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BAB III

LANDASAN TEORITIS

A. Partisipasi

1. Pengertian Partisipasi

Kata partisipasi berasal dari bahasa Inggris “to take part” atau bila

diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang berarti ambil bagian.

Sedangkan partisipasi dalam pengertian umum diartikan dengan peran

serta, keikut sertaan seseorang atau sekumpulan orang dalam suatu

kegiatan bersama. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang pengertian

partisipasi akan disajikan beberapa pendapat tentang pengertian tersebut.

Partisipasi adalah dimana para warga negara `mengambil bagian` dengan

jalan menyatakan dukungan kepada pemerintah, berbasis dalam parade,

bekerja keras dalam proyek-proyek pembangunan, berpartisipasi dalam

kelompok pemuda yang diselenggarakan oleh pemerintah, atau

memberikan suara dalam pemilihan-pemilihan yang seremonial.1

Menurut pendapat Santosa Saputra yang dikutip Taliziduhu

Ndraha, menjelaskan adalah “Partisipasi adalah keterlibatan mental atau

pikiran dan emosi/perasaan dalam suatu kelompok yang mendorongnya

untuk memberi  sumbangan kepada kelompok dalam usaha untuk

mencapai tujuan serta bertanggungjawab terhadap usaha yang dilakukan”.2

1 Samuel. P. Huntington, Op.cit, h. 9
2 Talizuduhu Ndraha, Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal

Landas, (Jakarta : Rinika Cipta, 1990), h. 148
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Partisipasi menurut Mubiyarto yang dikutip oleh Taliziduhu

Ndraha, berpendapat bahwa “Partisipasi adalah kesediaan untuk

berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa harus

mengorbankan kepentingan sendiri”.3

Dari pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi

merupakan keikut sertaan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu

kegiatan bersama memberikan dukungan dan bertanggung jawab terhadap

usaha dan hasil aktifitas tersebut yang berpusat kepada kepentingan dan

juga ikut memikul tanggung jawab sesuai dengan tingkat kematangan atau

tingkat kewajibannya.

2. Macam-macam Partisipasi

Berdasarkan derajat kesukarelaan partisipan, menurut Totok

Mardikanto, menjelaskan ada beberapa macam partisipasi yaitu:4

a. Partisipasi bebas, yaitu partisipasi yang dilandasi oleh rasa kesuka-

relaan yang bersangkutan untuk mengambil bagian dalam suatu

kegiatan.

b. Partisipasi spontan, yaitu partisipasi yang tumbuh secara spontan dari

keyakinan atau pemahaman sendiri tanpa adanya pengaruh yang

diterimanya dari penyuluhan, bujukan, sosialisasi maupun ajakan dari

pihak lain.

c. Partisipasi terinduksi, yaitu partisipasi yang tumbuh bukan karena

kemauan atau keyakinan dari diri sendiri tetapi karena adanya bujukan

3Ibid, h. 102
4 Totok Mardikanto, Partisipasi Politik, (Jakarta : Rineka Cipta, 1998), h. 5
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agar ia secara sukarela berpartisipasi dalam kegiatan tertentu yang

dilaksanakan oleh masyarakat.

d. Partisipasi paksaan atau partisipasi tertekan

Partisipasi ini dibedakan menjadi 2 macam, yaitu :

1) Partisipasi tertekan karena keadaan sosial-ekonomi

Yaitu partisipasi seolah-olah disamakan dengan partisipasi bebas,

hanya jika ia tidak berpartisipasi dalam kegiatan tertentu maka ia

akan menghadapi tekanan, ancaman atau bahkan bahaya yang akan

menekan kehidupan sendiri dan keluarganya.

2) Partisipasi karena kebiasaan

Yaitu partisipasi yang dilakukan karena kebiasaan setempat.

3. Syarat Tumbuhnya Partisipasi

Menurut pendapat Samuel. P. Huntington menjelaskan bahwa

:untuk tumbuhnya partisipasi itu sendiri sebagai suatu kegiatan nyata

diperlukan, 1) adanya kesempatan, 2) kemampuan, 3) kemauan warga

masyarakat untuk berpartisipasi.5

Dalam kenyataannya banyak program kegiatan yang kurang

memperoleh partisipasi dari masyarakat karena kurangnya kesempatan

yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi. Dilain pihak

kurangnya informasi yang diberikan kepada masyarakat tentang kapan,

dan dalam bentuk apa mereka dapat ikut berpartisipasi.

5 Samuel. P. Huntington, Op.cit, h. 87
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a. Kemampuan untuk berpartisipasi

b. Kemauan warga masyarakat untuk berpartisipasi

c. Mengembangkan kesadaran berpartisipasi.

Untuk mengembangkan kesadaran berpartisipasi dari masyarakat

terhadap suatu kegiatan maka hal yang perlu dilakukan adalah:

1) Jangan membiarkan warga terus menerus dalam ikatan tradisi yang

menghambat kemajuan.

2) Mengembangkan partisipasi warga masyarakat desa dalam arti formil

dan  materiil.

3) Penggalangan dana masyarakat secara gotong royong.

