tindak Pidana Perjudian dalam Qanun No. 6 

Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan dalam Hukum Positif di Indonesia di Masa Kini (Ius Constitutum). 

 

Sumber Hukum 

 

 

 

 

Pengaturan 

Qanun No. 6 Tahun 2014 

tentang Hukum Jinayat. 

KUHP tentang 

Tindak Pidana 

Perjudian. 

UU No. 11 Tahun 2008 

tentang ITE jo. UU No. 

19 Tahun 2016 tentang 

Perubahan UU No. 11 

tahun 2008 tentang ITE. 

Undang-undang no. 7 

tahun 1974 tentang 

Penertiban Perjudian. 

Sistem hukum Hukum Islam Eropa Kontinental Eropa Kontinental Eropa Kontinental 

Kualifikasi Delik Hukumnya Haram dan 

merupakan jarimah Ta’zir 

Merupakan kejahatan 

yang diatur dalam 

Buku II KUHP dan 

pelanggaran dalam 
Buku III KUHP 

Merupakan Perbuatan 

yang dilarang. Dari 

perumusannya dapat 

diartikan sebagai 
kejahatan. 

Merupakan Perbuatan 

yang dilarang. Dari 

perumusannya dapat 

diartikan sebagai 
kejahatan. 

Tentang Perbuatan / 

Tindak Pidana 
Pasal 18 : 

Setiap Orang yang dengan 
sengaja melakukan Jarimah 

Maisir dengan nilai taruhan 

dan/atau keuntungan paling 

banyak 2 (dua) gram emas 
murni, diancam dengan 

‘Uqubat Ta’zir cambuk 

paling banyak 12 (dua 
belas) kali atau denda 

paling banyak 120 (seratus 

dua puluh) gram emas 

murni atau penjara paling 

Pasal 303 ayat (1) : 

Diancam dengan 
pidana paling lama 

dua tahun delapan 

bulan atau denda 

paling banyak enam 
ribu rupiah, 

barangsiapa tanpa 

mendapat izin : 
1 Dengan sengaja 

menawarkan atau 

memberi 

kesempatan untuk 

Pasal 27 ayat (2): 

Setiap Orang dengan 
sengaja dan tanpa hak 

mendistribusikan dan/atau 

mentransmisikan dan/atau 

membuat dapat 
diaksesnya Informasi 

Elektronik dan/atau 

Dokumen Elektronik 
yang memiliki muatan 

perjudian. 

Pasal 45 ayat (2) UU No. 

19 Tahun 2016: 

Pasal 2 : 

1. Merubah ancaman 
hukuman dalam Pasal 

303 ayat (1) Kitab 

Undang-undang 

Hukum Pidana, dari 
Hukuman penjaara 

selama-lamanya dua 

tahun delapan bulan 
atau denda sebanyak-

banyaknya sembilan 

puluh ribu rupiah 

menjadi hukuman 
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lama 12 (dua belas) bulan.  

 

Pasal 19 : 
Setiap Orang yang dengan 

sengaja melakukan Jarimah 

Maisir dengan nilai taruhan 

dan/atau keuntungan lebih 
dari 2 (dua) gram emas 

murni, diancam dengan 

‘Uqubat Ta’zir cambuk 
paling banyak 30 (tiga 

puluh) kali atau denda 

paling banyak 300 (tiga 
ratus) gram emas murni 

atau penjara paling lama 30 

(tiga puluh) bulan.  

 

Pasal 20 :  

Setiap Orang yang dengan 

sengaja menyelenggarakan, 
menyediakan fasilitas, atau 

membiayai Jarimah Maisir 

sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 18 dan Pasal 

19 diancam dengan 

‘Uqubat Ta’zir cambuk 

paling banyak 45 (empat 
puluh lima) kali dan/atau 

denda paling banyak 450 

(empat ratus lima puluh) 
gram emas murni dan/atau 

penjara paling lama 45 

permainan judi dan 

menjadikan sebagai 

pencarian, atau 
dengan sengaja 

turut serta dalam 

suatu perusahaan 

untuk itu; 
2 Dengan sengaja 

menawarkan atau 

member 
kesempatan kepada 

khalayak umum 

untuk permainan 
judi atau dengan 

sengaja turut serta 

dalam perusahaan 

untuk itu, dengan 
tidak perduli apakah 

menggunakan 

kesempatan adanya 
sesuatu syarat atau 

dipenuhinya tata 

cara; 
3 Menjadikan turut 

serta pada 

permainan judi 

sebagai pencarian. 
 

