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P E W D A H U L U A E f

Penulis sengadja mengambil djudul bagi Skripsi ini 
,1 PERDJUDIAN DIPANDANG DARI SUDUT HUKUM PERDATA ", karena 
sampai saat ini persoalan perdjudian masih tetap aktuil 
dan merupakan suatu masalah jang banjak menarik perhatian 
masjarakat. Tidak sadja menarik bagi mereka jang bermak- 
sud mengadu untung, akan tetapi djuga bagi mereka jang 
harua bertanggung djawab terhadap akibat-akibat jang di- 
timbulkannja. Adapun tudjuan penulis didalam penjusunan 
Skripsi ini ialah :
Tudjuan utama :

Melaksanakan kewadjiban jang harus penulis penuhi 
didalam mengachiri studi ini, karena untuk mendapatkan ge- 
lar kesardjanaan, kewadjiban membuat Skripsi ini tidak 
dapat dikesampingkan begitu aadja,
Tudjuan seland.jutnja :

ftlenberikan suatu gatnbaran selajang pandang men^e- 
nai segala sesuatu jang berhubungan dengan perdjudian/ 

Kita mengetahui bahwa pada waktu ini aimana-mana 

banjak bermuntjulan tempat-tempat perdjudian, dimana ber- 
aneka matjam bentuk perdjudian disediakan. Kini orang- 
orang setjara terbuka atau terang-terangan berani melaku- 
kan perdjudian, karena memang tempat-tempat perdjudian 
tersebut telah mendapat izin dari jang berwenang untuk 
*menjelenggarakan perdjudian dengan djenis perdjudian
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tertentu. Djadi seolah-olah mereka jang menggemari per
djudian itu diberi kesempatan untuk; melakukannja tanpa 
sembunji-sembunji lagi.

Bagairaanakah akibatv jang timbal dengan adanja ke- 
bebasan melakukan perdjudian itu ? Bila kita ti/idjau dari 
segi sosial, maka perdjudian merupakan gedjala scsial 
' jang mengarah kepada kemerosotan moral. Ini dapat kita 
lihat didalam lingkungan masja.rakat jang banjak melaku
kan perdjudian, iriaka moral masjarakat disitu akan ke-lihat 
an sangat merosct. Begitu djuga sebaliknja, diraana moral 
suatu masjarakat merosot, maka disitu pula akan tumbuh 
dengan suburnja perdjudian. Sampai sekarang ini perdju
dian nasih terus berkembang, baik didesa-desa maupun 
dikota-kota besar. Dari h?:ri kehgri makin subur sadja ke- 

lihatannja.
Perdjudian bukanlah merupakan masalah baru le.gi 

bagi kita chususnja, maupun bagi semua bangsa umumnjq,. 
Sudah sedjak dahulu telah ditjari suatu djalan jang se- 
b'aik-baiknja untuk pentjdgahsnnja caupun untuk pe&beran- 
tasannja, sebab seakan-rakan perdjudian merupakan sua - 

tu penjakit chronish jan^ sukat untuk diobati. Seperti a- 
pa jang dikatakan oleh A. Soedjadi, bahwa :

....... perdjudianpun dapat diketagorikan dalam
golongan penjakit masjarakat jang sudah chronish, 
sehingga untuk diberantas setjara sekaligus ads- 
lah sukar, bahkan manikin akan membahajakan lese-
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hatan masjarakat itu senairi, 1)
Sebab itu hingga sekarang ini belum diketemukan suatu 
tjara jang dapat diprgunakan untuk memberantas perdju
dian setjara sekaligus.

Faktor penting jang perlu diperhatikan djuga ia-
r'lah, adanja kesadaran dari masjarakat jang bersangkutan 

untuk menghentikan kebiasaan buruk ini. Karena bagaima- 
napun djuga dalam masalah. ini pribadi seseorang metnegang 
peranan penting, baik untuk perkembangannja maupun untuk 
pentjegahannja.

i£eman£ kita mengetahui bahwa perdjudian merupskan 
suatu usaha jang tidak dibenarkan, baik menurut ketentu- 
an agama maupun ketentuan moral dan kesusilaan. Tetapi 
pada hakikatnja djudi adalah suatu tindakan dimana hasil- 
nja, baik itu untung ataupun rug£, aigantungkan pada sua
tu kedjadian jang belum tentu. Perdjudian ini dapat dika- 
takan sebagai suatu tjara jang relatif mudah untuk menda
patkan sedjumlah uang; dimana kita tidak perlu bekerdja 
dengan susah pajah untuk mendapatkannja. Akan tetapi seba- 
liknja dapat pula kita men^eluarkan sedjumlah. uang dengan 

sia-sia,^bila kita kalah dalam perdjudian tersebut. Vfelau- 
pun telah diketahui akibat-akibat jang a&an timbul dari 
perdjudian, dimana adanja kerugian dirasa lebih banjak 
dari pada keuntungannja, namun tak dapat disangk&l bfiiiwa

♦

1) A. Soedjadi, " Ekses- perdjudian bagi pembinasn 
bangsa ", Sangkakala Peradilan No. I, Triwulan I 1971, 

haleman 8.
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didalam masjarakat adanja perdjudian tersebut merupakan 
suatu hal jang menarik dan menimbulkan ke^airahan tersen- 
diri. Adanja faktor untung-untungan didalam perdjudian i- 
tu memberikan harapan kepada para pemainnja untuk menang.

Balam batas-batae tertentu perdjudian dapat diang- 
gap sebagai suatu djenis permain&n jang tentu sadja di-

V 'sertai dengan taruhan. Sebab suatu permainan jang tidak 
ada unsur taruhannja tidak dapat. dimasukkan kedalam kata- 
&ori perdjudian. Akan tetapi hal ini berbede dengan per- 
taruhan, karena pertaruhannja sendiri diketakan djuga ae- 
bagai perdjudian meskinun tidak disert-ai dengan permain- 

an.
Seperti telah di^ebutkan dimuka tadi perdjudian 

bukanlah masalah baru. Ha] ini dapat diketahui dari do- 
ngeng-dcngeng maupun dari 3edjarah zaman dahulu. Djc'di 
djelaj bah.va djudi adalah kegiatan jang sudah tua umur- 
nja, berabad-abad terdapat ditiqip masjarakat manusia, 
Perdjudian didalam dongeng-dong^ng misalnja dapat kita 

ketahui dsri :
1. Ritsah pev/ajan^&n Sale Sigals-gala; adegan uta- 

ma terdjadi ketikr. para Pendawa dan kaum Xurawa 
bermain dadu, hingga achirnja Pendawa rnemperta- 
ruhkan Negara. Lic^i^itn pula ki dfla.r.g laziunja 
menggambarkan r.adib buruk Fenda//a jang kklah da- 
lam djudi hingga kemudian i.-.erska diusir kehutan.

2. Akan tetapi ^almu tjaritera Kongsc adu dj'-̂ c ^i- 
salnja, na^ib baik ada pada ..erkudoro jang menang
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atas Surantimantera dalam pertandingan manusla 
berhadiah manusia, jang sedikit banjak mengandung 
unsur perdjudian. 2)

Didalam sedjarah, perdjudian ini kita ketahui misalnja :
1. Dalam sedjarah Junani kune, pahlawan Palamendes 

mengadjarkan kepada pradjurit-pradjuritnja perma- 
inan dadu. Ini diraaksudkan untuk mengganti suatu 
permainan jang dianggap berbahaja, jaitu lempar 
tombak. Tetapi dilain pihak didalam sedjarah Ju
nani ada djuga suatu larangan djudi, karena di
anggap berbahaja bagi ketertiban Negara.

2. Kaum kolonis” Amerika dahulu memanfaatkan loterey 
untuk membangun djembatan, geredja dan sekolah- 
sekola.h, diantaranja Harvard University dan Yale.
Akan tetapi kaum Puritan mengutuk djudi, sebab 
dianggap menjmpangi firman Allah.

