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A. Pengertian Maysir 

Dalam bahasa Arab, judi sering disebut dengan istilah maysir (الَميِْسر). Al-
Quran 3 kali menyebutkan kata maysir dengan makna judi. 

Namun di dalam hadits nabawi, istilah judi lebih sering disebut dengan 
nama permainannya seperti nard (النَّْرد) dan syathranj (الشَّطَْرنج). Keduanya adalah 
permainan yang populer di Persia, sehingga namanya pun menggunakan 
bahasa Persia, yang kemudian diarabkan. 

Judi juga sering disebut dengan istilah qimar (القَِمار). Ibnu Umar dan Ibnu 
Abbas radhiyallahuanhuma mengatakan bahwa maysir itu adalah qimar (القَِِمار). 1 

Adapun secara istilah, berikut adalah beberapa pengertian maysir atau judi 
menurut para ulama: 

                                                 
1 Tafsir Al-Quran Al-Adzim, jilid 2 h. 92 
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 2لك خماطرة يعلَّق متيزي مس تحق الغمن وامللزم ابلغرم من مجيع املشاركني فهيا عىل أ مر ختفى عاقبته

Setiap kegiatan spekulasi (untung-untungan) di mana penentuan pihak yang 
mendapat keuntungan (pemenang) dan pihak yang mendapat kerugian (pihak yang 

kalah) digantungkan pada sesuatu yang tidak jelas hasilnya. 

 3املغلوب من شيئ ا الغالب يأ خذ أ ن غالبا   فيه يشرتط لعب لك

Setiap permainan yang umumnya mensyaratkan si pemenang berhak untuk 

mengambil sesuatu (harta) dari yang kalah. 

َ غَاملُ  لُكل  َّ  ت  باَ ال  4نْي  فَ رَ الطَّ  نَ م   ض  وَ ا ع  هْيَ ف   ونُ كُ  يَ ت  ال

                                                 
2 Sulaiman Ahmad al-Mulhim, al-Qimar Haqiqatuhu wa Ahkamuhu, h. 74 

3 Al-Jurjani, At-Ta’rifat, h. 179 

4 As-Sa’di, Taysirul Karim Al-Mannan fi Tafsiri Kalamirrahman, h. 98 
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Segala hal yang terkait dengan menang-kalah yang disyaratkan adanya harta 

pertaruhan dari kedua belah pihak. 

  5 ة  ارَ سَ خَ  وْ أ   ح  بْ ر   نْ م   ه  يْ ف   ُب ع  وا اللَّ لُ يَْ  لَ  ماَ  لُكل 

Segala permainan dimana para pemainnnya akan menang atau kalah (merugi). 

                                                 
5 Yusuf al-Qaradhawi, Al-Halal wal Haram fi al-Islam, h. 273 
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B. Kriteria Judi (Maysir) 

Dari beberapa pengertian yang telas disampaikan di atas, dapat kita 
simpulkan bahwa maysir dapat dikenali dengan melihat beberapa kriteria 
berikut: 

1. Adanya Taruhan Berupa Harta 

Salah satu ciri judi adalah adanya suatu harta yang dipertaruhkan antara 
para pelakunya. Taruhan harta ini merupakan unsur utama dalam perjudian. 
Tidaklah disebut judi jika tidak ada taruhannya. Taruhan itu dapat berupa 
uang, barang, makanan, bayar sewa lapangan, hadiah dan sebagainya. Dengan 
adanya taruhan ini maka pemenang diuntungkan sedangkan pihak yang kalah 
akan dirugikan. 

2. Taruhan Berasal dari Kedua Pihak 

Kriteria judi lainnya adalah taruhan harta tersebut berasal dari kedua pihak 
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yang berjudi. Jika taruhan itu hanya berasal dari salah satu pihak saja, 
sedangkan pihak lainnya tidak ikut bertaruh maka tidak termasuk judi. 
Contohnya Pak Ahmad menantang Pak Budi, jika Pak Budi berhasil 
mengalahkannya main catur maka Pak Ahmad akan memberinya uang 50 ribu 
rupiah. Tetapi jika Pak Ahmad yang menang, Pak Budi tidak harus membayar 
apa-apa.  

