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Abstrak
Kebijakan formttlasi Hukum pidana di
Indonesia sudah dapat digunakon untuk mengatasi
tindak pidana perjudian, tapi mengandung
beberapa kelemahan atart kendala yaitu ,,(Jnsur

tanpo izin" inilah melekat sifut melawan hukum
dari tindak pidana perjudian itu. Artinya tiadanyct
unsur tanpa izin, atau jika ada izin dari pejabat
atau instansi yang berhak memberi izin, sentuct
perbuatan dalant rumusan tersebut tidak lagi atau
hapus sifat rnelawan hukuntnya oleh karina itu
tidakdipidana.
Ketentuan ini membuka peluang adanya
legalisasi perjtrdian. Sebab permainan
iudi hanya
bersifat rnelayran hukutn atou ntenjacli larangan
apabila dilakukan tanpa izin. pertanggung
jawaban pidana tentang tindak pidana perjucliai
hanyu dibeLtankan kepada otang perorangan
(natuurlijke persoon) tidak menganut s.is,tent
perlonggunjatroban yang dibebankan kepacla
kctrporosi (rechtpersoonlijkheicl) Menilik pctcla
ha,sil peneltiaan dan analisa serta kesimpulan
seperti dijelaskan di atos, maka dalam penelitian
ini c{i,sarankan, sebagai berikut
_ Penonggulangan tindak pidana pejuclian
sebugai salah ,sutu bentuk kejahatcrn iesisilacut
;

dalam perkernbangannyo ticlak dapat

ditanggLtlongi clengan kebijokctn penal seniata.
Bahrva upa,va penanggulangan kejcthatctn ley,at
jalur penal lebih ntenilik beratkan pacla si"fat
repres'iJ (peninclasan otort pemberontasan)
,sesudah kejahatan tejadi. Keclepannl,a
lugct
seharusnya kebijakan-kebijakan yang bersi"frr
pre v-entif (mencegah) harus \ebih rltprioritaskan
dengan tetop mengacu padct pola yang integral
dan sistentik. Perkentbangan teknologi infortiasi
),,ang sangat cepat akan berpengarul.t juga pada
perkembangon jenis dan pola keiaharan. Tii.ndak
pidana perjudian pun sebagai tindak pidana yang
konvensional yang sudah begitu dtkenat. Xiii
ki an

b e r ke

mb a ng de n g a n m e m

i n fa atkan t e kno I o g i

canggih khusttsnya internet. Dengan demikiai,
s e y o gi

any a p e r I u di I akukan p e n g kaj i an m e n dal am
untuk sehingga hukum pidana dapat menjangkctu

kejahatan perjudion yang dilaksanakan cti
dunia mqta. Dengan diakuinya korporasi
/ Dosen Tetap pada Fakultas Hukurn Universitas
Muh amrn adi_vah Pa I ent ban g.

(rechtpersoonlij kheid) sebagai salah satu subyek
hukum yang bisa dimintai pertanggungiawaban
pidananya seharusnya dilakukan pi*irit on yong
tegas ancaman pidana terhadap individu pribadi
(natuurlijk persoon) dan korporasi
.
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I. PENDAHULUAN

A. LATARBELAKANG
Negara Kesatuan Republik Inclonesia adalah
negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat) dan
bukan negara atas kekuasaan (machtsstaat), maka

kedudukan hukum harus ditempatkan di atas
segala-galanya. Setiap perbuatan harus sesuai
dengan aturan hukum tanpa kecuali.z Ketentuan
tersebut tercermin dalam pokok-pokok pikiran
y_unq terkandung dalam pembukaan Undang_

Undang Dasar 1945 alinea ke-empat yang
menyebutkan bahwa

:

"...Membentuk suatu pemerintahan

negara Indonesia yang melindungi segenap
bangsa Indonesia tlan seluruh tumpah au.ni

Indonesia dan memajukan kesejahteraan

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
melaksanakan ketertiban dunL yang
berdasarkan kemerdekaan, perclamaian abadi
dan keadilan sosial... berdasarkan pancasila
".
Ketetapan
MPR
No.
IV/MpNlggg
tentang
_
Garis Garis Besar I{alr,ran Negara (GBHN), telah
menentukan arah kebijakan dibiclang irul<r:m

ikut

khususnya mengenai sistem hukum nasional yang
menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dai
menghormati hukum aganla dan hukum adat, serta
memperbaharui perundang-unclangan rvarisan
Belanda dan hukum nasional yang clislrrirninatif

termasuk ketidakadiian gender dan ketidak
sesuaiannya dengan tuntutan refomasi melalui
program legislasi.

Pembangunan dalam bidans hukum
khususnl,a pembangunan hukum pid"ana. tidak
hanya mencakup pembangunan yung bersifat
struktural, yakni pembangunan lembagi-lembaga
hukum yang bergerak dalam suatu mekanism-e,
tetapi harus juga mencakup pembangunan
substansial berupa produk-produk yang
merupakan hasil suatu system hukum dalam

: Jimly Asshiddiqie,

Konstitu-ti rlan Kctnstitttsionali,snte
Indonesia, Sekretariat Jeltdera] clan Kepaniteraan
Mahkamah Konstitus i R I. Jakar-ta. 2006^ hal 69.

Kebijakan Hukum Pidana... ( Ismait pettanasse, SH., MH.)

bentuk peraturan hukum pidana dan yang bersifat
kultural, yakni sikap-sikap dan nilai-nilai yang
mempengaruhi berlakunya sistem hukum. J
Usaha pembaharuan hukum pidana sampai
saat ini terus dilakukan dengan satu tujuan utama
yakni menciptakan suatu kodifikasi hukum pidana
nasional untuk menggantikan kodifikasi hukum
pidana yang merupakan warisan kolonial yakni
Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie
1915 yang merupakan turunan dari Wetboek van
Strafrecht negeri Belanda tahun 1886,1 yang
mulaiberlaku I Januari 1918.

penanggulangan kejahatan. Khususnya masalah
perjudian sebagai salah satu bentuk penyakit
masyarakat, satu bentuk patologi sosial. tr

Upaya pembangunan hukum dan

Dengan demikian perjudian dapat menjadi

pembaharuan hukum harus dilakukan secara
terarah dan terpadu. Kodifrkasi dan unifikasi

penghambat pembangunan nasional yang beraspek

bidang-bidang hukum dan penyusunan perundangundangan baru sangat dibutuhkan. Instrument
hukum dalam bentuk perundang-undangan ini

sangat diperlukan untuk mendukung

pembangunan di berbagai bidang sesuai dengan
tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran
hukum serta pandangan masyarakat tentang
penilaian suatu tingkah laku. s
Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
pulalah yang tufut mempengaruhi cara berpikir,
bersikap dan bertindak. Perubahan sikap dan
pandangan dan orientasi warga masyarakat inilah
yang mempengaruhi kesadaran hukum dan
penilaian terhadap suatu tingkah laku. Apakah
perbuatan tersebut dianggap lazim atau bahkan
sebaliknya merupakan suatu ancaman bagi
ketertiban sosial. Perbuatan yang mengancam

ketertiban sosial atau kejahatan seringkali
memanfaatkan atau bersaranakan teknologi.
Kejahatan ini merupakan jenis kejahatan yang
tergolong baru serta berbahaya bagi kesejahtetaan
masyarakat.

Untuk mengantisipasi perkembangan
masyarakat dalam kaitannya dengan perubahan
kejahatan tersebut, maka dapat dilakukan usaha
perencanaan pembuatan hukum pidana yang
menampung segala dinamika masyarakat hal ini
merupakan masalah kebijakan yaitu mengenai
pemilihan sarana dalam mengatur kehidupan

Penegakan hukum pidana untuk

menanggulangi perjudian sebagai perilaku yang
menyimpang harus terus dilakukan. Hal ini sangat
beralasan karena perjudian merupakan ancaman
yang nyata terhadap norma-norma sosial yang

dapat menimbulkan ketegangan individual
maupun kete gangan-kete gangan

merupakan ancaman

so

sial.

P

erj udi an

riil atat potensiil bagi

berlangsungnya ketertiban sosial. 7

materiel-spiritual. Karena perjudian mendidik
orang untuk mencari nafkah dengan tidak
sewajarnya dan membentuk watak "Pemalastt.
Sedangkan pembangunan membutuhkan individu
yang giat bekerja keras dan bermental kuat.8
Sangat beralasan kemudian judi harus segera
dicarikan cara dan solusi yang rasional untuk stlattl
pemecahannya. Karena sudahjelas judi merupakan
problema sosial yang dapat mengganggu fungsi
sosial dari masyarakat.c Salah satu usaha rasional
yang digunakan untuk menanggulangi perjudian
adalah dengan pendekatan kebijakan hukum
pidana.
Penggunaan hukum pidana ini sesuai dengan
fungsi hukum sebagai social control atau
pengendalian sosial yaitu suatu proses yang telah
direncanakan lebih dahulu dan bertujuan untuk
menganjurkan, mengajak, menyuruh atau bahkan
memaksa anggota-anggota masyarakat agat
mematuhi norma-noflna hukum atau tata tertib
hukum yang sedang berlaku. /o
Disamping itu hukum pidana juga dapat
dipakai sebagai sarana untuk merubah atau
membentuk masyarakat sesuai dengan bentuk
masyarakat yang dicita-citakan fungsi demikian itu
oleh Roscoe Pound, dinamakan sebagai fungsi
social engineering atau rekayasa sosial. ll
Penggunaan upaya hukum termasuk hukum
pidana, sebagai salah satu upaya mengatasi

bermasyarakat.

