
17 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tindak Pidana  

1. Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Umum 

a. Pengertian 

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari kata strafbaarfeit. Di 

dalam KUHP tidak terdapat penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan 

strafbaar feit itu sendiri, biasanya tindak pidana disinonimkan dengan kata delik, 

yang berasal dari bahasa latin yaitu kata delictum. Dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia mengartikan delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman 

karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.1 

Meskipun di dalam KUHP tidak terdapat penjelasan mengenai strafbaar 

feit(tindak pidana), akan tetapi di dalam buku karangannya, Teguh Prasetyo telah 

mengutip pendapat para ahli hukum pidana antara lain sebagai berikut: 

Menurut Pompe Pengertian Tindak Pidana adalah Suatu pelanggaran norma 

(gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak 

sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman 

terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan 

terjaminnya kepentingan hukum. 

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang 

pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. 

                                                 
1 Prasetyo, Teguh. 2010. Hukum Pidana. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 46 
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Menurut D. Simons dalam bahasa Belanda tindak pidana berarti eene strafbaar 

gestelde “onrechtmatige, met schuld in verband staaande handeling van een 

toerekeningsvatbaar person” yang artinya: tindak pidana (strafbaar feit) adalah 

kelakuan (handeling) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, 

yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu 

bertanggung jawab. 

Moeljatno menyatakan bahwa Pengertian Tindak Pidana berarti perbuatan yang 

dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yg melanggar larangan 

tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu 

hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat. 

Menurut G.A. van Hamel Strafbaar feit adalah kelakuan orang (menselijke 

gedraging) yang dirumuskan dalam dalam wet, yang bersifat melawan hukum, 

yang patut dipidana (strafwaardig) dan dilakukan dengan kesalahan.  

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas secara sederhana dapat 

dikatakan bahwa strafbaar feit (tindak pidana) adalah suatu perbuatan yang 

pelakunya seharusnya dipidana karena perbuatannya bertentangan dengan 

Undang-undang dan diakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. 

b. Unsur-unsur Tindak Pidana  

Dalam menjabarkan suatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka 

akan dijumpai suatu perbuatan atau tindakan manusia, dengan tindakan itu 

seseorang telah melakukan suatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. 

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana 
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(KUHP) pada umumnya menurut Teguh Prasetyo dapat dijabarkan ke dalam 

beberapa unsur. 

Strafbaar feit (delik/tindak pidana) mengandung beberapa unsur yaitu:2 

1. Suatu perbuatan manusia. 

2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan sanksi atau hukuman oleh Undang-

undang. 

3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab.  

c. Sanksi Pidana 

H.L. Packer sebagaimana (dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief), 

menjelaskan bahwa The criminal sanction is the best available device we have for 

dealing with gross and immediate harms and threats of harm (Sanksi pidana 

merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk 

menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta untuk 

menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya). 

Menurut R. Soesilo, hukuman adalah “Suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang 

dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-

undang hukum pidana”. 

Hak negara untuk menjatuhkan pidana yang berupa pengenaan nestapa 

(derita) yang diberikan dengan sengaja kepada pelaku tindak pidana itu mendapat 

tanggapan yang berbeda, pada satu pihak penja-tuhan pidana tersebut dipandang 

sebagai suatu hal yang tidak dapat dibenarkan dan di pihak lain ada pula yang 

berpandangan bahwa penjatuhan pidana itu dapat dibenarkan (diterima). 

                                                 
2 Ibid. Hlm. 47 
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2. Tindak Pidana Menurut Fiqh Jinayah 

a. Pengertian 

Tindak pidana dalam Fiqh Jinayah disebut dengan jarimah “al-jariimah” 

atau al-jinayyah. Secara bahasa jarimah adalah: “Jarimah yaitu melukai, berbuat 

dosa dan kesalahan”.3 

Adapun secara istilah Imam Al-Mawardi dalam (Muslich, 2006: 9) 

mengemukakan sebagai berikut:4 

ه تع  ع بح ا تع  ج ا ش ع  حظ ائ  ج  ا

Tindak pidana dalam Fiqh Jinayah dikenal dengan istilah jarimah yang 

artinya peristiwa-peristiwa/perbuatan pidana, dari segi perbuatannya jarimah itu 

sendiri terbagi menjadi dua bagian yaitu jarimah positif dan jarimah negatif, 

jarimah positif berarti mengerjakan suatu perbuatan yang dilarang, sedangkan 

jarimah negatif berarti meninggalkan perbuatan yang menurut peraturan harus dia 

kerjakan, Jarimah juga dikenal dengan perbuatan dosa. 

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat penulis simpulkan bahwa 

perbuatan seseorang dianggap sebagai jarimah (perbuatan pidana) apabila 

memenuhi kriteria-kriteria yaitu perbuatan itu diharamkan atau dilarang oleh 

syariat, perbuatan itu berbahaya bagi agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta, 

perbuatan itu diancam dengan hukuman qisash, had atau ta‟zir. 