Pasal 303 ayat (2) : 

Kalau yang bersalah, 
melakukan kejahatan 

tersebut dalam 

Setiap Orang yang 

dengan sengaja dan tanpa 

hak mendistribusikan 
dan/atau mentransmisikan 

dan/atau membuat dapat 

diaksesnya Informasi 

Elektronik  dan/atau 
Dokumen Elektronik 

yang memiliki muatan 

perjudian sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 27 

ayat (2) di pidana dengan 

pidana penjara paling 
lama 6 (enam) tahun 

dan/atau denda paling 

banyak 

Rp1.000.000.000,00 (satu 
miliar rupiah). 

 

penjara selama-

lamanya sepuluh 

tahun atau denda 
sebanyak-banyaknya 

dua puluh lima juta 

rupiah. 

2. Merubah 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. Merubah ancaman 

hukuman dalam Pasal 

542 ayat (2) Kitab 

Undangundang 
Hukum Pidana, dari 

hukuman kurungan 

selama-lamanya tiga 
bulan atau denda 

sebanyak-banyaknya 
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(empat puluh lima) bulan.  

 

Pasal 21 : 
Setiap Orang yang dengan 

sengaja melakukan Jarimah 

Maisir sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 18 
dan Pasal 19, dengan 

mengikutsertakan anak-

anak diancam dengan 
‘Uqubat Ta’zir cambuk 

paling banyak 45 (empat 

puluh lima) kali atau denda 
paling banyak 450 (empat 

ratus lima puluh) gram 

emas murni atau penjara 

paling lama 45 (empat 
puluh lima) bulan.  

 

Pasal 22 : 
Setiap Orang yang 

melakukan percobaan 

Jarimah Maisir 
sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 18 dan Pasal 

19 dikenakan ‘Uqubat 

Ta’zir paling banyak 1/2 
(setengah) dari ‘Uqubat 

yang diancamkan. 

 
 

 

menjalankan 

pencariannya, maka 

dapat dicabut haknya 
untuk menjalankan 

pencarian itu. 

 

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. Di situ 

termasuk segala 
pertaruhan tentang 

keputusan perlombaan 

atau permainanlain-
lainnya yang tidak 

diadakan antara 

mereka yang turut 

berlomba atau 
bermain, demikian 

juga segala pertaruhan 

lainnya. 
 

Pasal 303 bis 

tujuh ribu lima ratus 

rupiah menjadi 

hukuman penjara 
selama-lamanya enam 

tahun atau denda 

sebanyakbanyaknya 

lima belas juta rupiah. 
4. Merubah sebutan 

Pasal 542 menjadi 

Pasal 303 bis. 
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(1) Diancam dengan 

pidana penjara 

paling lama empat 
tahun atau pidana 

denda paling 

banyak sepuluh juta 

rupiah: 
1.  barang siapa 

menggunakan 

kesempatan 
main judi, yang 

diadakan 

dengan 
melanggar 

ketentuan Pasal 

303; 

2.  barang siapa 
ikut serta main 

judi di jalan 

umum atau di 
pinggir jalan 

umum atau di 

tempat yang 
dapat 

dikunjungi 

umum, kecuali 

kalau ada izin 
dari penguasa 

yang 

berwenang 
yang telah 

memberi izin 
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untuk 

mengadakan 

perjudian itu. 
(2) Jika ketika 

melakukan 

pelanggaran belum 

lewat dua tahun 
sejak ada 

pemidanaan yang 

menjadi tetap karena 
salah satu dari 

pelanggaran ini, 

dapat dikenakan 
pidana penjara 

paling lama enam 

tahun atau pidana 

denda paling banyak 
lima belas juta 

rupiah. 

 

Pasal 544 

(1) Barang siapa tanpa 

izin kepala polisi 
atau pejabat yang 

ditunjuk untuk itu 

mengadakan 

sabungan ayam atau 
jangkrik di jalan 

umum atau di 

pinggirnya, maupun 
di tempat yang 

dapat dimasuki oleh 
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khalayak umum, 

diancam dengan 

pidana kurungan 
paling lama enam 

hari atau pidana 

denda paling banyak 

tiga ratus tujuh 
puluh lima rupiah. 