Kartini Kartono, Patologi Sosial,iilid I, PT Raja Grafindo

Hukum pidana seringkali digunakan untuk
menyelesaikan masalah sosial khususnya dalam

Persada, Jakart a, 200 5.hal 57

.

Saparinah Sadli, dalam Muladi dan Barda Nawawi
Lrief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Cet. II, Penerbit
Alumni, Bandung, I 998. hal 148.

Nyoman Serikat Putra Jaya, Relevansi Hukttm Pidana
Adat dalan Pembaharuan Hukum Pidana Nasional., PT
CitraAditya Bakti, Bandung, 2005. hal 3-4.
Muladi, Lenbaga Pidana Bersyarat, Penerbit Alumni.
Bandung, 2002.ha1
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.

Ronrli Atmasasmita, Teori dan Kapitct Selekta
Kriminologi, PT ReflkaAditama. Batrdung. 2005. hal 58.
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B. Simandjuntak, Pengantar Kriminologi dan Patologi
Sosial, Tarsito, Bandung, 1980, hal 352-353.

l. Ibid,hal.354.
lo. Ronny Hanitjo Soemitro, Permasalahan Hukum di
D al am

M as y ar akat, A lumni, Bandung,

19 84.

hal 4

ll.Ronny Hanitjo Soemitro, Studi Hukum
Masyarakat, Alumni, Bandung, 1985 hal 46.
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masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan

demikian, sumbangan disinyalir terdapat unsur
perjudian dan penipuan terhadap masyarakat.
Pada tanggal 25 November 1993, pemerintah
mencabut dan membatalkan pemberian izin untuk
pemberlakuan SDSB padatahun 1994. ts
Ditinjau dari kepentingan nasional,

penegakan hukum. Disamping itu karena
tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan
masyarakat pada umunya, maka kebijakan
penegakan hukurn itupun termasuk dalam bidang
kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional

untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

penyelengg araanperjudian mempunyai ekses yang
negatif dan merugikan terhadap moral dan mental

Sebagai suatu masalah yang termasuk kebijakan,
maka penggunaan (hukum) pidana sebenarnya
tidak merupakan suatu keharusan. 12 .
Hukum yang telah dibuat itu akan terasa

manfaatnya

masyarakat terutama generasi muda. peningkatan
modus dari tindak pidana perjudian yang semakin
tinggi ini dapat terlihat dari maraknya tipe
perjudian, misalnya togel, judi buntut, judi kupon
putih, bahkan sampai yang memakai teknologi
canggih melalui telepon, internet maupun SMS
(s hort mas s age s erv ic e).
Contoh, Kasus yang juga marak dan telah
diharamkan oleh Komisi Fatwa MUI yang diketuai
KH Ma'ruf Amin pada tanggal25-27 Mei 2006 di
Pesantren Darussalam, Gontor, Ponorogo, Jawa
Timur, yaitu SMS berhadiah yang sedang marak di
berbagai media massa, mengandung unsur
pe{udian. tt
Perjudian dalam proses sejarah dari generasi
ternyata tidak mudah untuk diberantas. Meskipun

jika

dioperasionalisasikan dalam
masyarakat. Pengoperasionalan hukum itu akan
memberikan bukti seberapa jauh nilai-nilai,
keinginan-keinginan, ide-ide masyarakat yaltg
dituangkan dalam hukum itu terwujud. prosei
perwujudannya atau konkritisasi nilai-nilai atau
ide-ide yang terkandung dalam hukum disebut
penegakan hukum. Pada tahap pelaksaanan inilah
sebenarnya hukum itu teruji, apakah akan
mengalami hambatan atau tidak; apakah akan
mengalami kegagalan atau tidak. Karena itu dalam
hukum seringkali dimungkinkan adanya suatu
perubahan apabiLa dipandang bahwa hukum itu
strdah tidak efektif lagi.

kenyataan

Penegakan hukum pidana untuk

penanggulangan perjudian mengalami dinamika
yang cukup menarik. Karena perjudian seringkali
sudah dianggap sebagai hal yang walar dan sah.
Namun di sisi lain kegiatan tersebut sangat
dirasakan dampak negatif dan sangat mengancam
ketertiban sosial masy arakat.
Hal ini terlihat dari adanya kebijakan melalui
UU No. 22 Tahun 1954 tentang Undian, agar
Undian Berhadiah tidak menimbulkan berbagai
keburukan nasional, maka pemerintah meiegalkan
Porkas yakni sumbangan dana untuk olah ruga.
Akhir tahun 1987, Porkas berubah menjadi KSOB

(Kupon Sumbangan Olah Raga Berhatliah).
Pertengahan tahun 1988 KSOB atau SOB

1l

.'

:,

(Sumbangan Olah Raga Berhadiah) dibubarkan
karena menimbulkan dampak negatif, yakni
tersedotnya dana masyarakat kecil dan
mempengaruhi daerah setempat. Akhirnya
pertengahan Juli tahun 1988, Menteri Sosial
Haryati Subadio, dalam rapat kerja dengan
Komisi VIII DPR menghentikan KSOB. Setelah
pembubaran KSOB, wajah baru judi terselubung
lahir pada tanggal 1 Januari 1989 dengan nama
SDSB (Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah).
SDSB menyumbang dengan beritikad baik. Meski

perjudian yang diperoleh oleh pemerintah dapat
digunakan untuk usaha-usaha pembangunan,

sebagai contoh, di DKI Jakarta semasa
pemerintahan Gubernur Ali Sadikin, yang
melegalkan perjudian dan prostitusi. Namun,
terlepas dari itu ekses negatif dari perjudian lebih

besar daripada ekses positif. Oleh karena itu
pemerintah dan aparat hukum terkait harus
mengambil tindakan tegas agar masyarakat
menjauhi dan akhirnya berhenti melakukan
perjudian. rs
Berdasarkan kenyataan tersebut di atas maka
dalam rangka penanggulangan masalah perjudiar
diperlukan adany a kebij akan hukum pidana (p e n a I
policy). Kebijakan tersebut harus dikonsentrasikan
pada dua arah, yang pertama, mengaruh pada

kebijakan aplikatif yaitu kebijakan untuk

bagaimana mengoperasionalisasikan peraturan
perundang-undangan hukum pidana yang berlaku
pada saat ini dalam rangka menangani masalah
perjudian. Sedangkan yang kedua, adalah

kebijakan formulatif atau kebijakan yang
mengarah pada pembaharuan hukum pidana
(penal law reform) yaitu kebijakan untuk
bagaimana merumuskan peraturan pada undangl-l.

,: Muladi, Barda Navratvi Arief,

Teori-Teori dan

Kebijokon Pidano. Alurnni. Bandung, 1992 hal I I9.
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Kebijukun Hukum Pidana ... ( Ismail Pettanasse, SH., MH. )

undang hukum pidana (berkaitan pula dengan
konsep KUHP baru) yang tepatnya dalam rangka
menanggulangi perj udian pada masa mendatang.

cepat. Berbagai kasus menggambarkan sulitnya

peraturan daerah (Raperda) Antijudi. Sebagian
yang lain melakukan unjuk rasa memprotes
penegak hukum dan Pemerintah Daerah (Pemda)
yang terkesan membiarkan. Namun tindak pidana
perjudian semakin marak yang merupakan akibat
kegagalan pemerintah memenuhi jiwa hukum dan
jiwa undang-undang penertiban judi yang sudah
lebih dari 30 tahun lahir. Peraturan pemndangundangan ini lahir pada masa Orde Baru yang
merupakan alternatif untuk mengatasi masalah
tindak pidana perjudian maka lahirlah UndangUndang Nomor 7 Tahun t974 tentang Penertiban
Perjudian. Undang-undang ini jelas menyatakan
bahwa ancaman hukuman dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) untuk perjudian
tidak sesuai lagi sehingga perlu diperberat.
Bahkan, pasal pelanggaran judi dijadikan
kejahatan dan hukumannya dinaikkan dari satu
bulan menjadi empat tahun (Pasal 542 ayat 1),
serta dari tiga bulan menjadi enam tahun (Pasal
542 ayat 2). Meski ancaman hukuman diperberat
dan jenis delik diubah (dari pelanggaran menjadi
kejahatan), tapi masalah masyarakat ini tidak

penegak hukum mencari caraagar hukum nampak

tertanggulangi.

sejalan dengan norma mapyarakat.t6 Bagaimana

Dalam Rangka Menanggulangi Tindak
Pidana Perjudian perlu diimbangi dengan

menguntungkan atau merugikan, tidak dapat
dilepaskan dengan manusia dan perilakunya

melakukan pembenahan dan pembangunan sistem
hukum pidana secara menyeluruh dalam suatu
bentuk kebijakan legislatif atau yang dikenal
dengan kebijakan formulasi. Sebagaimana
dikemukakan pada bab terdahulu bahwa kebijakan
merumuskan dan menetapkan sanksi pidana
dalam perundang-undangan, dapat juga disebut
sebagai tahap kebij akan formulasi.
Kebijakan formulasi mempunyai posisi yang
sangat strategis bila dipandang dari keseluruhan

B. RUMUSAN PERMASALAHAN.
Berdasarkan uraian diatas, makzr dapat
dirumuskan permasalahan sebagai berikut :
1. Apakah kebijakan formulasi hukum pidana saat
ini telah memadai dalam rangka menanggulangi
perkembangan perj udian?
2. Bagarmana kebijakan formuiasi hukum pidana
dalam menanggulangi perjudian di masa yang
akandatang?