                                                 
3 A.W. Munawwir. 1997. Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap. Surabaya: 
Pustaka Progressif. Hlm. 186 
4 Muslich, Ahmad Wardi. 2006. Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih 
Jinayah). Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 9 
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b. Sanksi Pidana dalam Fiqh Jinayah 

Hukuman atau sanksi dalam Fiqh Jinayah (pidana Islam) berasal dari 

kamus bahasa Arab disebut adalah „uqubah‟ menurut bahasa berkedudukan 

sebagai isim mashdar yang berasal dari kata „uquba, ya‟qobu, „aqubah, „aqoobaa, 

yang berarti aljaza aabaa syara, yaitu pembalasan dengan keburukan (siksaan), 

hukuman, pidana, balasan dan menahan.5 

Dalam pengertian lain „uqubah adalah balasan yang dibuat oleh Syari’ 

(Allah Swt. dan Rasul-Nya) untuk menolak atau mencegah dari mengerjakan 

perbuatan yang dilarang dan meninggalkan perbuatan yang diperintah. 

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat penulis simpulkan bahwa 

pidana Islam harus memenuhi kriteria yaitu Sanksi bertujuan untuk kemaslahatan 

umat, Sanksi itu dibuat untuk orang yang melanggar perintah Allah Swt. atau 

larangannya, Sanksi bertujuan pada dasarnya untuk membuat seseorang itu jera 

dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. 

B. Tindak Pidana Perjudian Bola Online 

1. Pengertian Tindak Pidana Perjudian 

  Perjudian merupakan salah satu permainan tertua di dunia hampir setiap 

negara mengenalnya sebagai sebuah permainan untung-untungan. Judi juga 

merupakan sebuah permasalahan sosial dikarenakan dampak yang ditimbulkan 

amat negatif bagi kepentingan nasional teruama bagi generasi muda karena 

menyebabkan para pemuda cenderung malas dalam bekerja dan dana yang 

mengalir dalam permainan ini cukup besar sehingga dana yang semula dapat 

                                                 
5 A.W. Munawwir. 1997. Op. Cit. Hlm. 952 
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digunakan untuk pembangunan malah mengalir untuk permainan judi, judi juga 

bertentangan dengan agama, moral dan kesusialaan. Permainan judi juga dapat 

menimbulkan ketergantungan dan menimbulkan kerugian dari segi meteril dan 

imateril tidak saja bagi para pemain tetapi juga keluarga mereka. Kerugian akibat 

perjudian konvensional pada tahun 1994 menurut pengamat mencapai sekitar 3 

milyar dolar pertahun sedangkan perjudian melalui sarana teknologi informasi 

dalam 1 tahun mencapai 10 milyar dolar diawal kelahirannya. 

Judi atau permainan “judi” atau “perjudian” menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia adalah “Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan”.  

Berjudi ialah “Mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam 
permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan 
sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau 
harta semula”.  
 
Kartini Kartono mengartikan judi sebagai “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 tidak/belum 

pasti hasilnya. 

Dalam tafsir Kitab Undang-undang Hukum Pidana judi diartikan sebagai :  

Permainan judi berarti harus diartikan dengan artian yang luas juga 
termasuk segala pertaruhan tentang kalah menangnya suatu pacuan kuda 
atau lain-lain pertandingan, atau segala pertaruhan, dalam 
perlombaanperlombaan yang diadakan antara dua orang yang tidak ikut 
sendiri dalam perlombaan-perlombaan itu, misalnya totalisator dan lain-
lain. 
 
Undang-undang Informasi dan Transaksi elektronik (ITE) Pasal 27 Ayat 

(2) mengartikan judi adalah Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak 
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mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya 

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan 

perjudian. Sedangkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Pasal 303 ayat 

(3) mengartikan judi sebagai :  

Tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada 
umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau 
pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan 
pemainan. Termasuk juga main judi adalah pertaruhan tentang keputusan 
perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang 
turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala permainan lain-
lainnya.6 

2. Pemainan Yang Mengandung Unsur Judi 

Definisi dari permainan yang digolongkan sebagai judi diatur dalam Pasal 

303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): 

“Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada 
umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan 
belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ 
termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau 
permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut 
berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.” 7 

Dari ketentuan KUHP tersebut dapat kita lihat bahwa dalam permainan 

judi, terdapat unsur keuntungan (untung) yang bergantung pada peruntungan 

(untung-untungan) atau kemahiran/kepintaran pemain. Selain itu, dalam 

permainan judi juga melibatkan adanya pertaruhan.   

Jadi sesuai ketentuan Pasal 303 KUHP, dapat disimpulkan bahwa setiap 

permainan yang kemungkinan untuk mendapatkan keuntungannya adalah 

bergantung pada peruntungan atau kemahiran pemain dan melibatkan pertaruhan 

                                                 
6 Solahuddin. 2007. KUHP  & KUHAP. Jakarta Selatan: Visimedia. Hlm. 103 
7 KUHP Pasal 303 ayat (2) 

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/node/38/wetboek-van-strafrecht-%28wvs%29-kitab-undang-undang-hukum-pidana-%28kuhp%29
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di dalamnya, maka perbuatan tersebut adalah judi. Dalam hal ini, jika permainan 

catur tersebut melibatkan pertaruhan, maka termasuk sebagai judi.  

3. Pengertian Tindak Pidana Perjudian Bola Online 

 Kemajuan jaman membawa dampak terhadap terbukanya pintu kebebasan 

berekspresi dan berkreasi bagi kalangan masyarakat, termasuk di dunia maya. 

