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Dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia perjudian di kategorikan 

sebagai tindak pidana. Hukum yang melarang perjudian sangat jelas, tapi bisnis 

perjudian ilegal berkembang dengan pesat karena penegakan hukum yang 

setengah hati dalam pemberantasan perjudian. Provinsi Aceh merupakan satu-

satunya daerah di Indonesia yang melaksanakan peraturan berdasarkan syariat 

Islam, salah satunya tentang perjudian yang diatur secara khusus dalam Qanun 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jināyah. Rumusan permasalahan yang 

terdapat dalam skripsi ini adalah bagaimana sanksi dan efek jera dari hukuman 

bagi penyedia fasilitas perjudian dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 dan KUHP 

dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sanksi bagi penyedia fasilitas 

perjudian dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 dan KUHP. Dengan menggunakan 

metode penelitian pustaka (library reserch) penelitian ini dilakukan dengan 

analisis komparatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang 

dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Dari hasil 

penelitian tersebut ditemukan bahwa menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 

Tentang Hukum Jinayat bagi penyedia tempat/fasilitas bagi pelaku Jarīmah 

maysir adalah dihukum dengan uqūbāt ta’zīr cambuk yaitu sebanyak 45 kali di 

depan umum membuat si pelaku merasa malu dengan perbuatannya sehingga 

menimbulkan efek jera. Sedangkan KUHP menetapkan sanksi bagi pelaku yang 

menyediakan fasilitas perjudian dijerat “selama-lamanya sepuluh tahun atau 

denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah”. Hukum pidana islam 

sanksi bagi penyedia fasilitas maysir dalam pasal 20 Qanun Nomor 6 Tahun 

2014 Tentang Hukum Jinayat dan KUHP lebih berat hukuman Qanun daripada 

KUHP Dalam hukum pidana Islam sanksi perjudian termasuk dalam Jarīmah 

ta’zīr yakni setiap orang yang melakukan perbuatan maksiat yang tidak 

memiliki sanksi hād dan tidak ada kewajiban membayar kafarat harus dijatuhi 

hukuman ta’zīr. Prinsip penjatuhan  ta’zīr menjadi wewenang penuh ulil amri, 

baik bentuk maupun jenis hukumannya diserahkan kepada pemerintah.  
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TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

Transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada 

Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. 

1. Konsonan 

N

o 
Arab Latin Ket. No. Arab Latin Ket. 

 ا 1
Tidak 

dilambang

kan 

 ṭ ط 16 

t dengan 

titik di 

bawahnya 

 ẓ ظ b  17 ب 2

z dengan 

titik di 

bawahnya 

  ‘ ع t  18 ت 3

 ṡ ث 4
s dengan titik 

di atasnya 
  g غ 19

  f ف j  20 ج 5

 ḥ ح 6
h dengan titik 

di bawahnya 
  q ق 21

  k ك kh  22 خ 7



x 

 

  l ل d  23 د 8

 ż ذ 9
z dengan titik 

di atasnya 
  m م 24

  n ن r  25 ر 10

  w و z  26 ز 11

  h ه s  27 س 12

  ’ ء sy  28 ش 13

 ṣ ص 14
s dengan titik 

di bawahnya 
  y ي 29

 ḍ ض 15
d dengan titik 

di bawahnya 
    

 

2. Vokal 

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

a. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin 



xi 

 

 Fatḥah a َـ

 Kasrah i ِـ

 Dammah u ُـ

 

b.  Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 

Tanda dan Huruf Nama Gabungan Huruf 

يَـ   Fatḥah dan ya ai 

وِـ   Fatḥah dan wau au 

  

 Contoh: 

 haula: هول kaifa :كيف

 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
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Harkat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda 

/ي ا َـ   Fatḥah dan alif atau ya ᾱ 

ي ِـ  Kasrah dan ya ī 

و ُـ  Dammah dan wau ū 

Contoh: 

 ramā : رمى qāla : قال

 yaqūlu : يقول qīla: قيل

 

4. Ta Marbutah (ة) 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua. 

a. Ta marbutah (ة) hidup 

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah dan 

dammah, transliterasinya adalah t. 

b. Ta marbutah (ة) mati 

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya 

adalah h. 

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah ( ة) diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah 

maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h. 

Contoh: 
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وضة االطفالر    : rauḍah al-aṭfāl/rauḍatul aṭfāl 

 /al-Madīnah al-Munawwarah :  املدينة املنورة

al-Madīnatul Munawwarah 

 Ṭalḥah :  طلحة

 

Catatan 

Modifikasi 

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa 

transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya 

ditulis sesuai kaidah penerjemahan, contoh: Hamad Ibn Sulaiman. 

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti 

Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya. 

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia 

tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.  
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BAB SATU 

PENDAHULUAN 

1.1.      Latar Belakang Masalah. 

Dewasa ini maysir atau perjudian sudah dalam tahap yang mengkhawatirkan. 

Perkembangan perjudian semakin cepat dan bervariasi sejalan dengan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Meskipun tindak pidana perjudian merupakan perbuatan 

terlarang dan dapat dikenakan sanksi, namun kenyataanya tindak pidana ini sangat sulit 

diberantas. Hal ini berkaitan dengan mental masyarakat untuk mengejar materi dengan 

cara cepat dan mudah. Sampai saat ini, sebagian orang masih tidak bisa lepas dari 

permainan judi. Mereka masih menggemari perjudian sebagai permainan yang dipilih.
1
 

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengkategorikan 

perjudian sebagai tindak pidana. Meski cendrung bersifat kondisional aturan hukum 

yang melarang perjudian sudah sangat jelas, tapi bisnis perjudian ilegal di tanah air 

berkembang dengan pesatnya karena penegakan hukum yang setengah hati dalam 

pemberantasan perjudian. Islam menaruh perhatian besar dalam memberantas 

perjudian, karena mudharat atau akibat buruk yang ditimbulkan dari perjudian lebih 

besar dibandingkan manfaatnya maka Islam mengharamkan segala macam bentuk 

perjudian.
2
 

Perjudian merupakan salah satu jenis tindak pidana yang bertentangan dengan 

berbagai nilai dan norma yang diakui dan hidup di dalam masyarakat, baik norma adat, 

norma sosial budaya, norma hukum mapun norma agama. Oleh karena itu berbagai 

norma di atas menetapkan berbagai sanksi, sebagai ganjaran terhadap pelaku tindak 

pidana perjudian.  

Menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP, perjudian adalah tiap-tiap permainan, di 

mana kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung pada peruntungan 

belaka,  juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Dalam pengertian 

permainan judi termasuk juga segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau 

                                                             
1 Umi Sarah Dhiba, Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Yang Terlibat Kasus Perjudian, Skripsi S1 Fakultas 

Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2012, hlm. 1. 
2 Masyfuk Zuhdi, Pengantar Hukum Syariah,(Jakarta, Haji Masagung, 1987), hlm. 15 
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permainan lainnya yang  tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau 

bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya. Perjudian dalam perspektif hukum, 

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

dengan itu, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban 

Perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. 

Provinsi Aceh merupakan satu-satunya daerah di Indonesia yang melaksanakan 

peraturan berdasarkan syariat Islam, salah satunya tentang perjudian yang diatur secara 

khusus dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jināyah. Pada Pasal 18 

Qanun tersebut disebutkan bahwa:  

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarīmah maysir dengan nilai 

taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam 

dengan ’uqūbāt ta’zīr 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. 

 

Dan  pada pasal 20 disebutkan: 

Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, 

atau membiayai jarīmah maysir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 

19 diancam dengan ’uqūbāt ta’zīr 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. 

Islam memperbolehkan bermacam-macam hiburan dan permainan bagi orang 

muslim, namun ia mengharamkan setiap permainan yang dibarengi dengan judi. 

Seorang muslim tidak menjadikan permainan judi sebagai alat untuk menghibur diri 

dan mengisi waktu senggang, sebagaimana tidak diperbolehkan menjadikannya sebagai 

cara mencari uang, dengan alasan apapun.
3
 

Terkait dengan penyediaan fasilitas terhadap pelaku jarīmah maysir maka 

terlebih dahulu harus dilihat pengertian judi atau maysir, yaitu salah satu perbuatan 

pidana atau delik (jarīmah) yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 

                                                             
3 Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram, (Terj. Abu Sa’id al-Falahi dan Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, (Jakarta: 

Robbani Press, 2010), Cet. 9, hlm. 350-351 
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tentang Hukum Jināyah. Dalam Qanun tersebut ini, unsur utama maysir adalah taruhan, 

untung-untungan, dan kesepakatan yang kalah membayar yang menang. Ancaman 

hukuman untuk perbuatan ini beragam, jika taruhan atau keuntungan maksimalnya 

setara 2 gram emas murni ancaman hukumannya cambuk maksimal 12 kali atau denda 

maksimal 120 gram emas murni atau penjara maksimal 12 bulan. Semakin besar nilai 

taruhan, semakin tinggi pula ’uqūbāt ta’zīrnya (ancaman hukuman). Qanun no 6 tahun 

2014 tentang hukum  jināyah tersebut juga mengatur tindak pidana lain di luar 

perjudian dan minum-minuman keras, yaitu khalwat, ikhtilāṭ, zina, pelecehan  seksual, 

pemerkosaan, qadzaf, liwāṭ dan musāhaqah. 

Dalam perspektif hukum Islam, perjudian adalah haram sekalipun ada unsur 

kerelaan antara kedua belah pihak, hal ini disebabkan karena bahayanya lebih besar dari 

pada manfaatnya. Maka perjudian bagaimanapun jenisnya, hukumnya tetap haram.
4
 

Menurut Ibnu Kasir, manfaat judi adalah kemenangan yang dihasilkan oleh sebagian 

orang yang terlibat di dalamnya, maka hasilnya mereka gunakan untuk kebutuhan 

seharinya. Akan tetapi, manfaatnya lebih sedikit daripada mudaratnya.
5
 Memperoleh 

harta dengan cara batil seperti berbuat curang dan berjudi, adalah perbuatan yang harus 

dihindari umat Islam.6 Dalam Alquran Surat al-Baqarah ayat 219 Allah berfirman. 

ئ لُْون ك َ   يِِْسِ س ْ الْم  ْمِر و  ِن الْخ  ُ  َ  ع  ا َأْكب  ِاثُْمهُم  ن اِفُع ِللنَّا ِس و  م  ا ِاْْثٌ ك ِبْْيٌ و  م  اقُْل ِفْْيِ   َ   ِمْن ن ْعِههِم 

Artinya:  "Mereka bertanya kepadamu  tentang khamar dan judi. Katakanlah: pada   

keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi    manusia, 

 tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya."  

Seorang penjudi selamanya sibuk dengan permainannya sehingga lupa terhadap 

kewajibannya kepada Tuhannya, kewajibannya terhadap dirinya, kewajibannya kepada 

keluarganya, dan kewajibannya kepada bangsanya.
8
 Dilihat dari bahayanya, maka 

perjudian merupakan salah satu tindakan kriminal yang membawa dampak negatif, 

yaitu: 

                                                             
4Hamzah Ya'qub, Kode Etik Dagang Menurut Islam, (Bandung: Diponegoro, 1984), hlm. 143 
5 Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, Tafsir Ibnu Katsir, (Terj. M. Abdul 

Ghofar), Jilid 1, (Bandung: Pustaka Imam Syafi’i, 2006), hlm. 423-424 
6 Zainudin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 67 
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1. Merusak ekonomi keluarga. 

2. Mengganggu keamanan masyarakat. 

3. Melumpuhkan semangat berkreasi. 

4. Menghabiskan waktu, dan lain-lain.
7
 

Selanjutnya, dalam tatanan hukum Syariat Islam di Aceh, secara yuridis 

pengaturan syari’at Islam di Aceh didasarkan pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 

1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Kedua undang-

undang ini menjadi dasar kuat bagi Aceh untuk menjalankan syari’at Islam. Hal ini 

menandakan syari’at Islam adalah bagian dari kebijakan negara yang diberlakukan di 

Aceh. Oleh karena itu  dalam konteks pelaksanaannya pun tidak terlepas dari tanggung 

jawab negara.
8
 

Sebagai contoh, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Langsa meminta 

kepada Dinas Syariat Islam setempat untuk menindak oknum Pegawai Negeri Sipil 

(PNS) Aceh Timur, karena disinyalir sebagai salah satu pemilik Warung Internet 

(Warnet) yang memfasilitasi atau menyediakan judi online atau sobet di Kota Langsa. 

Pasalnya, pemain judi telah ditangkap dan diberikan hukuman cambuk beberapa hari 

yang lalu. Tapi, sampai saat ini pemiliknya belum diambil tindakan apapun.
9
 

Sedangkan dalam hukum positif, perjudian merupakan salah satu tindak pidana 

(delict) yang meresahkan masyarakat. Pasal 1  Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 

Tentang Penertiban Perjudian menyatakan, “semua tindak pidana perjudian sebagai 

kejahatan”.  