BABII

PEMBAHASAN.

A. KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM

RANGKA MENANGGULANGI

PERJUDIAN.
Problema penegakan hukum di Indonesia
nampaknya mulai menghadapi kendala berkaitan
dengan perkembangan masyarakat yang kian

pun jugu masalah perjudian, baik itu
dalam kehidupan bermasyarakat.

Judi adalah salah satu hasil karya

dan

rekayasa manusia dalam memenuhi kebutuhan
hidupnya baik secara rohani maupun secara
jasmaniah di tengah masyarakat yang penuh
dengan persaingan dan krisis serta tekan arr.tZ

Perilaku berjudi juga merebak dalam

masyarakat Indonesia. Namun karena hukum yang

di Indonesia tidak mengijinkan adanya
perjudian, maka kegiatan tersebut dilakukan secara
sembunyi - sembuny i. Perj udi an dalam masy arakat
Indonesia dapat dijumpai diberbagai lapisan
berlaku

masyarakat. Bentuk bentuk perjudian pun
beraneka ragam, dari yang tradisional seperti
perjudian dadu, sabung ayam, permainan
ketangkasan, tebak lagu sampai pada penggunaan

teknologi canggih seperti

judi melalui telepon

genggam atau internet.

Maraknya judi dalam berbagai bentuk dan
manifestasinya tersebut di atas, disikapi oleh
sebagian daerah dengan menyusun Rancangan
lr.

tt

kebijakan mengoperasionalisasikan hukum
pidana. Pandangan ini sesuai dengan pendapat
Barda NawawiArief, yang menyatakan bahwa :
Tahap kebijakan legislatif merupakan
tahap yang paling strategis dilihat dari proses
mengoperasionalkan sanksi pidana. Pada tahap

ini

dirumuskan garis kebijaksanaan sistem

pidana dan pemidanaan yang sekaligus sebagai

landasan legislatif bagi tahap-tahap
berikutnya, yaitu tahap penerapan pidana oleh

badan pengadilan dan tahap pelaksanaan
pidana dan oleh aparat pelaksana pidana. 19
Pentingnya landasan legislatif bagi suatu

Eva Achj a ni Zulfa, Ketika .Iaman Meninggalkan Hukum,
http rvrvw. pemantauperadilan. com.

ls Topo Santoso, Jadi dan Problem Hukum, Republika.
tq Barcla Narvawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam

i;. Hironnymus Jati, Kaum l4iskin Mengais Pendapatan
Lewat,Jttdi, http:/irvrvrv.freelists.org/cgibinllist?list id

Penanggulartgan Kejahatan dengan Pidana Penjara.
Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Cet.
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untirlanet.
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merupakan prasyarat untuk keabsahan dan
merupakan unsur patut diperhitungkan dalam
hal pemidanaan, tetapi efektivitas itu sendiri
bukan jaminan untuk adanya keadilan pidana

dibatasi tidak hanya oleh efektivitas dan
kegunaan tetapi terutama dibatasi oleh
legalitas.

Pendapat lain dikemukakan oleh H.L Packer,
bahwa kebijakan formulasi dalam bidang hukum
penintensier sangat penting bagi suatu kebijakan
pemidanaan (sentencing policy), yang merupakan
salah satu masalah kontroversial saat ini dalam
hukum pidarra2t H.L Packer, mengemukakan
tiga masalah yang termasuk 'ra number curren
controversial issues in the criminal law", yaitu;
a). The issue of strict liability; b) sentencing policy;
c) the insanity defence.
Berdasarkan pandangan di atas dapat
disimpulkan bahwa kebijakan legislatif atau
formulasi menempati posisi terpenting dari

keseluruhan upaya mengoperasfonalisisikan
sanksi pidafla. Di samping menjadi landasan bagi
tahap-tahap berikutnya juga menjadi landasan

rp

legalitas bagi kebijakan pemidanaan. Akan tetapi
yang penting dari kebijakan formulasi ini yaitu
sejauh mana posisi yang strategis dari kebijakan
tersebut dapat mempengaruhi proses dan
mekanisme penegakan hukum dalam upaya
penanggulangan kejahatan khususnya tindak
pidanaperjudian.
Perumusan kebijakan formulasi dalam rangka
menang gulangi tindak pidana perj udian tercantum
dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian
mengatur tentang sanksi pidana, yang berbunyi:
"Merubah ancaman hukuman dalam
Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana, dari hukuman penjara selamalamanya dua tahun delapan bulan atau denda

tIt

sebanyak-banyaknya sembilan
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puluh ribu

rupiah menjadi hukuman penjara

selama-

lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyakbanyaknya dua puluh lima juta rupiah".
Dari bunyi Pasal tersebut di atas, masalah
tindak pidana perjudian mendapatkan perhatian
yang cukup serius dari pemerintah. Dalam artiat
politik hukum masalah tindak perjudian menjadi
prioritas untuk diberantas dengan menggunakan
Ibid, hal 3.
2t H.L Paclier, The Limits o-f Criminal Sanclinn, Stanford
Universitl.' Press. California, I 968, hal. 1 3.
20

hukum pidana sebagai sarana atau media untuk
prevensinya. Salah satu ketentuan pada UndangUndang Nomor 7 Tahun l9T4Tentang Penertiban
Perjudian tersebut merupakan bentuk perumusan
dan penetapan sanksi pidana oleh pembentuk
undang-undang. Sebagai kebijakan formulasi
untuk kepentingan praktis bagi aparat penegak
hukum dalam menangani permasalahan yaflg
berkaitan dengan tindak pidana perjudian. Maksud
lain dari pembentuk undang-undang dalam
merumuskan ketentuan dasar mengenai penetapan
masalah perjudian sebagai kejahatan dengan
didasari pemikiran perj udian adalah bertentangan
dengan agam4 kesusilaan, dan moral Pancasila,
serta membahayakan bagi penghidupan dan
kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.
Dalam rangka mengkaji kebijakan formulasi
sebagai upaya penanggulangan tindak pidana
perjudian sebagaimana diatur pada UndangUndang No mar 7 Tahun 797 4 P enertiban Perjudian

sebagai peraturan atau ketentuan yang
menyempurnakan KUHP. Maka terlebih dahulu
akan dibahas tentang kebijakan kriminalisasi.
1.

Kebijakan Kriminalisasi Berdasarkan

Undang-Undang No. 7 Tahun 197 4.
Seperti yang telah dikemukakan di atas
lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974
tentang Penertiban Perjudian merupakan ketentuan

atau peraturan perundang-undangan yang
menetapkan dan merubah beberapa ketentuan
yang ada dalam KUHP. Adapun perumusan dan
penetppan ketentuan sanksi pidana oleh
pembentuk undang-undang diatur dalam Pasal 303
dan 303 bis, yang kedua Pasal tersebut adalah
kejahatan.

Kejahatan yang dimaksudkan diatas
dirumuskan dalam Pasal 303 KUHP yang
selengkapny a adalahsebagai berikut

:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama
sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak
dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa
mendapat izin :

a.

dengan sengaj a menawarkan atau

memberikan kesempatan untuk permainan

judi dan menjadikannya

sebagai

pencaharian, atau dengan sengaja turut serta
dalam suatu ke giatan usaha itu;
b. dengan sengaja menawarkan atau memberi
kesempatan kepada khalayak umum untuk
bermain judi atau dengan sengaja turut serta

dalam kegiatan usaha itu, dengan tidak
menggunakan
kesempatan adanya sesuatu syarat atau

peduli apakah untuk

Kebijakan Hukum Pidana... ( Ismail Pettanasse, SH., MH. )

dipenuhinya sesuatu tat a cara;
c. menjadikan turut serta pada permainan judi
sebagai pencaharian.
(2)Kalau yang bersalah melakukan kejahatan
tersebut dalam menjalankan pencaharianny a,
maka dapatdicabut haknya untuk menjalankan
pencaharian itu.
(3) Yang disebut dengan permainan judi adalah
tiaptiap 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 lainlainnya yang tidak diadakan antara mereka
yang turut berlomba atau bermain, demikian
juga segala pertaruhan lainnya.