Pada perkembangannya, ternyata penggunaan internet tidak hanya membawa 

dampak positif tetapi bisa membawa sisi negatif, dengan membuka peluang 

muncul nya tindakan-tindakan anti-sosial dan perilaku kejahatan yang selama ini 

dianggap tidak mungkin terjadi. Salah satu contoh dari dampak negatif di internet 

adalah judi Online. 

 Namun, yang perlu diingat, kejahatan yang terjadi di dunia maya juga 

semakin besar dengan beraneka ragam modus, sementara itu tindakkan hukum 

tentang kejahatan du dunia maya masih penerik dan sedikit, apalagi mengenai 

transaksi elektronik. 

Menurut Kepolisian Inggris, Cyber Crime adalah segala macam 

penggunaan jaringan computer untuk tujuan criminal dan/atau criminal 

berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital. 

Kejahatan dunia maya merupakan istilah yang mengacu kepada aktivitas 

kejahatan dengan computer atau jaringan computer menjadi alat, sasaran, atau 

tempat terjadinya kejahatan. Termasuk kedalam kejahatan dunia maya, antara lain 

adalah penipuan lelang secara online, pemalsuan cek, penipuan kartu 

kredit/carding, confidance fraud, penipuan identitas, pornografi anak, dan 

sebagainya. Namun istilah ini juga digunakan untuk kegiatan kejahatan tradisional 
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dimana computer digunakan untuk mempermudah atau memungkinkan kejahatan 

itu terjadi.8  

Adapun Cyberlaw adalah hukum yang digunakan didunia maya (cyber 

space) yang umumnya diasosiasikan dengan internet. Cyberlaw merupakan aspek 

yang ruang lingkupnya meliputi suatu aspek yang berhubungan dengan orang 

perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi 

internet yang dimulai pada saat online dan memasuki dunia cyber atau dunia 

maya. Cyberlaw sendiri merupakan istilah yang berasal dari Cyber Space Law. 

Cyberlaw akan memainkan perannya dalam dunia masa depan, karena nyaris tidak 

ada lagi segi kehidupan yang tidak tersentuh oleh keajaiban teknologi dewasa ini 

dimana kita perlu sebuah perangkat aturan main didalamnya. 

Indra Safitri mengemukakan bahwa kejahatan dunia maya adalah jenis 

kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi tanpa 

batas serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi 

yang mengandalkan kepada tingkat keamanan yang tinggi dan kredibilitas dari 

sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pelanggan internet.9 

Sedangkan kualifikasi kejahatan dunia maya (cyber crime), sebagaimana 

dikutip Barda Nawawi Arief, adalah kualifikasi cyber crime menurut Convention 

of Cyber Crime 2001 di Budapest Hongaria, yaitu sebagai berikut: 

a. Illegal acces, yaitu sengaja memasuki atau mengakses system computer tanpa 

hak. 

                                                 
8 Irfan dan Masyrofah. 2013. Penanggulangan Cyber Crime. Bandung: Pustaka Setia. 
Hlm.185 
9 Ibid. Hlm. 186 
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b. Illegal interception, yaitu sengaja dan tanpa hak mendengar atau menangkap 

secara diam-diam pengiriman dan pemancaran data computer yang tidak 

bersifat public ke, dari atau didalam system computer dengan menggunakan 

alat bantu teknis. 

c. Data interference, yaitu sengaja dan tanpa hak melakukan perusakan, 

penghapusan, perubahan, atau penghapusan data computer. 

d. System interference, yaitu sengaja melakukan gangguan atau rintangan serius 

tanpa hak terhadap berfungsinya system computer. 

e. Misuse of Devices, yaitu penyalahgunaan perlengkapan computer, termasuk 

program computer, password computer, kode masuk (acces code). 

f. Computer related forgery, yaitu pemalsuan (dengan sengaja dan tanpa hak 

memasukan, mengubah, menghapus data autentik menjadi tidak autentik 

dengan maksud digunakan sebagai data autentik). 

g. Computer related fraud, yaitu penipuan (dengan sengaja dan tanpa hak 

menyebabkan hilangnya barang/kekayaan orang lain dengan cara memasukkan, 

mengubah, menghapus data computer atau dengan mengganggu berfungsinya 

computer/system computer, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan 

ekonomi bagi dirinya sendiri atau orang lain). Kebijakan kriminalisasi Cyber 

Crime (CC) dalam Rancangan Undang-Undang pemanfaatan Teknologi 

Informasi (RUU-PTI) tertuang dalam Bab XIV. 

Adapun yang dimaksud dengan perjudian bola Online dalam hal ini adalah 

kegiatan pertaruhan yang paling luas dan paling besar apabila dihitung-hitung bisa 

jutaan dolar perputaran uang setiap tahun dalam bisnis judi bola Online ini. Judi 
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bola Online itu meliputi pertandingan-pertandingan lokal sampai level 

international sampai pertandingan tertinggi di ajang piala dunia. (Hernawati, 

2013). 

Perjudian Bola Online termasuk dalam kategori tindak pidana Cyber 

Crime. Cyber Crime adalah kriminal yang dilakukan dengan menggunakan 

teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama. Cyber Crime merupakan 

kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer khususnya 

internet. Cyber Crime didefinisikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang 

memanfaatkan teknologi komputer yang berbasis pada kecanggihan 

perkembangan teknologi internet. 