B. Warga Negara

1. Pengertian Warga Negara

Menurut Kansil, “warga negara adalah penduduk sebuah negara

atau bangsa yang berdasarkan keturunan (ius sanguinis), tempat kelahiran

(ius soli), mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga

negara dari negara tersebut”.6Sementara menurut Undang-Undang

Kewarganegaraan No. 12 Tahun 2006 dalam ketentuan umum pasal 1

“Warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan

peraturan perundang-undangan”.Kemudian menurut Srijianti, “Warga

negara adalah anggota suatu negara dan sebagai anggota suatu negara,

6 Kansil, C.S.T, Op.cit, h. 167
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seorang warga negara mempunyai kedudukan khusus terhadap

negaranya”.7

Pengertian lain tentang warga negara juga diatur dalam Undang-

Undang Dasar 1945, yang mengatur tentang warga negara pada pasal 26,

27, 28, dan 30, yang isinya sebagai berikut :8

a. Pasal 26 ayat (1) yang berbunyi, yang menjadi warga negara adalah

orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang

disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

b. Pasal 27 ayat (1) segala warga negara bersama-sama dengan

kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung

hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualiannya. Pada ayat

(2) yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan

pekerjaan dan penghidupan yang layak.

c. Pasal 28 kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan

pendapat, pikiran dengan lisan dan tertulis yang ditetapkan oleh

undang-undang.  Pasal 30hak dan kewajiban warga negara untuk ikut

serta dalam pembelaan negara.

Dari pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa warga negara

adalah warga atau anggota dari suatu negara yang berdasarkan keturunan

(ius sanguinis), tempat tinggal lahir (ius soli), dan sebagainya yang

7 Srijanti, A. Rahman, dan Purwanto S.K, Etika Berwarga Negara, (Jakarta : Saklemba
Empat, 2006), h. 74

8 Anonim, Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik
Indonesia. (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), h. 83
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mempunyai kewajiban dan hak terhadap negaranya yang berdasarkan

perundang-undangan atau perjanjian-perjanjian dan peraturan yang berlaku

2. Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia

Menurut Sri Wuryan Azis, ”Hak adalah sesuatu kekuasaan yang

secara sah dimiliki seseorang, baik atas diri pribadi atau orang lain maupun

atas harta benda atau benda yang di luar dirinya”.9 Menurut Chaeruni

Baroroh ”Hak adalah sesuatu kekuasaan (wewenang) yang oleh hukum

diberi kepada seseorang baik atas diri pribadi, atas orang lain maupun atas

harta benda yang di luar dirinya”.  Kewajiban adalah suatu tugas yang

harus dijalankan oleh setiap manusia untuk mempertahankan dan membela

haknya.10 Menurut Sri Wuryan Azis, dkk (1999:4) “Kewajiban adalah

tugas yang harus dijalani oleh seseorang untuk mempertahankan dan

membela haknya untuk berkuasa dan kewajiban ini dijamin oleh hukum”.11

Prinsip utama dalam menentukan hak dan kewajiban warga negara

adalah adanya keterlibatan warga negara baik secara langsung maupun

tidak langsung dalam setiap perumusan hak dan kewajiban tersebut,

sehingga sebagai warga negara mempunyai kesadaran terhadap hak dan

kewajiban tersebut sebagai bagian dari kesepakatan bersama.

Hak warga negara semuanya tercantum dalam Undang-Undang

Dasar 1945 yaitu yang terdapat dalam pasal 26, pasal 27, pasal 28, pasal

29, pasal 30, pasal 31, pasal 33, pasal 34.  Jadi hak dan kewajiban warga

9 Sri Wuryan Azis, Suriakusumah, dan Komala Nurmalia, PKn dan Kewarganegaraan.
(Surakarta : UMS Press, 1999), h. 4

10 Chaeruni Baroroh, Ilmu kewarganegaraan, (Surakarta : UNS. Press, 1999), h.57
11Sri Wuryan Azis,Op.cit, h.87
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negara yang merupakan sesuatu hal yang harus dilindungi, dihormati,

dipertahankan, tidak boleh diabaikan dan tidak boleh dikurangi atau

dirampas oleh siapapun. Sesuai dengan pasal-pasal yang terdapat dalam

Undang-Undang Dasar 1945 hak warga Negara  adalah sebagai berikut:12

1) Pasal 26 ayat (1) menjelaskan siapa warga negara, yang menjadi warga
negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang
bangsa lain yang disahkan oleh Undang-Undang sebagai warga negara.
Pasal 26 ayat (3) menjelaskan: Hal-hal mengenai warga negara dan
penduduk diatur dengan Undang-undang.

2) Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, Pasal 27 ayat
(1) menegaskan kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.
Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 27 ayat (2)
menegaskan tiap-tiap warga negara  berhak atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

3) Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, Pasal 28 menegaskan
kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan
lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang.

4) Kemerdekaan memeluk agama, Pasal 29 ayat (1) UUD 1945
menyatakan: Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

5) Hak dan kewajiban membela negara; Pasal 30 ayat (1) menegaskan
bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut dalam usaha
pertahanan dan keamanan negara.

6) Hak untuk mendapat pendidikan, Pasal 31 ayat (1) UUD 1945
menetapkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
Pada ayat (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar
dan pemerintah wajib membiayainya.

7) Kesejahteraan social, Pasal 33 UUD 1945 mengatur kesejahteraan
sosial. Pasal 33 menyatakan:
a) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas

asas kekeluargaan.
b) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang

menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
c) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya

dikuasi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat

12 Kansil, C.S.T, Op.cit, h. 91-92.
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Adapun kewajiban sebagai warga negara adalah wajib menjunjung

tinggi hukum dan pemerintahan yang terdapat dalam pasal 27 ayat (1), (2)

dan (3), pasal 30 ayat (1), dan pasal 31 ayat (2) yang berbunyi:

1) Kewajiban menaati hukum dan pemerintahan ini tertuang dalam pasal

27 ayat (1) UUD 1945 yaitu: Segala warga negara bersama

kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada

kecualinya. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara,

kewajiban membela negara tertuang dalam pasal 27 ayat (3) UUD

1945 yang menyatakan: Setiap warga negara berhak dan wajib ikut

serta dalam upaya pembelaan negara. Wajib menghormati hak asasi

manusia orang lain, wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan

dengan Undang-undang untuk menjamin pengakuan serta

penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain.