Untuk pencegahan atau pemberantasan perjudian diperlukan aturan guna 

menciptakan ketertiban umum, sehingga masyarakat tidak terganggu, dan terjaganya 

norma dan kaidah di dalam masyarakat.
10

 Jadi, hukuman bagi penyedia fasilitas dan 

pelaku jarīmah maysir, keduanya dikenakan sanksi, baik secara KUHP maupun Qanun 

                                                             
7 Ibid hlm 93. 
8Syahrizal, dkk, Konstruksi Implementasi Syariat di Nanggroe Aceh Darussalam dalam Dimensi Pemikiran 

Hukum Dalam Implementasi Syariat Islam di Aceh, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh 

Darussalam, 2007), hlm. 12. 
9Dedek, HMI Langsa Minta Oknum PNS Pemilik Judi Online Ditangkap. Diakses di internet pada tanggal 13 

November 2017 dari situs:https://www.goaceh.co/ 

 
10 Mohd Fauzi, Formalisasi Syariat Islam Di Indonesia, (Semarang: Walisongo Press, 2008), hlm. 59 
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Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jināyah. Namun ada perbedaan antara keduanya, 

yaitu dari bentuk dan jumlah sanksi yang diterima pelaku. Dalam KUHP pasal 303 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang  nomor 7 tahun 1974 tentang 

Penertiban Perjudian pada pasal 2 dijelaskan bahwa pelaku jarīmah maysir/perjudian 

dan penyedia fasilitasnya dihukum penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun atau 

dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta 

rupiah), sebagaimana bunyi pasal 303 ayat 1, 2 dan 3 KUHP berikut ini: 

Ayat (1):  Diancam dengan pidana paling lama dua tahun delapan bulan atau denda 

paling banyak enam ribu rupiah barangsiapa tanpa mendapat izin: 

(berdasarkan  Undang-undang No. 7 tahun 1974, jumlah pidana penjara 

telah diubah menjadi sepuluh tahun dan  denda menjadi dua puluh lima 

juta rupiah).   

ke-1. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk 

permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja 

turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;    

ke-2. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada 

khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta 

dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk 

menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu 

tata cara; 

ke-3.  menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian. 

Ayat (2):   Kalau yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan 

pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian 

itu. 

Ayat (3):   Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap pemainan, di mana pada 

umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan 

belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ 

termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan 

lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlo mba atau 

bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.  
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Sedangkan dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 pasal 18 dan 20 disebutkan 

bahwa pelaku  jarīmah maysir dikenakan ’uqūbāt ta’zīr 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, dan hukuman bagi penyedia fasilitasnya 

adalah diancam dengan ’uqūbāt ta’zīr cambuk paling banyak 45 kali dan/atau denda 

paling banyak 450 gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 bulan. 

Sebagaimana bunyinya telah penulis sebutkan pada bagian terdahulu.  

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut bagaimana 

hukuman bagi penyedia fasilitas jarīmah maysir menurut KUHP dan Qanun Jināyah 

dengan mencari sisi persamaan dan perbedaan keduanya serta titik temu dan 

implementasinya dalam penegakan hukum di Indonesia khususnya di Aceh agar dapat 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, sehingga penulis membuat sebuah penelitian 

khusus dengan menyusunnya menjadi sebuah skripsi yang penulis beri judul 

“Hukuman Bagi Penyedia Fasilitas Jarīmah Maysir Perspektif KUHP Dan Qanun 

Jināyah”. 

1.2.      Rumusan Masalah. 

Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi rumusan masalah adalah: 

1. Bagaimana sanksi bagi penyedia fasilitas perjudian (maysir) dalam Qanun 

Nomor 6 Tahun 2014 dan KUHP?  

2. Bagaimana efek jera dari hukuman bagi penyedia fasilitas perjudian dalam 

Qanun Nomor 6 Tahun 2014 dan KUHP? 

3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sanksi bagi penyedia fasilitas 

perjudian dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 dan KUHP? 

1.3.      Tujuan Penelitian. 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka 

yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui sanksi bagi penyedia fasilitas perjudian (maysir) dalam 

Qanun Nomor 6 Tahun 2014 dan menurut KUHP. 

2. Untuk mengetahui efek jera yang dirasakan dari ukuman bagi penyedia 

fasilitas perjudian dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 dan KUHP. 
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3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap sanksi bagi penyedia 

fasilitas perjudian dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 dan KUHP. 

1.3.      Penjelasan Istilah. 

Dalam poin penjelasan istilah, penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang 

terdapat dalam penelitian ini, dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahan pemahaman 

dalam penentuan makna. Adapun istilah-istilah yang perlu diberikan penjelasan adalah: 

1. Hukuman  

2. Penyedia fasilitas 

3. Jarīmah maysir 

Ad. 1. Hukuman 

Hukuman menurut bahasa berasal dari kata hukum, yang menurut Van 

Apeldoorn artinya adalah peraturan-peraturan terhadap tingkah laku manusia 

yang terdiri atas suruhan dan larangan.
11

 Sementara menurut Abu al-Husain 

Ahmad bin faris kata hukum berasal dari kata حكم yang mengandung makna 

mencegah atau menolak, yaitu mencegah ketidakadilan serta mencegah segala 

bentu kemafsadatan dan kezaliman.
12

 Sedangkan kata hukuman menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah siksa dan sebagainya yang 

dikenakan kepada orang yang melanggar undang-undang dan segala aturan 

hukum lainnya.
13

 Jadi hukuman dapat diartikan sebagai suatu siksaan atau 

tanggungan yang dibebankan kepada seseorang yang melanggar aturan-aturan 

atau kaedah-kaedah hukum itu sendiri.
14

 

Ad. 2. Penyedia fasilitas 

  Istilah penyedia fasilitas terdiri dari dua kata, yaitu penyedia dan 

fasilitas. Kata penyedia menurut bahasa berasal dari kata “sedia” yang memiliki 

arti menyediakan, meyiapkan, dan mengadakan, sehingga penyedia dapat 

diartikan sebagai nama dari seseorang, tempat atau benda, dan segala yang 

                                                             
11 Van Apeldoorn (Terjemah bahasa Indonesia oleh Oetarid Sadino),  Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: 

Pradnya Paramita), 1993, hlm 18. 
12 Zainuddin Ali, Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia), (Jakarta: Sinar Grafika), 2010, 

hlm 1 
13 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 

2011), hlm 531. 
14 Zainuddin Ali, Hukum Islam, hlm 18. 
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dibendakan. Sementara fasilitas menurut bahasa adalah segala sesuatu yang 

dapat melancarkan tugas.
15

 Jadi yang dimaksud dengan penyedia fasilitas 

adalah orang atau suatu badan yang memberikan layanan secara sukarela 

kepada pihak lain dengan tujuan hanya sekedar membantu atau adanya 

permintaan kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Atau dengan 

kata lain, penyedia fasilitas ialah orang yang menyediakan segala apa yang 

dibutuhkan oleh orang lain.
16

 

Ad. 3. Jarīmah maysir 

Jarīmah maysir adalah istilah fiqh jināyat dari Bahasa Arab terdiri dari 

dua kata yaitu jarīmah dan maysir. Menurut bahasa,  jarīmah berasal dari kata 

 artinya “berusaha dan bekerja.” Hanya saja َكَسَب َوقََطَع  yang sinonimnya (َجَرَم )

pengertian usaha di sini khusus untuk usaha yang tidak  baik atau usaha yang 

dibenci oleh manusia.
17

 Menurut Zainuddin Ali, yang dimaksud dengan 

Jarīmah ialah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok, 

sengaja atau tidak sengaja yang dilarang oleh syarak dan ditentukan 

hukumannya oleh Allah SWT.
18

 Sementara kata maysir berarti suatu 

pertaruhan, baik dengan uang maupun dengan benda. Jadi jarīmah maysir dapat 

diartikan sebagai 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.
19

 

1.5.      Kajian Pustaka. 

Terkait dengan pembahasan yang akan penulis bahas dalam skripsi  ini sudah 

pernah dilakukan penelitian sebelumnya dengan metode dan teknik serta perbandingan 

pendapat yang berbeda-beda. Di antara penelitian yang menyinggung permasalahan 

Jarīmah maysir tersebut yang sudah pernah dilakukan adalah: 

                                                             
15 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 

2011), hlm 405. 
16 Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm. 245 
17 Muhammad Abu Zahrah,  al-Jarīmah wa al ’Uqūbah Fī  al-Fiqh al- Islāmī, (Kairo: Maktabah al-Angelo 

al-Mishriyah), 1996, hlm 22 
18 Zainuddin Ali, Hukum Islam, hlm 106. 
19 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah. 
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1. Skripsi yang ditulis oleh Uswatun Khasanah, mahasiswa Program Studi 

(Prodi) Hukum Pidana Islam (HPI) Fakultas Syari’ah dan Hukum 

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul, “Tinjauan 

Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Perjudian Dalam Qanun Provinsi 

Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maysir’. 

Dalam skripsinya, Uswatun menjelaskan ketentuan sanksi dalam Qanun 

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Maysir, adalah diancam dengan hukuman cambuk di depan umum 

maksimal khusus 12 kali dan minimal khusus 6 kali cambuk. Hukuman 

cambuk dilakukan di tempat yang dapat disaksikan orang banyak dengan 

dihadiri Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan dokter yang telah ditunjuk. 

Pencambukan dilakukan dengan rotan yang berdiameter satu sentimeter, 

panjang satu meter. Pencambukan dilakukan pada bagian tubuh kecuali 

kepala, wajah, leher, dada, dan kemaluan. Kadar cambukan tidak sampai 

melukai. Lainnya, menurut Hukum Pidana Islam (HPI) ketentuan sanksi 

tersebut sudah sesuai, karena dalam Hukum Pidana Islam (HPI) sanksi 

perjudian termasuk dalam Jarīmah ta’zīr yakni setiap orang yang 

melakukan perbuatan maksiat yang tidak memiliki sanksi had dan tidak ada 

kewajiban membayar kafarat harus di ta’zīr. Prinsip penjatuhan ta’zīr 

menjadi wewenang penuh ulil amri, baik bentuk maupun jenis hukumannya 

diserahkan kepada pemerintah.  

 

2. Skripsi yang ditulis oleh Nikita Riskila, mahasiswa Fakultas Hukum 

Universitas Lampung Bandar Lampung dengan judul, “Studi Komparatif 

Tindak Pidana Perjudian Ditinjau Dari Syari’at Islam Dan Hukum Pidana 

Positif Indonesia” tahun 2017. Dalam skripsinya, Nikita menjelaskan, 

pengaturan tindak pidana perjudian ditinjau dari syari’at Islam yaitu Alquran 

dan hadis, dalam Qanun Provinsi NAD Nomor 13 Tahun 2009 tentang 

Maysir merupakan kegiatan dan/atau perbuatan yang bersifat taruhan antara 

dua pihak atau lebih dimana pihak yang menang mendapatkan bayaran dan 

hukumnya haram. Sementara itu pengaturan tindak pidana perjudian ditinjau 
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dari Hukum Pidana Positif Indonesia terdapat dalam Pasal 303 ayat (3) 

KUHP sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 

tentang Penertiban Perjudian, yang menyatakan bahwa semua tindak Pidana 

Perjudian sebagai kejahatan. Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak 

pidana perjudian ditinjau dari syari’at Islam diterapkan dengan ’uqūbāt  

(hukuman) terhadap pelakunya yang berupa ’uqūbāt  cambuk di depan 

umum paling banyak 12 (dua belas) kali dan paling sedikit 6 (enam) kali dan 

’uqūbāt denda paling banyak Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), 

paling sedikit Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagai penerimaan 

daerah. Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian ditinjau 

dari hukum pidana positif Indonesia diatur dalam Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 

1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yaitu 

pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau dengan pidana denda 

setinggi-tingginya sepuluh juta rupiah.
20

 

Demikianlah kesimpulan dari skripsi di atas yang dapat penulis uraikan. 

Adapun perbedaannya dengan judul yang penulis bahas adalah terletak pada konsep 

yang diperbandingkan serta sumber hukum yang menjadi objek perbandingan dalam 

skripsi tersebut yang jelas berbeda dengan skripsi yang akan penulis bahas, di mana 

ketiga karya ilmiah yang penulis sebutkan di atas mengupas secara khusus tentang 

pelaku perjudian. Hal ini tentu saja berbeda dengan penelitian yang akan penulis 

lakukan yaitu tentang penyedia fasilitas bagi pelaku perjudian, penelitian yang akan 

penulis lakukan adalah benar-benar suatu yang baru dan objek penelitiannya berbeda 

dengan penelitian-penelitian yang telah penulis sebutkan di atas. 

1.6.   Metode Penelitian. 

Setiap penelitian memerlukan metode dan teknik pengumpulan data tertentu 

sesuai dengan masalah yang diteliti. Penelitian adalah sarana yang digunakan oleh 

manusia untuk memperkuat, membina, dan mengembangkan ilmu pengetahuan demi 

kepentingan masyarakat. Untuk melanjutkan penelitian ini, maka penulis ingin 

menggunakan metode komparatif atau perbandingan, di sini penulis akan mencari sisi-

                                                             
 20

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian, pasal 1, Hal 1. 



11 

 

sisi persamaan dan perbedaan serta kelebihan dan kekurangan dari masing-masing 

sumber hukum tersebut.
21

 

1.6.1. Jenis penelitian 

 Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian 

hukum normatif atau disebut juga penelitian kepustakaan. Sumber data yang digunakan 

adalah sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan 

tersier, serta penulis akan meneliti buku-buku atau kitab-kitab dan karya-karya ilmiah 

yang berhubungan dengan pembahasan yang akan dibahas.   