4. Sistem Permaianan Judi Bola Online 

Judi bola Online tampaknya sering kita jumpai di hampir setiap momen 

pertandingan sepak bola. Hanya saja taruhannya ada yang disertai dengan imbalan 

uang (judi) dan ada juga yang hanya sekedar taruhan saja alias tanpa disertai 

dengan pemberian uang pada pihak yang tebakan skornya benar dan menang. 

Berbicara soal taruhan bola, saat ini banyak situs judi online yang menjadikan 

momen pertandingan bola sebagai ajang judi bola online. Peminatnya pun banyak. 

Bahkan di luar negeri, ajang judi bola online dilegalkan. Di Indonesia sendiri 

hanya terdapat sedikit situs judi bola online. Pesertanya pun cukup banyak. Dalam 

setiap permainan judi bola online, peserta akan difasilitasi oleh agen judi online. 

Sebagai fasilitator, agen judi akan menyediakan beberapa jenis sport betting 

termasuk permainan judi bola online. Sebenarnya ada jenis olahraga lainnya yang 

kemudian dijadikan sebagai permainan judi online. Namun yang paling terkenal 
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dan paling difavoritkan adalah olahraga sepak bola karena memang olahraga ini 

sangat disukai oleh sebagian besar masyarakat dunia.  

Agen judi bola online juga menyediakan jenis permainan judi online 

lainnya. Sebut saja salah satunya adalah kasino online. Permainan judi online 

yang satu ini disediakan bagi peserta yang ingin mencoba permainan judi online 

lainnya selain permainan judi bola online, bola tangkas, sportsbook, dan 

permainan judi togel online. Terdapat 5 jenis permainan kasino online yang sering 

dimainkan oleh sebagian besar peserta judi, yaitu Star of Asia 888, Holiday 

Palace, SGD777, A9388, dan 338A SBOBET Casino. Ada juga link (alamat 

website) judi bola online yang sering di gunakan oleh para pemain judi bola 

online antara lain: 

1. http://metrosbobet.com/ 

2. http://88sbobet.com/ 

3. http://www.dinastybet.net/ 

4. http://www.bandarbet77.net/ 

5. http://www.855online.com/ 

6. http://judibolaonline-id.com/ 

7. http://www.7mmbet.org/ 

8. http://www.sbo303.org/ 

9. http://www.yukitabet.com/  

Selain alamat-alamat web di atas, masih banyak yang lainnya yang dapat 

ditemukan di browser pada computer. Adapun system pemainannya adalah 

Bandar judi meyediakan sebuah link judi bola misalnya link: bwin.com, kemudian 

http://metrosbobet.com/
http://88sbobet.com/
http://www.dinastybet.net/
http://www.bandarbet77.net/
http://www.855online.com/
http://judibolaonline-id.com/
http://www.7mmbet.org/
http://www.sbo303.org/
http://www.yukitabet.com/
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para pemain judi mendaftarkan diri pada link tersebut. Para penjudi harus 

melengkapi data yang tersedia pada kolom pendaftaran dengan menyertakan 

nomor rekening bank yang akan digunakan dalam permainan judi tersebut guna 

transaksi uang perjudian. Setelah terdaftar para penjudi dapat berkomunikasi 

secara online dengan Bandar melalui link tersebut dengan menerapkan langkah-

langkah yang tersedia pada link tersebut. Misalnya dapat dicontohkan cara 

mendaftar sebagai pengguna akun di link bwin.com yaitu sebagai berikut:10 

1. Daftar 

Pertama kunjungi situs Bwin klik disini, lalu klik Register now!. 

 

2. Isi Data Informasi 

Mengisi data-data dengan benar dan lengkap (penting!), setelah mengisi 
data klik Register now! 
 

 

 

 

NB: Biasakan catat username dan password pada sebuah kertas atau notepad. 

                                                 
10 Internet. http://www.rumahpaypal.com/2012/08/cara-membuat-akun-bwin.html, 
diakses pada 27 November 2014 pukul 13:35 

https://www.bwin.com/sportsbook.aspx?pid=3136&language=1&adid=20320&refererid=HNGJP6Z58B&zoneid=179511
http://www.rumahpaypal.com/2012/08/cara-membuat-akun-bwin.html
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3. Aktivasi Akun Bwin 

Untuk mengaktivasi akun Bwin, silahkan kamu buka Email yang Kamu 

daftarkan tadi di Bwin. Cari email dari Bwin di kotak masuk (inbox) atau 

di kotak spam. Setelah ketemu, buka emailnya maka akan muncul 

halaman seperti gambar dibawah. Silahkan Kamu klik link aktivasi. 

 

 

 

 

 

Setelah Kamu klik link aktivasi di email tadi, maka kamu akan dibawa ke 

halaman seperti gambar dibawah. Disana diberi arahan untuk log out dan 

log in lagi untuk mengaktivasi akun Bwin. Jadi silahkan klik tanda close 

(tanda silang) lalu klik Log out. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

Setelah log out, silahkan Kamu log in kembali dengan memasukkan 

username dan password lalu klik Log in. 

Akun Bwin sudah aktif. 

 

Selanjutnya klik close (tanda silang) dan melakukan deposits melalui Bank 

Transfer atau melalui Moneybookers (paling direkomendasi) agar bisa 

melakukan taruhan.  
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5. Dasar Hukum 

a. Hukum Pidana Umum, Yaitu Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana, menyatakan bahwa : 

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

1) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk 
permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja 
turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. 

2) Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak 
umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan 
untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan 
adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara. 

3) Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai penjudi. 11 

(2)Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalakan  
pencariannya, maka dapat dicabut hak nya untuk menjalankan pencarian itu.  

(3)Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada 
umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan 
belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk 
segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang 
tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga 
segala pertaruhan lainnya.  

 Dalam pasal lain, dinyatakan bahwa : 

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda 
paling banyak sepuluh juta rupiah:  
1. Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan 

melanggar ketentuan Pasal 303. 

2. Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum 
atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari 
penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan 
perjudian itu. 12 

  
(2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada 

pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat 
dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling 
banyak lima belas juta rupiah. 

 
 
 

                                                 
11 Solahuddin. 2007. KUHP  & KUHAP. Jakarta Selatan: Visimedia. Hlm. 103 
12 Kitab Undang-udang Hukum Pidana, Pasal 303 bis 
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c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, 
dinyatakan bahwa : 
 

a) Menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. 13 
 
b) Dalam pasal selanjutnya, dinyatakan bahwa : 
 

(1).Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang- 
undang Hukum Pidana, dari Hukuman penjara selama-lamanya dua tahun 
delapan bulan atau denda sebanyak banyaknya sembilan puluh ribu rupiah 
menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda 
sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah. 

(2).Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (1) Kitab Undang- 
undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya satu 
bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah, 
menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda 
sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah. 

(3).Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (2) Kitab Undang- 
undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya tiga 
bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi 
hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-
banyaknya lima belas juta rupiah. 

(4). Merubah sebutan Pasal 542 menjadi Pasal 303 bis.14 

d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik 

Pasal 27 ayat (2): 
  

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau 
mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi 
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan 
perjudian.15 

 
 
 
 

                                                 
13 Undang-Undang Republik Indonesia.  Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban 
Perjudian. Pasal 1 

14 Undang-Undang Republik Indonesia.  Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban 
Perjudian. Pasal 2 

15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik. Hlm. 11 
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Pasal selanjutnya membahas tentang Kurungan Penjara bagi penjudi, dinyatakan 
bahwa : 
  

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 
ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 16 

e. Menurut Fiqh Jinayah 

1) Dasar Hukum Berupa Ayat Al-Quran yang membahas tentang 
Khamar dan Perjudian 

فع  ك   إث   َ فع  ٱ ق ف إث ك  خ  ك ع ٱ َ

َ تتف ع ك  ٱه  ٱ  عف ك فق ق ٱ ا  ك  َ .   

(Q.2. al-Baqarah: 219). 

Di dalam tafsir jalalain, al-Quran surah al-Baqarah ayat 219 menjelaskan 

bahwa minuman keras dan judi adalah termasuk dosa besar, hal ini karena 

keduanya banyak menimbulkan persengketaan, caci-mencaci, dan kata-kata yang 

tidak senonoh, walaupun dengan meminum-minuman keras akan menimbulkan 

rasa kenikmatan dan kegembiraan, dan dengan berjudi akan mendapatkan uang 

dengan tanpa susah payah, tetapi dosa keduanya, maksudnya bencana-bencana 

yang timbul dari keduanya lebih besar artinya lebih parah daripada manfaat 

keduanya.  

                                                 
16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik. Pasal 45 ayat (2) 
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Ayat ini juga menghimbau kepada kita agar menafkahkan harta kita sesuai 

keperluan dan tidak boleh menyia-nyiakan harta dalam hal ini harta yang 

digunakan untuk berjudi.17 

ج  ع ا  اَْ ص  اَْ ا  خ  َ ا ا إ َ آ  َ ا

َش جت ا حط ف َ تف ع  

(Q.5. al-Maaidah: 90).18 

Di dalam tafsir jalalain, al-Quran surah al-Maaidah ayat 90 menjelaskan 

bahwa Allah Swt. melarang keras dalam hal meminum khamar, sesungguhnya 

meminum khamar dapat memabukkan sehingga menutupi akal sehat, sedangkan 

berjudi, taruhan, berkorban untuk berhala, patung-patung sesembahan, mengundi 

nasib dengan anak panah, permainan undian dengan anak panah adalah 

perbuatan keji, dan Allah Swt. membencinya karena termasuk perbuatan setan. 

Maka kita diperintahkan untuk menjauhi perbuatan-perbuatan tersebut agar 

mendapat keberuntungan. Karena  Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak 

menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara manusia, dengan meminum 

khamar dan berjudi itu mengingat dalam keduanya itu terkandung kejelekan dan 

menghalangi kita untuk mengingat Allah Swt. dan di akhir ayat ini Allah Swt. 

menegaskan kepada kita agar menjauhi perbuatan-perbuatan tersebut.19 

Dari penjelasan ayat-ayat di atas dapat disimpulkan bahwa, sesungguhnya 

meminum khamar dapat memabukkan sehingga menutupi akal sehat, sedangkan 

                                                 
17 Jalaluddin Asy-Syuyuthi & Jalaluddin Muhammad Ibn Ahmad Al-Mahalliy. 2010. Tafsir 

Jalalain. Tasikmalaya: Maktabah Alhidayah. Al-Baqarah Ayat: 219 
18 Departemen Agama RI. 2005.  Al-Qur'an dan Terjemahnya. Jakarta: Al-Huda. Hlm. 124 
19 Jalaluddin Asy-Syuyuthi & Jalaluddin Muhammad Ibn Ahmad Al-Mahalliy. 2010. Op. Cit. 