(2) Jika ketika 

melakukan 
pelanggaran belum 

lewat satu tahun 

sejak adanya 
pemidanaan yang 

menjadi tetap karena 

pelanggaran yang 

sama, pidananya 
dapat dilipatduakan. 

Definisi perjudian Pasal 1 Butir 22 : 

Maisir adalah perbuatan 
yang mengandung unsur 

taruhan dan/atau unsur 

untung-untungan yang 

dilakukan antara 2 (dua) 
pihak atau lebih, disertai 

kesepakatan bahwa pihak 

yang menang akan 
mendapat 

bayaran/keuntungan 

tertentu dari pihak yang 
kalah baik secara 

langsung atau tidak 

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. Di situ 

termasuk segala 

Tidak dijelaskan secara 

tegas. 

Tidak dijelaskan secara 

tegas. 
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langsung. pertaruhan tentang 

keputusan perlombaan 

atau permainanlain-
lainnya yang tidak 

diadakan antara 

mereka yang turut 

berlomba atau 
bermain, demikian 

juga segala pertaruhan 

lainnya. 

Subjek tindak pidana 

atau  pelaku 

perjudian 

Dari sepengamatan penulis 

yang dapat dikatakan 

sebagai pelaku adalah 

perorangan, badan usaha, 
maupun Instansi. 

Berdasarkan pasal 303 

bis. (1) maka yang 

dikatakan sebagai 

pelaku adalah setiap 
orang atau 

perorangan. 

Untuk subjek tindak 
pidana berupa Badan 

Hukum tidak diatur 

dalam KUHP, subjek 
Badan Hukum dalam 

KUHP  sudah 

diterima oleh para ahli 

dan Yurisprudensi.  

Dari penjelasan yang ada 

pada pasal 1 UU No. 19 

Tahun 2016 tentang 

Perubahan UU No. 11 
tahun 2008 tentang ITE. 

maka yang dikatakan 

dapat menjadi pelaku 
adalah perorangan 

maupun badan hukum. 

Mengingat bahwa 

Undang-Undang no. 7 

tahun 1974 tentang 

Penertiban Perjudian 
dibuat untuk merubah 

pasal-pasal tentang 

perjudian yang ada 
didalam KUHP maka 

penulis berkesimpulan 

bahwa yang dapat 
menjadi pelaku sama 

dengan yang ada pada 

KUHP selama tidak ada 

perubahan, yaitu 
perorangan dan Badan 

Hukum. 

Unsur-Unsur  Mengacu pada pasal 
303 KUHP tentang 

Tindak Pidana 

Perjudian terdapat 4 

unsur didalamnya, 
yaitu : 

Mengacu pada UU No. 11 
Tahun 2008 tentang ITE 

jo. UU No. 19 Tahun 

2016 tentang Perubahan 

UU No. 11 tahun 2008 
tentang ITE. pasal 27 ayat 

Mengingat bahwa 
Undang-Undang no. 7 

tahun 1974 tentang 

Penertiban Perjudian 

dibuat untuk merubah 
pasal-pasal tentang 
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1. Mengadakan atau 

memberi 

kesempatan 
melakukan main 

judi sebagai suatu 

pencaharian tanpa 

izin dari penguasa 
yang berwenang. 

2. Menjadikan turut 

serta atau turut 
campur dalam hal 

tersebut (perjudian). 

3. Mengadakan atau 
memberi 

kesempatan kepada 

khalayak umum di 

tempat terbuka 
(umum), walau 

tidak mencari suatu 

keuntungan. 
4. Menjadikan turut 

serta pada 

permainan judi 
sebagai pencaharian. 

(2) maka unsur yang ada 

adalah : 

Setiap Orang dengan 
sengaja dan tanpa hak 

mendistribusikan dan/atau 

mentransmisikan dan/atau 

membuat dapat 
diaksesnya Informasi 

Elektronik dan/atau 

Dokumen Elektronik 
yang memiliki muatan 

perjudian. 

perjudian yang ada 

didalam KUHP maka 

penulis berkesimpulan 
bahwa unsur-unsur yang 

ada mengikuti yang 

terkandung pada yang 

ada di KUHP. 

Objek atau korban 

perjudian 

Diri sendiri atau orang lain. Diri sendiri atau orang 

lain. 

