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TINDAK PIDANA PERJUDIAN SABUNG AYAM 

(STUDY KASUS TERHADAP PUTUSAN NO.187/PID.B/2016/PN.SBR 

DAN NO.1070/PID.B/2017/PN.LBP) 

Abstrak 

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia adalah hukum pidana yang sebagian 

besar telah terkodifikasi di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memberikan 

putusan dan mengetahui putusan sudah sesuai dengan hukum yang berlaku  

berkaitan dengan tindak pidana perjudian sabung ayam putusan Nomor 

186/Pid.B/2016/PN.SBR dan Nomor 1070/Pid.B/2017/PN.LBP. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan Normatif. Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Teknik 

pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan. Permasalahan yang diperoleh 

penulis adalah Pertimbangan hakim pengadilan Negeri dalam memutus Perkara 

Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam  mempertimbangkan kebenaran yuridis 

(hukum) dengan kebenaran filosofis (keadilan). Besar kecilnya kasus turut  

menjadi pertimbangan hakim, sehingga keputusan yang dijatuhkan belum sama. 

Hakim dalam memutus dengan mempertimbangkan asas keseimbangan. 

Kata kunci: Tindak Pidana, Sabung Ayam, Asas Keseimbangan 

Abstract 

Criminal law that applies in Indonesia is a criminal law, most of which have been 

codified in the Criminal Code. The purpose of this study was to determine the 

judges' considerations in making decisions and to find out that the verdict was in 

accordance with the applicable law relating to the crime of gambling cockfighting 

decisions Number 186 / Pid.B / 2016 / PN.SBR and Number 1070 / Pid.B / 2017 / 

PN.LBP. This study uses a Normative approach. This type of research is 

descriptive. Data collection techniques through library research. The problem that 

the writer gets is the consideration of the District Court judges in deciding the 

Criminal Case of Cockfighting Gambling considering juridical truth (law) with 

philosophical truth (justice). The size of the case is also taken into account by the 

judge, so that the decisions that are handed down are not the same. Judges in 

making decisions by considering the principle of balance. 

Keywords: Crime, Cockfighting, Principle of Balance 
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1. PENDAHULUAN 

Sabung ayam dalam prakteknya adalah mengadu dua ekor ayam 

jantan di dalam sebuah arena khusus yang telah disediakan sebelumnya, 

kedua belah pihak (pemilik ayam jago) berjanji atau sepakat untuk 

mengadakan serah terima uang atau segala sesuatu yang berharga di antara 

mereka tergantung pada hasil dari suatu kesepakatan dalam pertarungan 

ini masing-masing pihak berusaha mendapatkan keuntungan dengan 

mengharapkan kekalahan/ kerugian pada pihak lain. Sabung ayam yang 

berarti judi tersebut dimaksud telah melanggar dari ketentuan Pasal 303 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disebut KUHP) 

tentang judi yang jelas dinyatakan dalam ayat (1) diancam dengan 

kurungan paling lama empat tahun atau denda paling banyak sepuluh juta 

rupiah dengan dasar penjatuhan hukuman dalam Pasal 303 ayat (3) yang 

dirubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban 

Perjudian. 

Menurut Haryono Mintarum, Undang-undang perjudian sudah dengan 

jelas menyebutkan kriteria perjudian serta berapa hukumannya tetapi pada 

kenyataannya penegakan hukum (Law Enforcement) untuk kasus 

perjudian dirasakan masih sulit untuk ditegakkan.1 Dalam kasus perjudian 

Sabung Ayam dalam putusan Nomor 186/Pid.B/2016/PN.SBR dan Nomor 

1070/Pid.B/2017/PN.LBP yang akan dibahas penulis dalam skripsi ini 

terdapat motif ekonomi. Hal ini didasari oleh pelaku yang dengan sengaja 

menawarkan dan memberikan kesempatan untuk permainan judi dan 

menjadikan sebagai mata pencaharian. Dalam perkara tersebut diperlukan 

suatu penyelesaian hukum yang tepat, sehingga rasa keadilan dapat 

tercapai khususnya bagi pelaku perjudian sabung ayam dan warga yang 

resah. 