1.6.2. Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi 

kepustakaan (library research). Artinya pengumpulan data diperoleh dengan merujuk 

pada karya-karya yang mendukung yang memiliki relevansi dengan pembahasan skripsi 

ini. 

Dalam penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan ini sumber data 

yang digunakan adalah sumber data sekunder dimana  bahan hukumnya terdiri dari 

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun dalam 

penelitian ini penulis menggunakan dua bahan hukum, yaitu: 

1. Bahan hukum primer 

Bahan hukum primer merupakan sumber utama dalam penelitian ini yaitu 

Alquran dan hadis, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Qanun 

No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jināyah. 

2. Bahan hukum sekunder 

Sedangkan data sekundernya adalah semua buku, kitab, atau artikel yang 

berbicara mengenai hukuman bagi pelaku dan penyedia fasilitas perjudian yang 

merupakan hasil interpretasi orang lain, serta buku-buku lain yang terkait 

dengan objek penelitian ini, yang sekiranya dapat digunakan untuk membantu 

menganalisis persoalan-persoalan pemikiran keduanya terkait masalah 

perjudian tersebut. 

1.6.3. Teknik analisa data. 

                                                             
21Soejono Soekanto Abdurrahman, Metodologi Penelitian, ( Jakarta: Renaka Cipta, 1999),  hlm. 24. 
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Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

komparatif, yakni mendeskripsikan dan membandingkan makna hukuman bagi 

penyedia fasilitas perjudian yang terkandung dalam penjelasan ayat per ayat dalam 

Pasal 303 KUHP dan kandungan Pasal 18 serta 20 Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang 

Hukum Jināyah  serta mencari perbedaan dan titik temu antara keduanya sehingga 

dapat diimplementasikan secara sempurna.  

1.6.4. Teknik penulisan laporan 

Mengenai teknik penulisan laporan yang digunakan dalam penelitian ini penulis 

berpedoman kepada panduan penulisan skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum 

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh, Tahun 2018. Sedangkan 

terjemahan ayat-ayat Alquran dikutip dari Alquran dan Terjemahnya yang diterbitkan 

oleh Departemen Agama Republik Indonesia Tahun 2004. 

1.7. Sistematika Pembahasan 

Skripsi ini penulis bagi kepada empat bab. Sebagaimana lazimnya sebuah 

penelitian, kajian ini diawali dengan pendahuluan yang meliputi latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode 

penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab dua merupakan uraian tentang perjudian dalam pandangan hukum islam, 

terdiri dari dasar hukum larangan perjudian, unsur-unsur tindak pidana perjudian, 

sanksi tindak pidana perjudian dan penanggulangan tindak pidana perjudian.  

Bab tiga membahas tentang hukuman bagi penyedia fasilitas Jarīmah maysir 

menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 dan KUHP yang dibagi kepada empat sub bab, 

yaitu latar belakang adanya Qanun Nomor 6 Tahun 2014, penerapan Qanun Nomor 6 

Tahun 2014, sanksi bagi penyedia fasilitas perjudian dalam Qanun Nomor 6 Tahun 

2014 dan KUHP dan efek jera bagi penyedia fasilitas perjudian dalam Qanun Nomor 6 

Tahun 2014 dan KUHP. 

Bab empat merupakan bab penutup. Dalam bab terakhir ini dikemukakan 

beberapa kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang merupakan jawaban terhadap 

pertanyaan penelitian yang diajukan dalam rumusan masalah. Dalam bab ini juga 

diajukan beberapa saran rekomendasi kepada pihak-pihak terkait 

dengan persoalan yang dibahas dalam skripsi ini.
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BAB DUA 

PERJUDIAN DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM 

2.1.   Pengertian  Perjudian   

 Dalam Alquran, kata maysir yang berarti perjudian disebutkan sebanyak tiga 

kali, yaitu dalam surat al-Baqarah ayat 219 dan surat al-Mā'idah ayat 90 dan ayat 91. 

Ketiga ayat ini menyebutkan beberapa kebiasaan buruk yang berkembang pada masa 

jahiliyah, yaitu khamar,  al-maysir,  al-anṣāb  (berkorban untuk berhala), dan al-

azlām (mengundi nasi b dengan menggunakan panah).Maysir dalah permainan yang  m

emperebutkan  uang. 

Sebelum membicarakan lebih jauh tentang perjudian terlebih dahulu perlu 

dipahami pengertian perjudian itu sendiri. Untuk itu di bawah ini penulis mengutip 

pengertian perjudian dari beberapa tokoh sebagai berikut. Pengertian perjudian menurut 

Dali Mutiara, dalam tafsiran KUHP yang dikutip oleh  Kartini Kartono dalam bukunya 

Patologi Sosial menyatakan “Permainan judi ini harus diartikan dengan arti yang luas, 

juga termasuk segala pertaruhan tentang kalah menangnya suatu pacuan kuda atau lain-

lain, pertandingan, atau segala pertaruhan dalam perlombaan-perlombaan itu, misalnya 

totalisator dan lain sebagainya.
22

 

Sedangkan menurut R.M. Suharto, perjudian adalah tiap-tiap permainan yang 

pengharapan untuk menang bergantung pada hal yang kebetulan, nasib atau 

peruntungan yang tidak dapat direncanakan serta diperhitungkan.
23

 Dalam Bahasa Arab 

judi juga bernama “qimār”. Arti qimār menurut Aunur Rahim Faqih adalah  permainan 

yang taruhannya boleh uang dan boleh barang-barang dan yang menang menerima dari 

yang kalah.
24

 Adapun dalam Islam, judi itu dinamai maysir, yakni tiap sesuatu yang ada

 di dalamnya pertaruhan, maka itu  adalah  judi.
25

  

                                                             
22 Ibid, hlm.52. 
23

 R.M. Suharto, Hukum Pidana Materiil, (Jakarta : Sinar Grafika, 1993), hlm. 52. 
24 Aunur Rahim Faqih, Memahami Beberapa Aspek Ajaran Islam, (Bandung:  Mizan, 1992), hlm.17. 
25 Sirajuddin Abbas, 40 Masalah Agama (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2006), hlm.55 
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Menurut Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), 

yang dimaksud dengan perjudian ialah tiap-tiap permainan yang kemungkinan akan 

menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja, juga kalau 

kemungkinan bertambah besar, karena pemain lebih pandai atau lebih cakap. 

Permainan judi mengandung juga segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau 

permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu, 

demikian juga segala pertaruhan lainnya. 

Dalam Qanun Jināyah. pengertian maysir 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  lan

gsung.
26

 

 Jadi berdasarkan pengertian di atas disimpulkan bahwa perjudian merupakan 

suatu perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan untung-untungan di mana pihak 

yang kalah harus membayar kepada pihak yang menang dan ini jelas-jelas sangat 

merugikan dan harta yang didapat bukan karena bersusah payah, jadi perjudian adalah 

perbuatan yang dilarang serta haram hukumnya, karena dengan berjudi, berkorban 

untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji, dan 

pekerjaan syaitan. Judi merupakan bujukan syaitan untuk tidak menaati perintah-

perintah Allah, karena itu sifatnya jahat dan merusak. Oleh karena itu perjudian 

ditetapkan sebagai salah satu tindak pidana dalam Hukum Pidana Islam dan juga dalam 

KUHP. Dalam Qanun nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat pelaku perjudian 

dikenai hukuman ta’zīr . 

Ta’zīr menurut bahasa adalah menghukum, adapun menurut syara', ta’zīr 

adalah menghukum atau mengambil tindakan atas perbuatan dosa yang di dalamnya 

tidak terdapat ketentuan sanksi ḫad dan pembayaran kafarat. Dengan demikian setiap 

orang yang melakukan perbuatan maksiat yang tidak memiliki sanksi ḫad dan tidak ada 

kewajiban membayar kafarat harus dita’zīr, baik perbuatan maksiat itu berupa 

pelanggaran atas hak Allah atau hak manusia. Baik perbuatan itu merupakan bagian 

dari perbuatan pendahuluan yang akan memicu adanya sanksi ḫad, seperti berhubungan 

                                                             
26 Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat 
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intim dengan perempuan selain di farji, mencuri harta yang di dalamnya tidak ada 

ketentuan sanksi potong tangan, yaitu harta yang kurang dari satu nisab, atau mencuri 

harta dari tempat penyimpanan yang tidak terlindungi, pencemaran nama baik dengan 

sesuatu yang bukan disebut qazaf, ataupun sesuatu yang bukan bagian dari perbuatan 

yang terkena sanksi ḫad, seperti tindakan penipuan, kesaksian palsu dan pemukulan 

tanpa alasan yang dapat dibenarkan.
27

 

2.2.  Unsur-Unsur  Tindak  Pidana  Perjudian 

 Judi diharamkan oleh Islam beradasarkan dalil yang qaṭ’ī, judi dalam Alquran 

dinyatakan sebagai sesuatu yang mengandung rijs yang berarti busuk, kotor, dan 

termasuk perbuatan setan, ia juga sangat berdampak negatif pada semua aspek 

kehidupan. Mulai dari aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, moral, sampai budaya. 

Bahkan, pada gilirannya akan merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Sebab setiap perbuatan  yang melawan perintah Allah SWT pasti  akan  mendatangkan  

celaka. 

 Ada tiga unsur yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikatakan 

perjudian, ketiga unsur tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 303 KUHP, yaitu 

setiap permainan yang kemungkinan untuk mendapatkan keuntungannya adalah 

bergantung pada peruntungan atau kemahiran pemain dan melibatkan pertaruhan di 

dalamnya, maka perbuatan tersebut adalah judi. Berikut penulis uraikan lebih lanjut 

maksud dari permainan, untung-untungan, dan taruhan. 

1. Permainan/perlomban  

Permainan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau 

perlombaan. Perbuatan ini dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau 

kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati. Jadi pada 

dasarnya bersifat rekreatif, namun disini para pelaku tidak harus terlibat dalam 

permainan, karena boleh jadi mereka adalah penonton atau orang yang ikut 

bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan. 

 

                                                             
27 Wahbah Zuhaili, Fiqh, hlm 359... 
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2. Untung-untungan  

Untuk memenangkan perlombaan atau permainan, lebih banyak 

digantungkan pada unsur spekulatif/kebetulan atau untung-untungan, atau 

faktor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran 

pemain yang sudah sangat terbiasa atau terlatih. 

3. Adanya taruhan  

Dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh 

para pihak pemain atau bandar, baik dalam bentuk uang ataupun harta benda 

lainnya, bahkan istri pun dijadikan taruhan. Akibat adanya taruhan tersebut, 

maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. 

Unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan apakah 

sebuah perbuatan dapat disebut perjudian atau bukan.
28

 

Dalam Hukum Pidana Islam, jumhur ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i 

dan Hambali berpendapat bahwa unsur penting dari maysir adalah taruhan. Dalam 

pandangan mereka adanya taruhan ini merupakan ‘illah29
 (sebab) bagi haramnya 

maysir. Oleh sebab itu setiap permainan yang mengandung unsur taruhan, seperti 

permainan dadu,  pacuan kuda (jika mengandung unsur maysir) dan lotre, adalah 

maysir dan hukum melakukannya adalah  haram.
30

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa segala bentuk permaianan yang mengandung 

unsur perlombaan, untung-untungan, dan pertaruhan adalah judi dan perjudian 

diharamkan baik dalam Hukum Pidana Islam maupun dalam KUHP. 

 Menurut Masjfuk Zuhdi, pada masa jahiliyah dikenal tiga bentuk maysir, yaitu: 

1. Al-Mukhātharah  

Al-Mukhātharah adalah perjudian dilakukan antara dua orang laki-laki atau 

lebih yang menempatkan harta dan isteri mereka masing-masing sebagai taruhan dalam 

                                                             
28  Moeljatno, Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hal. 41 
29 ‘Illah ialah suatu sifat yang ada pada asal yang sifat itu menjadi dasar untuk menetapkan hukum asal serta 

untuk mengetahui hukum pada fara’ (al-far’) yang belum ditetapkan hukumnya, seperti menghabiskan harta anak yatim 

merupakan suatu sifat yang terdapat pada perbuatan memakan harta anak yatim yang menjadi ‘illah sebagai dasar untuk 

menetapkan haramnya hukum menjual harta anak yatim. (lihat Alyasa Abubakar, “Teori ‘Illat dan Penalaran Ta’lili”, 

dalam Tjun Surjaman (edit), Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 

1991), hlm. 179). 

30 Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram dalam Islam, (Surabaya: PT. Bina Ilmu), 1998, hal  411. 
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suatu permainan. Orang yang berhasil memenangkan permainan itu berhak mengambil 

harta dan isteri dari pihak yang kalah. Harta dan isteri yang sudah menjadi milik 

pemenang itu dapat diperlakukannya sekehendak hati. Jika dia menyukai kecantikan 

perempuan itu, dia akan mengawininya, namun jika ia tidak menyukainya, perempuan 

itu dijadikannya sebagai budak atau gundik.
31

 

2. Al-Tajzī`ah  

Al-Tajzī`ah adalah perjudian yang dilakukan 10 orang laki-laki dengan 

menggunakan kartu yang terbuat dari potongan-potongan kayu (karena pada waktu itu 

belum ada kertas). Kartu yang disebut al-azlām itu berjumlah 10 buah, yaitu al-fāz 

berisi satu bagian, al-taw’am berisi dua bagian, al-raqīb tiga bagian, al-ḥalis empat 

bagian, al-nafis lima bagian, al-musbil enam bagian, dan al-mu’ālif tujuh bagian, yang 

merupakan bagian terbanyak. Sedang kartu al-sāfih, al-mānih dan al-wagd merupakan 

kartu kosong. Jadi jumlah keseluruhan dari 10 nama kartu itu adalah 28 buah. 