3. Dalam sedjarah Indonesia pemerintah Hindia Belanda 
djuga terpaksa mengakui bahwa dihalanginja pendu- 
duk berdjudi akan membawa efek jang tidak baik. Ka
rena itulah bagi mereka jang suka akan djudi dise- 
diakan tempat jaitu di Societeit Concordea di Dja
karta, jaitu bekas bangunan disebelah Departemen 
Keuangan sekarang, dimana orang dapat bermain roulet, 
bacarat, poker dan bridge. Bagi masjarakat Tjina di-

2 )  Hukum & Kriminalitas, " Djudi : djadi atau tak 

djadi ", Ekspres, Kadjalah Berita Bergambar No. 9» tang- 

gal 8 Agustus 1970, halaman 14.
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beri izin untuk mengadakan perdjudian didaerah
/Glodok selama perajaan Imlek sampai ina3a Tjap Go 

Meh. Disamping itu pasar-pasar malam djuga dapat 
menjelenggarakan perdjudian barang. Demikianlah 
-Gubernur Djendral Hindia Belanda dalam Staatblad 
No. 350 tahun 1912 mengatur perizinan djudi, di
mana djuga ditentukan bahwa jang berhak dan berwe- 
nang memberi izin ialah H.P.B ( Hoofd van Plaat- 
selijk Bestuur ). 3)
Dengan adanja perkembangan zaman maka didalam per- 

djudianpun terdjadi suatu perkembangan misalnja tentang :
1. Djenis permainannja : ,jang dipergunakan untuk per

djudian banjak matjamnja,
2. Pengaturannja : banjak negara jang memasukkannja 

kedalam Undang-Undang jang tertulis. Seperti hal-
■ nja Negara kita, mengenai perdjudian ini diatur 
didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidanavdan dju
ga didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/
Akan tetapi perlu kita ketahui djuga, bahwa î es- 

kipun perdjudian mengalami perkembangan, toh unsur-unsur- 
nja jang terkandung dalam perdjudian itu tetap sama. Ada- 

pun unsur-unsur jang dimaksud diatas ialah :
1. unsur taruhan;’
2. unsur adu nasib;’

3) Hukum Sc Kriminalitas, " Djudi : djadi atau tak 
djadi ”, Ekspres, Madjalah Berita Bergambar No. 9, tang- 

gal 8 Agustus 1970, ha.laman 14.
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3. unsur untune ru^i „i~nL di^atitun^kan pada suatu ke- 
dja.dian jan^. belum tentu.

Tetapi disar^pin^ keti^a un^ur jan^ telah disebutkan dia- 
tas, serin^ dju^a didalan. perdjudian itu terdapat adanja 
unsur permainan1. Pada saat ini terdaprt banjak djenis 
perdjudian jan^ ansur peruiainunnja lebih menondjcl, L*i- 
salnja pada permainan Jack-pot, tombola dan sa ba^in;-*.

Djadi untuk Qienentukan apakah ^uatu perbuat^n ter- 
tclon^ perdjudian atau bukan, ha} ini tergantun^ peda ada 
tidaknja keti^a unsur ter^out diatas, S3dant un^ur per- 
uuinan dalam hal ini tidwk ^unipunjai arti pentin^.

Bila kita tindjau perdjudian dari segi social dan
\

kedjahatannja, maka ssperti j^n^ tertera didalam pa- 
sal 3C3 dan pasal 542 iCitab lTndang-Undan& Hukum Pidanr:, 
perdjudian dian^^p aeb£uai jerbuatan pidana,. Seoenarnja 
didalam perdjudirn itu sendiri, tidak kelihatan auanj^ 
faktor kedjahatan. Xarena itu baiklah kita tindjau p^r- 
djudian ini dari suaut pcmdan^an hukum Perdata, dan tan- 
tu sodja tanpa Eielepa^kan ^ii’at kriminilnja djika meman£ 
ada dasar hukum dan unaur-undurnja jaii& dapat dipakai un- 
xuk .uenuntut perbuatan tjrsebut sebagai perbuatan pidana.

o
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PENG2RTIAN PERDJUDIAN PADA UKUXNJA

A.PSNGEHTIAN JUHIDIS.
Bila kita ingin mengetahui pengertian hukutfi drri 

pada " perdjudian ", maka pertama-tama kita harus menin- 
»djau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jaitu pasal 3C3» 
jan£ berbunji sebagai berikut :
1) Diantjam dengan pidana pendjara poling lama dua tahun 

delapan bulan atau denda paling banjak eham ribu rupi-
* ■*ah, barang siapa tanpa mendapat idzin :

ke-1 : dengan aengadja menawarkan atau memberi ke- 
sempatan untuk permainan djudi dan mendja- 
dikanja sebagai pentjaharian, atau dengan 
sengadja turut serta dalam suatu peruaahaan 
untuk itu.

ke-2 dengan sengadja menawarkan atau memberi ke- 
sempatan kepada c;halajak umum untuk permain
an djudi atau dengan sengadja turut serta 
dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak 
perduli apakah untuk rcenggunakan kesempatan 
itu digantungkan pada adanja sesuatu sjarat 

atau dipenuhinja sesuatu tata tjara* 

ke-3 : menctjadikan turut serta pada permainan dju
di sebagai pentj&harian.

2) Kalau jang bersalah, melakukan kedjahatan tersebut da~ 
lam mendjalankan pentjahariannja, maka dapat ditjabut

c
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haknja untuk mendjalankan pentjaharian itu.
3) Jang disebut permainan djudi, adalah tiep-tiap perma

inan, dimana pada umumnja kemungkinan mendapat untung 
tergantung pada peruntungan belaka, djuga apabila ke
mungkinan itu makin besar karena pemainnja lebih ter- 
latih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala perta- 
ruhan tentang ke'putusan perlcmbaa.n atau permainan la- 
in-lainnja, jang tidak diadakan antara mereka jang tu
rut berlomba atau bermain, demikian djuga segala per- 

taruhan Jainnja. 4)
Seperti dikatakar. oleh Mohamad Isnaini, M crite- 

rium djudi menurut ajat 3 pasal 303 Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana setjara ringkasnja adalah permainan dan per- 
taruhan ( spel en weddenschap ) tertentu. Djadi dengan 
demikian maka ada spel en weddenschap jang dilarang jaitu 
pengertian ajat 3 pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pi

dana ".5)
Djadi menurut pasal 303 3an pasal 542 Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana, perdjudian dianggap sebagai suatu perbuatan 
pidana jang digolcngkan kedalam perbuatan pidana dibida.ng 

kesusilaan/

4) I.Ioeljatno, terdjemah&n Kitab Undang-Undang Hu

kum Pidana 1969, tjetakan ke VI, halaman 108.
5) Mohamad Isnaini, Segi Keperdataan Dalam Perdju

dian, Sangkakala Peradilan No. 2, Triwulan II 1971, ha

laman 12.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PERJUDIAN DIPANDANG DARI SUDUT HUKUM PERDATA ZURAIDA ZAIN



Disamping itu ada djuga jang memberikan difinisi 
mengenai perdjudian dan pertaruhan ( spel en weddenschap) 
antara lain ; Kamphuisen dan Mohamad Isnaini.
Menurut Ka.mphuisen, spel en weddenschap adalah :

semua perdjandjian untung-untungan ( kans overeen- 
komst ), dimana pihak jang satu atau jang lainnja 
wadjit memenuhi prestasi-prestasi dan pemenuhannja 
digantungkan pada terdjadi tidaknja suatu peristi- 
wa jang sebelum terdjadinja perdjandjian itu pihak- 
pihak jang bersangkutan, tidak mempunjai kepenting- 
an atau hanja mempunjai kepentingan jang berlain- 
an.’ 6)
Begitu djuga didalam Kitab Undang-Undang Hukum Per- 

data pada pasal 1774 diterangkan, bahwa perdjudian dan 
pertaruhan termasuk dalam pengertian persetudjuan untung- 

untungan. Bunji pasal 1774 Kitab Undang-Undang Hukum Per- 

data sebagai berikut :
Persetudjuan untung-untungan adalah suatu perbuat
an jang hasilnja, mengenai untung ruginja', baik 
bagi semua pihak, maupun bagi sementara pihak, 
bergantung pada suatu kedjadian jang belum tentu. 
Demikian adalah : persetudjuan pertanggungan;