Kasus ini tidak termasuk maysir melainkan disebut sebagai ju’alah yaitu 
semacam sayembara seperti seseorang yang kehilangan barang lalu 
mengumumkan pada orang-orang bahwa siapa pun yang dapat menemukan 
dan mengembalikan barangnya akan mendapatkan hadiah tertentu. Ju’alah 
adalah suatu bentuk akad yang diperkenankan dalam syariah. 

3. Adanya Penentuan Menang Kalah 

Dalam praktik maysir selalu ada pihak yang menang dan ada pihak yang 
kalah. Menang-kalah ini bisa ditentukan oleh beberapa hal, yang biasanya 
merupakan sesuatu yang tidak bisa ditebak atau bisa juga melibatkan unsur 
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kecerdasan, kekuatan atau ketangkasan, antara lain: 

a. Permainan 
Permainan yang banyak digunakan sebagai media untuk berjudi sangat 

beragam. Sebut saja misalnya permainan kartu mulai dari main remi, hingga 
domino. Ada juga permainan yang menggunakan mesin seperti roulette, mesin 
slot atau pachinko. Selain itu juga banyak permainan-permainan sederhana 
yang umumnya melibatkan taruhan contohnya permainan anak-anak seperti 
adu gambar atau main gundu/kelereng di mana biasanya anak yang menang 
akan mengambil gambar atau kelereng anak yang kalah, meskipun taruhannya 
hanyalah mainan yang tidak seberapa nilainya. 

b. Perlombaan 
Penentuan menang kalah juga dapat dilakukan dengan perlombaan. Bisa 

berupa lomba adu kecerdasan, ketangkasan, olahraga, adu bakat dan 
sebagainya. Selama perlombaan itu melibatkan taruhan yang berasal dari para 
peserta yang bergabung, dan menghasilkan pihak pemenang dan pihak yang 
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kalah maka sejatinya itu adalah maysir atau judi. 

Perlombaan pada dasarnya bukan hal yang dilarang dalam Islam selama 
tidak menimbulkan mudarat dan menyalahi aturan syariah. Beberapa jenis 
perlombaan justru dianjurkan oleh Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص yaitu perlombaan dalam 
aktivitas yang dapat melatih kemampuan dan keterampilan fisik untuk 
berperang seperti lomba berkuda, memanah, gulat dan sebagainya.  

Akan tetapi persoalannya adalah jika perlombaan itu kemudian dijadikan 
ajang untuk berbuat judi atau taruhan. Meskipun pada dasarnya perlombaan 
itu baik seperti lomba tilawah atau tahfidz al-Quran tetapi jika disertai unsur-
unsur maysir tentu hukumnya menjadi terlarang. 

c. Tebak-tebakan 
Selain dengan permainan dan perlombaan, penentuan menang-kalah juga 

dapat dilakukan dengan hanya sekedar tebak-tebakan. Apa pun dapat 
dijadikan media berjudi dari mulai tebak-tebakan skor pertandingan sepakbola 
sampai tebak-tebakan plat nomor kendaraan yang melintas. Orang yang 
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tebakannya benar dialah pemenangnya, sebaliknya orang yang tebakannya 
salah berarti dia kalah dan harus membayar taruhan. 

Dalam konteks yang lebih canggih dan kekinian, judi tebak-tebakan ini 
sekarang difasilitasi oleh platform digital dan biasanya istilah yang digunakan 
juga diperhalus misalnya dengan menggunakan istilah trading atau investasi 
padahal isinya adalah judi karena untung atau tidaknya hanya berdasarkan 
tebak-tebakan saja tidak ada benda atau aset riil yang diperjualbelikan. 

d. Undian 

Selain itu, penentuan menang-kalah dalam judi juga dapat dilakukan 
dengan undian. Di mana para peserta diundi secara acak dan peserta yang 
undiannya keluar dialah pemenangnya. Undian ini menjadi maysir jika untuk 
mendapatkan undian tersebut ada taruhan berupa harta alias harus membayar. 
Sehingga peserta yang kalah atau undiannya tidak keluar akan dirugikan 
karena telah membayar tapi tidak mendapatkan apa-apa.  