Diri sendiri atau orang 

lain. 

Diri sendiri atau orang 

lain. 

Bentuk hukuman Penjara, Cambuk dan denda Penjara dan denda Penjara dan denda Penjara dan denda 

Pertanggungjawaban Orang atau badan hukum 
atau badan usaha atau 

setiap Instansi. 

Perorangan. Perorangan dan Badan 
Hukum. 

Perorangan. 

Kesengajaan (Opzet) Dalam sepengamatan 
penulis, pada pasal 18, 19, 

Pasal 303 ayat (1) : 
1. Dengan sengaja 

Pasal 27 ayat (2) : 
Setiap Orang dengan 

Mengingat bahwa 
Undang-Undang no. 7 
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20, dan 21 secara jelas 

tegas disetiap permulaan 

kalimat di pasalnya 
menggunakan kata “Setiap 

Orang yang dengan 

sengaja…”. Dengan ini 

penulis menyimpulkan 
terdapat adanya unsure 

kesengajaan (Opzet). 

menawarkan atau 

member kesempatan 

untuk permainan 
judi dan menjadikan 

sebagai pencarian, 

atau dengan sengaja 

turut serta dalam 
suatu perusahaan 

untuk itu; 

2. Dengan sengaja 
menawarkan atau 

member kesempatan 

kepada khalayak 
umum untuk 

permainan judi atau 

dengan sengaja turut 

serta dalam 
perusahaan untuk 

itu, dengan tidak 

perduli apakah 
menggunakan 

kesempatan adanya 

sesuatu syarat atau 
dipenuhinya tata 

cara; 

3. Menjadikan turut 

serta pada 
permainan judi 

sebagai pencarian. 

sengaja dan tanpa hak 

mendistribusikan dan/atau 

mentransmisikan dan/atau 
membuat dapat 

diaksesnya Informasi 

Elektronik dan/atau 

Dokumen Elektronik 
yang memiliki muatan 

perjudian. 

tahun 1974 tentang 

Penertiban Perjudian 

dibuat untuk merubah 
pasal-pasal tentang 

perjudian yang ada 

didalam KUHP maka 

penulis berkesimpulan 
bahwa kesengajaan 

(opzet)yang ada pada 

undang-undang ini 
mengikuti apa yang ada 

pada Pasal 303 ayat (1). 

Kealpaan (Schuld) Tidak mencakup Tidak mencakup Tidak mencakup Tidak mencakup 
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B. Sumbangsih Pengaturan Tindak Pidana Maisir di Propinsi Nanggroe Aceh 

Darussalam dalam Rangka Melakukan Pembaharuan Pengaturan Tindak 

Pidana Perjudian dalam Hukum Pidana Nasional (Sebagai Ius 

Constituendum). 

Mengenai sumbangsih pengaturan tindak pidana maisir untuk 

memperkaya kajian bagi pembaharuan hukum pidana nasional, untuk masalah 

formulasi tindak pidananya tidak terlalu menjadi masalah. Hal ini dikarenakan 

secara nasional, masyarakat dan pembentuk undang-undang telah bersepakat 

bahwa perjudian adalah hal yang seharusnya tidak diperbolehkan atau diijinkan 

dalam masyarakat. Hal yang penting dibahas adalah mengenai pidananya, karena 

dalam qanun Maisir, pidana yang dijatuhkan adalah pidana yang secara umum 

berbeda dengan pidana yang ada dalam KUHP atau peraturan perundang-

undangan lainnya, dimana pidana yang dijatuhkan adalah pidana badan (corporal 

punishment). 

Dengan demikian, maka pada sub-bagian ini, pembahasan akan 

difokuskan pada masalah pokok yang ketiga dari 3 (tiga) masalah pokok dalam 

hukum pidana yakni masalah pidana. 

Pada kesempatan yang sama dalam wawancara yang dilakukan oleh 

penulis kepada pakar hukum pidana Universitas Diponegoro R.B. Sularto. Beliau 

menanggapi tentang bagaimana ide pembaruan pengaturan tindak pidana 

perjudian dalam hukum pidana nasional (sebagai ius constituendum), dalam hal 

ini selanjutnya akan dibahas lebih dalam dalam sub bab ini. 