Dengan demikian mengkin judi sudah merupakan penyakit sosial yang 

usianya sebaya dengan kelahiran manusia dan tetap saja ada mengisi 

 
1 http://armingsh.blogspot.com/2011/01/judi-togel-semakin-meraja-lelah.html. Diakses hari Minggu, 10 Februari 

2020, Pukul 20.00 WIB. 
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kebutuhan manusia. Berdasarkan uraian latar yang telah disampaikan di 

atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam (Analisis Terhadap Putusan 

No.186/Pid.B/2016/Pn.Sbr Dan No.1070/Pid.B/2017/Pn.Lbp)”. 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka masalah dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan: Pertama, Pertimbangan-pertimbangan 

Hukum apakah yang digunakan oleh hakim dalam memutus Perkara 

Tindak Pidana perjudian Sabung Ayam putusan No.186/Pid.B/2016/Pn.Sbr 

dan No.1070/Pid.B/2017/PN.Lbp?; Kedua, Apakah hakim dalam memutus 

perkara Tindak Pidana perjudian Sabung Ayam Putusan 

No.186/Pid.B/2016/Pn.Sbr dan No.1070/Pid.B/2017/Pn.Lbp telah sesuai 

dengan  ketentuan hukum yang berlaku? 

Adanya tujuan dalam penelitian ini merupakan hal yang sangat 

penting karena dengan tujuan yang tepat menjadikan tolok ukur 

keberhasilan dalam penelitian. Adapun tujuan penelitian yang ingin 

dicapai adalah: Pertama, Mengetahui pertimbangan-pertimbangan hakim 

dalam memutus Perkara Tindak Pidana Sabung Ayam dalam putusan 

No.186/Pid.B/2016/PN.SBR dan No.1070/Pid.B/2017/PN.LBP.; Kedua, 

Mengetahui ketentuan hukum yang berlaku oleh hakim dalam memutus 

Tindak Pidana Sabung Ayam dalam Putusan No.186/Pid.B/2016/PN.SBR 

dan No.1070/Pid.B/2017/PN.LBP. 

Berdasarkan pada perumusan masalah, maka hipotesis dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama, Perjudian adalah 

merupakan suatu delik kejahatan yang salah satunya diatur dalam pasal 

303 KUHP dan Undang-undang no 7 tahun 1974; Kedua, seseorang 

dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak 

umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta merupakan 

suatu delik.; Ketiga, Pertimbangan Hakim adalah pertimbangan yang 

dilakukan dalam memutuskan terdakwa bersalah atau tidak. 
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2. METODE 

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode 

Pendekatan Normatif yaitu pendekatan yang difokuskan untuk mengkaji 

penerapan-penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang 

berlaku berhubungan dengan judul skripsi yang berjudul “Tindak Pidana 

Perjudian Sabung Ayam (Analisis Terhadap Putusan 

No.186/PID.B/2016/PN.SBR dan No.1070/PID.B/2017/PN. LBP), sedangkan 

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penulisan 

skripsi ini adalah Penelitian Kepustakaan (library research), yaitu 

penelitian yang dilakukan dengan cara telusur pustaka untuk menyusun 

jenis penelitian kualitatif.2 

 

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pertimbangan-pertimbangan hukum yang dipergunakan oleh hakim 

Pengadilan Negeri, dalam memutus Perkara Tindak Pidana Perjudian 

Sabung Ayam 

Dalam putusan hakim Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan 

Pidana dalam kedua kasus tersebut di atas berdasar pertimbangan Yuridis 

dan Sosiologis. Pertimbangan yuridis dimana Pertimbangan hakim 

adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai 

pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara.3 

Pertimbangan yuridis menurut M. Rusli adalah “pertimbangan hakim 

yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam 

persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus 

dimuat dalam putusan misalnya dakwaan Jaksa Penuntut Umum, 

keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan Pasal-

pasal dalam peraturan hukum pidana”.4 Di dalam memutus sebuah 

 
2 D. A Wila Huky, Pengantar Sosiologi, Surabaya: Usaha Nasional, 1986, hal. 183. 

3 Mulyadi Lilik, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal 193 
4 Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer, PT.Citra Aditya Bakti,  Bandung, 2007, hal 212-221 
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perkara, hakim harus mempertimbangkan nilai non yuridis atau disebut 

dengan nilai sosiologis. Pengertian pertimbangan non-yuridis menurut 

Rusli Muhammad adalah “Pertimbangan yang dapat dilihat dari latar 

belakang, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa , dan agama 

terdakwa.”  Pertimbangan sosiologis menurut Undang-undang No. 48 

Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa ”hakim wajib 

menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan 

yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan 

hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat”. Dalam 

Kedua putusan dalam kasus yang diteliti, ada tiga unsur yang harus selalu 

diperhatikan yaitu : kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. 