Tetapi jika undian itu tidak terdapat taruhan harta dan tidak ada unsur 
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menang-kalah maka bukan maysir dan karenanya diperkenankan. Contohnya 
arisan yang sering dilakukan oleh ibu-ibu dengan tetangganya. Dalam arisan 
yang sering dilakukan itu tidak ada menang atau kalah. Yang ada hanya siapa 
yang mendapat arisan duluan sesuai dengan nama yang keluar dari hasil 
pengocokan.  

Tidak ada yang dirugikan dalam arisan ini, sebab semuanya akan 
mendapatkan giliran pada waktunya. Yang mendapat giliran lebih dulu seolah-
olah dia mendapat pinjaman dari peserta lain dan dia wajib membayarnya 
secara cicil tiap periode arisan, dan yang dapat giliran belakangan seoal-olah 
dia nabung dangan memberi pinjaman pada peserta yang menang duluan. 

Di antara contoh nyata bentuk mengundi yang halal itu dicontohkan oleh 
Rasulullah SAW ketika para shahabat berebut untuk menjadi tuan rumah bagi  
Rasulullah SAW saat baru tiba di Madinah. Biar adil, Rasulullah SAW 
menawarkan untuk dilakukan sebuah pengundian, dan langsung disetujui oleh 
para shahabat. 

Rasulullah SAw bersabda : 
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اَ َمأُْمْوَرة َّنَّ
ِ
 َخللوا َسب يَل النَّاقَة  فَا

Maka beliau pun membiarkan untanya berjalan sendirian di tengah kita 
Madinah, dimana pun untuk itu berhenti dan duduk, maka disitulah 
Rasulullah SAW akan bertempat tinggal sementara. Dan ternyata unta itu 
berhenti di rumah Abu Ayyub Al-Anshari radhiyallahuanhu. 

Selain itu beliau sering mengundi di antara istri beliau tentang siapa yang 
berhak ikut mendampingi beliau dalam perjalanan peperangan. Karena beliau 
tidak mungkin mengajak semua istri ikut berperang. Nanti tidak jadi perang 
malah sibuk mengurus istri. 

Namun kalau beliau SAW keluar Madinah untuk berperang, maka jatah 
giliran menginapnya Rasulullah SAW kepada para istrinya akan terganggu. 
Yang senang tentu saja yang ikut dalam perang itu. 

Untuk itulah maka disepakati oleh para istri beliau adanya undian. Siapa 
yang namanya keluar dalam undian, maka dia berhak ikut menyertai 
Rasulullah SAW ikut dalam peperangan. Dan yang lain harus ikhlas 
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menerimanya. 

4. Pemenang Mengambil Harta dari Yang Kalah 

Kriteria judi berikutnya adalah keuntungan bagi pemenang diambil dari 
harta yang berasal dari pihak yang kalah. Dengan kata lain, pihak yang kalah 
harus membayar beban keuntungan yang didapatkan oleh pemenang. Jadi 
sejatinya pelaku judi mendapatkan keuntungan dengan cara memakan harta 
orang lain secara tidak hak yaitu harta orang-orang yang kalah. Meskipun 
orang yang kalah juga tetap berdosa sebab dia ikut berjudi. Dosa judi tidak 
hanya untuk yang menang tapi juga pihak yang kalah, semua yang terlibat ikut 
menanggung dosa. 