6) Mohamad Isnaini, Segi Keperdataan Dalam Per

djudian, Sangkakala Peradilan No. 2, Triwulan II 1971, 

halaman 12.
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bunga tjagak hidup; 
perdjudian dan pertaruhan. 7)

I*enurut Kohamad Isnaini, Spel en weddenschap adalah :
suatu perdjandjian timbal balik, ia mempunjai isi 
dan tjiri tersendiri. Ia tidak boleh ditjampur a-

*
dukkan dengan apa jang- dinamakan perdjandjian spe- 
kulasi dalam perdagangan, karena spekulasi mengan- 
dung pengertian ekonomis, sedangkan spel en wedden
schap pengertian jucidis. 8) Mengenai perdjudian i- 

ni telah dia'tur setjara pasti didala.m. pasal 1788Ksampai pa
sal 1791, jaitu terdapat pada bagian ketiga titel XV, buku 
ke III dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

Setelah kita menindjau pengertian hukum dari spel 
*en weddenshhap jang tertera didalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana dan jang dikemukakan oleh Kamphuisen serta 
Mohamad Isnaini, maka dapat kita tarik kesimpulan. bahwa 
perdjudian adalah : suatu perbuatan dimana para pihaknja

mengadakan suatu perdjandjian untuk melakukan atau- 
pun tidak melakukan prestasi, begitu pula hasil 
jang akan ditjapai baik untung ataupun rugi digan- 
tungkan pada suatu kedjadian jang belum tentu, atau 
pada peruntungan masing-masing. Disini termasuk

7) Soebekti, Kitab Undang-Undang Kukum Perdata 
terdjemahan, tjetakan ke IV 1961, halaman 415.

8) Mohamad IsnainiSegi Keperdataan Dalam Per
djudian, Sangkakala Peradilan Ho. 2, Triwulan II 1971, 
halaman 1 3 .
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segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan a.tau 
permainan lainnja jang tidak diadakan antara mereka 
jang berlomba, demikian djuga segala pertaruhan la- 
innja.

Sekarang baiklah kita tindjau istilah apel en wedden- 
schap jang sering djuga diterdjemahkan " permainan dan per
taruhan 11. Bila kita perhatikan istilah tersebut, maka ke- 
dua kata jang: terdapat dida.lam istilah itu sebenarnja mem- 
punjai arti jang bersamaan maksudnja. Jang dim&ksud dengan 
” *permainan M, tidak lain adalah perdjudian, sedang pe- 
ngertian perdjudiannja sendiri- tidak lepas dari adanja un
sur pertaruhan, Djadi sebenarnja kata *’ permainan " dalam 
istilah tersebut diatas sudah mentjakup pengertian per
djudian dan pertaruhan, akan tetapi kata " permainan " itu 
sendiri bila terpisah dari kata ,r pertaruhan " dapat diar- 
tikan lain dari pada jang dimaksudkan diatas, jaitu seba
gai suatu kedjadian njata jang tidak mengandung arti juri- 
dis. Hal ini dapat kita lihat misalnja pada :

1 . permainan tenis;
2. permainan sepak bola;
3 . permainan tindju dan sebagainja.

Ternjata arti permainan pada permainan tenis, sepak bola, 

tindju, tidak menimbulkan akibat hukum apapun, ketjuali 
bila permainan tenis dan lain sebagainja itu disertai de
ngan pertaruhan, maka akibat hukum jang timbul kemudian 
jaitu; pihak jang menang dapat menuntut pihak jang kalah 

jang tidak melaksanakan prestasinja, seperti jang telah
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diperdjandjikan terlebih dahulu oleh para pih.akn.ia,
Sekarang bagaimanakah dengan kata " pertaruhan " ? 

Didalam kata tersebut ter3im£ul pengertian, bahvva antara 
•pihak-pihak telah terdjadi sSmatjam perikatan, karena itu 
istilah " permainan dan pertaruhan " dapat d'ikatalian mem- 
punjai pengertian sebagai suatu perikatan. Tetapi bila ki
ta lihat Kitrb Undang-Undang Hukum Perdata jang mengatur

t
mengenai perikatan, maka ternjata Undang-Undang tersebut 
tidak mengatur tentang hak-hak maupun kewad jib&n-ke.vadjib- 
an dari para pihak jang mengadakan perikatan tersebut. Di- 
samping itu,pasal 1788 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
tidak memberikan hak kepada pihak jang menang untuk menun- 
tut dimuka pengadilan pihak jang kalah jang tidak mau mem- 
bajar kekalahannja. Ini berarti perikatan jang terdjadi '
*m, 1
karena perdjudian tidak merupakan perikatan hukum jang 
sempurna. Ketidak sempurnaannja itu seperti disebutkan di
dalam pasal 1788 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Djadi 
dari kata " pertaruhan " itu Sendiri sudah dapat disimpul- 
kan terdjadinja perikatan antara para pihaknja; tidak de- 
mikian halnja dengan kfta " permainan " jang berdiri sendir- 
ri, karena itu hendaknja kita tidak memisahkan kata-kata 
" permainan " dan " pertaruhan H. Kaluu toh kita hendak 
memakai kata jang memberikan pengertian dari kedua kata 
tersebut, sebaiknja dipergunakan sadja kata M perdjudian ", 
karena tidak ada faedahnja mentjari garis pemisah antara 
pengertian " permainan " dan " pertaruhan ", toch Undang- 
Unda.ng -tidak mengikatkan akibat hukum apapun kepada adanja 
perbedaan tersebut.
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B. PENGEHTIAN IIEIxUVuT PANDAKGAN r.OlSJABAKAT.

Bagaimanakah masjarakat pada umumnjr raemand&ng 
perdjudian ini ? Lln.sjr.rc.kat kita umumnja memandang per
djudian sebagai suatu perbuatan jang tidak disuk.%i. Hal 

ini dapat dibuktikf.n dari i
nasehat orang tua agar hidup sol eh, k'itr 3 j> n0.-m 
SE-mpai terserang penjrkit " mo-limo H - Dj..~w - 
( limu m ) satu diantsranjr adalah main - Dj -/■ - 

( jang berarti djudi ). 9)
Disamping itu setiap perbuatan jang disertai der.gan ta- 
ruhan uang atau bar?.nc , dianggap djuga sebagai perdjudi
an. Djadi masjarakat d.'ilam fcengartikan perdjudian uoni- 
tik beratkan pada ad-, r-tau tidaknjo pertrruhm u m g  ~tau 

barang.
Masjarakat kita mtngsnal adanja perbedaan tingkat- 

rn golongan masjarakat. perdjudian. Adanja tittglnten jang 
berbeda ini dlsebrbkan lingteungan kehidupan .jang berbedr 
djuga, sebrgaimana djugn kita mengetahui bahwa did-lam 
masjarrkat kita ada golongan. masjarakat kaja, menangrh 
dan rendah. Karena itu didalam masjarakat perdjudian di- 
kenal djuga adanja penggolon£an tersebut, jaitu :

1, perdjudian j?ng dilakukun oleh golongan maoja- 

r̂ .kat kaja;

9) A. Soedjadi, n Lkseis Perdjudian Bagi Peabinean 
Bangs a ”, Sangkakala Peradilan l?o. 1, Triwulan 1 -971» 

halaman 7.
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2. perdjudian jnng dilakukan oleh golcngan masjr- 
rakat’ menengah;

3. perdjudian Jang dilakukan oleh golongan masja
rakat ketjil,

i
1. PerdjudiEn .jang dilakukan oleh &olon£an masjarrkat 

ka ja. ,
Didalam lin^kungan masjarakat ke Ja atau gclongan 

ttf.s, tjara perdjudim jang dilakukan sebenarnja tidak 
berbeda dengan tj&rs jang dipergunakan oleh golongan ma- 
sjarakat lainnja, h?nja sadja umumnja mereka dari ^olong- 
rn masjarakat kr.ja ini mempunjai suatu kebiasaan untuk 
melakukan perdjudirn tidak disembaran^ tempat, tetapi di- 
tempat chusus jang t^rsedia bagi mereka. Tempat perdjudi
an tersebut umumnja koadaann^a meivah, karena itu tid-.k 
sembarang orang mengundjunginja. Tempat-tempat perdjudian 
seperti jang dinr.ksud diotas tadi antara 3?!in :

Gasino, IwI.A.O. ( Kew International Amusement Cen
tre ) dan lain-lainnja.