Kemudian seekor unta dipotong menjadi 28 bagian, sesuai dengan jumlah isi kartu 

tersebut. selanjutnya kartu dengan nama-nama sebanyak 10 buah itu dimasukkan ke 

dalam sebuah karung dan diserahkan kepada seseorang yang  dapat dipercaya. Kartu itu 

kemudian dikocok dan dikeluarkan satu per satu hingga habis. Setiap peserta 

mengambil bagian dari daging unta itu sesuai dengan isi atau bagian yang tercantum 

dalam kartu yang diperolehnya. Mereka yang mendapatkan kartu kosong, yaitu tiga 

orang sesuai dengan jumlah kartu kosong, dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan 

merekalah yang harus membayar unta itu.  

Sedangkan mereka yang menang, sedikit pun tidak mengambil daging unta 

hasil kemenangan  itu, melainkan seluruhnya dibagi-bagikan kepada orang-orang 

miskin. Mereka yang menang saling membanggakan diri dan membawa-bawa serta 

melibatkan pula suku atau kabilah mereka masing-masing. Di samping itu, mereka juga 

mengejek dan menghina pihak yang kalah dengan menyebut-nyebut dan melibatkan 

pula kabilah mereka. Tindakan ini selalu berakhir dengan perselisihan, percekcokan, 

bahkan saling membunuh dan peperangan.
32

  

                                                             
31 Masjfuk Zuhdi, Masa’il Fiqhiyah (Kapita Selekta Hukum Islam), (Jakarta: PT Gunung Agung, 1996), Cet. 

Ke-9, hlm 146. 
32 Abdul Aiz Dahlan, dkk, Ensiklopedia Hukum Islam,  (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), jilid ke-3, 

hlm.  1053. 
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2. Al-Yanaṡīb (Lotre) 

Muhamamd Abduh mengemukakan salah satu jenis perjudian dalam kitab 

Tafsir al-Manar Juz II dengan sub-judul al-maysir al-yanaṡīb (judi lotre). Judi lotre 

adalah nama bagi kegiatan pengumpulan uang dalam jumlah besar yang dilakukan oleh 

pemerintah, yayasan atau organisasi dari ribuan orang. Sebagian kecil dari uang yang 

terkumpul itu diberikan kembali kepada beberapa orang, misalnya mendapat 10%, dan 

dibagikan melalui cara al-maysir (cara yang berlaku pada permainan judi), sedang 

sisanya dikuasai oleh penyelenggara dan digunakan untuk kepentingan umum. Caranya 

adalah dengan mencetak kartu atau kupon yang bentuknya mirip dengan mata uang. 

Setiap kupon yang disebut “kupon lotre” ini dijual dengan harga tertentu dan diberi 

nomor dengan angka-angka tertentu serta dicantumkan pula jumlah uang yang akan 

diterima oleh pembelinya, jika ia beruntung. Penentuan atas pemenang di antara 

pembeli kupon dilakukan melalui undian beberapa kali putaran. Para pembeli yang 

nomor kuponnya cocok dengan nomor yang keluar dalam undian itu dinyatakan sebagai 

pemenang dan berhak mendapatkan hadiah uang sebanyak 10% dari hasil yang 

terkumpul. Undian ini dilaksanakan secara periodik, misalnya, sekali dalam sebulan dan 

waktunya juga sudah ditentukan. Sedangkan para pembeli kupon yang lain tidak 

mendapatkan apa-apa. Cara penetapan pemenang ini, menurut Abduh, mirip sekali 

dengan cara penarikan pemenang pada al-maysir bentuk al-tajzî`aħ.
33

 

Dalam pandangan Abduh, al-maysir al-yanasib itu dengan jenis-jenis al-maysir 

yang lain tidak menimbulkan permusuhan, kebencian, dan tidak menghalangi 

pelakunya dari perbuatan mengingat Allah dan mendirikan shalat. Para pembeli kupon 

lotre itu tidak berkumpul pada satu tempat, tetapi bahkan mereka berada di tempat-

tempat yang berjauhan jaraknya dengan tempat penarikan undian itu. Untuk mengikuti 

undian itu, mereka tidak banyak melakukan kegiatan lain yang menjauhkan mereka dari 

zikir . Akan tetapi, lanjut Abduh, dalam pelaksanaannya undian lotre ini terdapat 

akibat-akibat buruk seperti yang juga yang terdapat pada jenis undian lainnya. Akibat-

akibat dimaksud antara lain adalah kenyataan bahwa pelaksanaan undian lotre ini 

merupakan salah satu cara untuk mendapatkan harta orang lain secara tidak sah, yaitu 

                                                             
33 Ahmad Hanafi,  Asas-Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), Cet. 6, hlm 299. 
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tanpa adanya imbalan yang jelas, seperti pertukaran harta itu dengan benda lain atau 

dengan suatu jasa. Cara-cara seperti ini diharamkan oleh syarak.34
 

Menurut penulis jika dilihat dari bentuk-bentuk judi yang telah penulis uraikan 

di atas, di sini penulis dapat menyimpulkan bahwa pada masa jahiliyah sudah terdapat 

berbagai macam perjudian yaitu al-mukhattarah, al-tajzi'ah dan al-yanaṡīb dengan 

berbagai macam cara memainkannya dan itu sudah jelas diharamkan berdasarkan 

pendapat-pendapat ulama seperti yang telah teruraikan di atas. Namun meskipun telah 

jelas keharamannya tidak dapat dipungkiri bahwa pada zaman sekarang judi telah lebih 

dari kata berkembang, baik di dalam maupun di luar Negeri. Dan ini menjadi bukti 

bahwa perjudian semakin lama semakin berkembang,  jika pada zaman dahulu hanya 

dikenal dua atau tiga bentuk perjudian namun zaman sekarang jenis perjudian sudah 

ada ratusan bahkan ribuan, baik itu perjudian elektronik maupun non-elektronik 

keduanya sudah sangat berkembang. 

Mengenai macam-macam perjudian yang dimainkan oleh orang pada masa 

sekarang, di sini penulis membaginya menjadi judi elektronik dan non-elektronik. Judi 

elektronik adalah permainan judi yang menggunakan alat elektronik semisal internet, 

seperti, mickey mouse, dingdong (ketangkasan), MGM Mirage dan Park palace, dan 

lain sebagainya. Sementara judi non elektronik yaitu seperti, togel, lotre, wewe dan kim 

(semacam kupon berundian hadiah), kartu ceki, bola gelinding,  dadu, sabung ayam,  

dan berbagai macam jenis-jenis lainnya. Jadi dapat disimpulkan apapun jenis dan 

bentuknya perjudian itu sengatlah berdampak buruk dalam segala hal, seperti menjadi 

malas bekerja, jahil, dan yang terburuk adalah ia tidak lagi mengingat Allah Swt, jadi 

oleh karena itu sedapat mungkin perjudian harus dihindari karena jelas memberi 

dampak buruk dan ia jelas-jelas diharamkan oleh Allah Swt. 

 

 

 

                                                             
34 Ibid hlm 299. 
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2.3. Hukun Perjudian dan Hukumannya 

Dalam Alquran, kata maysir disebutkan sebanyak tiga kali, yaitu dalam surat 

al-Baqarah (2) ayat 219, surat al-Mā`idah (5) ayat 90 dan ayat 91. Ketiga ayat ini 

menyebutkan beberapa kebiasaan buruk yang berkembang pada masa jahiliyah, yaitu 

khamar, al-maysir, al-anṣāb (berkorban untuk berhala), dan al-azlām (mengundi nasib 

dengan menggunakan panah).  

Alquran sesungguhnya menetapkan hukum bagi perbuatan-perbuatan yang 

dijelaskan itu. Di dalam surat al-Baqarah (2) ayat 219 disebutkan sebagai berikut: 

عْ  ثُْمهُن  قُِل الْه 
ِ

ا ن اِفُع ِللنَّاِس و  م  ْْثٌ ك ِبٌْي و 
ِ
ا ا يِِْسِ   قُْل ِفِْيم  الْم  ْمِر و  ِن الْخ  ا ي ْسأَلُون ك  ع  اذ  ي ْسأَلُون ك  م  ا   و  ُ ِمْن ن ْعِههِم  ا َأْكب  م 

َُُّكْ ت ت ع كَُّرون  يُْنِعُقو  ل ِت ل ه  ُ ل ُُكُ اْلآَي  ُ اَّللَّ ِِل  يُب ِّيِ َٰ و    ك ذ   

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada 

keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, 

tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya 

kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari 

keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu 

supaya kamu berfikir.” 

Sehubungan dengan judi, ayat ini merupakan ayat pertama yang diturunkan 

untuk menjelaskan keberadaannya secara hukum dalam pandangan Islam. Setelah ayat 

ini, kemudian diturunkan ayat yang terdapat di dalam surat al-Mā'idah ayat 91 (tentang 

khamar), ayat ini merupakan penjelasan ketiga setelah surat al-Nisā` ayat 43. Terakhir 

Allah Swt menegaskan pelarangan judi dan khamar dalam surat al-Mā'idah ayat 90.  

Al-Thabariy menjelaskan bahwa "dosa besar" (إثم كبير) yang terdapat pada judi 

yang dimaksud ayat di atas adalah perbuatan judi atau taruhan yang dilakukan 

seseorang akan menghalangi yang hak, dan konsekuensinya, ia melakukan kezaliman 

terhadap diri, harta dan keluarganya atau terhadap harta, keluarga, dan orang lain. 

Kezaliman yang dilakukannya terhadap dirinya adalah penurunan kualitas 

keberagamaannya, dengan kelalaiannya dari mengingat Allah dan shalat. Sedangkan 

kezaliman terhadap orang lain adalah membuka peluang terjadinya permusuhan dan 
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perpecahan. Sementara keuntungan yang ditimbulkan dari perjudian itu hanya terbatas 

pada keuntungan material, kalau ia menang.
35

 

Di dalam surat al-Mā'idah (5) ayat 90 dan ayat 91 Allah Swt berfirman: 

ِل ال  ُم ِرْجٌس ِمْن َع   اْلَْزَل  اُب و  اْلَنْص  يِِْسُ و  الْم  ْمُر و  ا الْخ  َّم  ن
ِ
اُن َأْن يُوِقع  ا ْيط  ا يُرِيُد الش َّ َّم  ن

ِ
َُُّكْ تُْعِلُحون  ا ل اِن ف اْجت ِنُبوُه ل ه  ْيط  ش َّ

ِة ف ه لْ  َل  ِن الصَّ ع  ِ و  ْن ِذْكِر اَّللَّ ُُكْ ع  ي ُصدَّ يِِْسِ و  الْم  ْمِر و  اء  ِِف الْخ  الْب ْغض  ة  و  او  د  ُون   ب يْن ُُكُ الْه  َأنُُْتْ ُمنَْت   

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar,  berjudi, 

(berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk 

perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu 

mendapat keberuntungan.” 

Asbāb al-nuzūl ayat ini, seperti diceritakan oleh al-Thabariy, Umar berdoa "Ya 

Allah jelaskan buat kami tentang hukum khamar sejelas-jelasnya". Sehubungan dengan 

itu diturunkanlah ayat yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 219. Setelah ayat itu 

turun, 'Umar masih berdoa agar Allah menjelaskan hukum khamar tersebut. Kemudian 

turunlah ayat yang terdapat dalam surat al-Nisā` ayat 43.Setelah ayat itu turun, Nabi 

menegaskan bahwa dilarang shalat orang yang sedang mabuk. Saat itu 'Umar masih 

berdoa agar Allah Swt menjelaskan hukum khamar. Kemudian turunlah ayat dalam 

surat al-Mā'idah. Ketika Umar mendengar ujung ayat itu (فهل أنتم منتهون), ia berkata kami 

berhenti, kami berhenti (انتهينا انتهينا).
36

 

Al-Nasfiy menceritakan asbâb al-nuzûl tiga rangkaian ayat tersebut dengan 

versi yang sedikit berbeda. Menurutnya, setelah surat al-Baqarah ayat 219 diturunkan 

 Abd al-Rahman mengundang sejumlah orang untuk minum-minum sampai' ,(يسئلونك...)

mereka mabuk. Setelah itu mereka melakukan shalat. Disebabkan karena mabuk, di 

dalam shalatnya sang imam salah dalam membaca surat al-Kāfirūn ( yaitu menjadi 

surat  دونيا أيها الكافرون أعبد ما تعب ). Setelah itu diturunkanlah ayat yang terdapat dalam 

surat al-Nisā` ayat 43 yang disebutkan 

                                                             
35Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Khalid al-Thabariy (selanjutnya disebut al-Thabariy), Jami' al-Bayan 

'an Ta`wil Ay al-Qur'an, (Beirut: Dar al-Fikr, 1405 H), Juz 2, h. 359 
36 Ibid, hlm 362. 