Perbuatan yang dianggap sebagai bentuk
tindak pidana kesusilaan dalam hal perjudian
adalah menggunakan kesempatan main judi yang
diadakan dengan melanggar Pasal 303 bis. Adapun
kejahatan mengenai perjudian yang dimaksudkan
tersebut dirumuskan dalam Pasal 303. bis yang
rumusannya sebagai berikut :
I
(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama
empat tahun atau pidana denda paling banyak
sepuluhjutarupiah;
a. barang siapa menggunakan kesempatan
mainjudi, yang diadakan dengan melanggar
ketentuan Pasal 303;
b. barang siapa ikut serta main judi di jalan
umum atau dipinggir jalan umum atau di
tempat yang dapat dikunjungi umum,
kecuali jika ada izin dari penguasa yang
berwenang yang telah memberi izin untuk
mengadakan perj udian itu.
(2) jika ketika melakukan pelanggaran belum
lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang

menjadi tetap karena salah satu dari
pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana
per4ara paling lama enam tahun atau pidana
dendapaling banyak lima belas juta rupiah.

Menurut Soedarto, ada 2 pertanyaan yang
perlu diperhatikan untuk melakukan kriminalisasi,
yaitu223
1. Apakah yang menjadi ukuran dari pembentuk
Undang-Undang untuk menetapkan suatu
perbuatan menjadi perbutaan yang dapat
dipidana.
2. Apakah kriteriumnyabagi pembentuk UndangUndang untuk menetapkan ancaman pidana
terhadap tindak pidana yang satu lebih tinggi
dari pada ancaman pidana terhadap tindak
pidanayang lain.

Dari pendapat diatas tidaklah

mudah

menentukan secara tepat ukuran dan kriteria dalam

melakukan kriminalisasi. Dikemukakannya
persoalan tersebut dapat dijadikan suatu dasar
pertimbangan yafig rasional dalam melakukan
suatu kebijakan kriminalisasi. Oleh pembentuk
Undang-Undang dalam praktek perundangundangan selama ini memang tidak pernah
dipersoalkan mengapa suatu kejahatan perlu
ditanggulangi dengan sanksi pidana, sehingga
penggunaan sanksi hukum sebagai salah satu
sarana politik kriminalisasi selama ini dianggap
sebagai suatu ha1 yang waj ar.

B. KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DIMASA

YANG AKAN DATANG DALAM
MENANGGULANGI PERJUDIAN.

1.

Kebijakan Formulasi Tindak Pidana

Perjudian Dalam Konsep KUHPBaTU Tahun
2004t200s.
Kebijakan hukum pidana (penal policy)
bertolak dari pendapat Soedarto, mengandung
pengertianz 24
a. usaha untuk mewujudkan peraturan yang lebih
baik sesuai dengan situasi pada suatu saat;
b. kebijakan dari negara, melalui badan-badan

yang berwenang menetapkan peraturan yang
dikehendak i y ang diperkirakan dapat digunakan

untuk mengekspresikan apa yang terkandung
dalam masyarakat dan untuk mencapai tduan
yang dicita-citakan;

Untuk melakukan kriminalisasi

suatu

c. bertolak

yang diawali dengan penetapan suatu perbuatan
yang dilakukan oleh seseorang atau dipersamakan
dengan orang, yang oleh undang-undang
dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan
diancam dengan sanksi. Proses ini berakhir dengan
terbentuknya undang-undang di mana perbuatan
diancam dengan suatu sanksi yang berupa
pidana.22
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dari pemahaman tersebut,

melaksanakan politik hukum pidana berarti
mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil
perundangan yang paling baik dalam arti

perbuatan biasanya dilakukan melalui suatu proses

22 Soedarto, Hukttm dan Huktrnt Pidana, Penerbit Alurnni,
Bandung, 1983, hal. 32.

;;

27

Ibid,hal

34.

Soedarto, l{ukunr Pidana dan Perkembangon
Mctsl;ar51ko7,

(Kctlian Terhadap Pentbaharuon Hukunt

Piddna). SinarBaru. Bandung. I 983, hal. 93.

'.1119

.l<;

memenuhi rasa keadilan dan daya guna;
d. inelaksanakan politik hukum pidana dapat juga

--ltu

berarti usaha mewuj udkan peraturan
perundang-undangan pidana yang sesuai
dengan kaedah dan situasi pada suatu waktu dan

1:1at

untuk masa-masa yang akan datang.
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Menurut pendapat tersebut melaksanakan
nolitik hukum pidana berarti didalamnya

itu

merupakan suatu keharusan.
Tindak pidana pada hakikatnya merupakan

depan. Oleh karena itu membicarakan politik
hukum pidana termasuk didalamnya termasuk
prospek serta upaya antisipasi dalam rangka
membuat peraturan hukum pidana yang lebih baik.

Mengenai prospek kebijakan hukum pidana
mencakup persoalan kebijakan hukum pidana yang

rerlaku pada saat

ini (ius constittrtum) dan

kebijakan hukum pidana untuk masa yang akan
.iatang atau hukum yang dicita-citakan (ius

-1

ttperbuatan yang diangkattr atau
"perbuatan

yang ditunjuk atau ditetapkan" (benoemd
gedrag atau designated behaviour) sebagai
perbuatan yang dapat dipidana oleh pembuat
undang-undang. Secara singkat G.P. Hoefnagels,
menyatakan, "crime is behavior designated as a
punishable act".26 Penentuan benoemd gedrag
atau designated behaviour, ini merupakan bagian

dari kebijakan kriminal (criminal policy). Oleh
bahwa "criminal policy is a policy of designating human behavior as crime"2t (kebijakan
kriminal adalah suatu kebijakan dalam
menetapkan perilaku manusia sebagai suatu

:.encegahan dan penanggulangan tindak pidana

kejahatan dapat ditempuh dengan :28

nrenetapkan peraturan perundang-undangan yang
memuat ketentuan hukum pidana ditujukan dalam
r:ngka menciptakan ketertiban sosial.
Dilihat dari sudut "criminal polic1.", upalra

-l

pembaharuan hukum pidana (KUH?)

yang berupa pemecahan faktori:rktor yang menjadi penghambat secara umum, di
j;ilamnya meliputi faktor substantif atau materi,
i:ktor struktur dan laktor budaya hukum, fungsi
.urtisipatif dan terlebih fuiigsi adaptif.zs Dari suatu
neraturan perundang-undangan terutama hukum
. ons'tituhtendtrm)

na

-r

khususnya tindak pidana perjudian. Oleh karena

perbaikan dan pembaharuan hukum pidana tidak
hanya untuk saat ini, melainkan juga kearah masa

lidana merupakan prasyarat keberhasilan

:J

karena itu, pemerintah harus menyikapi
perkembangan tersebut dengan merancang
sebuah peraturan yang dapat menjangkau dan
mengakomodir kejahatan di bidang kesusilaan

:erkandung upaya yang mengarah pada perubahan,

:{
\I
un

undangan) harus mampu ditempatkan pada posisi
yang sesuai dengan keragaman ukuran dan patokan
tentang suatu hal yang berkaitan dengan kesusilaan
dan kemajuan teknologi yang sangat pesat. Oleh

pada umLlmnya. Kebijakan pemerintah

penanggulangan kejahatan perjudian yang
nerupakan salah satu bentuk delik kesusilaan
:"'ntr-urya tidak dapat dilakukan secara parsial

J:ngan hukun'i pidana, tetapi harus ditempuh pula
Jengan pendekatan integral atau sistemik. Maka
,.rpa\ra penanggulangan perj udian jr-rga harus
Jitempuh dengan pendekatan yang bersifat sosio
kLrltural, pendekatan moralis dan edukatif.
Penanggulangan kejahatan perjudiarr selain
Jengan menggunakan sarana pidana tetapi
tentunya juga harus dikedepankan upaya-upaya
r ang bersifat fleksibilitas dengan perkembangan
kekinian masyarakat. Namun membuat suatu
ketentuan hukum terhadap bidang kesusilaan
menjadi suatu hal yang tidak mudah, karena di
sinilah terkadang hukum (peraturan perundang--,' N{uladi, Proysll5i llylrum Pidana lndonesia Dimctsa Yong
.4kan Datang, Pidato Pengukuhan Guru Besar Faki-rltas
Hukum UNDIP, Semarang, 24 Februari 1990, hal. 7.

karena itulah, G. P. Hoefnagels, juga menyatakan,

kej ahat an at au t indak pidana)

.

Menurut G. Peter Hoefnagels, penanggulangan
a. Penerapan hukum pidana (criminal law
application);
b. Pencegahan tanpa pidana (prevention without
punishment),'
c. Mempengaruhi pandangan masyarakat
mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat
media massa (inJluencing views of society on
cr ime and punis hme nt/m as s me di a).

Dalam pembagian Hoefnagels tersebut,
upaya yang disebut dalam butir (a) dapat
dimasukan dalam kelompok "penal" sedangkan
yang disebutkan dalam butir (b) dan (c) dapat
dimasukan ke dalam kelompok non penal. Secara
singkat dapatlah dibedakan, bahwa upaya
penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih
menitikberatkan pada sifat represif (penindasan
atau pemberantasan) sesudah kejahatan terjadi,
sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan
)6 G.P. Hoefnagels,

:.

The Other Side of Criminolctg;, KluwerI 973, hal. 90.

Deventer, Holland,

Ibid., hlrn.

100.