Dinegera kita tempat-tempat chusus seperti tersebut din- 
tf.s baru^ada dikota-kotn besar sadja. Ini dimaksudkan 
untuk mensjmpung merekr dari golongan mr.sjrr'‘kat kr jr- j.-ng 
menggemari perdjudian.

2. Perdjudian jang diV'kukan oleh golongan mr.sjcrakat 

menengah.
Pa^a golongan masjarakat menengah ini, men^jmi 

perdjudian d m  pert^ruh&n tidak begitu menondjol seporti 
halnja pada kedua golon^~n luinnja. Hr.l ini disebabkan
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ke; daan tingk&t kehidupnn mereka jang sedang d:tn tjukup 
sekedarnja sadja. Keadaan mereka itulah jrng menghindar- 
k^n mereka melakukan perdjudian. Tapi bila merekn ini 
sudah mulai ikut-ikutan melakukan perdjudian, make, aki
bat jan^ akan diderita dirasaksn lebih berat dibanding 
dengan akibat jrng dirt-sakfcn oleh gclongan lainnja.

Pada mul^nja perdjudian itu dilrkuk.nn oleh go- 
longan ini sekedar ikut-rikuta# sadja. Tapi bila suatu 
ketika perdjudian itu mendatangkan keuntungan pada diri 
mereka, ir_. ka ■ timbul keinginan untuk mentjobanja sekftli 
lagi dan terus akan berulang-ulang, jang ber^chir dengan 
kebiasaan jang kemudian suknr untuk dihilengkan. Bila ke- 
ti.ds.an telah demikian, mrka- perdjudian ini sudf h dr put 
mendjerumuskan mereka kedal$.m djurang kehantjuran. Ini 
berarti suatu kerugim bagi diri mereka sendiri. Sebcib i-
tu perdjudian sebaiknja didjauhi bila kita menghendrki 
ketentraman baik bagi diri kita sendiri maupun br?gi ling-
kungan masjarakat kita.

3. Perdjudian .ĵ ng dilakukan oleh golon&an masjarakat 
ketjil.

Jang termasuk golongan masjarakat ketjil ini anta- 

ra lain jaitu :

a) kuli-kuli pelabuhari;
b) tukang betjak;
c) buruh-buruh jang berpenghasilan tidak nentju- 

kupi untuk biuje hidup sehari-hari setjr.ra 1&- 

jak.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PERJUDIAN DIPANDANG DARI SUDUT HUKUM PERDATA ZURAIDA ZAIN



Karena keadaan mereka jang denikian ini, morek^i mentjari 
lagi penambah bir.j?' penghidupannja jaitu kadr. ng-kr dang 
dengan uang sedikit jang ada pada mereka itu dipergunakan 
untuk berdjudi, jang dianggap mudah untuk melakuksnnja 
tetapi tidak demikian untuk menda.patkan kemenangan sepcr- 
ti jang diharapkan,

■Bagi golongan masjarakat ketjil ini tidtk tersedia 
tempct chusus untuk melakukan perdjudiEn itu, akan tetapi 
disetiap tempat dan //aktu dapat sadja mereka itu berkum- 
pul untuk melakukan perdjudian, Dan umumnja perdjudirn 
jang mereka lakuknn itu digolcngfean kedalam perdjudian 
gelap, karena perdjudiannja itu tidak termaouk perdjudian 
jang diizinkan oleh jang. berweneng. Begitu dj.uga tjkra 
untuk melakukan perd judiann ja bermatjam-mat jam ant; rr, la

in :
1) dengan menebak nomer mobil jang lalu ditemprt 

mereka berkumpul. Biasanjr. mereka m^nentukan 
untuk menerka nomer achir genap atau gandjil. 
Dalam hal ini hanj& ada dua pilihan, jfitu me- 
nebak genap r.tau gandjil, maka dalam hcl ini 
pihaknjapun ditentukan mendjadi dur golong£.n 

jsitu golongan jrjjg menebak genrp dan golong- 
an jang menebak gandjil. Pada perdjudian de
ngan tja&a ini tidak Rdr jfsng bertindak jeba- 
gai bandar, seperti halnjr pada perdjudian 

lainnja.
2) dapat djuga siereks bertaruh dengan mempergu- '
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nakan uang logam, jang kedua permukaannja berlain- 
an, jaitu permukaan jang satu bergambar sedang 
jang lain bertuliskan angka. Adapun tjaranja jaitu 
dengan melemparkan uang logam itu keatas dan bila 
permukaan jang membentang ditanah menundjukkan 
permukaan jang bergambar dari uang lo£am itu, maka 
mereka jang menebak angka harus membajar pihak la- 
innja jang menebak gamba.r, sebesar'uang taruhan 
jang telah diperdjandjikan oleh mereka.

Djadi pada golongan ini tjara maupun alat jang diperguna
kan untuk perdjudian itu sederhana sekali.

C; BKNTUK PERDJUDIAN DITINDJAU DAEI TJARA BERLAKUNJA DAN 

SIFATNJA.

Setiap perdjudian bila ditindjau dari tjara berla- 

kunja dan sifatnja, dapat dibedakan dalam dua .golongan 

jaitu :
1. perdjudian jang berlakunja setjara sah dan
2. perdjudian jang berlakunja tidak dengan sah.

1. PERDJUDIAN JANG BERLAKUNJA SETJARA SAH.

Setiap perdjudian dapat berlaku setjara sah, bila 

terlebih dahulu dimintakan izin kepada jang berwenang, 
dalam hal ini untuk daerah kota madya Surabaja izin itu 
diberikan oleh Walikota. Untuk mendapatkan izin itu, ada 
beberapa s jarat jang harus dipenuhi oleh penjelenggaranja 

antara lain :
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1) Let&k'tempat diselenggarakannja perdjudian itu 
harus djauh dari rumah tempat tinggal, sekolah- 
sekolah, pasar-pasar dan tempat keramaian u- 
mun.

2) Djenis perdjudiannja tertentu.
3) Kev/ad jiban penjelenggara untuk membajar padjak 

kepada pemerintah daerah Jang bersangkutan.

V/alikota memberikan izin diselenggarakannja per- 
djudian itu berdasarkan policy pemerintah daerah Jang te
lah digariskan oleh pemerintah daerah tersebut untuk ke- 
pentingan daerahnja. Hal ini didasarkan atc.s otonomi dae— 

rah menurut Undang-Undang Ko. 18 tahun 1965.
Adanja suatu ketentuan Jang mengharuskan tiap pe- 

njelenggara perdjudian meminta izin dari Jang berv/enang,

dimaksudkan untuk :
nenghindari timbulnja perdjudian disembarang tem

pat;
memudahkan pengawasan oleh Jang bervvenang,
Kemudian timbul tsnja : dapatkah perdjudian jang 

penjelenggaraannja sah, perikatannjapun dianggap^ sama de
ngan civiele verbintenis ? Untuk mendjawab ini, baiklah 
kita tindjau bersama perikatan antara para pihaknja.