2) Kewajiban ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara

tertuang dalam pasal 30 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: Tiap-

tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan

dan keamanan negara.

3) Kewajiban mengikuti pendidikan dasar tertuang dalam pasal 31 ayat

(2) yaitu: Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan

pemerintah wajib membiayainya.

Sedangkan Hak dan kewajiban negara terhadap warga negara

Indonesia:

1) Hak negara untuk ditaati hukum dan pemerintahan.
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2) Hak negara untuk dibela.

3) Hak negara untuk menguasai bumi, air dan kekayaan untuk

kepentingan rakyat.

4) Kewajiban negara untuk menjamin sistem hukum yang adil.

5) Kewajiban negara untuk menjamin hak asasi warga negara.

6) Kewajiban negara untuk mengembangkan sistem pendidikan nasional

untuk rakyat.

7) Kewajiban negara memberi jaminan sosial.

8) Kewajiban negara memberi kebebasan beribadah.

Dari pengertian tersebut maka dapat disimpulkan, hak merupakan

sesuatu hal yang benar dan baik yang berupa benda atau sesuatu hal yang

tidak terlihat dan sesuatu hal yang bisa dituntut, dimiliki, dipunyai oleh

setiap individu dan sungguh-sungguh ada sehingga bisa dirasakan oleh

setiap manusia didalam kehidupannya baik dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kewajiban adalah segala bentuk

sesuatu yang harus dilakukan dan dipenuhi dalam segala bidang kehidupan

untuk dipertahankan dan dibela baik di kehidupan bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara. Jadi hak dan kewajiban setiap warga negara

adalah sama dimana hubungan itu tercermin dalam hak dan kewajiban

yang bersifat timbal balik antara negara dengan warga negara.

3. Partisipasi Warga Negara

Partisipasi aktif warga negara dalam penanggulangan perjudian

tidak akan dapat berjalan dengan baik dan tidak mungkin dapat mencapai



10

tujuan yang diinginkan tanpa keikut sertaan seluruh lapisan masyarakat

yang ada, dimana partisipasi warga  negara mutlak diperlukan dalam setiap

kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah

daerah. Partisipasi aktif dari warga negara tersebut sering disebut dengan

swadaya atau gotong-royong. Menurut pendapat Santosa

Saputra yang dikutip Taliziduhu Ndraha  menjelaskan bahwa

“Partisipasi adalah keterlibatan mental atau pikiran dan emosi atau

perasaan dalam suatu kelompok yang mendorongnya untuk memberi

sumbangan kepada kelompok dalam usaha untuk mencapai tujuan serta

bertanggung jawab terhadap usaha yang dilakukan”.13

Menurut Kansil, “Warga negara adalah penduduk sebuah negara

atau bangsa yang berdasarkan keturunan (ius sanguinis), tempat kelahiran

(ius soli), mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga

negara dari negara tersebut”.14Sementara dalam Undang-Undang

Kewarganegaraan No. 12 Tahun 2006 dalam ketentuan umum pasal 1

“Warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan

peraturan perundang-undangan”.

Dari pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi

warga negara adalah keikut sertaan seseorang atau sekelompok orang

dalam suatu kegiatan bersama memberikan dukungan dan bertanggung

jawab terhadap usaha dan hasil aktifitas tersebut yang berpusat kepada

kepentingan dan juga ikut memikul tanggung jawab sesuai dengan tingkat

13 Talizuduhu Ndraha, Loc.cit
14 Kansil, C.S.T, Op.cit, h. 167
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kematangan atau tingkat kewajibannya dari suatu negara yang berdasarkan

keturunan, tempat tinggal lahir, dan sebagainya yang mempunyai

kewajiban dan hak terhadap negaranya yang berdasarkan perundang-

undangan atau perjanjian-perjanjian dan peraturan yang berlaku.

C. Perjudian

1. Perjudian dalam Pandangan Islam

a. Pengertian

Kata judi dalam bahasa indonesianya memiliki arti “permainan

dengan memakai uang sebagai taruhan”.Sedangkan penjudi adalah

orang yang suka berjudi.15Kata judi biasanya dipadankan dengan

maysir, kata maysir berasal dari akar kata al-yasr yang secara behasa

berarti “wajibnya sesuatu bagi para pemiliknya”.Ia juga bisa berasal

dari akar kata al-yusr yang berarti mudah, akar kata lain adalah al-

yasar yang berarti kekayaan.16Al-farahidiy mengatakan bahwa kata al-

maysir merupakan padanan atau sinonim dari kata la-qimar yang

berarti “setiap sifat (keadaan dan pekerjaan yang dipertaruhkan di

atasnya. Menurut Ibn ‘Abidin bererti memberikan ranggunan untuk

menang.17

Sedangkan menurut istilahMuhammad bin 'Abd al-Wahid al-

Siwasiy menjelaskan bahwa perjudian dan yang sejenisnya pada

hakikatnya menggantungkan kepemilikan atau hak pada sesuatu yang

15 Departemen P&K, Kamus Besar Bahasa Indoensia, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), h.
367

16Muhammad bin 'Abd al-Wahid al-Siwasiy, Syarh Fath al-Qadir, (Beirut: Dar al-Fikr,

t.th.), h. 53
17Abi 'Abd al-Rahmân al-Khalil bin Ahmad al-Farâhîdiy, Kitâb al-'Ayn, (Dâr al-Maktabaħ

al-Hilal, t.th.), h. 255
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menyerempet-nyerempet bahaya ( ) dan undian ( ).18Ibn