:,! Barda Narvaryi Aricf, Bunga Rampai Kebijakun Lluhrnt
Piclana, Cetakan Kedua Edisi Revisi, PT Crtra Adit_va
Bakti, Bandung, 2002. hal 42.
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pada tindakan preventif (pencegahan atau
pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dalam
tindakan represif juga didalamnya terkandung
tindakan preventif dalam afii luas. 2 9

Melaksanakzin politik kriminal antara larn
berarti membuat perencanaan untuk masa yang

akan datang dalam menghadapi atau
menanggulangi masalah-masalah yang
berhubungan dengan kejahatan. Termasuk dalam

perencanaan ini, di samping merumuskan
perbuatan-perbuatan apa yarlg seharusnya
dijadikan tindak pidana, juga menetapkan sanksisanksi apa yang seharusnya dikenakan terhadap
si pelanggar. Berikut akan dilakukan kajian
Kebiiakan formulasi hukum pidana dimasa yang
akan datang untuk mengantisipasi tindak pidana
perjudian yang merupakan permasalahan dalam
makalahini.
1.1. RuangLingkup TindakPidana Perjudian.
KUHP merupakan induk dari berbagai
ketentuan pidana yang ada di Indonesia Konsep
KUHP baru hanya membagi KUHP dalam 2 (dua)
Buku saja, berbeda dari KUHP WvS yang saat ini
masih berlaku, di mana hanya meliputi Bukq I
tentang Ketentuan Umum dan Buku II tentang
Tindak Pidana. Kedua buku tersebut tidak saja
memuat perumusan pasal-pasal hukum pidana
materiil tetapi juga penjelasan pasal demi pasal
secara terinci.
Konsep KUHP tidak lagi membedakan
kualifikasi tindak pidana berupa kejahatan dan
pelanggaran. Kebijakan ini didasarkan pada
resolusi Seminar Hukum Nasional I tahun 1963
dan hasil Lokakarya Buku II KUHP tahun 1985.
Adapun alasan yang pada intinya sebagai
berikut: -io
1. Tidak dapat dipertahankan lagi kriteria
pembedaan kwalitatif arfiara rechtsdelict dan

wetsdelict yang melatar belakangi

penggolongan duaj enis tindak pidana itu;
2. Penggolongan dua jenis tindak pidana itu pada

Hindia Belanda memang relevan dengan

kompetensi pengadilan waktu itu;

"pelanggaran" pada dasamya diperiksa oleh
Landgerecht (pengadilan kepolisian dengan
hukum acaranya sendiri), dan "kejahatan" di
periksa oleh Landraad (Pengadilan Negeri) atau
Raad van Justitie (Pengadilan Tinggi) dengan
hukum acarunya sendiri pula. Pembagian

kompetensi seperti itutidak lagi dikenal saat ini.

3. Pandangan mutakhir mengenai "afkoop"
(seperti pada Pasal 82 KUHP/WvS) sebagar
alasan penghapus penuntutan tidak hanya
berlaku terbatas untuk "pelanggaran" saja,
tetapi dapat berlaku untuk semua tindak pidana
walaupun dengan pembatasan ancaman
maksimumpidananya.
Seperti diketahui bahwa perjudian adalah

termasuk dalam kelompok delik kesusilaan.
Pengelompokkan ini terdapat dalam KUHP
Reksodiputro, (dengan Budiurti, SH sebagai
Wakil ketua). Dan sampai sekarang tim perumus
telah berhasil menyusun konsep KUHP tahun
2005. Bab XIV Buku II yang termasuk jenis
kejahatan kesusilaan dan Bab VI Buku III yang
termasuk jenis pelafigaran kesusilaan. Dengan
demikian secara juridis, delik kesusilaan menurut
KUHP yang berlaku saat ini terdiri dari 2 (dua)

kelompok tindak pidana, yaitu "kejahatan

kesusilaan" (diatur dalam Bab XIV Buku II) dan
"pelanggaran kesusilaan" (diatur dalam Bab VI
BukuIII).
Pengelompokkan perjudian sebagai salah satu
bentuk delik kesusilaan masih diteruskan dan
dipertahankan oleh konseptor KUHP baru.
Pengaturan mengenai Tindak Pidana Kesusilaan
dalam Konsep KUHP Tahun 200412005 tersebut

ada dalam Bab XVL Adapun rumusan tindak
pidana perjudian sebagai mana diatur dalam Pasal
522 sampai dengan Pasal 523 dalam Konsep
KUHP. Adapun pasal-pasal yang mengatur
masalah perjudian tersebut adalah :
Pasal 522 Ayat (1), Dipidana dengan pidana
penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, setiap

orangyang:
a. Menawarkan atau memberi kesempatan untuk
main judi dan menjadikannya sebagai mata
pencahariannya atau turut serta dalam
perusahaanperjudian;
b. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada
umum untuk main judi atau turut serta dalam
perusahaan perjudian, terlepas dari tidak adartya
suatu syarat atautata caruyalg harus dipenuhi
untuk menggunakan kesempatan tersebut; atau
c. Menjadikan turut serta pada permainan judi
sebagai mata pencaharian.

Pasal 522 Ayat (2), jika pembuat tindak
pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
lakukan p erbuatan tersebut dalam menj alankan
profesinya, maka dapat dijatuhi pidana tambahan
berupa pencabutan hak untuk me4jalankan profesi
tersebut.
me
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Barda Narvarvi Arief, Bunga Rantpai ... op.cit hal. 93.
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Pasal 523, Setiap orang yang menggullakan
kesempatan main judi, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda
paling banyak Kategori IV.
Dari ketentuan Pasal 522 ayat (1), Pasal 522
:n at (2) dan Pasal 523, KUHP konsep di atas, jika
lianalisis maka materi perLlmusan ketentuan
;:idana mempunyai perbedaan dengan konsep
sebelumnya. Perbedaan tersebut menyangkut
redaksi ataupun ancaman pidana yang akan
dikenakan. Ketentuan pidana Pasal 522 sampai
Jengan Pasal 523 KUHP konsep 200412005
tersebut di atas ruang lingkup tindak pidana
rerjudian menurut Rancangan KUIIP tahun
)00412005 adalah:
a) Pasal 522 ayat (1) point a'. Menawarkan atau
ntemberi kesempatan untuk main jttdi dan
menjadikannya sebagai mata pencahariannya
atau turut serta dalam perusohaan periudian.
b) Pasal 522 ayat (i) point b : Menawarkan atau
rnentber kesempatan kepada umum ttntuk main
.jtdi atatt lurttl serta dalam perusahaan
perjudian.
;) Pasal 522 ayat (1) c : Meniadikan turtrt serta

pada permainan judi \sebagai mato

pencaharian.
r11 Pasal 522 ayat (2) :.iika pembuat tindak pidana

sebagaimanct din'taksud pada ayat (l)
tnelokukan perbuatan tersebut dalant

menjalankan profesinya, maka dapat dijattthi
piduna tombahan berupa pencabulan hak ttntuk
me nj al a nka n profe s i I er s e b ttt.
e) Pasal 523 : Setiap orang yang menggnnakon
kesetnpatatuttctin jttd i, dipidana dengon pidcma
penjcu'upaling lcutta 4 (entpat) tahun atau dencla
paling banyak Kategctri IV.
1.2. Pertanggungiarr'aban Pidana.
Bertolak dari pokok pemikiran keseimbangan
rr.ronodualistik, konsep KUHP masih tetap
mempertahankan asas kesaiahan (asas'

culpabilitas) merupakan pasangan dari

iegalitas yang harus dirumuskan secara eksplisit
daiam undang-undang. Oleh karena itu ditegaskan
dalam konsep KUHP (Pasal35), bahwa asas tiada
pidana tanpa kesalahan merupakan asas yang

sangat

,:k
1)
..111

ln
3si

asas

fundamental

dalam

diatur clalam Pasal 37 konsep KUHP. Namun
dalam hal-hal tefientu konsep juga memberikan
kemungkinan adanya pertanggungiar'vaban yang

ketat (strict liabilty) dalam Pasal 38, dan
pertanggungjawaban pengganti (vicarious
Tintritityl dalam Pasal 38 ayat (1). Masalah
pertanggungjawaban pidana ini telah dijelaskan
daiam pasal-pasal yang bersangkutan yaitu
Pasal 37

(1) Tidak seorang pun yang melakukan tindak
pidana tanpa kesalahan.

(2)

.3

I

Pasal 38.

(1) Bagi tindak pidana tefientu, undang-undang
dapat menentukan bahlva seseorang dapat
dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya
LInsLlr-unsur tindak pidana tersebut tanpa
memperhatikan adanYa kesalahan.
(2) Dalam hal ditentukan oleh undang-undang,
setiap orang dapat di perlanggungjawabkan
atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang
lein.