Al-Maaidah ayat 90 
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berjudi, taruhan, berkorban untuk berhala, patung-patung sesembahan, mengundi 

nasib dengan anak panah, permainan undian dengan anak panah adalah perbuatan 

keji, dan Allah Swt. membencinya karena termasuk perbuatan setan, perbuatan-

perbuatan tersebut adalah perbuatan yang sia-sia. 

2) Dasar Hukum Berupa Hadits yang membahasas tentang 
perjudian 

 َ َ َب  َ ع  َ ب ب ث ع  ق ب  ف ع ع ح ب  ع  ث ع ا ح

َ ق  َ َه ع  َ ص زير ودممن ا ردشير فَكأَنما صبَغ يد في لَحم خ  لَعب بال

( ا  ).  

(Muslim, t.t: 2260).20 

Hadits dari Abdurrahman bin mahdi dari sufyan dari alqamah ibnu marthad 

dari Sulaiman bin Burdah, dari bapaknya Burdah Rda., beliau berkata: bersabda 

Nabi Muhammad Saw. “Barangsiapa yang bermain dadu (judi) maka ia telah 

membenamkan tangannya ke dalam daging dan darah babi.” (Riwayat Imam 

Muslim). Walaupun dalam hadits ini hanya dikatakan main dadu, tetapi 

maksudnya sekalian permainan yang bertaruh adalah judi, taruhan, mengundi 

nasib dengan bemain lotre, main domino, adu ayam jago dan jenis judi lainnya. 

Balasan bagi seorang penjudi adalah disamakan memakan darah dan daging 

babi, yang mana kedua hal tersebut menjadi sesuatu yang diharamkan oleh Allah, 

dan jika kita mendapat sesuatu yang haram, maka kita hanya akan mendapatkan 

dosa yang besar. Di sisi lain menyatakan bahwa, penjudi adalah teman dari 

                                                 
20 Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al-Qusyairi an-Naisaburi. t.t. Shahih 
Muslim. Jilid II. Bandung: Dahlan. Hlm. 219 
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syaitan dan syaitan selalu mengajak menuju ke arah yang berlawanan dengan 

jalan Allah. Sehingga Allah SWT dan Rasulullah mengutuk orang yang termasuk 

kedalam golongan syaitan.. selain itu syaitan juga menjauhkan kita untuk 

beribadah kepada Allah SWT. Padahal kehidupan akhirat lebih kekal daripada 

kehidupan di dunia ini. Jika mereka selalu berada dijalan Allah, maka mereka 

akan mendapatkan kehidupan yang sejahtera ketika di akhirat nanti. Namun jika 

mereka keluar dari jalur yang telah disyariatkan Islam, maka mereka akan dapat 

dipastikan mendapat neraka. 

Selain itu, terdapat dampak negatif bagi kehidupan di dunia, yang mana judi 

tersebut dapat menyebabkan harta benda yang telah lama dikumpulkan menjadi 

hilang sia-sia, begitu juga ketika menjadi pemenang judi mereka tidak akan 

mendapatkan kesenangan lahir batin karena harta yang mereka gunakan adalah 

harta yang haram. 

 Dalam riwayat lain juga telah dijelaskan bahwa Rosulullah Saw. Telah 

menghukum dari ujung rambut sampai kulitnya dan memberi hadiah kepada orang 

yang melaporkan tentang perjudian itu. Maksudnya menghukum dari ujung 

rambut sampai kulitnya adalah selain memukulnya Rosulullah Saw. Juga 

mengharamkan penjudi masuk kedalam rumahnya. 

C. Putusan Hakim 

1. Fungsi dan Kedudukan Hakim 

Dalam suatu negara yang berdasarkan atas hukum (rechtstaats), kekuasaan 

kehakiman merupakan badan yang sangat menentukan isi dan kekuatan kaidah-

kaidah hukum positif. Kewenangan kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh 
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hakim. Dalam melaksanakan tugasnya, hakim dituntut untuk bekerja secara 

profesional, bersih, arif, dan bijaksana, serta mempunyai rasa kemanusiaan yang 

tinggi, dan juga menguasai dengan baik teori-teori ilmu hukum. 

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) Pasal 1 butir 

(8) “Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-

undang untuk mengadili.” Fungsi dan tugas hakim sebagai pelaksana kekuasaan 

kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan 

hukum dan keadilan, yang pada dasarnya adalah mengadili.Fungsi yang berkaitan 

dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman meliputi: 

penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pelaksanaan putusan, pemberian jasa 

hukum; dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. 

Pada dasarnya tugas hakim adalah memberi keputusan dalam setiap 

perkara yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan 

hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang 

terlibat dalam suatu perkara. Sehingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan 

harus berdasarkan hukum yang berlaku, selalu mandiri dan bebas dari pengaruh 

pihak manapun. Dalam melaksanakan tugasnya, hakim harus mempertimbangkan 

segala aspek yang bersifat yuridis, sosiologis, dan filosofis agar terciptanya 

keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (legal justice), keadilan 

masyarakat (sosial justice), dan keadilan moral (moral justice). 

Begitu pentingnya profesi hakim,  sampai-sampai ruang lingkup tugasnya 

harus dibuatkan undang-undang. Dapat dilihat, dalam UU No. 14 Tahun 1970 
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tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang kemudian 

diubah dengan UU No.35 Tahun 1999 dan disesuaikan lagi melalui UU No.4 

Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Kemudian, UU  No. 8 Tahun 1981 

tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), UU Komisi Yudisial, dan peraturan 

perundangan lainnya.  