Fenomena atau realita pengaturan perjudian yang terjadi di propinsi 

Nanggroe Aceh Darussalam itu sesungguhnya adalah sebagai akibat dari 
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diberikannya pemberlakuan otonomi khusus oleh pemerintah. Berdasarkan itu 

kemudian propinsi Nanggroe Aceh Darussalam mendapatkan keleluasaan untuk 

mengatur dan menyelenggarakan urusan rumah tangganya yang antara lain juga 

dapat mengeluarkan kebijakan hukum sendiri dalam hal ini qanun yang setingkat 

dengan peraturan daerah. 

Jika menginduk pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan didalamnya diatur bagaimana 

produk yang boleh mebuat  sanksi pidana itu hanya di dalam produk undang-

undang dan peraturan daerah. Peraturan daerah ini baik propinsi maupun 

kota/kabupaten, sehingga seperti di Nanggroe Aceh Darrusalam di dalam 

qanunnya yang setingkat dengan peraturan daerah jika mengacu pada perspektif 

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 boleh memuat penegasan norma dengan 

sanksi pidana. Kemudian daripada itu sanksi pidana yang ada disana dibuat 

secara khusus, yang artinya adalah dengan pidana badan (corporal punishment) 

antara lain dengan cambuk.  

Mengenai hal ini pakar hukum pidana Universitas Diponegoro R.B. 

Sularto menyatakan bahwa: 

“...Fenomena yang berkembang ke arah yang kita sebut sebagai “ekstrem” 

misalnya wacana untuk pembentukan hukum rajam. Pernah ada draft 

qanun tentang pembentukan hukum rajam hanya sampai sekarang belum 

terealisir. Jika menginduk Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 itu 

ditataran peraturan daerah yang diperbolehkan sanksi pidana hanya 

kurungan dan denda. Denda yang dimaksud maksimal 50 juta rupiah. 

Dengan adanya undang-undang yang memberikan kekhususan pada 

Nanggroe Aceh Darrusalam maka diizinka pula lembaga yang 
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mengeluarkan sanksi pidana secara khusus tersebut, maka munculah 

pidana badan (corporal punishment) yaitu cambuk...”77. 

 

Selanjutnya R.B. Sularto menyatakan bahwa : 

“...Bicara tentang pembaharuan jika mengacu apa yang tercermin pada 

Ranncangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(RUU KUHP), pemerintah dan DPR telah menyetujui buku I tersebut dan 

untuk buku II masih di dalam taraf pembahasan. Didalam buku I RUU 

KUHP yang telah disetujui tersebut terdapat jenis pidana yang berbeda 

dengan KUHP.  Misalnya disini terdapat penambahan pidana kerja sosial 

yang turut dimasukan dalam RUU. Pidana yang bersifat badan seperti 

pidana kurungan dan pidana mati masih dipertahankan keberadaannya. 

Dari situ tidak ada hukuman yang dikemas seperti cambuk dsb. Melihat 

dalam konteks yang seperti itu, maka apa yang terjadi di Nanggroe Aceh 

Darrusalam berbeda dengan apa yang ada didalam RUU KUHP...”78 

 

Dalam konteks pembaharuan hukum pidana, Undang-undang 

Perlindungan Anak dengan PERPU yang ditandatangani oleh presiden Joko 

Widodo yang memberi juga pidana badan (corporal punishment) kebiri. Ada 

perkembangan lain yang menyangkut pidana badan diluar Nanggroe Aceh 

Darrusalam meskipun pidana kebiri yang tercantum dalam perpu dari sisi hukum 

pelaksanaan pidananya belum selesai (clear). Banyak pro kontra termasuk dari 

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menolak menjadi eksekusi dari pidana kebiri itu. 

Mengenai hal tersebut R.B. Sularto mengemukakan bahwa:  

“... Perkembangan qanun di Nanggroe Aceh Darrusalam seperti itu 

dengan semangat pembaharuan antara lain yang ada pada RUU KUHP 

yang sudah disetujui tidak terlalu cocok (matching). Ketidak cocokan ini 

dalam arti bahwa dalam buku I RUU KUHP tentang pemidanaan 

termasuk pedoman pemidanaan bagi hakim misalnya faktor dari korban 

dan juga permaafan dari hakim, persoalannya adalah qanun tampaknya 

                                                             
77 Wawancara dengan RB. Sularto, pakar Hukum Pidana dari Universitas Diponegoro pada hari Rabu 

tanggal 18 Oktober 2016 Pukul. 13.00 WIB 
78 Wawancara dengan RB. Sularto, pakar Hukum Pidana dari Universitas Diponegoro pada hari Rabu  