22 

 

 Setelah ayat itu diturunkan 'Ityan bin Malik mengundang .(ال تقربوا الصالة وأنتم سكارى)

beberapa orang untuk minum-minum. Setelah minum sampai mabuk, mereka saling 

bertengkar dan berkelahi. Sehubungan dengan itulah 'Umar bin Khaththab berdoa 

kepada Allah agar menurunkan penjelasan tentang khamar. Setelah itu baru turun surat 

al-Mā'idah ayat 90-91. Setelah ayat itu diturunkan, barulah Umar berkata “kami 

berhenti, ya Allah”.
37

 

Al-Syawkaniy menjelaskan bahwa pengharaman khamar dilakukan secara 

bertahap. Hal itu disebabkan karena kebiasaan meminum khamar tersebut di kalangan 

bangsa Arab sudah menjadi kebiasaan yang dipandang baik (syetan membuat mereka 

memandangnya baik). Ketika ayat pertama tentangnya diturunkan, sebagian umat Islam 

langsung meninggalkan kebiasaan tersebut, tapi sebagian lain masih tetap 

melakukannya. Kemudian ketika diturunkan ayat yang melarang melakukan shalat 

ketika sedang mabuk (tahap kedua), sebagian umat Islam yang masih meminumnya 

meninggalkan perbuatan itu, tapi masih tetap ada umat Islam yang meminumnya saat 

mereka tidak melakukan shalat (setelah shalat). Kemudian diturunkanlah surat al-

Mā'idah ayat 90-91 yang secara tegas melarang perbuatan itu. Semenjak saat itu, semua 

orang mengetahui bahwa haram hukumnya meminum khamar. Sedemikian tegasnya 

pengharaman khamar, hingga sebagian sahabat mengatakan bahwa tidak ada yang lebih 

tegas pengharamannya selain meminum khamar.
38

 

Dalam uraian di atas, dan hampir dalam semua tafsir yang ada, sebab turunnya 

ayat itu bisa dikatakan selalu berkaitan dengan khamar; bukan berkaitan dengan maysir 

atau judi. Akan tetapi berangkat dari penempatan urutan dan penggunaan huruf 'athaf39
 

yang terdapat di dalam ayat itu  maka dapat dipahami bahwa hukum yang berlaku 

terhadap khamar juga berlaku terhadap judi. Artinya,  ketika khamar diharamkan 

dengan tegas, maka secara tidak langsung judi juga diharamkan dengan tegas. Dengan 

                                                             
37 Abi al-Barakat 'Abdullah bin Ahmad bin Mahmud al-Nasfiy, Tafsīr al-Nasfiy, Juz 1, hlm. 105. 
38 Muhammad bin 'Ali bin Muhammad al-Syawkaniy, Nail al-Awṭār, (Beirut: Dār al-Jīl, 1973), Juz 2, hlm. 

74. 

39 Sebagai huruf 'athaf, waw berfungsi menunjukkan bahwa sesuatu yang disebutkan sebelumnya tidak 

memiliki nilai lebih dibanding yang disebutkan setelahnya. Artinya, dua hal yang disebutkan sebelum dan sesudahnya 

memiliki nilai dan derajat yang sama. Lihat dalam: Abu al-Qasim 'Abd al-Rahman bin Ishaq al-Zujajiy, Kitab Huruf al-

Mā'aniy, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1984), hlm. 36 
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memperhatikan unsur-unsur pengharaman yang terdapat dalam judi yang akan 

dijelaskan di bawah ini, dapat dipahami dan mestinya pengharaman judi harus lebih 

tegas dan lebih keras dibanding pengharaman khamar (dan riba). 

Berdasarkan ketiga ayat itu, ulama fikih sependapat menetapkan bahwa maysir 

itu haram hukumnya. Akan tetapi, mereka berlainan pendapat mengenai ayat yang 

mengharamkannya. Abu Bakar al-Jashshas berpendapat bahwa keharaman al-maysir ini 

dipahami dari surat al-Baqāraħ (2) ayat 219. Dua ayat lainnya, yang terdapat dalam 

surat al-Mā`idah (5), hanya memberikan penjelasan tambahan bahwa al-maysir itu 

adalah salah satu perbuatan kotor yang hanya dilakukan oleh setan dan menumbuhkan 

beberapa dampak negatif, seperti permusuhan, saling membenci, serta kelalaian dari 

perbuatan mengingat Allah, serta melalaikan dari ibadah shalat. Menurutnya, dengan 

surat al-Baqārah (2) ayat 219 saja sudah memadai untuk mengharamkan khamar; 

walau ayat lain tidak diturunkan untuk menjelaskan hal yang sama. Karena di dalam 

ayat itu disebutkan bahwa al-maysir sebagai salah satu dosa besar dan setiap dosa besar 

itu hukumnya haram. Sebagai sebuah dosa besar, sudah barang tentu permainan judi 

termasuk dalam kategori perbuatan yang keji.
40

 

Ibn Taymiyyah menegaskan bahwa dengan turunnya ayat yang mengatakan 

bahwa judi itu adalah najis dan termasuk perbuatan setan, maka haramlah segala jenis 

judi, baik yang dikenal bangsa Arab pada waktu itu maupun yang tidak mereka kenal. 

Keharamannya disepakati oleh semua kaum muslimin, termasuk juga keharaman 

permainan lain, baik yang menggunakan taruhan maupun yang tidak memakai taruhan, 

seperti permainan catur dan sebagainya, karena lafaz maysir mencakup semua jenis 

permainan seperti itu.
41

 

                                                             
40 Ahmad bin 'Ali al-Raziy al-Jashshash, al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān, (Beirut: Dār Ihyā` al-Turats al-'Arabiy, 

1405 H), Juz 2, hlm. 3 
41 Ibid, hlm 4. 
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Dalam Hukum Islam perjudian termasuk salah satu tindak pidana yang 

konsekuensi atau sanksi hukumnya disejajarkan dengan tindak pidana khamar,
42

 atau 

sama dengan mengqiyaskan hukuman khamar dengan maysir. 

Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, sanksi meminum khamar adalah 

80 kali dera, sedangkan menurut Imam Syafi’i adalah 40 kali dera, tetapi boleh 

ditambahkan menjadi 80 kali dera, jadi yang 40 kali adalah hukuman ḫad , sedangkan 

sisanya adalah hukuman ta’zīr.
43

 

Pada masa Khulafaur Rasyidin terjadi perbedaan dalam penentuan hukuman  

ta’zīr cambuk ini. Pada masa khalifah Abu Bakar al Siddiq terjadi peristiwa di mana 

seorang datang menghadap Umar bin Khattab menyampaikan pengaduan bahwa Abu 

Musa al-Asy’ari, sang Gubernur telah menghukumnya dengan hukuman cambuk 80 

kali cambuk, ditambah dengan hukuman penghitaman wajah, lantaran ia terbukti telah 

meminum khamar dan bahkan sang Gubernur mengumumkan kepada masyarakat 

larangan membuka pintu hubungan interpersonal dengan dirinya yang telah meminum 

khamar itu. Akhirnya Khalifah Umar memberikan satu paket pakaian beserta uang 200 

dinar kepada orang tersebut. Kemudian khalifah menulis surat kepada Abu Musa al-

Asy’ari yang pada pokoknya berisi instruksi agar Abu Musa al-Asy’ari memerintahkan 

masyarakatnya membuka pintu hubungan sosial dan pergaulan dengan orang yang 

terhukum itu dan menerima persaksiannya jika ia telah bertaubat.44 

Khalifah Umar bin Khattab pernah menyampaikan arahan hukum melalui surat 

kepada Abu Musa al-Asy’ari bahwa pidana ta’zīr itu seberat-beratnya adalah pidana 

cambuk yang tidak melebihi 20 kali cambuk atau yang tidak melebihi 30 kali cambuk.
45

 

Khalifah Usman bin Affan mengambil kebijakan hukum bahwa pidana ta’zīr 

itu seberat-beratnya adalah pidana cambuk 30 kali cambuk.46 

                                                             
42 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm 92-93 
43 Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, Yogyakarta: Logung, 2004, hlm 125 
44 Muhammad Ibn Ahmad al-Anshari al-Qurtubi, al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an, Juz ke-12, hlm 165 
45 Badr al-Din al-Aini, ‘Umdat al-Qariy Syarh Sahih Bukhariy, Juz ke-24, Kairo: Dar al-Kutub al-‘Arabiyah, 

1980, hlm 23  
46 Abu Ishaq al-Syairazi, al-Muhadzdzab, juz ke-2, Beirut: Dar al-Fikr, 1990, hlm 306 
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Khalifah Ali bin Abi Thalib mengambil kebijakan hukum bahwa pidana ta’zīr 

itu seberat beratnya adalah pidana cambuk 20 kali cambuk, khalifah mengimplementasi

kan hal ini pada kasus peminum khamar di bulan suci Ramadhan.
47

 Dalam Hukum 

Islam sudah jelas bahwasanya hukuman bagi pelaku perjudian adalah ta’zīr, 

sebagaimana terhadap peminum khamar. Adapun tingkat/banyaknya hukuman ta’zīr 

dengan cambuk itu berdasarkan dari maslahat atau mudharatnya.  

Sementara itu Sanksi bagi yang melakukan perbuatan maysir dalam Qanun 

Aceh adalah ’uqūbāt ta’zīr cambuk sebanyak 12 kali atau denda paling banyak 120 

gram emas murni atau penjara paling lama 12 bulan. Sebagaimana bunyi Pasal 18 

Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagai berikut: 

Pasal 18: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarīmah maysir dengan nilai 

taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 gram emas murni, diancam 

dengan ’uqūbāt ta’zīr cambuk paling banyak 12 kali atau denda paling 

banyak 120 gram emas murni atau penjara paling lama 12 bulan. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ulama menyepakati 

hukum bagi segala jenis perjudian adalah haram karena ia merupakan perbuatan 

syaitan, dan hukuman bagi pelaku tindak pidana perjudian adalah ta’zīr. Ta’zīr sendiri 

menurut syara’ artinya adalah menghukum atau mengambil tindakan atas perbuatan 

dosa yang di dalamnya tidak terdapat ketentuan sanksi ḫad dan pembayaran kafarat.
48

  

2.4. Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian 

Berbicara mengenai penanggulangan tindak pidana perjudian ada beberapa 

upaya yang dapat dilakukan oleh diri sendiri maupun oleh pemerintah dan pihak 

berwenang lainnya. Sejauh ini penyakit judi sudah banyak menyebar dan sulit 

dikendalikan. Untuk mengikis judi diperlukan proses yang tidak singkat, karena judi 

sudah sangat dikenal oleh segala kalangan mulai dari orang dewasa bahkan anak-anak. 

Oleh sebab itu, yang penting adalah bagaimana langkah dan sikap kita agar anak-anak 

                                                             
47 Kamal al-Din ibn al-Humman, Fath al-Qadir Syarh al-Hidayah, juz ke-4, Kairo: Dar al-Kutub al-

‘Arabiyah, 1988, hlm 215 
48 Wahbah Zuhaili, Fiqih Imam Syafi’i (Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qura’an dan Hadits), 

(Jakarta: PT. Niaga Swadaya, Cet ke 2, 2012), hlm 359. 
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sebagai generasi bangsa tidak akan pernah berdekatan dengan segala macam bentuk 

perjudian atau segala sesuatu yang cenderung menampilkan pergulatan untung rugi 

yang pada gilirannya dapat menjurus ke arah perjudian. Untuk itu salah satu hal yang 

harus dilakukan adalah diperlukan upaya dari dalam lingkungan masyarakat, terutama 

pemerintah guna memberantas penyakit masyarakat tersebut. Upaya-upaya tersebut 

adalah sebagai berikut. 

a. Melakukan sosialisasi serta penyuluhan hukum  kepada masyarakat 

Penyuluhan hukum ini dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran 

hukum masyarakat. Dalam hal ini aparat penegak hukum harus bekerjasama dengan 

instansi pemerintah daerah seperti Kepala Desa agar mengumpulkan dan mengundang 

warganya untuk menghadiri penyuluhan hukum yang akan diberikan oleh kepolisian. 

Dalam penyuluhan tersebut, polisi harus memberikan pengetahuan dasar mengenai 

hukum kepada masyarakat, khususnya mengenai perjudian yang diatur dalam KUHP 

maupun dalam Qanun, apa-apa saja yang diatur beserta sanksinya apabila hukum itu 

dilanggar. Dengan demikian, masyarakat akan tahu resiko yang akan diterimanya 

apabila tetap melakukan perjudian tersebut, sehingga dengan resiko tersebut, ia tidak 

akan berani untuk berjudi. Hal ini berarti penyuluhan hukum itu dapat melahirkan 

masyarakat yang taat hukum.
49

 

b. Melakukan operasi dan pengawasan di tempat-tempat keramaian 

Operasi dan pengawasan di tempat-tempat keramaian perlu dilakukan untuk 

mencegah munculnya perjudian di suatu wilayah dan menjaga tempat-tempat 

keramaian yang menjadi tempat rawan terjadinya tindak pidana perjudian seperti 

warung-warung,  pasar,  pesta pernikahan, sunatan maupun acara-acara yang diadakan 

di daerah-daerah yang jauh dari kota.  