Pertanggungjawaban pidana berdasarkan
kesalahan terutama dibatasi pada perbuatan yang
dilakukan dengan sengaja (dolus). Dapat

dipidananya delik culpa hanya bersilat

peikecualian (eksepsional) apabila ditentukzrn
,".".u tegas oleh undang-undang. Sedangkan
pertanggungjau'aban terhadap akibat-akibat
iertentu dari suatu tindak pidana yang oleh undangunclang diperberat ancaman pidananya, hatll'a
dikenakan kepada terdakwa apabila ia sepatutnya
sr,rdah dapat menduga hemungkinan terjadinya
akibat itu atau apabila sekurang-kurangnya ada
kealpaan. Jadi konsep KUHP tidak menganut

doktrin elfolgshaftung (doktrin

kesalahan (liabiliry- based on /'ault) hal tersebut

,rr Ibid, hal

95.

menanggL'Lt1g

crkibat) secara murni, tetapi tetap diorientasikatt
pacia asas kesalahan. Hal ini terlihat dari pasalpasal berikut :
Pasal 39

lianya dapat dipertanggung
jika orang tersebut melakukan tindak

(1) Seseorang
jar,vabkan

pidana dengan sengaj

(2)

Walaupun prinsipnya bertolak dari
pertanggungjar,vaban pidana berdasarkan

Kesalahan terdiri dari kemampuan
bertanggungi awab, kesengaj aan, kealpaan dan
tidak ada alasan Pemaaf.

mempertanggungiawabkan pembuat yang telah
melakukan tindak pidana"

:

a atau

karena kealpaan'

i'erbuatan yang dapat dipidana adalah
perbuatan yang dilakukan dengan sengaja'
teculai peraturan perundang-undangan
merrentukan secara tegas bahwa suatu tindak
pidana yang dilakukan dengan kealpaan dapat
dipidana.

Kebijukun Hakum Pidanu... ( Ismail Pettanasse, SH', MH' )

(3) Bahwa seseorang hanya dapat dipertanggung
j awabkan terhadap akibat tindak pidana tertentu

yang oleh undang-undang diperberat ancaman
pidananya, jika ia sepatutnya mengetahui
kemungkinan. terjadinya akibat tersebut atau
sekurang-kurangnya ada kealpaan.

Dalam hal ada kesesatan (eror), baik error
facti maupun error iuris, konsep KUHP berprinsip
si pembuat tidak dapat dipertanggungjawabkan
dan oleh karena itu tidak dapat dipidana. Namun
demikian, apabila kesesatan itu (keyakinanya yang
keliru itu) patut dicelakan atau dipersalalrkan
kepadanya, maka si pembuat tetapi dapat dipi dana.
Pendirian konsep KUHP yang demikian
dirumuskan dalam Pasal 42 konsep KUHP yang
berbunyi:
Pasal 42

(1)

Tidak dipidana, jika seseorang tidak

mengetahui atau sesat mengenai keadaan yang

merupakan unsur tindak pidana atau
berkeyakinan bahwa perbuatannya tidak
merupakan, suatu tindak pidana, kecuali
ketidaktahuan, kesesat an, atav keyakinannya
itu patut dipersalahkan kepadanya.

Secara normatif, sudah menjadi kebiasaan
setiap pembuat yang melakukan tindak pidana dan

perbuatannya patut dipersalahkan dan bisa
dibuktikan maka sudah sepatutnyalah si pembuat
tersebut dihukum atau dikenakan pidana. Namun,
konsep KUHP tidak menetapkan sesuai dengan
tesis konvensional diatas melainkan secara
revolusioner memberikan kewenangan kepada
Hakim untuk mempertimbangkan untuk memberi
maaf dan pengampunan. Maaf dan pengampunan
disini berarti si pembuat tidak dikenakan hukuman
pidana atau tindakan apapun. Pedoman mengenai

permaafan Hakim (Rechterlijkpardon) ini
dituangkan dalam Pasal 55 ayat (2) sebagai bagian
dari pedoman pemidanaan, adapun bunyi pasal
tersebutadalah:

Pasal 55 ayat (2), Ringannya perbuatan,
keadaan pribadi pembuat atau keada an pada waktu
dilakukan perbuatan atau y ang terjadi kemudian,

dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak
menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan
dengan mempertimbangkan segi keadilan dan
kemanusiaan.
Sebagai penyeimbang konsep tersebut diatas

maka dalam ketentuan Konsep KUHP juga
menentukan apabila seseorang tidak dipidana
karena adanya alasan penghapus pidana. Konsep
KUHP memberi kewenangan kepada Hakim untuk

10
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tetap menjatuhkan pidana, atau dengan kata lain
konsep memberi kewenangan atau kemungkinan
kepada Hakim untuk tidak memberlakukan alasan
penghapus pidana tertentu berdasarkan asas culpa
in causa, yaitu apabila terdakwa sendiri patut
dicela atau dipersalahkan menyebakan terjadinya
keadaan atau situasi darurat yang sebenarnya di
pakai menjadi dasar adanya alasan penghapus

pidana tersebut. pedoman mengenai hal ini
dituangkan dalam Pasal 56 Konsep KUHP yang
perumusannya sebagai berikut :
Pasal 56, Seseorangyang melakukan tindak
pidana tidak dibebaskan dari pertanggungj awaban
pidana berdasarkan alasan penghapus pidana, jika
orang tersebut telah dengan sengaja menyebabkan
terjadinya keadaan yang dapat menjadi alasan
penghapus pidana tersebut.
Berbeda dengan KUHP (WvS) sebelumnya
Konsep KUHP juga mengenal pertanggung
jawaban pidana oleh korporasi. Artinya setiap
bentuk kejahatan perjudian yang diformulasikan
dalam konsep KUHP yang dimintai pertanggung

jawaban pidananya selain individu pribadi
(natuurlijk persoon) juga badan hukum atau
korporasi. Hal ini terumuskan dalam Pasal 47
I(onsep KUHP yang berbunyi, "Korporasi

merupakan subyek tindak pidana."
Pada dasarnya korporasi dapat melakukan
tindak pidana apa saja, tetapi ada pembatasannya.
Tindak pidana-tindak pidana yang tidak bisa
di I akukan korporasi adalahtindak pi dana ( a), y ang
satu-satunya ancaman pidananya yang hanya
bisa dikenakan kepada orang biasa, dan (b).
yang iranya bisa dilakukan oleh orang biasa,
misalnya bigami, perkosaan dan sumpah
palsu.32
Dari pendapat tersebut diatas maka dapat
disimpulkan dalam kebijakan formulasi tentang
pertanggungjawaban oleh korporasi atas tindak
pidana perjudian sudah terumus dalam pasal-pasal
yang mengatur tentang perjudian. Hal ini bisa
terlihat dari rumusan pasal dibawah ini, yaitu :

Dalam masalah pertanggungjawaban
korporasi, tampaknya Konsep KUHP tahun
200412005 menggunakan sistem perumusan
alternatif kumulatif. Hal ini dapat dilihat
Pasal 49 Buku Pertama Konsep KUHP, yang
berbunyi:
Jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi,
pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap
-t: Setiyono, Kejahatan Korporasi (Analisi Viktimoogi.s dan
Pertanggungl awaban Korporasi dalom Hukunt
indonesia), Cet. III. Bayu Media, Malang. 2005.ha1. 118I 19.

.

lain
-iinan

{ orporasi atau pengurusnya.

:^:San

1.3. Pidana dan Pemidanaan.

culpa

Hukum pidana merupakan hukum sanksi
istime\va atau yang dikatakan oleh Sudarto bahi.va
ilukum pidana merupakan sistem sanksi negatif. ia
Jiterapkan jika sarana (upaya) lain sudah tidak

ratLrt

Jinya
''a di

memadai, maka hukum pidana dikatakan
nempunyai fungsi yang sr"rbsidiar.,t; Senada

rapLls

,

ini

r ang

Cengan yang diungkapkan oleh

Sudarto, Roeslan
Saleh, mengemukakan pidana adalah reaksi atas
lelik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan
sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik

:rdak
aban

jika

bkan
3-ian

'tu. 34

Bertolak dari pemikiran, bahu.a pidana pada
:akikatnya hanya merupakan alat untuk mencapai
:,riuan, maka konsep pertama-tama merumuskan

1:.lYa

:entang tujuan pemidanaan. Dalam

-1ng

:rengindetifikasikan tujuan pemidanaan, Konsep
iUHP berlolak dari keseimbangan monodualistik
:lrtara kepentingan masyarakat dan periindr-rngan
-:rasyarakat dan perlindungan atau pembinaan

:

r:rap

irrall
-lno

radi

llalt
17
ra si

-\an

:i a.
.:-^
- . )a

lng
r)a
r

b).
S?,

.ndividu pelaku pidana. J5
Bertolak dari ide kesimbangan dua sasaran
:rrrkok itu, maka syarat pemidanaan dtenurut
:.rrnSep KUHP juga berlolak dari pokok pemikiran
,.eseimbangan monodualisitik antara kepentingan
::rasyarakat dan kepentingan individu: antara
. rktor obyektif dan faktor subyektif. Oleh karena
.:Lr syarat pemidanaan juga bertolak dari dua

:rinsip dasar dalam hukum pidana yaitu

asas

-:galitas (yang merupakon asas kemasyctrakatan)
lalr asas kesalahar.r atau cuipabilitas (yang
,1it rupoken asas kemanusiaan). Dengan
demikian

,ah

:lenridanaan sangat belkaitan dengan pokok
:lemikiran mengenai tindak pidana dan

llt
:g

:'

-rk

s:li
:,.a

:ll
--11

*11

3t
1:r

pemberatan pidana (Pasal 113 dan 1 15)
dipertimbangkan berbagai faktor antaralain :
1. apakah ada kesukarclaan terdakwa untuk

menyerahkan

ertanggungi awaban pidana.