Dengan adanja izin dari Jang berwenang untuk sah- 
nja perdjudian itu, maka orang Jang melakukan perdjudian 
tersebut tidak perlu merasa chawatir lagi, karena mereka 
tidak"bertentangan dengan ketentuan pasal 303 dan pasal 
542 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sebab itu mereka 

jang melakukan perdjudian jang .sah tidak mungkin ditun-
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tut dimuka pengadilan, karena ini tidak merupakan perbu- 
atan pidana., Djuga bila kita perhatikan perdjudian jang 
sah, maka 3 eakan-akan perikatannjapun sah pula, sehin^ga 
perdjudian tersebut dapat dianggap menimbulkan civiele 
verbintenis* Tapi dalam kenjataannja tidak demikian, ka
rena hak-hak dan kewadjiban para pihak didalam perdjudian 
tersabut tidak ada pengaturannja didalam Undang-Undang. 
Djadi me ski pun sah perdjudian itu, akan tetapi tidak sa-na 
dengan civiele verbintenis, hanja sadja dapat dik&takan 
perdjudian. itu merupakan perikatan hukum jang tidak oec.- 
purna. Sehingga para pihak didalam perdjudian t^r.iebut 
sama halnja dengan para pihak dalam perdjudian j.:.ng tiduk 
sah, jaitu tidak dj.nat menUntut dimuka pen^adilan pihsk 
lainnja jant kalah jang tidak mau memb&jar kertali h^nnja. 
Hal ini dinjstakan didalam pasal 1788 Kitab Und \ng-Undrn*, 
Hukum Perdata seperti telah di3ebutkan dimuk$.

2. P̂ 'RDJUDIAIJ JANG B.-RIAKUITJA TIDAK DENGAN SAH.

Perdjudian jang berlakunja tidak dengan izin dari 
jang berv/enang dikatakan jebagai perdjudian gelap atau 

perdjudian liar. Perdjudian telep ini kadant-kudc,.nt di- 
gantun^knn kepada perdjudian jsng sah, ir.isalnja perdju

dian dengan bun tut I’.alo. Perdjudian ini diadakan tid-°> 
dengan izin dari jang ber.enamg, karena'itu pelak^anaan 

njapun setjara 3«mbunji-sambunji. reakipun kenjr.ts^nnja 
perdjudian ini tidak ^ah, tapi ternjtita tida.k sedikit 
p^nggsm&rnja. Hal ini disebabkan tjaranja jang mudah un
tuk memascng taruhannja. Umumnja perdjudirn dengan bun-
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•tut Nalo ini diadakan dikampunb-kampun£mauT un pel Cook-;
losok kota. Fenjelyngors, perdjudian buntut l l ^ l z  ini ber-
tindak sebagai pendjusl kuponnja maupun êbag?.J. bondarnja,
Djadi perdjudian buntut Kftlc ini diselenb£arak:An cl oh ^cr-
aeoran^n untuk kepontin^n peribadi. .3ŝ iiju pu2 u umumnja
rerdjudian £el^p ini diselen^gurskan oleh pertscr?m- an ./e- 

t
tjara tid;:k te^ang-terungan.

3£gai&£nakah bila dilihat dari segi ^.uk^unja menL^~ 
nai perikatun jang terdjadi didalam perdjudian L e J ^  ini ? 
Kalau ditindj: u dari Si3gi hukum Pidanr., l.aka perbuatan ini 
torang bertentrn^n dengan. pasal 3C3 Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana. Djadi perikatann japun dianggap hr tel 3jug?;, 
karena itu seg~la jsn^ telah dibajnrkan dapat di tun tut k^r 
bali. Hal ini tern^'.ta menjimpang dari ketenturn hukum j>.n 
termuat didalau pasi.il 1791 Kitab Undsng-Und^ng Pyr,:
ta. Karena itu djnn^.nkan h£k u$tuk menuntut pei.br,;;. r m  c- 
leh pihak janL men; n L, :pa jang telah diba^arkan ^rdj •. d.: - 

pat dituntut kembali.

d . ditii.djaU h u3Ui;gai;kja de^cait katuurlijke vn?3i:7?LNis 

DAN CIVIjiLE V£R3IMJiriS, *

Bila ditindjau ^e^intas lalu perdjudian itu, sea- 
kan-akan saiua dengan natuurlijke verbintenia. Akan tata- 
pi aeharusnja kita tidak boleh dengan gegabkh men^ Liakr.n

Y
begitu sadja kedu? hal ini. Sarena aeperti diperinLstknn
oleh Asaer-Lo&ecaat Vermeer jang dikutib oleh Mohamad Is- 

naini :
hendaknja kita berhati-hati dalam mengikatkr.n a-
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kibat hukum "bagi perikatan sematjam ini, karena 
tiap-tiap natuurlijke verbintenis mempunjai' aki- 
bat hukum jang berlain-lainan.
Kamphuisen mendukung peringatan ini dengan menun- 
djuk pada bunji pasal 1790 Kitab Undang-Undang Hu
kum Perdata, Jang menentukan bahwa perdjandjian jang 
timbul karena spel en weddenschap tidak mungkin di- 
simpangi dengan djalan membuat perdjandjian-perdjan- 
djian dalam bentuk lainnja jang sah, 10)

Djadi dari apa jang dikatakan oleh Asser-Losecaat Vermeer 
dan Kamphuisen diatas, kita tarik kesimpulan bahwa, spel 
en weddenschap itu tidak dapat disamakan dengan natuurlijke 
verbintenis dan djuga tidak dapat didjadikan civiele ver
bintenis seperti dimaksud didala.m Kitab Und&ng-Undang Hukum 
Perdata. Menurut Subekti M natuurlijke verbintenis 11 ada

lah :
suatu perikatan jan£ berada ditengah-tengah antara 
suatu perikatan moral atau kepatutan dan suatu pe
rikatan hukum atau boleh djuga dikatakan, bahwa ia 
adalah suatu perikatan hukum jang tidak sempurna. 11) 

Didalam suatu perikatan hukum jang sempurna, selalu dapat

10) Mohamad Isnaini, Segi Keperdataan Dalam Perdju
dian, Sangkakala Peradilan KO. 2, Triwulan II 1971,.̂  ha

laman 14.
11) Subekti, Pokok-Pokok D^ri Hukum Perdata, tju- 

takan pertama, tahun 1954, halaman 93•
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difiiun^kinkan adsr.Ja ronuntutan dimuks. penc:;dil.en bila da- 
lan D-rj.tu îh.-k tidak melakssrakan prestiiainju. A*; an t~ta- 
"i didalam m. tuurl i;jke v,erbintenis adanja hatun0 itu di- 
akui, akan tetapi untuk n*enuntutnja dimuki pec.wf.dil .m ti

dak dapat. L':..di ini tertmtun^ ppd* pihrk z :- r <- byrt.-.- t ' r ±  

atau kal^h, aj*kQh ia h^ndak uoiubji;;,.rn̂ .» u ti..-k,
I-:rtuurlijl*e verbintenis dapat fiitint,k<itk--n l..* n^- .di ;:-i~ 
viele verbintv^nio ‘aitu wisalnja dengan d; i3i?n : 

petibaharuan hut^n^, ( novatie ) i-it&u 
penr.ntt.ur̂  hufcant ( ocrttocht ).

Sedan£ pada spel ^n ./ed'denschap tertjantu^ iiaal^

pajal 17?0 Si tab Und n.̂ -'Undan̂  ’rukum Perdstc *i*.,;ntuk* n 
bahwa :

dilaran^ untuk cwmbaharui suatu hater.̂  csr-
djadi karsnt. perdjudian.