Dengan demikian diperlukan adanya pengawasan yang ketat guna memberantas 

terjadinya perjudian di tempat-tempat keramaian tersebut, hal ini merupakan tugas dan 

kewajiban aparat penegak hukum berdasarkan Undang-undang RI No. 2 Tahun 2002 

tentang Kepolisian RI yaitu salah satunya adalah melakukan penyelidikan dan 

                                                             
49 http://jurnal.fh.unila.ac.id, diakses pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 pukul 13.10 WIB. 

http://jurnal.fh.unila.ac.id/
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penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan 

peraturan perundang-undangan.
50

  

c. Mengadakan patroli dan pengawasan secara rutin dan berkelanjutan  

Patroli dan pengawasan secara rutin dan berkelanjutan harus dilakukan oleh 

aparat penegak hukum yaitu khususnya di tempat-tempat yang rawan dilakukannya 

perjudian seperti warung-warung  dan tempat-tempat yang sepi yang rentan dijadikan 

sebagai tempat perjudian. Selain itu aparat penegak hukum juga harus tegas dalam 

melakukan razia sehingga masyarakat pun akan menjadi takut untuk melakukan 

perjudian.
51

 

d. Melakukan pengintaian 

Untuk mengungkap kasus perjudian anggota kepolisian harus melakukan 

pengintaian di daerah yang diduga rawan terjadinya perjudian. Dalam melakukan 

pengintaian ini pihak kepolisian harus bekerja sama dengan tokoh masyarakat. Dengan 

cara ini para pelaku tindak pidana perjudian dengan mudah dapat ditangkap di tempat 

tanpa ada pelaporan terlebih dahulu dari masyarakat karena polisi sudah mengetahui 

para pelaku tindak pidana perjudian.
52

 Aparat juga harus melaksanakan pemeriksaan 

khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan terjadinya 

perjudian. 

Jadi dalam hal ini menurut penulis harus ada juga upaya dari dalam masyarakat 

itu sendiri, seperti bekerja sama dalam memberantas perjudian dengan cara melaporkan 

kepada pihak berwenang jika mereka menemukan atau mengetahui di suatu tempat 

telah terjadi tindak perjudian. Dengan cara ini akan sangat membantu menanggulagi 

maupun mencegah terjadinya perjudian di berbagai tempat. 

 

 

 

 

                                                             
50 UU RI No. 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian RI, (Jakarta : Novindo Pustaka Mandiri, 2002), Hlm 10. 
51 https://dimasdody.wordpress.com/2008/11/23/karya-ilmiah-upaya-penanggulangan-perjudian/ 
52 http://jurnal.fh.unila.ac.id, diakses pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 pukul 13.10 WIB. 
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BAB TIGA 

HUKUMAN BAGI PENYEDIA FASILITAS JARĪMAH MAISIR MENURUT  

QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 DAN KUHP 

3.1. Latar Belakang Lahirnya Qanun Nomor 6 Tahun 2014 serta Penerapannya  

Qanun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikenal dengan nama Kanun, 

yang artinya adalah undang-undang, peraturan, kitab undang-undang, hukum dan 

kaidah.
53

 Qanun berasal dari Bahasa Arab qānūn  ( )قانون  yang berarti undang-undang, 

kebiasaan atau adat.
54

 Di masyarakat Aceh,  penyebutan Qanun terhadap suatu aturan 

hukum atau untuk penamaan suatu adat telah lama dipakai dan telah menjadi bagian 

dari kultur adat dan budaya Aceh. Aturan-aturan hukum dan juga adat yang dikeluarkan 

oleh Kerajaan Aceh banyak yang dinamakan dengan Qanun. Qanun biasanya berisi 

aturan-aturan syariat Islam yang telah beradaptasi menjadi adat istiadat Aceh.
55

 

Semenjak mendapatkan status otonomi khusus, Aceh telah menerbitkan 5 

Qanun yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan syariat Islam di Aceh. 

Peraturan pertama adalah Perda No. 5 tahun 2000. Peraturan tersebut masih disebut 

Perda seperti di Provinsi lainnya sebelum kemudian disebut sebagai Qanun semenjak 

UU otonomi khusus disahkan sejak tahun 2001. Perda tersebut menyebutkan bahwa 

seluruh elemen pelaksanaan syariat Islam akan dilaksanakan termasuk di dalamnya hal-

hal yang berhubungan dengan aqidah, ibadah, mua’amalah, akhlak, pembelaan Islam, 

qadha, pendidikan, masalah perdata dan pidana, dan perayaan hari besar Islam, 

pendidikan dan dakwah, dan baitul mal. Peraturan tersebut juga menyiapkan/mengatur 

sebuah lembaga pengawas pelaksanaan syariat Islam di masyarakat yang kemudian 

disebut dengan  Wilayatul Hisbah (WH).
56

 

Qanun kedua yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan syariat Islam 

adalah Qanun  No. 11 tahun 2002 tentang pelaksanaan Syariat Islam dalam Bidang 

                                                             
53 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi 3 Cet. 2, Jakarta: Balai 

Pustaka, 2002, hlm. 503 
54 Bambang Poernomo,  Asas-asas Hukum Pidana, (Dahlia Indonesia, Jakarta, 1997), hlm. 17. 
55 Ronny Hanitijo Soemitro, Beberapa Masalah dalam Studi Hukum dan Masyarakat, (CV. Remadja Karya, 

Bandung, 1985), hlm 132 
56 Arfiansyah, Syari’at Islam, Politik, dan Perempuan di Aceh, ( Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2012). Hlm. 

90. 
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Aqidah, Ibadah, dan penerapan Simbol-simbol Islam. Namun Qanun tersebut tidak 

mengatur  tentang pelaksanaan syariat Islam secara menyeluruh, sehingga pada tahun 

2003 lahirlah Qanun keempat yang mengatur langsung pelaksanaan syariat Islam yaitu 

Qanun No. 12 tahun 2003 tentang Khamar, dan Khalwat. Larangan yang diatur oleh 

Qanun tidaklah sebatas mengkonsumsi segala jenis minuman yang merusak tubuh 

namun juga mencakup kegiatan yang berkaitan, seperti memproduksi, 

mendistribusikan, menjual minuman keras  dan lain-lain. Sedangkan tentang maysir 

diatur oleh Qanun Nomor 13 tahun 2003, di mana yang dimaksud dengan maysir dalam 

Qanun tersebut adalah permainan judi dan kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungan 

dengan segala aktivitas perlombaan satu atau lebih individu ataupun kelompok, di mana 

pemenangnya akan menerima bayaran atau keuntungan lainnya. Bagi yang melakukan 

perjudian tersebut termasuk menyediakan fasilitas akan dicambuk sebanyak 6 hingga 

12 kali atau denda mulai 15 juta hingga 35 juta rupiah.
57

 Dan pada perkembangannya 

Qanun tersebut telah dirubah sedemikian rupa hingga lahirlah Qanun Nomor 6 Tahun 

2014 Tentang Hukum Jinayat yang mengatur lebih lanjut mengenai jarīmah maysir 

tersebut. 

Qanun Jinayah Nomor 6 tahun 2014 yang mulai diberlakukan sejak 23 Oktober 

2015 ini mencakup di dalamnya aturan tentang hukuman atas jarīmah  yang lebih luas 

termasuk di dalamnya  juga  maysir, khamar, dan khalwat.  Dalam aturan tersebut telah 

ditambahkan ketentuan tentang  jarīmah ikhtilāṭ (perbuatan bermesraan), zina, 

pelecehan seksual, liwāṭ (homoseksual), musāhaqah (lesbian) pemerkosaan dan qadzaf  

(tuduhan zina). Hukuman yang diterapkan dalam Qanun tersebut adalah hukum 

cambuk, cambuk sendiri merupakan sebuah lembaga pemidanaan baru  dalam sistem 

Hukum Pidana di Indonesia. Dalam tatanan aplikatif  memang masih terjadi pro kontra 

tentang penerapan hukuman pidana  cambuk, baik di kalangan ahli hukum maupun 

kalangan praktisi dengan  berbagai sudut pandang dan latar belakang pemikiran yang 

beraneka  ragam. Namun di tengah wacana isu pro kontra antusiasme masyarakat  

dalam penegakan syariat Islam terus menjadi semangat dan motivasi  bagi tegaknya 

                                                             
57 Ibid, hlm. 95-96. 
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Hukum Pidana Islam yang berbasis pada Alquran dan  hadis.
58

 Qanun tersebut 

mencakup beberapa hal yang diatur di dalamnya yaitu khamar, maysir, khalwat, 

ikhtilāṭ, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, qadzaf, liwāṭ dan musāhaqah.59 Qanun 

tersebut berlaku bagi setiap orang beragama Islam yang melakukan jarīmah di Aceh, 

setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan jarīmah di Aceh bersama-sama 

dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada Hukum 

Jinayat, setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan jarīmah di 

Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau 

ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam Qanun ini, dan Badan Usaha yang 

menjalankan kegiatan usaha di Aceh.
60

 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perkembangan Qanun di Aceh 

perlahan-lahan sudah mencapai kesempurnaan sehingga pelaksanaan Hukum Islam pun 

dapat dilakukan secara menyeluruh. 

 

3.2. Hukuman Bagi Penyedia Fasilitas Tindak Pidana Perjudian Dalam  Qanun 

No. 6 Tahun 2014 dan KUHP 

Seperti yang telah ditetapkan dalam Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang 

Hukum  Jināyat,  sanksi hukum terhadap penyedia fasilitas tindak pidana perjudian 

terdapat dalam Pasal  20 yang berbunyi: 

 

Pasal 20: Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, 

atau membiayai jarīmah maysir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan 

Pasal 19 diancam dengan ’uqūbāt ta’zīr 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. 

  

Istilah pidana sering diartikan sama dengan istilah hukuman. Namun berkenaan 

dengan pembahasan saat ini penulis ingin memisahkan pengertian dari kedua istilah 

                                                             
58 https://ms-aceh.go.id/publikasi/artikel/2059-menyambut-Qanun-jinayah-nomor-6-tahun-2014.html, diakses 

pada Kamis 13 September 2018 pukul 10.20 WIB 
59 Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, hlm 6. 
60 Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, hlm 7. 

https://ms-aceh.go.id/publikasi/artikel/2059-menyambut-qanun-jinayah-nomor-6-tahun-2014.html
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tersebut. Hukuman adalah suatu pengertian umum dan lebih luas, yaitu sebagai suatu 

sanksi yang tidak mengenakkan yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan 

pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkenaan dengan sanksi dalam 

hukum pidana, walaupun ada juga persamaannya dengan pengertian umum, yaitu 

sebagai suatu sanksi yang berupa tindakan  yang menderitakan atau suatu nestapa.
61

 

Dalam bahasa Belanda, padanan kata “pidana” adalah straf yang dibedakan 

dengan hukuman. Pidana merupakan istilah sempit yang berkaitan dengan hukum 

pidana, sedangkan hukuman merupakan istilah umum yang dapat menunjuk pada sanksi 

dalam lapangan hukum perdata, administrasi, disiplin atau hukum pidana sendiri.
62

 

Sebagaimana kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan penyedia fasilitas di 

sini adalah pemilik fasilitas, baik perorangan, badan usaha atau badan hukum penyedia 

jasa untuk perjudian, baik judi elektronik maupun non elektronik. Berdasarkan bunyi 

Pasal 20 di atas, hukuman bagi penyedia ataupun pemberi fasilitas  untuk orang yang 

ingin melakukan perjudian berdasarkan yang telah ditetapkan di dalam Qanun adalah 

hukuman cambuk, hukuman denda dan penjara. Berikut penulis uraikan lebih lanjut 

masing-masing dari jenis hukuman tersebut. 

1. Hukuman cambuk 

Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat hukuman cambuk 

ditetapkan sebagai alternatif pertama bagi si pelaku jarīmah setelah itu disusul oleh 

alternatif kedua dan ketiga yaitu denda dan penjara. Hukuman cambuk merupakan salah 

satu bentuk hukuman dalam jarīmah ta’zīr, hukuman ini terbilang sangat efektif untuk 

memberikan efek jera bagi si pelaku.  Hukuman cambuk dalam jarīmah ḥudūd telah 

jelas jumlahnya bagi pelaku jarīmah zina ghairu muhsan dan jarīmah qazaf. Namun 

dalam jarīmah  ta’zīr hakim diberikan kewenangan untuk menetapkan jumlah 

cambukan disesuaikan dengan kondisi pelaku, situasi, dan tempat kejahatan. Alat yang 

digunakan untuk cambuk ini adalah cambuk yang pertengahan atau sedang yaitu tidak 

terlalu besar dan tidak terlalu kecil.
63

  Hukuman cambuk bagi penyedia fasilitas 
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perjudian sebagaimana termaksud dalam Pasal 20 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Hukum Jinayat adalah 45 kali cambuk sedangkan dalam Hukum Pidana Islam hukuman 

yang ditetapakan pada masa Khulafaur Rasyidin adalah 80 kali karena hukuman 

terhadap pelaku maysir disamakan dengan hukuman terhadap pelaku peminum khamar. 