Bahkan, dalam menjalankan tugasnya diruang sidang, hakim terikat aturan 

hukum, seperti hal nya pada pasal 158 KUHAP yang mengisyaratkan: Hakim 

dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan disidang tentang 

keyakinan mengenai salah atau tidaknya terdakwa. Begitupun dalam menilai alat 

bukti, UU telah dengan tegas mengingatkan hakim untuk bertindak arif lagi 

bijaksana (Pasal 188 ayat (3) KUHAP). Tak hanya itu saja, hakim harus memiliki 

integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur,  adil, professional, dan 

berpengalaman di bidang hukum, demikian bunyi pasal 32 UU No. 4/2004.  

Kedudukan hakim telah diberikan tempat pada konstitusi negara kita. 

Dalam amandemen ketiga UUD 1945, Pasal 24 ayat (1) ditegaskan  bahwa 

kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan; Ayat (2): 

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan 

peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, 

lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan 

tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.  

Disamping itu, pada Pasal 25 amandemen UUD 1945 ditentukan bahwa 

syarat-syarat untuk menjadi dan diberhentikan sebagai Hakim ditetapkan oleh 

http://www.sarjanaku.com/2013/03/pengertian-hakim-tugas-fungsi-dan.html
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undang-undang. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan agar hakim 

dalam melaksanakan tugasnya dapat dengan sungguh–sungguh dan memiliki 

independensi, secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah atau 

kekuasaan lain dalam masyarakat.  

Keberadaan suatu pedoman etika dan perilaku hakim sangat dibutuhkan 

dalam rangka  menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, 

serta perilaku hakim. Pedoman etika dan perilaku hakim merupakan inti yang 

melekat pada  profesi hakim, sebab ia adalah kode perilaku yang memuat nilai 

etika dan moral, untuk mewujudkan suatu pengadilan sebagaimana  dikemukakan 

di atas tidaklah mudah karena adanya berbagai hambatan. Hambatan itu antara 

lain timbul dari dalam badan peradilan sendiri terutama yang berkaitan dengan 

kurang efektifnya pengawasan internal, dan cenderung meningkatnya berbagai 

bentuk penyalah-gunaan wewenang oleh hakim.  

2. Pengertian Putusan Hakim 

Menurut Sudikno Mertokusumo21 putusan adalah pernyataan hakim 

sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan didalam 

persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu 

perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara. Dalam memutus suatu 

perkara, ketiga unsur diatas secara teoritis harus mendapat perhatian secara 

proposional dan seimbang. Meskipun dalam prakteknya tidak selalu mudah untuk 

mengusahakan kompromi terhadap unsur-unsur tersebut. Pertentangan yang 

terjadi dalam setiap menanggapi putusan hakim terhadap suatu perkara, dengan 

                                                 
21 Mertokusumo, Sudikno.1993.  Hukum Acara Perdata Indonesia. Jogyakarta: Liberty. 

Hlm. 174 
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apa yang diinginkan masyarakat, biasanya berkisar antara sejauh mana 

pertimbangan unsur yuridis (kepastian hukum) dengan unsur filosofis (keadilan) 

ditampung didalamnya. 

Kepastian hukum harus ditegakkan agar tidak timbul keresahan. Tetapi 

jika terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum, maka akibatnya kaku dan akan 

menimbulkan rasa tidak adil. Dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, 

hakim terikat dengan hukum acara, yang mengatur sejak memeriksa dan 

memutus. Hasil pemeriksaan itulah nantinya yang akan menjadi bahan 

pertimbangan untuk mengambil putusan. Fakta-fakta yang terungkap dalam 

persidangan merupakan bahan utama untuk dijadikan pertimbangan dalam suatu 

putusan, sehingga ketelitian, kejelian dan kecerdasan dalam mengemukakan / men

emukan fakta suatu kasus merupakan faktor penting dan menentukan terhadap 

hasil putusan. Maka setiap individu hakim, dituntut bersikap lebih teliti dan jeli 

dalam memeriksa perkara dan jernih serta cerdas berpikir dalam mengambil 

putusan. 

Putusan pengadilan ada tiga macam: 

1. Putusan yang mengandung pembebasan (vrij-spraak) menurut Pasal 191 ayat 
(1); 

2. Putusan yang mengandung pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum 
(onstlag van allerechvervolging) menurut Pasal 191 ayat (2); 

3. Putusan yang mengandung suatu penghukuman terdakwa (veroodeling), 
menurut Pasal 193.22 

Tiap-tiap putusan dapat dibuat dalam bentuk risalah putusan atau berita 

acara putusan, selalu dengan kepala: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan 

Yang Maha Esa.” 
                                                 

22 Fakultas Syariah. 2013. Kemahiran Hukum. Palembang: Rafah Press. Hlm. 76-78 
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Pasal 197 KUHAP. 