Mahkamah Agung RI sebagai badan tertinggi pelaksana kekuasaan 

kehakiman yang membawahi badan peradilan dibawahnya telah 

menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan segala 

aspek yang bersifat yuridis (Kepastian Hukum) , filosofis (keadilan), dan 

sosiologis (kemanfaatan).5 

1. Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor: 186/Pid.B/2016/PN.Sbr. 

Selain barang bukti serta pemeriksaan para saksi Majelis Hakim 

menjatuhkan Pidana terlebih dahulu serta mempertimbangkan hal-

hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri dan 

perbuatan Terdakwa sebagai berikut: 

Hal-hal yang memberatkan : 

Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat. 

Hal-hal yang meringankan: 

a. Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya. 

b. Para terdakwa sopan dipersidangan. 

c. Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali dan berjanji tidak 

lagi mengulangi perbuatannya. 

d. Para Terdakwa belum pernah dihukum. 

 
5 Mahkamah Agung RI, Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct), Kode Etik Hakim dan Makalah berkaitan, 

Pusdiklat MA RI, Jakarta, 2006,  Hal 2 



5 
 

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Majelis Hakim 

berpendapat tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri 

terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup 

memadai dan sesuai dengan rasa keadilan baik itu untuk terdakwa 

maupun masyarakat. Selain itu majelis hakim juga berpijak pada 

ketentuan dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP, jo pasal 197 ayat 

(1) UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP, jo UU No.48 tahun 2009 

Tentang kekuasaan kehakiman selain mengancamkan pidana 

penangkapan dan penahanan juga membebankan biaya perkara, 

dimana ancaman pidana penangkapan dan penahanan dikurangkan 

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta membebankan biaya 

perkara kepada Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat 

bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana. 

2. Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No:1070/Pid.B/2017/PN.Lbp 

Pertimbangan hakim sebelum memutus perkara tersebut diatas 

sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu majelis akan 

mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang 

meringankan baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan 

terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data pemidanaan yang 

terungkap di persidangan sebagai berikut: 

Hal-hal yang memberatkan: 

a. Perbuatan Terdakwa-terdakwa meresahkan masyarakat;  

b. Perbuatan Terdakwa-terdakwa bertentangan dengan program 

pemerintah dalam memberantas perjudian; 

Hal-hal yang meringankan: 

a. Terdakwa-terdakwa mengakui terus terang dan menyesali 

perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi 

perbuatannya; 

b. Terdakwa-terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan 

sehingga persidangan berjalan dengan lancer; 

c. Terdakwa-terdakwa belum pernah dihukum; 
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Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Majelis Hakim juga 

berpijak pada ketentuan dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 

KUHPidana dan UU.RI Nomor: 8 Tahun 1981 (KUHAP) serta 

peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan 

perkara ini. Selain mengancamkan pidana penangkapan dan 

penahanan juga membebankan biaya perkara, dimana ancaman 

pidana penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari 

pidana yang dijatuhkan serta membebankan biaya perkara kepada 

Para Terdakwa. 

Putusan hakim Pengadilan Negeri dalam Perkara Tindak Pidana 

Perjudian Sabung Ayam 

Dari kedua putusan tersebut putusan yang dijatuhkan oleh hakim 

berpijak pada Jaksa Penuntut Umum, dengan melihat kasus posisi atau 

pokok perkara yang ditangani. Putusan yang dijatuhkan tentu 

mempertimbangkan apa yang harus menjadi pertimbangan hakim sesuai 

dengan ketentuan hukum acara, sehingga putusan benar-benar sesuai 

dengan aturan hukum yang berlaku. Dalam Kasus ini Hakim berpijak 

pada ketentuan Hukum Acara serta pada ketentuan Undang-Undang 

Perjudian Sabung Ayam. 

Hal ini dapat dilihat pada putusan Pengadilan Negeri Sumber 

No.186/Pid.B/2016/PN.Sbr. Dalam putusan hakim melihat juga 

ketentuan dalam pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP, jo pasal 55 ayat (1) 

ke 1 KUHP, jo pasal 197 ayat (1) UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP, 

jo UU No.48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sedangkan 

Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam juga mengacu pada ketentuan 

Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana dan UU.RI. Nomor: 8 Tahun 

1981(KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang 

berkaitan dengan perkara ini. 