Taimiyah menyebutkan bahwa, substansi makna taruhan dan judi

dalam hal ini adalah mengusai harta harta orang lain dengan cara

menyerempet bahaya, yang terkadang memberikan keuntungan dan

terkadang membawa kerugian.19

b. DasarHukum

Sumber ajaran Islam yang utama adalah al-Qur`an dan al-

Sunnah. Ketentuan ini sesuai dengan agama Islam itu  sendiri sebagai

wahyu yang berasal dari Allah SWT. Al-Qur`an adalah kitab suci yang

isinya mengandung firman Allah yang diturunkan kepada Rasullullah,

Muhammad bid Abdullah melalui Jibril dengan menggunakan lafads

bahasa  Arab dan maknanya yang benar, agar ia menjadi bukti yang

kuat atas kerosulan Nabi Muhammad SAW, dan menjadi undang-

undang bagi manusia, memberi petunjuk kepada mereka dan menjadi

sarana untuk melakukan pendekatan diri dan ibadah kepada Allah

dengan membacanya. Susunan dimulai dari surat al-Fatikhah dan

diakhiri dengan surat an-Naas.

Prinsip dasar dalam memahami makna al-Qur`an yaitu;

menempatkan al-Qur`an sebagai pusat semua dalil yang lain dan

sunnah sebagai pembantu dalam memahaminya. Dengan demikian al

Qur`an merupakan sumber hukum Islam yang meliputi cara-cara hidup

manusia baik yang bersangkutan dengan urusan duniawi maupun

ukhrawi. Sehingga al-Qur`an itu sendiri mempunyai beberapa sebutan

karena isi dan perannya antara lain: a) al-Huda yang berarti petunjuk,

b) al-Furqon yang berarti pembeda antara yang benar dan yang salah,

18Muhammad bin 'Abd al-Wahid , Op.cit, h. 53
19Ibid, h. 60
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c) al-Bayan yang berarti penjelas atau penerang, d) adz-Dzikir yang

berarti peringatan, e) al-Kitab yang berarti kitab suci yaitu al Qur`an.

Dalam al-Qur`an juga menerangkan tentang perjudian.

Perjudian menurut hukum Islam adalan haram hukumnya oleh karena

antara manfaat dan mahdaratnya lebih besar madharatnya yang akan

diperolehnya. Seperti dalam firman Allah SWT dalam al-Quran yang

berbunyi :












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.20 (QS. al-Baqarah : 219)

Perjudian selain banyak sekali kerugian selain itu juga dapat

menyebabkan perasaan saling benci antar sesama yang ujung-ujungnya

menimbulkan perkelahian, selain itu yang paling membahayakan adalah

perjudian dapat menyebabkan kita lupa kepada Allah dan lupa dalam

mendirikan sholat, seperti dalam firman Allah SWT dalam al-Quran

yang berbunyi :

20 Departemen Agama RI, Op.cit, h. 34
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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.Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak
menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu
lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan
menghalangi kamu dari mengingat Allah dan
sembahyang.Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan
pekerjaan itu).21 (QS. al-Maidah : 90-91).

c. Pendapat Ulama Tentang Perjudian

Muhamamad bin ‘Abd al-Wahid al-Siwasiy menjelaskan

bahwa perjudian dan yang sejenisnya pada hakekatnya menguntungkan

kepemilikan atau hak pada sesuat yang menyerempet-nyerempet

bahaya dan undian. Dalam penggunaan bahasa, terkadang syari’

menggunakan suatu kata dalam pengertian yang umum dan terkadang

menggunakan dalam pengertian yang khusus.Dalam hal ini. Lafadz

judi dipandang para ulama juga mencakup semua jenis permainan yang

memiliki unsur yang sama sepeti permainan catur dan kemiri (kalereng

21Ibid, h. 123
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zaman sekarang). Disamping itu, kata judi sendiri juga mencakup

makna jual beli gharar yang dilarang.22

Ibn Taimiyah menyebutkan bahwa, substansi makna taruhan

dan judi dalam hal ini adalah mengusai harta harta orang lain dengan

cara menyerempet bahaya, yang terkadang memberikan keuntungan

dan terkadang membawa kerugian. Perbuatan judi tersebut bukan

hanya dapat menimbulkan bahaya buat harta orang yang berjudi, tetapi

juga bias menimbulkan bahaya terhadap keluarganya.

Jamhur ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi’yah dan Hanabilah

berpendapat bahwa unsur penting dalam al-maysir adalah

taruhan.Dalam pandangan mereka, adanya taruhan ini merupakan

‘illah (sebab) bagi haramnya al-maysir.Oleh  karena itu, setiap

permainan yang mengandung unsur taruhan adalah judi.23

Melihat penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa maysir

adalah kegiatan atau permainan yang mengandung unsur taruhan dan

menyerempet bahaya serta melalaikan dari mengingat Allah dan

melakukan shalat.Baik benda bergerak atau pun tidak bergerak yang

dijadikan taruhan, namun hal itu tetap dilarang.

d. Bentuk dan Kriteria Perjudian yang di Haramkan

Pada masa jahiliyah dikenal dua bentuk al-maysir, yaitu al-

mukhâtharaħ ( ) dan al-tajzi`aħ ( ).Dalam bentuk al-

22Muhammad bin 'Abd al-Wahid al-Siwasiy, Syarh Fath al-Qadir, (Beirut: Dar al-Fikr,
t.th.), Juz 4, h. 493

23Muhammad bin 'Abd al-Wahid al-Siwasiy, Syarh Fath al-Qadir, (Beirut: Dar al-Fikr,
t.th), h. 235
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mukhâtharaħ perjudian dilakukan antara dua orang laki-laki atau lebih

yang menempatkan harta dan isteri mereka masing-masing sebagai

taruhan dalam 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.