tanggal 18 Oktober 2016 Pukul. 13.00 WIB 
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tidak mengakomodir semangat itu. Qanun bisa dilihat sangat menutup 

ruang bagi permaafan dari korban namun juga dalam aspek permaafan 

dari hakim. Katakanlah orang melakukan perzinahan atau melakukan 

perjudian, maka tidak pilihan lain selain dengan qanun itu diterapkanlah 

pidana badan (corporal punishment) cambuk itu. Ada dimensi jika dari 

korban masyarakat luas dan permaafan dari hakim itu yang ruang 

permaaafannya ditutup...”79 

  

Menurut beliau secara subjektif perkembangan seperti ini cukup 

mencemaskan. Timbul kekhawatiran dalam perspektif bingkai NKRI nantinya 

daerah-daerah lain yang merasa memiliki keistimewaan akan menuntut hal yang 

sama seperti yang ada di Nanggroe Aceh Darrusalam, misalnya propinsi Papua. 

Contoh lain seperti yang baru-baru ini terjadi di propinsi Banten, ada penolakan 

dari masyarakat kepada Kapolda yang diangkat karena Kapolda tersebut non-

muslim. Banyak pandangan yang berargumentasi ada karakteristik dari propinsi 

Banten yang bahkan ingin mengangkat nostalgia lama banten sebagai bagian dari 

wilayah kesultanan. Ini artinya pandangan-pandangan seperti ini bisa mengkikis 

perkembangan hukum termasuk pembaharuan hukum pidana itu didalam bingkai 

NKRI. Beliau berharap ada perkembangan lain sehingga hal-hal seperti ini dapat 

direduksi. Akan repot menurut beliau jika misalnya apabila katakanlah orang 

yang bukan masyarakat setempat berkunjung ke propinsi Nanggroe Aceh 

Darrusalam tidak memakai penutup badan atau memperlihatkan aurat, jika 

sampai perbuatan itu membuat orang tersebut dipidana. Seolah-olah 

keeksklusifan menjadi eksis disana. 

                                                             
79 Wawancara dengan RB. Sularto, pakar Hukum Pidana dari Universitas Diponegoro pada hari Rabu 

tanggal 18 Oktober 2016 Pukul. 13.00 WIB 
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Berbeda dengan apa yang sebelumnya disampaikan oleh R.B. Sularto, 

Moh. Khasan, pakar Jinayah atau Hukum Pidana Islam dari UIN Walisongo, 

Semarang merasa banyak hal atau nilai-nilai yang dapat diadopsi dari qanun 

maisir maupun dari apa yang ada didalam hukum Islam. Selanjutnya mengutip 

perkataan dari Moh. Khasan: 

“...Hukum pidana Islam adalah hukum yang diinisiasi oleh agama 

didasarkan pada ideologi, berdasarkan ketundukan pemeluk agama. Dasar 

ini di istilahkan tauhid, aqidah, syari’at, dan akhlak. Jadi apa yang ada 

dalam ketentuan hukum Islam harus diperspektifkan ideal...”.80 

 

Sebenarnya untuk pidana badan seperti cambuk di Malaysia dan 

Singapura menurut beliau untuk kejahatan yang spesifiknya dilakukan oleh anak, 

ancaman pidana ini cukup memberi efek jera untuk tidak melakukan kenakalan 

tersebut. Barangkali aspek-aspek positifnya dapat dipikirkan apakah posisi itu 

bisa memberi sumbangan ke pembaharuan hukum pidana kita dalam hal ini 

untuk persoalan perjudian secara nasional. 

Menjadi suatu perbedaan fundamental antara hukum Islam dan hukum 

positif, hukum Islam melihat bahwa selain merugikan pelaku dan korban, 

masyarakat juga turut dirugikan dari perbuatan perjudian (maisir). Seperti yang 

dikatakan Moh. Khasan: 

“...Dalam hukum pidana Islam yang dijadikan objek dasar penegakan 

hukum ada 3 yakni adanya korban, Pelaku dan Masyarakat. Dengan 

menghukum pelaku dengan setimpal maka akan menjaga hak-hak dari 

masyarakat untuk mendapatkan rasa aman...”81. 