Adanya perbedaan antara putusan hakim terhadap Kasus yang terjadi 

di Pengadilan Negeri Sumber dan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, 

dapat terlihat bahwa hakim dalam memutus suatu perkara pidana dengan 

mempertimbangkan putusannya sesuai dengan teori dalam penjatuhan 
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pidana yaitu teori keseimbangan. Karena putusan hakim dalam 

menjatuhkan putusannya menyeimbangkan antara syarat-syarat yang 

ditentukan oleh Undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang 

tersangkut atau berkaitan dengan perkara yaitu antara lain seperti adanya 

keseimbangan yang berkaitan baik masyarakat maupun kepentingan 

terdakwa. 

Dari hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan pidana 

terhadap pelaku perjudian Sabung Ayam, terdakwa tidak diberikan 

hukuman tambahan tetapi masa penangkapan dan penahanan yang telah 

dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang 

dijatuhakan, oleh karena adanya niat yang baik dalam proses persidangan 

dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. 

Mengenai Perbedaan Putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam 

memutus perkara tindak pidana perjudian sabung ayam dengan tuntutan 

pidana dalam pasal 303 bis kitab undang-undang hukum pidana  tentang 

perjudian dikarenakan hakim mempunyai pertimbangan tersendiri sesuai 

keyakinannya, serta disesuaikan dengan berat ringannya tindak pidana 

yang dilakukan oleh terdakwa. 

Dalam Bab XIV Ketentuan Pidana pasal 303 bis kitab undang-

undang hukum pidana  tentang perjudian disebutkan : 

“Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau 

pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah”. 

Dengan demikian ada perbedaan dalam putusan hakim dalam memutus 

perkara tindak pidana Perjudian Sabung Ayam. Dimana Putusan hakim 

Pengadilan Negeri jauh lebih ringan, hal ini mengingat hakim punya 

pertimbangan-pertimbangan serta melihat asas keseimbangan.  

Dilihat dari teori positivisme, maka perintah Undang-Undang tidak 

dilaksanakan oleh hakim, hal ini terbukti putusan yang dijatuhkan dalam 

menangani Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam, tidak sesuai dengan 

ketentuan pasal 303 bis Kitab Undang-undang Hukum Pidana  tentang 

perjudian dipidana dengan pidana Penjara Paling lama 4 (empat) tahun 

dan denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). 
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Dengan demikian ada perbedaan dalam putusan hakim dalam memutus 

perkara tindak pidana perjudian sabung ayam. 

4. PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah disajikan, maka dapat disimpulkan 

bahwa: Pertama, Pertimbangan hakim pengadilan Negeri dalam memutus 

Perkara Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam  mempertimbangkan 

kebenaran yuridis (hukum) dengan kebenaran filosofis (keadilan). Dalam 

hal ini Hakim berpijak pada ketentuan Hukum Acara Pidana serta 

Ketentuan dalam Pasal 303 bis Kitab Undang-undang Hukum Pidana  

tentang perjudian; Kedua, Hakim dalam memutus Perkara Pidana 

Perjudian Sabung Ayam mengacu pada ketentuan Undang-undang Nomor 

7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Putusan Hakim mengacu pada 

Pasal 303 bis Kitab Undang-undang Hukum Pidana  tentang perjudian. 

Besar kecilnya kasus turut  menjadi pertimbangan hakim, sehingga 

keputusan yang dijatuhkan belum sama. Hakim dalam memutus dengan 

mempertimbangkan asas keseimbangan.   

Saran 

Saran yang dapat disampaikan antara lain adalah : Pertama, Hakim dalam 

hal memutus perkara harus mempertimbangkan Besar kerugian atau 

dampak kerugian yang mungkin terjadi. Disamping hakim juga harus 

mempertimbangkan kedudukan atau perbuatan terdakwa: Kedua, 

Pemerintah hendaknya perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat, 

bahwa Perjudian Sabung Ayam merupakan perbuatan hukum yang dapat 

dikenakan sanksi pidana. Ketiga, Masyarakat hendaknya menyadari, 

bahwa Perjudian Sabung Ayam tentu melanggar norma kesusilaan dan 

norma agama sehingga tidak perlu lagi melakukan perbuatan hukum yaitu 

tindak pidana Perjudian Sabung Ayam. 
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