Al-Jashshash juga menceritakan bahwa sebelum ayat

pelarangan judi diturunkan, Abu Bakar juga pernah mengadakan

taruhan dengan orang-orang musyrik Mekkah. Taruhan itu dilakukan

ketika orang-orang musyrik tersebut menertawakan ayat yang

menjelaskan bahwa orang-orang Romawi akan menang setelah mereka

mengalami kekalahan (surat al-Rum ayat 1-6). Padahal pada waktu

ayat itu turun, bangsa Romawi baru saja mengalami kekalahan dalam

peperangan menghadapi bangsa Persia Sasanid. Ketika Nabi

mengetahui taruhan yang dilakukan Abu Bakar, beliau menyuruh Abu

Bakar menambah taruhannya (beliau

mengatakan: زد ).24Beberapa tahun kemudian, ternyata

bangsa Romawi mengalami kemenangan dalam perang menghadapi

bangsa Persia, dan Abu Bakar menang dalam taruhan tersebut.Tapi

24Ahmad bin 'Ali al-Raziy al-Jashshash, al-Jami' li Ahkam al-Qur'an, (Beirut: Dar Ihya`

al-Turats al-'Arabiy, 1405 H), h. 3
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kebolehan taruhan ini kemudian di-nasakh dengan turunnya ayat yang

menegaskan haramnya permainan judi tersebut dengan segala

bentuknya.

Dalam bentuk al-tajzi`aħ, seperti dikemukakan oleh Imam al-

Qurthubiy,permainannya adalah sebagai berikut: Sebanyak 10 orang

laki-laki bermain kartu yang terbuat dari potongan-potongan kayu

(karena pada waktu itu belum ada kertas). Kartu yang disebut al-

azlâm itu berjumlah 10 buah, yaitu al-faz berisi satu bagian, al-

taw'am berisi dua bagian, al-raqib tiga bagian, al-halis empat

bagian, al-nafis lima bagian, al-musbil enam bagian, dan al-

mu'alif tujuh bagian, yang merupakan bagian terbanyak. Sedang

kartu al-safih, al-manih dan al-waqd 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,

dinyaatakan sebagai pihak yang kalah dan merekalah yang harus

membayar unta itu.Sedangkan mereka yang menang, sedikit pun tidak
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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.25

Tentang lotre (al-yanatsîb), Muhamamd Abduhmengemukakan

pendapatnya, dalam kiab Tafsîr al-Manâr juz II dengan sub-judul al-

maysir al-yanatsib (judi lotre), adalah nama 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.

25Ibid, h. 249
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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 hadian 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.

Dalam pandangan Abduh, al-maysir al-yanatsib 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 atau judi meja.Para pembeli

yang tidak beruntung juga tidak mengetahui orang yang memakan

hartanya, berbeda dengan pelaksanaan al-maysir jahiliyah atau judi

meja. Akan tetapi, lanjut Abduh, dalam pelaksanaannya undian lotre

ini terdapat akibat-akibat buruk seperti yang juga yang terdapat pada

jenis unduian lainnya. Akibat-akibat dimaksud antara lain adalah
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kenyataan bahwa pelaksanaan undian lotre ini merupakan salah satu

cara untuk mendapatkan harta orang lain secara tidak sah, yaitu tanpa

adanya imbalan yang jelas, seperti pertukaran harta itu dengan benda

lain atau dengan suatu jasa. Cara-cara seperti ini diharamkan oleh

syarak.26

e. Hukuman PelakuJudi

Judi merupakan perbuatan yang sangat berbahaya, karena

dampaknya seseorang yang baik dapat menjadi jahat, seseorang yang

giat dan taat dapat menjadi jahil, malas bekerja, malas mengerjakan

ibadah, dan terjauh hatinya dari mengingat Allah.pemarah, badannya

lemas dan lesu dan hanya berangan-angan kosong. Dan dengan

sendirinya akhlaknya rusak, tidak mau bekerja mencari rizki dengan

jalan yang baik, selalu mengharap-harap kalau-kalau mendapat

kemenangan. Dalam sejarah perjudian, tidak ada orang kayak arena

berjudi.Malah sebaliknya yang terjadi, banyak orang yang kaya tiba-

tiba jatuh miskin karena judi, banyak pula rumah tangga yang aman

dan bahagia tiba-tiba hancur karena judi.27

Ketentuan-ketentuan pidana perjudian menurut hukum Islam

adalah bentuk jarimah ta’zir, bentuk dan macamnya sudah ditentukan

oleh nash, tetapi hukumannya diserahkan kepada manusia (penguasa),

dan jarimah ta’zir ini tidak berubah dan harus dipandang sebagai

26Ibid, h. 290
27 Zaini Dahlan, dkk, UII, al-Qur’an dan Tafsirnya, (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf,

1995), h. 386
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jarimah untuk selama-lamanya. Oleh karena itu hukum ta’zir boleh dan

harus ditetapkan dengan tuntutan kemaslahatan.