2. Hukuman denda 

Hukuman denda bisa merupakan hukuman pokok yang berdiri sendiri dan 

dapat pula digabungkan dengan hukuman pokok lainnya. Penjatuhan hukuman denda 

bersama-sama dengan hukuman yang lain bukan merupakan yang dilarang bagi seorang 

hakim yang mengadili perkara jarīmah ta’zīr, karena hakim diberikan kebebasan yang 

penuh dalam masalah ini. Dalam hal ini hakim dapat mempertimbangkan berbagai 

aspek, baik yang berkaitan dengan jarīmah, pelaku, situasi, maupun kondisi, tempat, 

dan waktunya.
64

  

3. Hukuman penjara 

Dalam Qanun jenis ketiga dari hukuman yang dapat diterapkan kepada si pelaku 

maysir ataupun penyedia fasilitasnya adalah hukuman penjara. Dalam Pasal 20 Qanun 

Hukum Jinayat hukuman penjara bagi si pelaku adalah 45 bulan. Dalam Hukum Pidana 

Islam para ulama masih berbeda pendapat terkait status pidana penjara, di antara 

mereka ada yang berpendapat bahwa pidana penjara sama sekali tidak diajarkan dalam 

Islam. Alasannya adalah karena pada zaman Rasululullah dan Abu Bakar tidak pernah 

ada penjara, padahal mereka mengetahui jenis pidana ini. Namun mayoritas ulama 

mengatakan bahwa pidana ini disyari’atkan dalam Hukum Islam berdasarkan dalil 

Alquran, sunnah, dan ijma’ sahabat. Sedangkan menurut Hazairin pidana penjara adalah 

sebuah pidana yang tidak jelas tujuan dan orientasinya, kalaulah tujuan penjara adalah 

pembalasan atas kejahatan pelaku, lalu kenapa pidana ini sangat memanjakan pelaku 

sampai kemudian layak dan memang pada akhirnya disebut lembaga pemasyarakatan 

bukannya lembaga penghukuman misalnya, tetapi kalau memang tujuannya adalah 

untuk mendidik pelaku kejahatan agar menajadi baik, pidana ini tetap belum bisa 

dipersamakan dengan suatu lembaga pendidikan akhlak yang sesungguhnya. Karena 

itulah berarti berarti pidana ini ambigu dalam hal tujuan dan orientasinya.
65
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Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hukuman bagi pelaku tindak pidana 

penyediaan fasilitas maysir menurut Qanun Jinayah adalah ta’zīr yang berupa hukuman 

cambuk, denda dan penjara yang dapat disesuaikan oleh hakim berdasarkan kondisi si 

pelaku, tempat dan situasi ketika terjadinya tindak pidana perjudian tersebut. 

Dari segi konsepnya hukuman yang terdapat dalam Qanun tersebut mempunyai 

karakter yang sedikit berbeda dengan konsep hukuman dalam KUHP, di antara 

perbedaan tersebut adalah bahwa konsep hukuman dalam Qanun Jinayah tentunya 

berdasarkan pada syari’at dan merupakan bagian dari akidah Islam yang harus diyakini 

oleh setiap muslim akan keberadaannya. 

Dalam Pasal 20 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah 

dijelaskan bahwa hukuman bagi orang yang dengan sengaja menyelenggarakan ataupun 

menyediakan tempat/fasilitas bagi pelaku jarīmah maysir adalah dihukum dengan 

’uqūbāt ta’zīr cambuk yaitu sebanyak 45 kali atau denda paling banyak 450 gram emas 

murni atau denda paling lama 45 bulan.
66

  

Sementara itu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dijelaskan 

bahwa, jika ada yang menyediakan tempat untuk perbuatan judi maka dapat dijerat 

dengan Pasal 303 dan Pasal 303 ayat (1) KUHP, sebagaimana telah dirubah pidana 

penjara dan dendanya menjadi “selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-

banyaknya dua puluh lima juta rupiah” oleh Pasal 2 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974 

Tentang Penertiban Perjudian.
67

 Dengan demikian jelas terlihat perbedaan antara 

hukuman yang diatur di dalam Qanun dan hukuman yang diatur di dalam KUHP. 

 Dalam Qanun, hukuman yang diancam terhadap pelaku adalah hukuman jenis 

’uqūbāt ta’zīr, kata ’uqūbāt  dalam Qanun jinayat berarti hukuman yang dapat 

dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku jarīmah. Sedangkan ta’zīr adalah jenis ‘uqābāt 

yang telah ditentukan dalam  Qanun  yang bentuknya bersifat pilihan dan besarannya  

dalam batas tertinggi dan/atau terendah. 68  
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Sementara jika kita lihat berdasarkan hukum yang diatur dalam KUHP, hukum 

tersebut yang tidak boleh dilupakan, bahwa hukum pidana atau sistem pidana itu 

merupakan bagian dari politik kriminal, yaitu usaha yang rasional dalam mencegah 

kejahatan yaitu dengan penerangan-penerangan serta pemberian contoh oleh golongan 

masyarakat yang mempunyai kekuasaan. Begitu pula terhadap perjudian yang 

merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memenuhi rumusan KUHP yaitu, yang 

diatur melalui Pasal 303 dan 303 bis, hal ini sesudah dikeluarkan Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian  dimana ancaman pidana bagi 

perjudian tersebut diperberat. Perincian perubahannya sebagai berikut: 

1. Ancaman pidana dalam Pasal 303 (1) KUHP diperberat menjadi pidana 

penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak banyaknya dua 

puluh lima juta rupiah. 

2. Pasal 542 KUHP diangkat menjadi suatu kejahatan dan diganti sebutan 

menjadi Pasal 303 bis KUHP, sedangkan ancaman pidananya diperberat 

yaitu: ayat (1) menjadi pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau 

denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah. Ayat (2) menjadi pidana 

penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima 

belas juta rupiah. 

Larangan-larangan perjudian dalam KUHP sekarang ini adalah seperti berikut: 

Permainan judi pertama-tama diancam hukuman dalam Pasal 303 KUHP yang 

bunyinya: 

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda  

paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin: 

 Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan 

judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta 

dalam suatu kegiatan usaha itu; 

 Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak 

umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam kegiatan usaha 

itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya 

sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara; 
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 Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.
69

 

 

(2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan 

pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian 

itu. 

(3) Yang disebut dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada 

umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada keberuntungan 

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

 

Perbuatan yang dilarang dalam Pasal 303 bis KUHP yaitu: 

Diancam dengan kurungan paling lama empat tahun atau denda paling banyak 

sepuluh juta rupiah: 

Ke-1 : Barangsiapa menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan, 

dengan melanggar ketentuan tersebut pasal 303. 

Ke-2 : Barangsiapa ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau 

di pinggiran maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, 

kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari penguasa yang berwenang.  

 

Melihat rumusan peraturan hukum pidana tersebut berarti sudah jelas bahwa 

perjudian dilarang oleh norma hukum pidana karena telah memenuhi rumusan seperti 

yang dimaksud, untuk itu dapat dikenakan sanksi pidana yang pelaksanaannya diproses 

sesuai dengan hukum acara pidana. Dalam kenyataannya bahwa judi tumbuh dan 

berkembang serta sulit untuk ditanggulangi dan diberantas seperti melakukan perjudian 

yang dilakukan di depan umum yang dilakukan di pinggir jalan raya bahkan ada yang 

dilakukan secara terorganisasi dan terselubung dan beraneka ragam yang dilakukan 

oleh para penjudi tersebut yang sebenarnya dilarang. 
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Perbedaan hukuman bagi penyedia fasilitas perjudian yang diatur di dalam 

Qanun dan KUHP ialah, pertama, terletak pada jenis hukuman yang diancam.  Dalam 

Qanun diancam dengan ‘uqūbāt ta’zīr 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, sementara dalam KUHP 

pelaku yang menyediakan fasilitas perjudian dijerat dengan pasal 303 KUHP dan Pasal 

303 ayat (1), sebagaimana telah dirubah pidana penjara dan dendanya menjadi “selama-

lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah” 

oleh Pasal 2 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian. Kedua, 

perbedaannya terletak pada jumlah alternatif hukumannya yang mana Qanun memberi 

tiga alternatif sedangkan KUHP hanya memberikan dua alternatif saja.  Ketiga, jumlah 

denda yang harus dibayar di mana Qanun mengatur jumlah denda sebagai alternatif 

paling banyak adalah 450 gram emas murni sementara KUHP menetapkan denda paling 

banyak dua puluh lima juta rupiah, dan keempat, perbedaan lamanya waktu untuk 

hukuman penjara di mana Qanun menetapkan penjara paling lama ialah 45 bulan 

sedangkan KUHP menetapkan penjara paling lama sepuluh tahun.  

Perbedaan-perbedaan tersebut masing-masing mempunyai kelebihan dan 

kekurangan tersendiri, misalnya Qanun menerapkan tiga pilihan hukuman yang menjadi 

kelebihan dibandingkan dengan KUHP yang hanya memberi dua pilihan. Qanun 

menjadikan hukuman cambuk sebagai alternatif nomor satu sementara KUHP 

menetapkan penjara sebagai alternatif pertamanya. Hukuman cambuk memang lebih 

memberikan efek jera dibandingkan penjara. Jika dilihat dari segi jumlah denda, KUHP 

menetapkan jumlah yang lebih ringan dibandingkan Qanun. Dalam KUHP jumlah 

denda yang harus dibayar paling banyak adalah Rp25.000.000,00,- (dua puluh lima juta 

rupiah) sementara dalam Qanun paling banyak 450 gram emas murni yang jika 

diuangkan lebih kurang sekitar Rp280.800.000,00,- (dua ratus delapan puluh juta 

delapan ratus ribu rupiah), sungguh angka yang sangat besar dibandingkan dengan 

denda yang  ditentukan dalam KUHP, hal ini menjadi kelebihan karena dengan denda 

yang begitu besar memungkinkan masyarakat lebih takut untuk melanggar ketentuan 

tersebut.  
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Tindak pidana menyediakan fasilitas perjudian dalam Qanun nomor 6 Tahun 

2014 yang diatur pada Pasal 20 memang lebih berat dibandingkan dengan Qanun 

sebelumnya, hal ini tidak terlepas karena Qanun ingin mencapai tujuan pemidanaan itu 

sendiri. Dalam Islam suatu hukuman yang diterapkan kepada pelaku harus mengandung 

tujuan yang jelas dan membawa kemaslahatan baik bagi pelaku maupun korban-

korbannya baik itu masyarakat maupun individu. Hal ini ingin direalisasi dengan Qanun 

Nomor 6 Tahun 2014. Para ahli dan pakar hukum Islam telah merumuskan tujuan 

pemidanaan yang hendak dicapai dalam suatu hukuman,  yaitu sebagai berikut: 

1. Pembalasan (al-jaza’) 

Konsep ini secara umum memberikan arti bahwa pelaku tindak pidana 

perlu dikenakan pembalasan yang setimpal dengan apa yang dilakukannya 

tanpa melihat apakah hukuman itu berfaedah untuk dirinya atau masyarakat. 

Hal ini sesuai dengan konsep keadilan yang menghendaki seseorang itu 

mendapat pembalasan yang setimpal dengan apa yang telah dilakukannya.
70

 

Tujuan pembalasan ini juga banyak mempengaruhi ijtihad-ijtihad fuqaha. Di 

antaranya adalah pandangan mazhab Syafi’iyah yang mewajibkan pelaksanaan 

semua hukuman bagi seorang pelaku tindak pidana yang melakukan banyak 

tindak pidana. 

Dari satu aspek yang lain pula, tujuan pembalasan ini juga dapat dilihat 

pada hukuman-hukuman yang tidak boleh dimaafkan. Meskipun teori-teori 

pembalasan ini banyak dikritik oleh ahli hukum sekular, terutama jika dikaitkan 

dengan konsep balas dendam, namun dalam syari’at Islam tujuan seperti ini 

memang jelas dan mempunyai sandaran yang cukup dari Alquran, hadis dan 

pandangan fuqaha. 

2. Pencegahan (al-zajr) 

Pencegahan dimaksudkan untuk mencegah suatu tindak pidana agar 

tidak terulang lagi. Allah Swt memberikan hukuman-hukuman kepada manusia 

di dunia ini bukanlah semata-mata untuk menyiksa, tetapi untuk 

memperingatkan mereka supaya menghindarkan diri dari kesesatan dan 
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perlakuan buruk.  Pencegahan yang menjadi tujuan dari hukuman-hukuman ini 

dapat dilihat dari dua aspek, yaitu pencegahan umum dan pencegahan khusus. 

Pencegahan umum ditujukan kepada masyarakat secara keseluruhan, dengan 

harapan mereka tidak akan melakukan tindak pidana karena takut akan 

hukuman. Sementara pencegahan khusus bertujuan untuk mencegah pelaku 

tindak pidana itu sendiri dari mengulangi perbuatannya yang salah tersebut. 

Tujuan pencegahan ini sebenarnya mendapatkan perhatian yang besar di antara 

para fuqaha dalam memberikan justifikasi terhadap hukuman-hukuman yang 

ditetapkan. 
71

 

3. Pemulihan/perbaikan (al-iṣlāḥ) 

 Satu lagi tujuan bagi hukuman dalam Hukum Pidana Islam ialah 

memulihkan pelaku tindak pidana dari keinginan untuk melakukan tindak 

pidana. Fakta menunjukkan bahwa pemulihan ini merupakan salah satu dari 

tujuan yang paling diutamakan. Contohnya yang paling jelas adalah dalam 

hukuman ta’zīr . Tujuan ta’zīr itu sendiri adalah untuk mendidik dan 

memulihkan pelaku tindak pidana. Oleh karena itu meskipun penjara seumur 

hidup dibolehkan namun ia harus diberhentikan apabila pelaku tersebut telah 

diyakini mempunyai sikap dalam diri untuk tidak lagi melakukan tindak 

pidana.
72

 

4. Restorasi (al-isti’ādah) 

Jika dalam tujuan pemulihan lebih berorientasi kepada pelaku tindak 

pidana, maka dalam tujuan restorasi ini lebih berorientasi kepada korban. 