Sampai of.at ini &pel t,n weddenschap u-asih tc U- >■• xi-: a ^ L : -  

deb-'-̂ ai ouutu porii&tan, dinu-na adanja hutvn^ itu diekui, 
akan tetepi untuk L.onuntutnjfc diruuka pentadilen ti;.ak da
pat.
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A. MAKSUD DAN TUDJUAN PARA PIHAK.

Sebagaimana dalam setiap perikatan, para pihak 
dalam mengikatkan diri mereka dengan pihak lainnja, ten- 
tu dengan .maksud dan tudjuan tertentu. Begitu djuga para 
pihak didalam perdjudian itu mempunjai maksud serta tu
djuan. Adapun maksud dan tudjuan para pihak tak lain a- 
dalah : dengan menjerahkan sedjumlah uang sebagai taruh- 

annja, mereka berharap nemperoleh sedjumlah uang 
atau barang jang berlipat ganda dari apa jang te
lah dipertaruhkan itu, dengan mengalahkan pihak 
lainnja. Djadi masing-masing pihak berharap untuk 
mendapat kemenangan dari pihak lainnja.

Hal ini dapat kita lihat pada perdjudian dimana kedua 
pihaknja aktif didalam perd. judiannja, misalnja pada per
djudian dengan menggunakan kartu :

Masing-masing berusaha saling•mengalahkan pada 
permainan dan pertaruhan ini, karena masing-ma
sing berharap akan mendapatkan sedjumlah uang a- 
tau barang dari pihak lawannja main itu. Harapan 
untuk menang lebih besar pada pihak jang mahir 
dalam permainan tersebut. Pihak jang menang akan 
mendapatkan apa jang dipertaruhkan oleh pihak 
lainnja jang kalah, begitu seterusnja permainan 
dan pertaruhan ini berlangsung.

Lain halnja pada undian Nalo, maksud dan tudjuan 
penjelenggara adalah mentjari dana, tapi disamping itu 
para pembeli kupon undian tersebut diberi suatu-kesem-
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patan untuk mendapatkan suatu hadiah sebagai imbalan jang 
diberikan oleh penjelenggara undian I\alo tersebut. Imbalan 
jang diberikan berupa hadiah itu tidak dapat diberikan ke
pada semua pembeli kupon undian tersebut, karena djumlah 
hadiahnja terbatas, sebab itu untuk menentukan kepada sia- 
pa hadiah itu akan diberikan, dilakukanlah suatu undian. 
Djadi para, pembeli kupon undian tersebut mempunjai harapan 
untuk memenangkan undian itu dan mendapatkan hadiahnja a- 
tas dasar nasib peruntungan masing-masing, djadi bukan a- 
tas dasar kemahiran.

Dalam hal mewudjutkan maksud dan tudjuan mereka di
dalam perdjudian itu, maka ada dua faktor jang menentukan 
jaitu :

1) kemahiran, bila para pihaknja aktif dalam per- 
mainannja;

2) nasib peruntungan masing-masing bila mereka itu 
tidak aktif didalam permainannja, seperti pada 
undian Nalo tersebut diatas.

“B. AKIBAT HUKUM JANG TILIBUI DIDALAM PERDJUDIAN.

Sebagaimana halnja didalam setiap perikatan jang di- 

adakan oleh dua orang atau lebih jang selalu akan nenimbul- 
kan suatu'akibat hukum, maka didalam perdjudian begitu dju
ga adanja. Akibat hukum jang. timbul didalam perdjudian itu 
tidak selalu sama, hal ini t&rgantung pada perikatannja;

1) bila terdjadi hutang pihutang
2) bila terdjadi kelalaian dan ketjurangan dari sa- 

lah satu pihak didalam perdjudian itu.
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1) Bila*terdjadi hutang pihutang,

Didalam setiap perdjudian ada peraturannja Jang 
terdapat pada kebiasaan, meskipun peraturan ini tidak ter- 
tulis tetapi harus diperhatikan oleh. setiap orang jang i- 
kut didalam perdjudian itu.

Djika sal ah s.atu pihak jang melakukan perdjudian 
itu kehabisan uang, kemudian memii^d jamn ja dari pihak lain 
ditempat perdjudian tersebut, bagaimanakah. akibat hukumnja 
dalam pindjam memindjam ini ? Dapatkah kita masukkan peri
katan ini kedalam perikatan mengenai hutang pihutang ? 3a- 
iklah kita menindjaunja bersama-sama.

Para pihak jang melakukan perdjudian umumnja sela
lu berharap akan mendapatkan kemenangan, tetapi dalam ke- 
njataannja mereka itu lebih banjak mengalami kekalahan 
dari pada kemenangan. Dengan seringnja salah satu pihak 
mengalami kekalahan, ini berarti pihak lainnja dengan sia- 
pa pihak pertsma itu berdjudi, mendapatkan kemenangan. Se
bab kita mengetahui bahwa didalam perdjudian itu t-entu ada 
.jang kalah dan disamping itu ada pula jang menang. Pihak 
jang kalah dalam perdjudian harus membajar kepada jang . 
tienang sedjumlah uang jang telah diperdjandjiksn sebelum- 
nja oleh pihak-pihak tersebut. Tetapi mengenai hak dan ke- 
wadjiban ini tidak ada pengaturannja didalam Undang-Undang 
karena itu pihak jang tidak melaksanakan prestasi tidak da
pat dituntut berdasarkan Undang-Undang jang mangatur menge

nai perikatan pada umumnja.
Seperti tadi ditanjakan bagaimanakah bila ealah sa-
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tu pihak memindjam sedjumlah uang jang akan dipergunakan 
untuk berdjudi .dari pihak lainnja ? Dalam hal ini kita rae- 
lihat bahwa; hutang pihutang ini terdjadi didalam suasana 
perdjudian, karena itu perikatannja dikenai pasal 1788 Ki
tab Undang-Undang Hukum Perdata. Djadi tidak dimungkinkan 
adanja penuntutan dimuka pengadilan bila pihak jang berhu- 
tang itu tidak mau melaksanakan kewadjibannja. Iain halnja 
bila seseorang memindjam sedjuinlah uang untuk modal berda- 
gang atau lain-lainnja, perikatan jang terdjadi ini terma- 
auk perikatan sipil, karena itu tidak dikenai pasal 1788 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bila ternjata uang jang 
dipindjam itu dipergunakan untuk berdjudi, dalam hal ini 
perikatannja tetap dianggap sebagai perikatan sipil. Djadi 
akan berbeda ketentuan jang berlaku pada perikatan ini de
ngan perikatan jang dibahas pertama tadi, meskipun dalam 
kenjataannja uang jang dipindjam itu dalam perikatan perta
ma dan jang kedua sama-sama dipergunakan untuk berdjudi.

Didalam perdjudian jang ipenggunakan alat mesin Jack
pot, sering kita lihat para pemainnja. mempei'gunakan bebera- 
pa slof coin jang dimintanja dari kasir jang, bertugas di- 

tempat itu, tidak dengan membajar harga coinnja terlebih 
dahulu, karena mereka bermaksud membajarnja belakangan bila 
telah selesai dengan permainannja itu. Bagaimanakah bila 
ternjata pemain tersebut tidak membajar harga coin jang te
lah dipergunakannja itu ? Didalam ajual beli pada umumnja 
pembeli mempunjai suatu kewadjiban untuk membajar harga be-
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li dari barang itu, tetapi dalam djual beli coin ini ke- 
wadjiban pembeli untuk membajarnja tidak mutlak, karena 
djual beli ini termasuk dalam rangka'perdjudian. Disam- 
ping’itu coin bukanlah barang jang bebas diperdjual beli- 
kan ditempat umum, tapi didjual terbatas dilingkungan. 
tempat perdjudian Jack—pot dan sedjeni3nja, Sebab itu

4
pembeli coin Jang ternjata tidak mau membajar harga beli 
coin itu tidak dapat dituntut untuk melaksanakan kewadjib- 
annja. Djadi djual beli ini sebenarnja tidak menjebabkan 
akibat hukum jang dapat dituntut dimuka pengadilan.