Berita acara putusan terdiri dari tiga bagian, yakni: bagian kepala (in het 

aanhef), bagian tubuh atau batang tubuh (in het lichaam), bagian penutup (in het 

slot). 23 

a. Bagian kepala memuat: 

1. Nama terdakwa: nama tua dan nama kecil, atau nama panggilan, dan nama 
muka; 

2. Nama dan tempat tanggal lahir; 
3. Jenis kelamin; 
4. Kebangsaan; 
5. Tempat tinggal; 
6. Agama atau kepercayaan; 
7. Jenis pekerjaan; 
8. Status terdakwa ditahan atau diluar tahanan; 
9. Dakwaan atau requisitoir; 
10. Pembelaan terdakwa dan penasihat hukum; 
11. Replik dan duplik; 
12. Surat-surat lain yang berhubungan dengan itu; 

 
b. Bagian tubuh atau batang tubuh memuat: 

1. Uraian atas surat dakwaan; 
2. Uraian atas keterangan saksi-saksi; 
3. Uraian atas keterangan terdakwa; 
4. Uraian atas alat bukti lain, seperti keterangan ahli; 
5. Uraian atas surat pembelaan; 
6. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa; 
7. Pasal undang-undang yang bersangkutan; 

 
c. Bagian penutup atau petitum memuat dinyatakan bahwa : 

1. Amar putusan yang berupa: pembebasan, pelepasan dari segala tuntutan 
hukum, penghukuman; 

2. Barang bukti yang berupa: pemusnahan, perampasan untuk negara, 
dikembalikan kepada yang berhak; 

3. Perintah supaya terdakwa dibebaskan atau tetap dalam tahanan atau  
ditahan; 

4. Pembebanan ongkos perkara kepada negara atau terdakwa; 

                                                 
23 Ibid. Hlm. 76-78 
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5. Hari dan tanggal permusyawaratan; 
6. Hari dan tanggal pengucapan putusan; 
7. Nama muka, nama hakim ketua, nama hakim anggota, nama panitera atau 

panitera pengganti, nama jaksa/penuntut umum, nama terdakwa dan 
penasihat hukum; 

8. Tanda tangan Hakim Ketua sidang, anggota dan panitera atau panitera 
pengganti (Pasal 197 KUHAP); 
 

1) Putusan yang mengandung pembebasan terdakwa, dinyatakan bahwa : 
Pasal 191 ayat (1) KUHAP berbunyi: Jika pengadilan berpendapat bahwa 
dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang 
didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka 
terdakwa diputus bebas. 24 

2) Putusan yang mengandung pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum: 
Pasal 191 ayat (2) KUHAP berbunyi: jika pengadilan berpendapat bahwa 
perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu 
tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari 
segala tuntutan hukum. Perbuatan yang didakwakan itu terbukti, akan 
tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, hal ini terjadi 
jika: 25 
a. Terdapat kesalahan dalam merumuskan atau melukiskan perbuatan 

yang didakwakan terdakwa kedalam surat dakwaan, sehingga tidak 

mencocoki dengan rumusan ketentuan peraturan hukum pidana yang 

didakwakan. Misalnya, pada dakwaan melanggar Pasal 372 KUHP 

unsur sifat melawan hukum mengaku sebagai pemilik 

(Wdrechtelijkteeigenen) tidak dilukiskan dalam surat dakwaan, 

sehingga perbuatan itu bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran. 

b. Terdakwa dalam keadaan, dinyatakan bahwa : 

1. Sakit jiwa, atau cacat jiwa, Pasal 44 KUHP. 

2. Keadaan memaksa (overmecht) Pasal 48 KUHP. 

3. Membela diri (noodweer) Pasal 49 KUHP. 

                                                 
24 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pasal 191 ayat (1) 

25 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, pasal 191 ayat (2) 
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4. Melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan UU, Pasal 50 

KUHP. 

5. Melakukan perintah yang diberikan oleh atasan yang sah, Pasal 51 

KUHP. 

Jika keadaan terdakwa yang demikian itu, maka ia tidak dapat 

dipertanggung jawabkan, meskipun perbuatan yang didakwakan itu terbukti. 

Dalam putusan yang mengandung pelepasan terdakwa dari segala tuntutan 

hukum, maka akan berlangsung seperti peristiwa pada pembebasan mengenai 

status tahanan, barang bukti yang disita (Pasal 191 ayat (1), ayat (3) KUHAP). 

Baik pada putusan yang mengandung pembebasan maupun mengandung 

pelepasan dari segala tuntutan hukum, menurut Pasal 67 KUHAP tidak dapat 

dimintakan pemeriksaan tingkat banding. 

3) Putusan yang mengandung penghukuman, dinyatakan bahwa : 

Pasal 193 ayat (1) KUHAP berbunyi, jika pengadilan berpendapat bahwa 

terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka 

pengadilan menjatuhkan pidana. Terdakwa bersalah, berarti dakwaan itu terbukti, 

dan syarat untuk menjatuhkan pidana telah dipenuhi, yakni dua alat bukti dan 

hakim yakin akan kesalahan terdakwa. 

Dalam hal menjatuhkan pidana, hakim harus mempertimbangkan hal-hal 

yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan antara lain: jika 

terdakwa adalah resedivis, atau perbuatan gabungan. Hal yang meringankan ialah 

antara lain umur terdakwa masih muda. Bahkan jika ia masih belum mencapai 

usia 16 tahun pada waktu dilakukan tindak pidana, maka hakim dapat 
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mempergunakan Pasal 45 KUHP yang memberikan beberapa kemungkinan, yakni 

menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa atau menyerahkan kembali 

kepada orang tua atau walinya. 