Jika suatu permainan atau perlombaan itu mewajibkan para pesertanya 
untuk membayar taruhan, tetapi taruhan itu dinikmati secara bersama-sama 
bukan hanya pihak pemenang saja, maka tidak termasuk maysir. Contohnya 
suatu perlombaan di mana para peserta membayar uang pendaftaran, 
kemudian uang yang terkumpul dari peserta itu digunakan untuk biaya 



 

15 

konsumsi atau sewa tempat dan lain-lain yang dinikmati bersama-sama bukan 
untuk hadiah yang hanya diberikan pada pemenang saja. 

5. Apakah Niat Mencari Kekayaan Menjadi Penentu Haramnya Judi? 

Terkadang, sebagian orang melakukan permainan atau perlombaan yang 
memenuhi kriteria maysir tetapi tidak untuk mencari keuntungan/kekayaan 
melainkan hanya sekedar hiburan semata atau sekedar untuk penyemangat 
dalam bermain atau berolahraga. Seperti pada saat bermain futsal ada 
perjanjian tim yang kalah harus mentraktir makan tim pemenang, atau tim 
yang kalah harus membayar sewa lapangan. Taruhan seperti ini dianggap 
bukan judi yang diharamkan sebab pelakunya tidak berniat mencari untung 
atau kekayaan melainkan untuk kesenangan semata agar lebih seru dan 
bersemangat. 

Benarkah anggapan demikian? Tentu anggapan seperti ini tidak dapat 
dibenarkan sebab niat pelaku apakah ingin mencari kekayaan atau sekedar 
senang-senang bukan penentu halal haramnya judi. Jika judi hanya 
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diharamkan bagi pelaku yang berniat mencari kekayaan saja, maka orang kaya 
yang ketika dia berjudi bukan untuk mencari kekayaan tetapi sekedar hiburan 
tentu akan kita katakan judinya halal.  

Anggapan ini juga dibantah dengan riwayat dari Ibnu Sirin berikut ini: 

 6ابن سريين أ نه رأ ى غلامان  يتقامرون يف يوم عيد فقال: ل تقامروا فا ن القامر من امليرس عن

ِDiriwayatkan dari Ibnu Sirin bahwasanya dia melihat anak-anak sedang bermain 

taruhan di hari raya, lalu ia berkata, “Jangan kalian bermain taruhan sebab taruhan 
merupakan maysir.” 

Permainan anak-anak yang disertai taruhan dinilai oleh Ibnu Sirin sebagai 
maysir, padahal anak-anak itu ketika bermain tentu orientasinya bukan untuk 
mencari kekayaan melainkan sekedar main-main. 

Imam at-Thabari juga menukil pernyataan Mujahid sebagai berikut: 

                                                 
6 As-Suyuthi, ad-Dur al-Mantsur, jilid 3, h. 170  
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 7لك القامر من امليرس حىت لعب الصبيان ابجلوز

Segala bentuk taruhan adalah maysir meski berupa permainan anak kecil dengan 

menggunakan kacang.  

                                                 
7 Tafsir ath-Thabari, jilid 4, h. 322 
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C. Dalil Larangan Maysir 

Maysir atau judi adalah perbuatan haram dan termasuk dosa besar bila 
dilanggar. Keharaman judi ditegaskan lewat Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma' 
ulama. 

1. Al-Quran 

Allah SWT berfirman tentang keharaman judi : 

َّفْ  ن ن ثُْمهَُمأ  أ ْكََبُ م 
ِ
ُع ل لنَّاس  َوا ْْث  كَب ري  َوَمنَاف 

ِ
َما ا هي  ه َمايْسأ لُونََك َعن  الَْخْمر  َوالَْميْرس   قُْل ف   ع 

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

terdapat dosa yang besar dan beberapa manfa'at bagi manusia, tetapi dosa 
keduanya lebih besar dari manfa'atnya". (QS. Al-Baqarah : 219) 