Adapun bentuk-bentuk hukuman ta’zir sebagaiman dijelaskan

oleh Ahmad Hanafi yaitu :28

1. Hukuman Mati

Pada dasarnya menurut syari’at Islam hukum ta’zir adalah

untuk memberikan pengajaran (Al-ta’dib) dan tidak sampai

membinasakan, oleh karena itu dalam hukuman ta’zir tidak boleh

ada pemotongan anggota badan atau penghilangan nyawa, akan

tetapi kebanyakan fuqahamembuat suatu pengeculian dari aturan

umum tersebut, yaitu kebolehan dijatuhkannya hukuman tersebut

jika kepentingan umum  menghendaki demikian, atau jika

pemberantasan kejahatan tidak bisa terlaksana kecuali dengan jalan

membunuhnya; seperti mata-mata, pembuat fitnah, dan residivis

yang berbahaya.

Oleh karena hukuman mati suatu pengecualian hukuman

ta’zir, maka hukuman tersebut tidak boleh diperluas atau diserahkan

kepada hakim seperti halnya hukuman-hukuman ta’zir yang lain, dan

penguasa harus menentukan macamnya jarimah yang dijatuhkan

hukuman mati tersebut.

28 Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta : Bulan Bintang, 2005), h.
299
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2. Hukuman Cambuk

Hukuman cambuk merupakan hukuman yang pokok dalam

syari’at Islam, diman untuk jarimah-jarimah hudud sudah tertentu

jumlahnya misalnya seratus kali untuk jarimah zina dan delapan

puluh kali untuk qadzaf, sedang untuk jarimah-jarimah ta’zir yang

berbahaya hukuman cambuk lebih diutamakan. Sebab-sebab

diutamakannya hukuman tersebut dikarenakan :

a) Lebih banyak berhasil dalam memberantas orang-orang penjahat

yang biasa melakukan jarimah.

b) Hukuman cambuk mempunyai dua batas, yaitu batas tertinggi

dan  batas terendah dimana hakim bisa memilih jumlah

cambukan yang terletak antara keduanya yang lebih sesuai

dengan keadaan pembuat.

c) Dari segi pembiayaan pelaksanaannya tidak merepotkan

keuangan Negara dan tidak pula menghentikan daya usaha

pembuat ataupun menyebabkan keluarganya terlantar, sebab

hukuman cambuk bisa dilaksanakan seketika dan sesudah itu

pembuat bisa bebas.

d) Dengan hukuman cambuk pembuat bisa terhindar dari akibat-

akibat buruk penjara.

3. Hukuman Penjara Terbatas (Kawalan Terbatas)

Ada dua macam hukuman kawalan dalam Islam yaitu :

1) Hukuman kawalan terbatas, batas terendah bagi hukuman ini
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adalah satu hari sedang batas setinggi-tingginya tidak menjadi

kesepakatan. Ulama Syafi’iyah menetapkan batas tertinggi

satu tahun, karena mereka mempersamakannya dengan

pengasingan dalam jarimah zina. Kalau jarimah had Fuqaha-

fuqaha lainnya menyerahkan batas tertinggi tersebut kepada

kepala Negara.

2) Hukuman kawalan tak terbatas, sudah disepakati bahwa

hukuman kawalan ini tidak ditentukan masanya terlebih

dahulu, melainkan dapat berlangsung terus sampai terhukum

mati atau bertaubat dan baik pribadinya. Orang yang

dikenakan hukuman tersebut ialah orang yang berbahaya atau

orang-orang yang berulang kali melakukan jarimah-jarimah

yang berbahaya, atau orang-orang yang tidak jera dijatuhi

hukuman-hukuman biasa, yang biasa melakukan jarimah

pembunuhan, penganiayaan atau pencurian.29

2. Perjudian Menurut Undang-Undang

a. Pengertian

Menurut Kartini Kartono, “Perjudian adalah pertaruhan

dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang

dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-

harapan tertentu, pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan,

perlombaan dan kejadian-kejadian yang atau belum pasti

29Ibid
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hasilnya”.30Menurut Simanjuntak B menyatakan “Perjudian adalah

pertaruhan yang diharapkan keuntungan yang disertai sifat spekulasi

fantastik  yang datang dari aspirasi materi karena longgarnya norma

sosial masyarakat”.31

Sedangkan menurut Pasal 303 ayat (3) Kitap Undang-Undang

Hukum Pidana, perjudian adalah “Tiap-tiap permainan, dimana pada

umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada

keberuntungan saja, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih

mahir.Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan

perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara

mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala

pertaruhan lainnya”.32

Dari beberapa pengertian perjudian yang dikemukakan diatas

oleh beberapa ahli tersebut dapat penulis ambil garis besarnya bahwa

perjudian adalah segala  macam bentuk taruhan yang sifatnya untung-

untungan atau spekulasi dengan mempertaruhkan sesuatu yang

bernilai dan menyadari resikonya dengan harapan untuk mendapatkan

keuntungan yang diinginkan.

b. Payung Hukum dan Sanksi

30 Kartini Kartono, Patologi Sosial dan Masalah Sosial, (Jakarta : Rajawali Press, 1981),
h. 56

31 Simanjuntak, B, Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial (Bandung : Tarsito, 1981)
h.195

32Op.cit, h. 57



25

Usaha pemerintah dalam rangka menertibkan perjudian telah

menetapkan UU No. 7 Tahun 1974 yang disahkan di Jakarta pada

tanggal 6 November 1974 dan dimuat dalam Lembaran Negara Tahun

1974 No. 3040, kemudian sebagai peraturan pelaksanaanya telah

dikeluarkan PP No. 9 Tahun 1981 terhadap pelaksanaan Undang-

undang tersebut.