2) Bila terdjadi kelalaian dan ketjuran^an dari salah satu 

-pihak dalam perdjudian.
Didalam setiap perikatan Perdata hak-hak maupun ke- 

wadjiban para pihak umumnja aiatur didalam Undang-Undang 
setjara lengkap. Tidak demikian dengan perdjudian ini, ka
rena itu sering menimbulkan dugaan jang keliru dari para 
pihak baik jang ikut didalam perdjudiannja maupun jang ti-

♦
dak turut didalam perdjudian tersebut. Hal ini dapat kita 
lihat misalnja, pada perdjudian jang dilakukan oleh dua o- 
rang, dalam permainannja telah ditentukan mengenai besarnja 
taruhannja, kemudian bila pihak A jang menang dalam permain
an itu meminta penjerahan apa jang teiah dipertaruhkan oleh
B, tapi ternjata tidak diserahkan oleh B seluruhnja. Dalam 
hal ini dapatkah A menuntut B untuk membajar sisanja jang

belum dipenuhi itu ?
B dalam persoalan ini setjara tidak langsung telah 

mendjadikan perikatannja mendjadi perikatan sipil menge-
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nai hutang pihutang, Karena itu B harus atau berkewadjib- 
an untuk membajar kekurangannja jang belum dibajar. Bila

1

ternjata B tidak dapat melunasinja, maka dapat menimbulkan 
suatu akibat hukum dimana B dapat dituntut dimuka penga- 
dilan sehubungan .dengan hutangnja itu. Ternjata didalam 
perikatan ini akibat hukum jang timbul akan berbeda dengan 
apa jang tertera didalam pasal 1788 Kitab Undang-Undang 
Kukum Perdata. Hal ini disebabkan adanja pembajaran jang 
sebagian-rsebagian jang dibajarkan kepada pihak A jang me- 
nang didalam perdjudiannja, sedang sisanja oleh B ternjata 
tidak dibajar sebagaimana mestinja.

Didalam perdjudian bila salah satu pihaknja melaku
kan. ketjurangan r;;isalnja pada permainannja, maka pihak la- 
wan mainnja itu hanja dapat menuntut pembatalan atau peng- 
hentian permainannja, dalam hal ini mereka tidak dapat me
nuntut misalnja ganti rugi dan sebagainja,

Bagaimanakah bila didalam perdjudian dengan.buntut 
Kalo sang bandar tida£ dapat membajar orang- jang menebak 
nomer dan nomer jang ditebaknja itu betul ? Pada perdju
dian buntut Nalo ini perikatannja tidak sah, karena perdju
dian ini melanggar pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pi- 
dana. Djadi perikatan jang telah terdjadi antara bandar dan 

para pembeli kupon buntut Nalo itu batal. Ini berarti apa 
jang telah dibajarkan oleh pembeli kupon kepada sang ban
dar dapat dituntut kembali. Hal ini menjimpang dari pa- . 
sal 1791 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sekarang kita 
lihat bagaimanakah bila terdjadi rajahan harta benda sang

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PERJUDIAN DIPANDANG DARI SUDUT HUKUM PERDATA ZURAIDA ZAIN



bandar Jang dilakukan oleh para pembeli kupon Jang merasa 
dirugikan oleh bandar tersebut, dapatkah hal ini dibenar- 
kan dan bagaimanakah akibat hukumnja terhadap rajahan ter
sebut ? DidalarA rajahan 'jang dilakukan oleh para pembeli 
kupon itu terdjadi peral,ihan hak setjara tidak wad jar, ka
rena itu mereka .jang melakukan pengrajahan itu dapat di
tuntut untuk mengembalikan harta benda jang telah dirajah- 
nja itu. Disamping itu sang bandar dapat dituntut berdasar 
pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena perdju
dian tersebut diadakan tidak dengan 'izin dari jang berwe- 
nang.

Sering timbul pertfemjaan : siapakah sebenarnja jang 
berwenang memberikan izin untuk menjelenggarakan perdjudi
an ? Uenurut Staatblat No.350 tahun 1912, jang berwenang 

memberi izin untuk menjelenggarakan perdjudi^ j_aiah :
Hoofd van Plaatselijk Bestuur ( H.P.B. ). Siapakah jang di- 
maksud pada saat ini dengan Hoofd van Plaatselijk Bestuur 
dinegara fcita ? Menurut Amir Kachmud, kedudukan Hoofd van 
Plaatselijk Bestuur ditafsirkan oleh perangkat pemetintah 
Eepublik Indonesia dilimpahkan kepa.da Gubernur kepala dae
rah. 12) Djadi seperti sekarang ini para Gubernur diselu- 
ruh propinsi dinegara kita, berwenang aemberikan izin un
tuk diadakannja perdjudian itu. Dan pada umumnja perdjudi-

12) Hukum & Kriminalitas, " Djudi : djadi atau tak 
djadi ", Ekspres, Madjalah Berita Bergambar, No. 9 tang- 
gal 8 Agustus 1970, halaman 16.
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an jang telah diizinkan itu dilokalisir. Adapun maksud 
dari penglokalisiran perdjudian itu ialah :

1) Agar perdjudian itu timbulnja tidak di3etiap tem
pat, karena ini akan menggan^gu masjarakat seki- 
tarnja, misalnja diadakan ditempat jang dekat de
ngan rumah tempat tinggal, sekolah-sekolah dan 
sebagainja, hal ini tentu sadja akan menjebar luas 
kan'perdjudian jang djustru ini dihindarkan.

2) Mengurangi dan mentjegah meluasnja perdjudian di
dalam masjarakat.

3) Memudahkan pengawasan atas ' perdjudian serta dapat 
diambil manfaat dari penglokalisiran itu.

4) Adapun manfaatnja jaitu pemeiintah setempat dapat 
menarik padjak dari penjelenggara perdjudian jang 
telah"dilegalisir" itu, disamping itu hasil pa
djak ini dapat dipergunakan untuk kepentingan dae- 
rah tersebut misalnja :

a. untuk pembuatan djalan-djalan;
b. untuk membangun sekolah-sekolah;
c. untuk membangun gedung-gedung, serta mem- 

perbaiki kampung-kampung .jang memerlukan 
biaja tidak sedikit.

Tapi ternjata usaha pemerintah dengan melaksanakan 
penglokalisiran perdjudian itu tidak mengurangi timbulnja 
perdjudian dipelosok-pelosok kota. Perdjudiah jang timbul 
ddn bermuntjulan dipelosok-pelosok kota itu umumnja tidak 
ada izin dari jang berwenang, djadi merupakan perdjudian
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gelap.
Bagaimanakah usaha selandjutnja jang harus dilak- 

sanakan pemerintah disamping tindakan jang telah dilaksa- 
nakan sekarang ini ? Dalam hal ini hendaknja pemerintah 
memberikan djuga bimbingan kepada masjarakat misalnja : 
memberikan pener.angan tentang akibat buruk dari perdjudi
an ini.