ََّما الَْخْمُر َوا ن
ِ
يَن أ َمنُوا ا َا اَّلَّ  ُُكْ ََي أ ُّيل لَّ َع ْيَطان  فَاْجتَن ُبوُه لَ ْن ََعَل الش َّ ُ َواألْنَْصاُب َواألْْزلَُم ر ْجس  م  لَْميْرس 
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 تُْفل ُحونَ 

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, 
(berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji  

termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu 
mendapat keberuntungan. (QS. Al-Maidah : 90) 

Ungkapan rijsun min amalis-syaithan ( ِالشيطان ِعمل ِرْجسِ ِمن ) bermakna 
perbuatan keji yang merupakan perbuatan setan, menunjukkan bahwa judi 
termasuk dosa besar, dimana pelakunya dianggap orang yang fasik dan tidak 
diterima kesaksiannya. 

2. As-Sunnah 

Ada banyak hadits nabi yang shahih yang mengharamkan judi, 
diantaranya : 

ْْن يْ  ََّما َصبََغ يََدُه يف  حلَم  خ  ري فَََك ن ش  د  ْ لَّنَّ َب اب  ه  َمْن لَع   ر  َوَدم 
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Dari Buraidah Al-Aslami radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda :  Orang 

yang bermain dadu (berjudi) seolah telah memasukkan tangannya ke dalam babi dan 
darahnya. (HR. Muslim) 

د  فَقَْد َعََص هللَا َوَرُسولَُ  ْ لَّنَّ َب اب   َمْن لَع 

Dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda : Siapa 
yang memainkan dadu (berjudi) maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan rasul-
Nya. (HR. Abu Daud) 

َ َوالُكْوبَةَ  َم عَلَْيُُكُ اخلَْمَر َواملَيْرس  نَّ هللَا َحرَّ
ِ
 ا

Sesungguhnya Allah telah mengharamkan buat kalian khamar, judi dan kubah (HR. 
Al-Baihaqi) 

Para ulama berbeda pendapat tentang makna kubah (الكوبة). Sebagian 
mengatakan maknanya nard, sebagian bilang syathranj dan yang lain bilang 
gendang. 
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3. Ijma 

Seluruh ulama sepanjang zaman telah sepakat bahwa judi adalah 
perbuatan haram yang telah ditetapkan Allah SWT dan rasul-Nya. 
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D. Hikmah Larangan Judi 

Dibalik haramnya judi terdapat hikmah yang dikehendaki oleh Allah هلالج لج 
untuk kemaslahatan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Hikmah larangan 
judi antara lain: 

1. Judi Dapat Menimbulkan Permusuhan 

Secara umum judi termasuk salah satu penyebab permusuhan di tengah-
tengah manusia. Memang untuk orang tertentu atau kalangan tertentu, berjudi 
bisa menjalin persahabatan. Namun kalau dibandingkan orang yang 
bersahabat karena berjudi dengan mereka yang bermusuhan karena judi, tetap 
jauh lebih banyak permusuhan. 

Sudah tidak terhitung lagi kasus perkelahian yang sampai kepada saling 
membunuh hanya disebabkan awalnya dari perjudian. Yang satu merasa 
dicurangi dan yang lain balik menuduh bahwa teman judinya itulah yang 
curang. Bahkan tidak sedikit kasus judi ini sampai kepada peperangan. 
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Maha Benarlah Allah SWT yang telah berfirman : 

َع بَيْنَُُكُ الَْعَداَوَة َوالْبَْغَضاء يف   ْيَطاُن أ ن يُوق  ََّما يُر يُد الش َّ ن
ِ
ْكر  اّلله  َوَعن  ا ُُكْ َعن ذ   الَْخْمر  َوالَْميْرس   َويَُصدَّ

لَة  فَهَْل أ نُُت ملنََتُونَ   الصَّ

Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan 
kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan 
menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat. Maka berhentilah kamu (dari 
mengerjakan pekerjaan itu).(QS. Al-Maidah : 91) 

2. Judi Dapat Melalaikan 

Judi adalah salah satu bentuk permainan yang melalaikan, sehingga orang 
yang berjudi meski mendengar adzan atau panggilan untuk menjalankan tugas, 
ingatannya akan dihilangkan, sehingga seolah tidak bisa mengingat Allah lagi. 