 

                                                             
80 Hasil wawancara dengan Moh. Khasan, pakar fiqh jinayah dari UIN Walisongo Semarang pada  

Kamis, 26 Oktober 2016  Pukul. 14.00 WIB. 
81 Hasil wawancara dengan Moh. Khasan, pakar fiqh jinayah dari UIN Walisongo Semarang pada  

Kamis, 26 Oktober 2016  Pukul. 14.00 WIB. 
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Menurut pembimbing Penulis yakni Marcella E. Simandjuntak yang juga 

memberikan masukan tentang bagaimana gagasan pembaharuan hukum positif 

saat ini, beliau menyatakan bahwa: 

“...Secara umum masyarakat internasional memang tidak menghendaki 

atau telah menghapuskan pidana badan (corporal punishment) kecuali 

negara-negara yang tunduk pada hukum Islam. Namun dilihat dari segi 

kepraktisan bahwa: a) semua jenis pidana yang diberikan dalam KUHP 

adalah bentuk pidana berupa perampasan kemerdekaan dan denda; b) 

pidana perampasan kemerdekaan adalah jenis pidana yang juga mendapat 

kritik tajam dari para ahli hukum pidana; c) negara harus membayar 

sangat mahal ketika seseorang di pidana penjara, untuk biaya hidup dan 

operasional di penjara; d) pidana cambuk tidak membebani keuangan 

negara; e) ada efek jera berupa rasa malu, karena pidana dijalankan di 

depan umum; maka jenis pidana ini bisa diatur dalam RUU KUHP dalam 

bentuk khusus dan diberlakukan untuk daerah yang memiliki otonomi 

khusus seperti di NAD yang tunduk pada sebagian hukum Islam...”82 

 

Selanjutnya Marcella E. Simandjuntak menyatakan bahwa: 

 

Dalam RUU KUHP, ada jenis pidana lain seperti pidana kerja sosial yang 

berbeda dengan pidana yang ada saat ini. Oleh sebab itu, secara khusus 

dapar diselipkan pasal tentang jenis pidana cambuk, yang hanya bisa 

diterapkan kepada mereka yang beragama Islam dan tindak pidana yang 

dilakukan adalah tindak pidana yang ada padanannya dengan jinayah atau 

jarimah yang diatur dalam hukum Islam. Namun tentu saja hal ini harus 

dikembalikan pada rakyat dan pembentuk undang-undang, apakah mereka 

menghendaki hal ini diatur dalam peraturan yang sifatnya umum dan 

berlaku secara nasional...”83. 

 

Sudah bukan menjadi rahasia lagi bahwa hukum pidana dalam bingkai 

hukum positif saat ini dalam prakteknya cukup banyak menguras anggaran 

negara. Hal ini dikarenakan jenis hukuman atau pidana umumnya yang 

diformulasikan adalah jenis pidana yang mewajibkan untuk merampas 

                                                             
82 Hasil pemikiran dan masukan dari dosen pembimbing Marcella E. Simandjuntak dari Unika 

Soegijapranata pada Kamis, 30 Maret 2017 Pukul. 09.30 WIB 
83 Hasil masukan dari dosen pembimbing Marcella E. Simanjuntak dari Unika Soegijapranata pada 

Kamis, 30 Maret 2017 Pukul. 09.30 WIB 
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kemerdekaan dalam durasi tertentu. Memang perlu dipikirkan secara mendalam 

apakah kiranya jenis pidana badan berupa ‘cambuk’ cocok diterapkan secara 

nasional, karena masyarakat Indonesia bersifat sangat plural. Namun 

sebagaimana pendapat Marcella Elwina Simandjuntak di atas, maka  bisa saja 

jenis pidana ini diberlakukan secara khusus hanya kepada mereka yang beragama 

Islam dan hanya diberlakukan secara selektif dan limitatif di daerah tertentu yang 

penduduknya mayoritas beragama Islam. Selain itu, tentu saja, untuk tidak 

membiarkan adanya diskriminasi, maka hal ini perlu disetujui oleh seluruh 

komponen masyarakat Indonesia sehingga pembentuk undang-undangan tidak 

memiliki keraguan untuk memasukkan jenis pidana ini dalam RUU KUHP 

sebagai jenis pidana yang khusus dapat diberlakukan bagi mereka yang beragama 

Islam. 
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