Bertolak dari pemikiran c1iatas maka 1,ang
:iipertahankan dari KUHP (WvS) adalah pidana
nrati tetapi dinarnakan pidana yang bersifat
.fiusus), pidana penjara dan pidana denda. Ketiga
renis pidana inilah yang dirumuskan delik sebagai
rncaman. Pidana pokok yang ditambahkan adalah
pidana tutupan, pidana-pidana pengawasan dan
pidana kerja sosial. Sedangkan pidana kurungan
Pasal 10 a.3 KUHP) dihapuskan.
Sedangkan pidana-pidana pokok dan (khusus)

Jiatas masih dikenal juga pidana tambahan.
i1.
.F

Disamping ketiga pidana yang lama (Pasal 10.b.1 ,
2 dan 3 KUHP) ditambahkan pula dua pidana
tambahan, yaitu: Pembayaran ganti kerugian dan
Pemenuhan kewajiban adat. 36
Bertolak dari pemikiran, bahwa pemidanaan
harus juga berorientasi pada faktor "orang"
(pelaku tindak pidana), maka ide individualisasi
pidana juga melatarbelakangi aturan umum
pemidanaan di dalam Buku I Konsep. Ide atau
pokok pemikiran individualisasi pidana ini antara
lain terlihat dalam aturan umum kolsep sebagai
berikut:-t7
a. seperti telah dikemukakan di atas, konsep
menegaskan didalam pasal 35 bahwa tiada
pidana tanpa kesalahan merupakan asas yang
sangat fundamental.
b. dalam ketentuan alasan penghapus pidana,
khususnya alasan pemaaf, dimasukkan masalah
error, daya paksa, pembelaan terpaksa yang
melampui batas, tidak mampu bertanggung
j awab dan masalah anak di bawah l2tahun;
c. di dalam pedoman pemidanan (Pasal 52) Hakim
diwaj ibkan mempertimbangkan beberapa faktor
antara lain motif, sikap batin dan kesalahan si
pembuat; cara si pembuat melakukan tindak
pidana; riwayat hidup dan keadaan sosial
ekonominya serta bagaimana pengaruh pidana
terhadap masa depan si pembuat.
d. didalam pedoman pemberian maaf atau
pengampunan oleh Hakim antara lain juga
dipertimbangkan faktor-faktor keadaan pribadi
si pembuat dan perimbangan kemanusiaan.
e. didalam ketentuan mengenai peringanan dan

-'-r

Sudarto, yang dikutip dalam Andi Hamzah dan Siti

j:

Rahayu, Stratu tinjattan Ringkas Sis/em Pemidanaan Di
I ndones i a. Akadem ika Presindo,.j akarta: I 993. hal. 21
Roeslan Saleh, Srelsel Pidana lndonesia, Jakarlta: Aksara
.

Baru, I 978 hal. 5.

diri

kepada pihak yang

berwajib;
2. apakah ada kesukarelaan tedakwa memberi
ganti rugi atau memperbaiki kerusakan yang
timbul;
3. apakah ada kegoncangan jiwa yang sangat
hebat;
4. apakahsi pelaku adalah wanita hamil muda;
5. apakah ada kekurangmampuan bertanggung

jawab;
6. apakah si pelaku adalah pegawai negeri yang
melanggar kewajiban jabatannya atau
menyalah gunakan kekuasaannya;
7. apakah ia menggunakan keahlian atau
:o l,Iardjotro Reksodiputro, Pentbaharuan Httkum Pidanu
(Kumpulon Karangan) Buku Ke-4 Jakarla: Universitas
Indonesia.1995.

-,-; Barda NarvawiArief, Kapita Selekra..., Op.cit. hal. 98.

-i, Ilarda Narvax,iArief,

Bttngo Rontpai..., op.cit..hal. l0 I.
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t1

profesinya;
8. apakah ia adalah residivis;

Sisi lain dari individualisasi pidana yang
dituangkan didalam Konsep ialah adanya
ketentuan mengenai perubahan atau penyesuaian

kembali putusan pemidanaan yang telah
berkekuatan hukum tetap yang didasarkan
pertimbangan karena adanya perubahan atau
perkembangan pada diri si terpidana itu sendiri.
Jadi dalam pemikiran konsep, pengertian
individualisasi pidana tidak hanya berarti pidana
yang akan dijatuhkan harus disesuaikan atau
diorientasikan pada pertimbangan yang bersifat
individual, tetapi juga pidana yaxg telah dijatuhkan
harus selalu dapat dimodifikasi atau disesuaikan
dengan perubahan dan perkembangan individu
(si terpidana) yalg bersangkutan. Ketentuan
mengenai hal ini diatur dalam Pasal 54 yangariara
lainmenyatakan : .r8
( 1 ) Mengingat perkembangan terpidana dan tujuan

pemidanaan, terhadap setiap putusan
pemidanaan dan tindakan yar'g telah
memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat

dilakukan perubahan atau penyesuaian.
(2) Perubahan atau penyesuaian tersebut hanya
dapat dilakukan atas permohonan terpidana,
orang tua, wali atau penasihat hukumnya, atau
atas permintaan Jaksa Penuntut Umum atau
permintaan Hakim Pengawas.
(3) Perubahan atau penyesuaian tersebut tidak
boleh lebih berat dari putusan semula dan harus
dengan pers etuj uan terpi dana.
(4) Perubahan atau penyusaian tersebut dapat
berupa pencabutan atau penghentian sama
sekali pidana atau tindakan yang dijatuhkan
terdahulu atau dapat berupa penggantian jenis
pidana atau tindakan lainnya.

Jika dicermati rumusan jenis pidana pokok
dalam Konsep KUHP tidak jauh berbeda dengan
konsep KUHP (WvS). Letak perbedaannyaadalah
ditambahkannya pidana kerja sosial yang selama
ini tidak dikenal dalam KUHP. Rumusan jenis
pidana pokok yang akan dikenakan terhadap si
pembuat tindak pidana perjudian adalah ancarflan
pidana penjara dan pidana denda. Seperti terlihat
dalam rumusan pasal berikut ini :
Walaupun jenis pidana pokok Yang
diancamkan dalam ketentuan yang mengatur
tindak pidana perjudian tersebut adalah berkisar
pada pidana penjara dan pidana denda. Namun

Hakim mempunyai keleluasaan untuk menentukan
dan memilih sanksi baik pidana ataupun tindakan
yang tepat untuk kondisi obyektif pelaku. Jadi
diperlukan adanya fleksibilitas atau elastisitas
pemidanaan. Namun tetap diadakan pembatasan.
Adapun batas-batas kebebasan bagi hakim untuk
menetapkan sanksi menurut konsep-konsep KUHP
adalah sebagai berikut:
1. Sanksi yang tersedia dalam konsep berupa
pidana dan tindakan. Namun di dalam
penerapannya Hakim dapat menjatuhkan
berbagai alternatifsanksi sebagai berikut :
a. menj atuhkan pidana pokok saj a;
menj auhkan pidana tambahan saj a;
c. menj atuhkan tindakan saj a;
d. menj atuhkan pidana pokok dan tindakan;

b.

e.menjatuhkan pidana pokok dan pidana
tambahan;
f. menjatuhkan pidana pokok, pidana tambahan
dantindakan.
2. Watraupun pada prinsipnya sanksi yang dapat
dijatuhkan adalah pidana pokok yang tercantum

(Buku II), namun Hakim daPat juga
menjatuhkan jenis sanksi lainnya (pidana

pokoUpiQana t ambahan/tindakan) y ang tidak
terncantum, sepanjang dimungkinkan atau
diperbolehkan menurut umum Buku I.
Diterimanya korporasi sebagai subjek tindak
pidana, maka pidana yang dapat dijatuhkan kepada
korporasi harus sesuai dengan sifat korporasi yang
bersangkutan.3g Mengingat KUHP menganut
sistem dua jalur (double track system)to dalam
pemidinaan, dalam arti disamping pidana dapat
pula dikenakan berbagai tindakan kepada pelaku,
maka sistem ini dapat pula diterapkan dalam
pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai
pelakutindakpidana.
Dapat dikemukakan dampak yang ingin
dicapai dalam pemberian sanksi terhadap korporasi

tersebut tidak hanya mempunyai financial
impacts tetapi juga yang mempunyai nonfinacial
impacts. Karena itu dapat dikemukakan bahwa
pidana mati, pidanaper4ara, dan pidana kurungan
tidak dapat dijatuhkan pada korporasi. Sanksi yang
dapat dijatuhkan pada korporasi adalah pidana
denda, pidana tambahan, tindakan tata tertlb,
tindakan administratif dan sanksi keperdataan

ll

Setiyono. Kejahatan Korporasi.... op.cit. ha1. 125.

t0 untuk lebih jelas mengenai ide dasar dan model
perumusan double track system. lihat M. Shollehuddin,
Sistent Sank.si Dalant Huktm Pidana ('lde dasar Double
s,,-.stem tlan lntplementa'sinya1. PT Raja Crafindo,
Jakarta 2003.