Sebagaimana firman Allah SWT : 
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لَة   ْكر  اّلله  َوَعن  الصَّ ُُكْ َعن ذ   َويَُصدَّ

Dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat. (QS. Al-Maidah : 91) 

3. Judi Membuat Ketagihan dan Penasaran 

Hikmah lain dari pengharaman judi adalah merupakan jebakan atau 
lingkaran setan, dimana biasanya orang yang sudah jatuh ke dalam judi, sulit 
untuk keluar dan berhenti. Tidak peduli dia menang dari judi itu atau kalah. 
Sebab ada sebuah pemeo bahwa orang yang sudah ketagihan berjudi itu kalau 
menang, maka dia akan ketagihan untuk kembali lagi berjudi. 

Barangkali dalam alam hayalnya, dia akan menjadi orang kaya dengan 
jalan berjudi. Padahal dari daftar orang-orang terkaya di dunia ini, nyaris tidak 
ada satupun yang menjadi kaya karena hasil berjudi. Artinya, mungkin orang 
yang berjudi bisa menang dan banyak uang. Tetapi data menunjukkan bahwa 
kekayaan yang didapat dari judi itu sifatnya hanya sementara, bahkan hanya 
sekejap. Tidak pernah bertahan dalam waktu lama. 
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Sebaliknya, orang yang kalah berjudi, karena merasa telah kehilangan 
uangnya dari meja perjudian, dia akan terus penasaran untuk bisa 
mengembalikan uangnya. Padahal semakin dia bermain, semakin banyak 
punya kerugiannya. Orang main judi, kaya belum tentu, miskin sudah pasti. 



 

26 

E. Contoh Praktik Maysir Sehari-hari 

1. Binary Option 

Binary option merupakan salah satu bentuk judi masa kini yang seringkali 
diperhalus namanya dengan istilah trading online di mana para penjudi atau 
disebut ‘trader’ memprediksi atau menebak harga sebuah aset itu naik atau 
turun pada jangka waktu tertentu. 

Cara bermain binary option: Pengguna biasanya melakukan registrasi pada 
penyedia binary option dan melakukan deposit. Dalam transaksinya, pengguna 
akan memilih indeks aset, mulai dari mata uang, indeks saham, hingga 
komoditas. Setelah memilih indeks aset, pengguna berikutnya memasukkan 
modal yang akan dipertaruhkan. Jumlah minimal modal yang digunakan 
bergantung dengan assetnya. Aset di sini hanyalah aset khayalan, faktanya 
tidak aset yang diperjualbelikan. 

Kemudian aplikasi binary option akan melakukan perhitungan potensi 
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keuntungan yang didapat dari transaksi tersebut. Rentangnya cukup beragam, 
berkisar 60% - 90%. Kemudian, pengguna memilih durasi transaksi yang 
beragam, mulai dari per sekian detik, menit, jam, maupun hari. 

Terakhir, pengguna diharuskan menebak dalam durasi yang tadi sudah 
dipilih, apakah pada saat durasi berakhir, harga indeks berada di atas atau di 
bawah harga saat memulai transaksi. Jika tebakan benar, pengguna akan 
mendapat untung. Namun jika salah, maka modal yang digunakan akan 
hangus dan menjadi kerugian pengguna. 

Banyak orang terkecoh dengan istilah trading atau invesatasi yang 
digunakan sebagai kedok judi online ini. Bahkan untuk mengelabui calon 
korbannya, pihak penyedia seringkali menggunakan istilah-istilah finansial dan 
menghindari istilah-istilah yang sering digunakan dalam perjudian. Misalnya 
mereka menghindari istilah menang-kalah dan menggantinya dengan istilah 
profit dan loss. Semua itu agar orang merasa bahwa dia tidak sedang berjudi 
melainkan sedang ber-‘investasi’. Kebanyakan korbannya juga terkadang 
hanya sekedar ikut-ikutan trend dan agar dianggap kekinian padahal tidak 
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mengerti apa-apa. 