Isi pokok dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 adalah:

1) Bahwa semua tindak pidana perjudian adalah merupakan
kejahatan.(Pasal 1)

2) Bahwa merubah ancaman dari Pasal 303 ayat 1 KUHP dari
hukuman penjara 2 tahun 8 bulan atau denda sebanyak-banyaknya
Rp 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) menjadi hukuman
penjara selama-lamanya 10 tahun atau denda sebanyakbanyaknya
Rp. 15.000.000,00. ( Pasal 2 )

3) Merubah sebutan Pasal 524 menjadi Pasal 303 KUHP
4) Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 524 yang akhirnya

diganti dengan Pasal 303 KUHP yaitu dari ancaman hukuman
penjara selama-lamanya 1 bulan atau denda sebanyak-banyaknya
Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Secara yuridis, sanksi-sanksi yang tercantum dalam Undang-

Undang No. 7 Tahun 1974 dapat memungkinkan untuk membuat jera

para pelaku judi, karena ancaman hukuman dan denda boleh dikatakan

sangat relatif tinggi namun, secara sosilogis masih relevan kiranya

dengan apa yang dikemukakan oleh Sudarto yang menyatakan

“Meskipun belum ada penelitian yang diadakan tentang efektifitas

Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 namun menurut pengamatan yang

cukup cermat di berbagai tempat, perjudian masih dikatakan
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merajalela. Demikian apabila undang-undang tersebut segi

fungsional”.33

Selanjutnya berdasarkan KUHP pasal 303 ayat 1 sampai dengan

ayat 3 mengatur tentang perjudian yang menyatakan bahwa:

a. Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau
dengan denda setinggi-tingginya dua puluh lima juta, barang siapa
tanpa mendapatkan izin :
1) Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk

bermain judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian, atau
dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu.

2) Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada
khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut
serta dalam perusahaan itu dengan tidak peduli apakah untuk
menggunakan kesempatan itu adanya suatu syarat atau dipenuhi
suatu tata cara.

3) Menjadikan turut serta dalam permainan judi sebagai mata
pencaharian.

b. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam
menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk
menjalankan pencahariannya itu.

c. Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang
memungkinkan akan menang pada umumnya tergantung pada
peruntungan saja. Juga memungkinkan bertambah besar, karena
pemain lebih pandai atau lebih cakap main judi mengandung juga
segala taruhan tentang putusan perlombaan atau permainan yang
tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu,
demikian juga segala petaruhan lainnya”.34

Kalau kita kaji secara mendalam, yang secara tegas dilarang

dalam Pasal 303 KUHP adalah:

1) Dengan tidak menuntut pencarian dengan jalan sengaja
mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi. Dalam hal
ini perjudian tidak perlu dilakukan secara terbuka, menurut Soesilo
R disini tidak perlu perjudian ditempat umum atau dikalangan
tertutup, sudah cukup, asal perjudian itu belum mendapat ijin.

2) Dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi
kesempatan main judi kepada umum, atau sengaja turut campur

33 Sudarto, Hukum Dan Hukum Pidana, (Bandung : Alumni, 1986), h. 152
34 Suharto. R.M, Hukum Pidana Materiil. (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), h. 51
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dalam perusahaan itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjian atau
cara apapun juga untuk memakai kesempatan itu. Pada bagian ini
jelas sangat berbeda dengan uraian diatas, pada bagian ini lebih
dititik beratkan penyajian untuk umum dan tidak perlu sebagai
pencaharian.

3) Dengan tidak berhak turut main judi sebagai pencaharian. Di dalam
Pasal 303 KUHP dijelaskan bahwa main judi adalah tiap-tiap
permainan yang didasarkan pengharapan untuk menang yang pada
umumnya mengatungkan pada untung-untungan saja, juga kalau
pengharapan itu bertambah besar kerena kepintaran dan kebiasaan
pemain.

c. Bentuk dan Sifat dari perjudian

Bentuk dari perjudian menurut Kartini Kartono, adalah sebagai

berikut:35

1) Dadu Kopyok adalah sebuah dadu ditaruh dipiring lalu ditutup

dengan tempurung kelapa kemudian  dikopyok, semantara itu pada

tikar atau tanah digelar sehelai kertas dengan kotak bernomor.

Kalau pemain memasang uang taruhannya pada nomor yang

diinginkan kalau tempurung dibuka dan nomor pasangan cocok

dengan nomor dadu, si pemasang menang, ia akan dibayar 10-25

kali lipat pasangan sesuai perjanjian yang telah disepakati.

2) Dikding adalah permainan dengan dadu yang mukanya di beri

gambar-gambar binatang, misalnya kucing, babi, katak, kera dan

lain-lain. Dadu tersebut bermuka 6 atau 8 orang pemasang pada

kolom gambar binatang dari kertas atau karton yang di gelar diatas

tanah. Dadunya kemudian dikopyok atau dilempar ke udara.

35Loc.cit, h. 70-77
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3) Telepo adalah dengan menggunakan kartu domino barang siapa

yang mendapatkan jumlah angka yang besar ia akan menang.

4) Permainan nger` yaitu permainan dengan menggunakan kartu

domino yaitu di anbil nomor-nomor kembar saja, misal 0-0, 1-1, 4-

4 dan lain-lain dan taruhan dalam jumlah yang besar sehingga

pemain cepat selesai.

Sedangkan sifat perjudian tersebut dapat ditinjau dari segi

pelaksanaannya, maka perjudian menurut sifatnya dapat dibedakan

menjadi dua yaitu:

1) Perjudian yang dapat izin/legal

Perjudian itu dilarang namun ada juga bentuk-bentuk

permainan yang di golongkan perjudian tapi diperbolehkan dengan

syarat memperoleh ijin dari pemerintah. Namun setelah

dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 tentang

segala ijin perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan

di kasino, di tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan

alasan lain.