Track

-la.

Ibid.hal.
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:1uk

-HP
rupa
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i-<an

ierupa ganti rugi.
Penuntutan dan pemidanaan terhadap tindak
:idana yang dilakukan oleh atau suatu korporasi,
Japat dilakukan atau dijatuhkan kepada (49)
Konsep KUHP:
. . korporasi itu sendiri;
l. korporasi dan pengurusnya; atau
-.. pengurusnya.
Dari uraian di atas bisa disimpulkan bahwa
:,orporasi yang melakukan tindak pidana perjudian
jalam artian menyelenggarakan perjudian bisa

:imintai pertanggungjawabannya. Dalam
::rncangan KUHP, prospek baku tentang
: engaturan-pengaturan yang br-rkan hanya
.,:.1d

.--Jtl

::at
, _:l1t

*_la
-;;Iu
: -l-

..-1f.
:

-.lll

,:lk

:itr-rjukan kepada tindak pidana Lrmum tetapi juga
,:rhadap perbuatan pidana yang diatur diluar
iUHP seperti ketentuan pidana mengenai
:.erjudian. Menurut Muladi, Crime stipulation
policy dalam KUHP mendatang (rancangan
; : L' HP) cukup kompleks.
Hal yang dipertimbangkan cukup banyak baik
:eli segi politik. ekonomi, sosial budaya,
::rtahanan dan keamanan dan perkembangan
,'-'oritis dan empiris dalam bidang hukum pidana.
rspek ideologi nasional, kondisi manusia, alam
-i.'rta tradisi bangsa dan yang tidak kalah
:entingnya adalah kecenderungan-kecenderungan
:lternasional yang diakui oleh masyarakat
-:radab.al

---lt

Selanjutni,a dikatakan bahrva perhatia,
.:rhadap tindak pidana di luar KUHP sangat
-::nting. karena peraturan-peraturan tersebut dapat

.,:i-11

,r i i

..r alt

Salah satr-r kemajuan hukum pidana dimasa
::rendatang (rancangan KLrHP baru) adalah
:rtuangkannya konsep tindah pidana berdasarkan
::ngertian materiil. melengkapi konsep tindak
:rdana berdasarkan pengertian formal dalam
(UHP yang berlaku sekarang ini. Dengan konsep
:-ndak pidana berdasarkan pengertian materiil
:eradi bahu,a pelnyataan sebagai suatu tindak
:'rdana tidak semata-mata berdasarkan pada apa
..ang dinyatakan dalarn undang-undang, tetapi
: arus juga berdasarkan pada nilai-nilai yang hidup
*alam masyarakat. Dengan berpedoman pada

-.--1a

,:llg

:- Ll.

-'.:lt
='.ii

dentifi kasikan sebagai perkembangall.

:^i1ai-nilai Pancasila danlatau prinsip-prinsip
:ukum umum yang diakui oleh masyarakat
rangsa-bangsa.

::l
tn.

Mengingat kejahatan perjudian senantiasa
:erkembang lebih cepat, sehinggga menurut
Mrrladi, Perkentbangan Tindak Pidana dalam KUIIP
\'[endatang. Makalah Disampaikan Dalam Rangka
Penataran Nasional Hukum Pidana Dan Kriminologi
Untuk Dosen-Dosen PIN/PTS Selndonesia 1993, hal.2.

hemat penulis konsep legalitas yang berdasarkan
pengertian formal dan materiel seperti tersebut
dalam pasal I ayat (3) rancangan KUHP, dapat
menampung atau menjaring perkembangan
kejahatan perjudian yang bersaranakan teknologi
canggih atau internet. karena memang seringkali

kejahatan khususnya perjudian sudah mulai
menggunakan sarana teknologi canggih untuk
melancarkan aksinya.

Dengan dianutnya legalitas materiil,
perkembangan bentuk-bentuk kejahatan
khususnya kej ahatan perj udian dapat diantisipasi
dengan menggunakan hukum pidana sebagai
salah satu sarana. Sebagaimana diketahui bahwa
untuk mencapai tujuan hukum pidana yang sudah
direncanakan, selain kebenaran dalam menetapkan
(merumuskan) perbuatan dan sanksi pidana dalam
undang-undang, harus pula didukung dengan

kebij akan mengaplikasikan atau
mengoperasionali sasikan hukum pidana itu. Tahap
kebijakan itu merupakan suatu rangkaian yang
tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Kebijakan legislatif atau formulasi,

merupakan salah satu mata rantai dari rencana
penegakan hukum khususnya merupakan bagian
dari proses konkritisasi pidana. Oleh karena itu
kebijakan formulasi dan kebijakan aplikasi atau
konkretisasi harus bersesuaian, atau, dengan kata

lain harus saling mendukung dan saling

melengkapi dalam mencapai tujuan hukum pidana
yaitu bagaimana mewujudkan masyarakat yang
adildanmakmur.

BAB III.
KESIMPULAN DAN SARAN.

A. KESIMPULAN.
Bertolak dari perumusan masalah dan uraian
hasil penelitian dan analisis yang dikemukakan
pada bab-bab sebelumnya, maka dalam tulisan ini
dapat ditarik beberapa kesimpulan, sebagai

berikut:
1. Kebijakan formulasi hukum pidana di Indonesia

sudah dapat digunakan untuk mengatasi tindak
pidana perjudian, tapi mengandung beberapa
kelemahan atau kendalayaitu :
a. "LJnsur tanpa izin" inilah melekat sifat
melawan hukum dari tindak pidana perjudian
itu. Artinya liadanya unsur tanpa rzin, atau
jlka ada izin dari pejabat atau instansi yang
berhak memberi izin, semua perbuatan dalam
rumusan tersebut tidak lagi atau hapus sifat
melawan hukumnya oleh karena itu tidak
dipidana. Ketentuan ini membuka peluang
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adanya legalisasi perjudian. Sebab permainan

judi

hanya bersifat melawan hukum atau
menj adi larangan apabila di I akukan tanpa izin'
Pertanggungiawaban pidana tentang tindak
pidana perjudian hanya dibebankan kepada
orang perorangan (natuurlijke persoon) tidak
menganut sistem pertanggungiawaban yang

dibebankan kepada korPorasi
(re chtp er s o onl ij khe i d)

.

2. Kebijakan penanggulangan di masa yang akan
datang untuk mengantisipasi tindak pidana
perjudian di Indonesia dapat dilakukan dengan
menggunakan sarana penal. Adapun beberapa
alternatif kebijakan formulasi yang akan
dilakukan pembenahan adalah sebagai berikut :
a.Tindak pidana perjudian sebagai salah satu
bentuk tindak pidana dibidang kesusilaan
seharusnya tidak hanya diancam dengan
pidana penjara dan pidana denda saja
melainkan harus juga ditentukan pidana
tambahan seperti pencabutan hak untuk
menjalankan profesi terhadap pembuat yang
melakukan tindak pidana perjudian dalam
menj alankan profe sinya.
b.setiap bentuk tindak pidana perjudian tidak
hanya individu pribadi (natuurliijk persoon)
yang dimintai pertanggungj awaban pidananya
melainkan korporasi atau badan hukum juga
bisa dimintai pertanggungi awaban pidana.

c.Dalam hal pemidanaan harus

dipertimbangkan keseimbangan antara
kepentingan individu dan kepentingan
masyarakat. Artinya pidana yang dijatuhkan
harus disesuaikan dan diorientasikan pada
kepentingan individu. Selain itu juga rasa

keadilan dan perlindungan terhadap
masyarakat perlu dijadikan pertimbangan
dalam melakukan suatu pemidanaan.

B. SARAN.
Menilik pada hasil penelitiaan dan analisa
serta kesimpulan seperti dijelaskan di atas, maka
dalampenelitian ini disarankan, sebagai berikut :
1. Penanggulangan tindak pidana perjudian
sebagai salah satu bentuk kejahatan kesusilaan

dalam perkembangannya tidak dapat

ditanggulangi dengan kebijakan penal semata.
Bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat
jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat
represif (penindasan atau pemberantasan)
sesudah kejahatan terjadi. Kedepannya juga
seharusnya kebijakan-kebijakan yang bersifat
preventif (mencegah) harus lebih diprioritaskan
dengan tetap mengacu pada pola yang integral
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dan sistemik.

2. Perkembangan teknologi informasi yang sangat
cepat akan berPengaruh juga Pada
perkembangan jenis dan pola kejahatan. Tindak
pidana perjudian pun sebagai tindak pidana yang

konvensional yang sudah begitu dikenal. Kini
kian berkembang dengan memanfaatkan
teknologi canggih khususnya internet. Dengan

demikian, seyogianya perlu dilakukan

pengkajian mendalam untuk sehingga hukum
pidana dapat menjangkau kejahatan perjudian
yang dilaksanakan di dunia maYa.

3.Dengan diakuinYa

korPorasi

(rechtpersoonliikheid) sebagai salah satu

subyek hukum yang bisa dimintai perlanggung

jau,aban pidananya seharusnya dilakukan
pemisahan yang tegas ancaman pidana terhadap
individu pribadi (natuurlijk persoon) dan

korporasi.
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