2. Hadiah Perlombaan dari Uang Peserta 

Dalam banyak kasus perlombaan yang diadakan sebagian masyarakat 
entah itu lomba 17an, lomba sepakbola antar kampung, lomba di hari-hari 
besar keagamaan dan lain-lain, panitia mewajibkan peserta yang ikut untuk 
membayar uang pendaftaran. Lalu uang pendaftaran yang terkumpul 
digunakan sebagiannya untuk membeli hadiah bagi pemenang. 

Dalam kasus ini sudah terpenuhi kriteria judi di mana terdapat adanya 
taruhan yaitu uang pendaftaran yang dibayarkan oleh masing-masing peserta, 
adanya pemenang dan pihak yang kalah dan taruhannya yaitu uang 
pendaftaran yang terkumpul dari peserta digunakan sebagai hadiah yang 
hanya diberikan pada pemenang. 

Tetapi yang namanya perlombaan tentu tidak seru dan tidak menarik jika 
tidak ada hadiahnya. Justru karena hadiah itulah orang ingin ikut berlomba. 
Maka solusinya boleh saja ada hadiah tetapi tidak boleh diambil dari uang yang 
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terkumpul dari pendaftaran peserta melainkan dari pihak ketiga misalnya dari 
sumbangan masyarakat, kas RT, kas DKM, sponsor dan sebagainya. Intinya 
panitia dituntut untuk kreatif mencari dana jangan mengandalkan uang peserta 
untuk hadiah pemenang. Uang peserta hanya boleh digunakan untuk 
keperluan bersama bukan untuk pemenang saja. 

3. Perjanjian Kalah-Bayar atau Kalah-Traktir 

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa sebuah perlombaan yang 
diikuti oleh beberapa peserta bisa juga menjadi ajang perjudian, apabila unsur -
unsur perjudian terpenuhi di dalamnya. 

Misalnya dua orang berlomba bulu tangkis, dengan kesepakatan siapa 
yang kalah wajib mentraktir yang menang atau yang kalah dialah yang bayar 
sewa lapangannya. Walau pun nilai harga sewa lapang dan harga makanan 
atau minuman itu tidak seberapa, tetapi secara hakikat sesungguhnya unsur-
unsur judi sudah terpenuhi. 

Maka seharusnya setiap kita waspada agar jangan sampai olah-raga yang 
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tujuannya baik, bisa terkotori hanya gara-gara kita kurang memahami hakikat 
dari perjudian 

4. Undian Yang Disertai Taruhan 

Undian pada dasarnya tidak identik dengan judi, hanya saja jika undian itu 
disertai taruhan harta maka jadilah ia judi yang diharamkan. Contohnya 
undian berupa kupon di mana untuk mendapatkan kupon itu diharuskan 
membayar sejumlah uang. Lalu kupon itu kemudian diundi dan siapa yang 
undiannya keluar maka dialah pemenangnya dan berhak mendapatkan hadiah. 
Sedangkan dana hadiah tersebut diambil dari uang orang-orang yang membeli 
kupon tersebut. Kasus seperti ini banyak ditemukan pada acara-acara seperti 
jalan santai, fun bike dan sebagainya. 

Atau boleh jadi kupon itu didapatkan secara gratis tetapi dengan syarat 
harus belanja dulu dengan jumlah tertentu dan harga barang-barang yang 
dibelinya lebih mahal dari seharusnya sebab selisihnya digunakan untuk 
hadiah pemenang undian. Orang rela membayar lebih dengan harapan menang 
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undian dan mendapatkan hadiah. 

Tetapi jika harga barang yang dibeli adalah harga normal dan sewajarnya 
dan pembeli memang membutuhkan barang-barang tersebut maka undian ini 
halal dan tidak termasuk maysir. 
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