Tujuan ini lebih kepada mengembalikan suasana seperti semula, merekonsiliasi 

korban (individu atau masyarakat) dan pelaku tindak pidana dan mendorong 

pelaku untuk memikul tanggung jawab sebagai sebuah langkah memperbaiki 

kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatannya.
73

 

5. Penebusan dosa (al-takfīr) 

Salah satu hal yang membedakan hukum pidana Islam dan hukum 

pidana sekular adalah adanya dimensi-dimensi ukhrawi dalam Hukum Pidana 
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Islam. Ketika manusia melakukan kejahatan, ia tidak hanya dibebankan 

pertanggung jawaban/hukuman di dunia saja melainkan juga pertanggung 

jawaban di akhirat.
74

 Penjatuhan hukuman di dunia menurut sebagian fuqaha, 

salah satu fungsinya adalah untuk menggugurkan dosa-dosa yang telah 

dilakukannya. 

Dalam hukum pidana sekuler, karena hanya berdimensi duniawi maka 

tujuan ini dialihkan menjadi penghapusan rasa bersalah. Jadi tujuan ini lebih 

ditekankan pada aspek psikologis ketimbang aspek religius. Oleh karena itu 

dalam hukum pidana sekular dikenal konsep guilt plus punishment as 

innocence.   Konsep ini tampaknya juga sudah diadopsi dalam RUU KUHP 

Indonesia di mana tujuan pemidanaan yang terakhir adalah penghapusan rasa 

bersalah yang muncul setelah pelaku melakukan kejahatan. Tujuan hukuman 

sebagai penebusan dosa dalam Hukum Pidana Islam terlihat lebih jelas pada 

tindak pidana yang dijatuhi hukuman kafarat. Tindak pidana dan hukuman ini 

ditentukan secara spesifik oleh syari’at semata-mata sebagai upaya penebusan 

dosa karena telah melakukan sesuatu yang dilarang baik dalam bentuk 

perkataan maupun perbuatan.75 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan adanya tujuan pemidanaan 

dapat berfungsi menciptakan sinkronisasi yang dapat bersifat fisik maupun kultural. 

Setiap hukuman tidak boleh terlepas dari tujuan-tujuannya masing-masing. Begitu juga 

dengan kasus penyedia fasilitas perjudian ia harus dihukum setimpal dengan 

perbuatannya dan tidak boleh melupakan tujuan yang hendak dicapai seperti yang telah 

penulis uraikan di atas. 

Kemudian dari pada itu jika kita membandingkan hukum yang diatur oleh 

Qanun dengan Hukum Pidana Islam maka hukum tersebut sudah sesuai dan juga 

mengandung semua aspek tujuan pemidanaan yang telah penulis uraikan di atas. 

Namun jika kita membandingkan Hukum Pidana Islam dengan KUHP ternyata masih 

banyak yang kurang sesuai, baik dari segi materi perumusannya maupun tujuan-tujuan 
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pemidanaan itu sendiri, sebagai negara yang mayoritasnya umat muslim sudah 

sepantasnya, hukuman yang diterapkan sepenuhnya diambil  dari hukum Islam niscaya 

akan tercapailah suatu kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat. 

  

3.3.  Efek Jera Hukuman Terahadap Penyedia Fasilitas Perjudian Dalam Qanun 

dan KUHP 

Berbicara mengenai efek jera yang ditimbulkan dari hukuman cambuk yang 

berlaku di Aceh memang sangat terasa, mengingat pencambukan yang dilakukan di 

depan umum membuat si pelaku merasa malu terhadap kesalahan yang telah ia perbuat. 

Selain itu rasa sakit yang ditimbulkan juga tergolong berat mengingat tangisan dan 

rintihan yang terdengar dari orang yang sedang dicambuk dapat dipastikan bahwa ia 

sangat kesakitan, belum lagi rasa malu yang harus ia tanggung. Tentu efek jera yang 

dirasakan oleh si pelaku sangat terasa sehingga ia mungkin tidak ingin mengulangi 

kesalahannya lagi. 

Sementara itu tidak dapat dipungkiri bahwa banyak perbedaan pendapat yang 

timbul akibat aturan cambuk yang diberlakukan di Aceh, misalnya tantangan berupa 

aturan internasional seperti Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang 

menentang penyiksaan dan pemberlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak 

manusiawi dan merendahkan manusia,  dan mempermalukan terpidana tidak lagi bisa 

dipertahankan. Secara perlahan-lahan hukuman ini berubah menjadi bengis karena 

bersifat melukai-merusak tubuh.
76

 

Dengan demikian maka yang perlu dilakukan oleh umat Islam sekarang untuk 

mempertahankan apa yang sudah dimilikinya dengan menyatukan semangat untuk 

meyakinkan dunia bahwa hukuman tersebut sangat pantas diterapkan mengingat 

hukuman cambuk dalam ta’zīr itu lebih murni dalam menerapkan prinsip bahwa sanksi 

itu bersifat pribadi terhadap si terhukum saja artinya hak itu tidak membawa pengaruh 

ataupun akibat bagi orang lain, sebab setelah selesainya pelaksanaan hukuman si 

terhukum langsung dapat dilepas dan dapat bekerja kembali seperti biasanya yaitu 

mencari nafkah kepada keluarga, sehingga tidak membawa akibat yang tidak perlu 

                                                             
76 https://www.idntimes.com/news/indonesia/santi-dewi/hukuman-cambuk-di-aceh-dilakukan-di-lapas-

timbulkan-polemik-baru-1/full, diakses pada Jumat 14 September 2018, pukul 10.45 WIB. 
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kepada keluarganya, hal ini sesuai dengan prinsip firman Allah Swt. dalam QS. al-

An’ām ayat 164: 

ز   ِ َرى.َوالَتَِزُر  َواِزَرةٌ و  َر اُخ   

Artinya: “Seseorang yang berdosa itu tidak menanggung dosa orang lain.” 

Mengenai pendapat yang mengatakan bahwa hukuman badan bertentangan 

dengan Hak Asasi Manusia (HAM), menurut penulis tergantung pada sisi mana kita 

melihatnya. Sebab memang ada kecendrungan kita memperlakukan si terhukum itu 

dengan lebih manusiawi dan lebih baik. Di samping itu sanksi cambuk merupakan 

sanksi yang secara langsung dirasakan oleh badan si pelaku dan kemungkinan besar 

sangat berpengaruh pada efek jera yang dirasakannya sehingga ia tidak ingin 

mengulanginya lagi.  

Sementara efek jera yang ditimbulkan oleh hukuman penjara juga terbilang 

menjerakan. Namun penjara sudah ditransfromasikan menjadi lembaga pemasyarakatan 

di mana para narapida dibina dan dididik  agar menjadi lebih bersusila, Pembinaan 

bertujuan untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari 

kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat 

diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam 

pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung 

jawab. Pidana penjara merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak 

dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah 

lembaga pemasyarakatan dengan mewajibkan orang itu menaati semua peraturan tata 

tertib yang berlaku dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu 

tindakan tata tertib bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut.
77

  Dibandingkan 

memberikan efek jera pidana penjara justru lebih bermanfaat dan dapat mendidik para 

narapida menjadi orang yang lebih baik, hal ini bagus untuk diterapkan. Namun 

menurut penulis hukuman tetaplah hukuman, si terhukum tidak bisa diberikan 

pembinaan saja, ia harus mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatannya, oleh 

                                                             
77 https://media.neliti.com/media/publications/240022-efektivitas-pidana-penjara-dalam-membina-

7c6b9faa.pdf. Diakses pada tanggal 23 Februari 2019 pukul 10.12 WIB 
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sebab itu hukum Islam lah yang harus diterapkan di bumi Indonesia ini dikarenakan 

mayoritas umatnya beragama Islam demi tercapainya Islam yang kaffah. Mengingat 

hukuman cambuk dalam ta’zīr itu lebih murni dan berprinsip bahwa sanksi itu bersifat 

pribadi terhadap si terhukum saja artinya hak itu tidak membawa pengaruh ataupun 

akibat bagi orang lain, sebab setelah selesainya pelaksanaan hukuman si terhukum 

langsung dapat dilepas dan dapat bekerja kembali seperti biasanya yaitu mencari nafkah 

kepada keluarga, sehingga tidak membawa akibat yang tidak perlu kepada keluarganya. 
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BAB EMPAT 

PENUTUP 

3.1. Kesimpulan 

Setelah penulis mendeskripsikan serta melakukan analisis komparatif terhadap 

hukuman bagi penyedia fasilitas jarīmah maysir perspektif KHUP dan Qanun Jinayah, 

maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu: 

1. Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat mengatur hukuman bagi 

orang yang dengan sengaja menyelenggarakan ataupun menyediakan 

tempat/fasilitas bagi pelaku  jarīmah maysir. Pasal 20 dari Qanun tersebut 

menetapkan hukuman bagi penyedia fasilitas tersebut adalah dihukum dengan  

uqūbāt ta’zīr cambuk yaitu sebanyak 45 kali atau denda paling banyak 450 

gram emas murni atau denda paling lama 45 bulan. Sedangkan KUHP 

menetapkan sanksi bagi pelaku yang menyediakan fasilitas perjudian dijerat 

dengan pasal 303 KUHP dan Pasal 303 ayat (1), sebagaimana telah dirubah 

pidana penjara dan dendanya menjadi “selama-lamanya sepuluh tahun atau 

denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah” oleh Pasal 2 ayat (1) 

UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. 

2. Efek jera yang dirasakan dari hukuman yang diatur di dalam Qanun Nomor 6 

Tahun 2014 ialah pencambukan yang dilakukan di depan umum membuat si 

pelaku merasa malu terhadap kesalahan yang telah ia perbuat. Selain itu rasa 

sakit yang ditimbulkan juga tergolong berat mengingat tangisan dan rintihan 

yang terdengar dari orang yang sedang dicambuk dapat dipastikan bahwa ia 

sangat kesakitan, belum lagi rasa malu yang harus ia tanggung. Tentu efek jera 

yang dirasakan oleh si pelaku sangat terasa sehingga ia mungkin tidak ingin 

mengulangi kesalahannya lagi. Dan alternatif denda yang sangat banyak 

mencapai angka ratusan juta (450 gram emas) juga sangat memberikan efek 

jera bagi si pelaku. Sedangkan efek jera hukuman yang diatur dalam KUHP 

tidak memberikan efek jeranya, mengingat penjara sudah ditransfromasikan 

menjadi lembaga pemasyarakatan di mana para narapida dibina dan dididik  
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agar menjadi lebih bersusila, dibandingkan memberikan efek jera, pidana 

penjara justru lebih bermanfaat dan dapat mendidik para narapida menjadi 

orang yang lebih baik, namun tidak dapat menjamin si terhukum mendapat efek 

jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Jadi dapat disimpulkan bahwa si 

pelaku masih akan terus melakukan perbuatan tersebut karena belum mendapat 

efek jera dari hukuman yang diberikan. 

3. Tinjauan hukum Islam terhadap sanksi penyedia fasilitas perjudian dalam pasal 

20 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat sudah sesuai, karena 

dalam Hukum Pidana Islam sanksi perjudian termasuk dalam  jarīmah ta’zīr 

yakni setiap orang yang melakukan perbuatan maksiat yang tidak memiliki 

sanksi ḫad dan tidak ada kewajiban membayar kafarat harus dijatuhi hukuman 

ta’zīr. Prinsip penjatuhan ta’zīr  menjadi wewenang penuh ulil amri, baik 

bentuk maupun jenis hukumannya diserahkan kepada pemerintah. Namun 

sangat disayangkan perumusan hukuman dalam KUHP menurut penulis masih 

kurang sesuai karena tidak dapat menjamin efek jera yang akan dirasakan oleh 

pelaku tindak pidana. 

3.2.  Saran-saran 

       Setelah mencermati bentuk-bentuk hukuman yang diterapkan oleh kedua norma 

hukum di atas, maka di sini penulis ingin mengajukan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Penulis ingin menyampaikan sekaligus menyarankan kepada pemerintah untuk 

mengupayakan agar kedua norma hukum tersebut (Qanun dan KUHP) ke 

depannya bisa lebih saling melengkapi satu sama lain dan tidak bertentangan. 

Mengingat perjudian sudah menjadi penyakit masyarakat maka perlu upaya 

yang sungguh-sungguh dan sistematis, baik pemerintah, aparat penegak hukum 

maupun masyarakat harus bekerja sama dalam memberantas perjudian.  

2. Diharapkan agar pemerintah bisa mengupayakan dalam penyusunan KUHP ke 

depannya agar dapat mengambil materinya berdasarkan Hukum Pidana Islam 

agar Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam dapat menerapkan 

hukum Islam secara menyeluruh. 

3. Sebagai sebuah penelitian penulis menyadari bahwa karya ini tidak terlepas dari 

unsur-unsur subjektivitas, untuk itu untuk memaksimalkan karya ini penulis 
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sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna 

menyempurnakan karya ilmiah ini. Semoga karya ini dapat dilanjutkan 

penelitiannya baik oleh penulis sendiri maupun para peneliti peminat studi 

hukum lainnya.  
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