2) Perjudian yang tidak mendapat izin/Ilegal

Perjudian yang tidak mendapat ijin secara resmi dari pihak

yang berwenang atau tidak mendapatkan ijin dari penguasa

setempat. Di dalam PP No. 9 Tahun 1981 yang merupakan

pelaksanaan dari UU No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban

perjudian yang juga telah diatur bentuk dan macam perjudian,
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baik yang dilakukan di kasino-kasino, di tempat-tempat

keramaian, bahkan perjudian yang dikaitkan dengan alasan lain.

d. Faktor Penyebab Terjadinya Perjudian

Menurut Simanjuntak B, ada beberapa faktor yang

menyebabkan timbulnya perjudian antara lain :

1. Adanya pertaruhan yang mengharapkan keuntungan.

2. Aspirasi materiil dari masyarakat.

3. Longgarnya norma sosial masyarakat.

4. Adanya spekulasi dan fantastik.36

Sedangkan menurut Johanes Pepu dalam artikelnya berjudul

“Perilaku Berjudi” menyebutkan ada lima faktor yang menyebabkan

seseorang melakukan perjudian antara lain :

1) Faktor sosial dan ekonomi

Bagi masyarakat dengan status sosial dan ekonomi yang

rendah perjudian seringkali dianggap sebagai suatu sarana untuk

meningkatkan taraf hidup mereka. Tidaklah mengherankan jika

pada masa undian di Indonesia zaman orde baru yang lalu,

peminatnya justru lebih banyak dari kalangan masyarakat ekonomi

rendah seperti tukang becak, buruh, atau pedagang kaki lima.

Dengan modal yang sangat kecil mereka berharap mendapatkan

keuntungan yang sebesar-besarnya atau menjadi kaya dalam

sekejab tanpa usaha yang besar.Selain itu kondisi social

36 Simanjuntak, B, Op.cit, h.195



30

masyarakat yang menerima perilaku berjudi juga berperan besar

terhadap tumbuhnya perilaku tersebut dalam komunitas.

2) Faktor Situasional

Situasi yang bisa dikategorikan sebagai pemicu perilaku

berjudi, diantaranya adalah tekanan dari teman-teman atau

kelompok atau lingkungan untuk berpartisipasi dalam perjudian

dan metode-metode pemasaran yang dilakukan oleh pengelola

perjudian. Tekanan kelompok membuat sang calon penjudi merasa

tidak enak jika tidak menuruti apa yang diinginkan oleh

kelompoknya. Sementara metode pemasaran yang dilakukan oleh

para pengelola perjudian dengan selalu mengekspose para penjudi

yang berhasil menang memberikan kesan kepada calon penjudi

bahwa kemenangan dalam perjudian adalah suatu yang biasa,

mudah dan dapat terjadi pada siapa saja (padahal kenyataannya

kemungkinan menang sangatlah kecil). Peran media massa seperti

televisi dan film yang menonjolkan keahlian para penjudi yang

"seolah-olah" dapat mengubah setiap peluang menjadi kemenangan

atau mengagung-agungkan sosok sang penjudi, telah ikut pula

mendorong individu untuk mencoba permainan judi.

3) Faktor Belajar

Sangatlah masuk akal jika faktor belajar memiliki efek

yang besar terhadap perilaku berjudi, terutama menyangkut

keinginan untuk terus berjudi.Apa yang pernah dipelajari dan
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menghasilkan sesuatu yang menyenangkan akan terus tersimpan

dalam pikiran seseorang dan sewaktu-waktu ingin diulangi lagi.

Inilah yang dalam teori belajar disebut sebagai Reinforcement

Theory yang mengatakan bahwa perilaku tertentu akan cenderung

diperkuat diulangi bilamana diikuti oleh pemberian hadiah atau

sesuatu yang menyenangkan.

4) Faktor Persepsi tentang Probabilitas Kemenangan

Persepsi yang dimaksudkan disini adalah persepsi pelaku

dalam membuat evaluasi terhadap peluang menang yang akan

diperolehnya jika ia melakukan perjudian. Para penjudi yang sulit

meninggalkan perjudian biasanya cenderung memiliki persepsi

yang keliru tentang kemungkinan untuk menang. Mereka pada

umumnya merasa sangat yakin akan kemenangan yang akan

diperolehnya, meski pada kenyataannya peluang tersebut amatlah

kecil karena keyakinan yang ada hanyalah suatu ilusi yang

diperoleh dari evaluasi peluang berdasarkan sesuatu situasi atau

kejadian yang tidak menentu dan sangat subyektif. Dalam benak

mereka selalu tertanam pikiran kalau sekarang belum menang pasti

di kesempatan berikutnya akan menang, begitu seterusnya.

5) Faktor Persepsi terhadap Keterampilan

Penjudi yang merasa dirinya sangat terampil dalam salah

satu atau beberapa jenis permainan perjudian, akan cenderung

menganggap bahwa keberhasilan atau kemenangan dalam
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permainan judi adalah karena keterampilan yang dimilikinya.

Mereka menilai keterampilan yang dimiliki akan membuat mereka

mampu mengendalikan berbagai situasi untuk mencapai

kemenangan (illusion of control).37

Jadi dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa

perjudian yang sering terjadi dimasyarakat disebabkan beberapa faktor

antara lain faktor ekonomi di lingkungan sosial masyarakat, longgarnya

norma-norma dalam masyarakat, faktor ketrampilan atau keahlian yang

dimilikinya, adanya pertaruhan yang mengharapkan keuntungan.

37 (http://www.e-spikologi.com/sosial/280602) diakses : 10/9/2014
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