Perdjudian tidak dapat diberantas begitu sadja, ka
rena itu hendaknja kita sendirilah jang harus mendjauhinja, 
Penglokalisiran ini bukanlah suatu pilihan pertama untuk 
mengurangi atau mentjegah meluasnja perdjudian, tapi ini 
nungkin pilihan jang terachir jang dirasa paling baik oleh 
misalnja Ali Sadikin, karena mengenai penglokalisiran ini 
beliaulah jang merintisnja ( memeloporinja ), seperti di- 

njatakan oleh Fuad Hasan.
......  bahwa usaha memberantas perdjudian dan pe~
latjuran tak pernah berhasil sedja.k dahulu. Apa 
jang diteiapuh Gubernur Ali Sadikin mungkin meru
pakan pilihan terachir, janfc setidak-tidaknja mem
punjai kontrol kepada perdjudian. 13)

13) Fuad Hassan, Seseorang Psycholog tentang Djudi, 

Ekspres, Kadjalah Berita Ber^ambar No. 9, tanggal 6 Agus- 

tus 1970, halaman 15.
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PBLAKSANAAN PERDJUDIAN

Dalan pelaksanaan perdjudian kita harus melihat 
terlebih dahulu matjamnja perdjudian itu, karena kita ta
bu bahwa perdjudian itu banjak matjamnja. Disamping itu 
tjara maupun alat jan^ dipergunakan dalam. permainan. jang 
disertai pertaruhan itu agak berbeda eatu dengan jang la
innja. Karena itu baiklah kita tindjaU pelaksanaan bebe- 
rapa permainan jang disertai taruhan itu.

Beberapa matjam perdjudian :
1) Perdjudian jan£. meng£.unakan alat seperti dadu, 

misalnja pada : Dadu kopjok.
2) Perdjudian jang djenisnja undian misalnja pada :

(a) Lotery Totalisator;
*

(b) 'Buntut Nalo.
3) Perdjudian jang digantungkan pada hasil perlom- 

baan atau ketangkasan oleh raga, misalnja pada :
(a) Pat’juan Kuda;
(b) Hai-Lai.

1) Perdjudian jang menggunakan alat seperti dadu, misalnja 

Pada :

(a) DADU KOPJCK.
Pada permainan ini dipergunakan sebuah dadu 

jang bentuknja kubus dengan sisinja enan buah, pada tiap 
aisi diberi gambar bulatan, pada sisi pertama ada gambar
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bulatan sebuah, pada sisi kedua terdapat gambar bulatan 
sebanj^k dua buah, pada sisi ketiga gambar bulatan ada 
empat buah dan begitu seterusnja hingga sisi jang keenara 
terdapat £,anbar bulatannja sebanj^k enam buah.
Tjara permainannja :

Permainan dengan dadu ini dapat dimainka.n paling 
sedikit oleh dua orang. Sebelum permainan dimula.i, bia- 
sanja antara para pihaknja diadakan persetudjuan mengenai 
besarnja taruftan. Kemudian permainan dimulai oleh oalah 
satu pihak dengan mengotjok dadu itu didalam tabung , ke- 
mudian tabung itu diletakkan begitu rupa menutupi dadu te.r- 
^ebut, Lalu pihak jang lain menebak djumlah gambar bulatan 
jang terdapat pada sisi teratas dadu. itu. Bila tebakannja 
betul, cia.ka pihak tersebut berhak atas sedjumlah uang atru 
b&rang jang telah diperdjandjikan sebelumnja. Perlu diketa- 
hui bahwa pihak jang mengotjok dadu dalam hal ini bertinit_k 
sebagai bandar, djadi ia tidak perlu menebaknja. Adapun pi
hak jang aktif menebak menentukan m^nang .tidaknja sang ban
dar, bila pihak penebak itu meleset tebakannja, maka sang 
bandarlah jang menang, begitu djuga sebaliknja bila tepat 
tebakannja, maka sang bandar jang k&lah dan harus membajar 
apa jang telah diperdjand jij-an sebelumnja. Begitu! ah per- 
uainan ini dilakukan berula.ng-ulan^ disamping itu disertpi
dengan pertaruhan djuga, karena itulah permainan dadu ini t
digolongkan kedalam perdjudian. Fermainan dadu jang flissr- 
tai pertaruhan ini umumnja dilakukan oleh ora.ng-orang 
seba^ai iseng-iseng bila mereka sedang berkumpul-kumpul
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2) -Perdjudian jan^ djanisnja undian, misalnja pada :

(a) LOTLRY TOT.AIISATGR.

Undian dengan lotery totalisator umumnja fli- 
sin^ket lotto. Adapun undian ini diadakannja didaerah un
tuk tudjuan : mentjari dana bagi kep^ntin^an umum dari da

erah. jant bersan^kutan. Mengenai undian ini 
baik itu Kasional Lotery maupun Lotary Totalisator, ada 
pen^aturannja jan^ tertjantum didalam :

1) Undang-Undan^ ITo. 38 / 1S47;
2) Undang-Undang ~c. 22 / 1954, L-embaran iî tara 

IvO. 75, tanbs.han lembaran Negara Ko. 623.
J)i Nederland mengenai Undian IJe^ara diatur didalam pasal 11

dari lotery v/et tan^al 2 3 / 6  1885, S 142, jan^ menentukan
bahwa : ba^i undian: .Kerara pasal 1788 3. .V. tidak berlaku.14)
Djadi lalam hal ini ada huttng, jang terdjadi karena urdi'in, la-

t
pat diadakan penuntutan terhadap pihak jani tidak ruelafc©*- 
nakan kewadjibannja itu. 3a^aima.nakah halnja undian d.int^a- 
ra kita ini ? I'̂ entenai undian ini kita dapat- berpe^an^ ke- »
pada Undang-Undang ITo. 22 tahun 1954, dimana Undang-Undang 
tersebut melaran^ dengan ar.tjaman hukuman tiap-tiap per.ja- 

len^ara undian oleh pihak Swasta tanpa izin dari Ilentt^i 
Sosial atau pedjabat jar_£ ditunajuk. Denman demikian kita 
dapat mengenai mana undian jan^ dilaran^ dan mane jan^ di-

14) I.Iohamad Isnaini, Se^i Seperdataan Dalam Perdju- 

dian, Sangkakala Psradilan Lo. 2, Trijvulan II 1971, haln.m- 

an 15*

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PERJUDIAN DIPANDANG DARI SUDUT HUKUM PERDATA ZURAIDA ZAIN



izink.H.n. Basi undian jan*_ diizinkan ^u&ah paat.i perdjan
djian uen^enainja adalah sah. Ilenurut hemat penulis terha-
dap undian ini ditindjau dari tudjuan dan penjelen^.araan-

t
mja, maka tak ada alasan untuk menerapkan pasal 1788 Ki
tab Undang-Undang Kukum Perdata terhadapnja, rieskipun hal 
ini tidak dinjatakan setjara te^as seperti halnja d'i ITe- 
derland.

Tjara pelaksan-^an perdjudian didalam undian adalah 
seba^ai berikut, misalnja pada Lotto s

Kita laonjerahkan sedjumlah uant kepada a^en jan£ 
mon£edarkan kupon undian Lotto tersebut, disamping 
itu kita tentukan nomer jang kita tebak. A*_cn ter- 
aebut akan mcnjerahkan kepada kita s^buah kupon 
seba^ai bukti adanja ikatan antara kita denfck.n pe- 
njelen^ara undian Lctto tersebut. Peda waktu j&nL 
telah dit^ntukan, p e n ^ e l e n ^ B . r o ,  undian Lotto ini 
akan men^undi nomer-nomer jan{_ telah tertentu jai
tu nomer 1 ssmpai 76, dimana pen^unaiannja 
itu dilakukan dih.ada.pan uuum. Bila kemudian tor- 
njata n c m e r  tebakan kita betul, maka kita akan men- 
dapat hadiah berupa uan£ jar.£ djumlahnja 3J? k&li 
besarnja uan^ taruhar. kita.

Pada perikatan ini bila p^njelen££ara undian Ict'.o 
itu tidak dapat melaksanaktn kewadjibannja jaitu metcbaja.r 
atau memberikan hadiah jan^ telah diperdjandjikannja Bfcte1 u^- 
nja kepada para pembeli kupon undiSin Lotto itu, maka kita 

dapat uenuntutnja dimuka pen^adilah.
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(b) BUNTUT NALC.

Perdjudian dengan buntut Halo t^rmasuk perdjudian 
£.elap, karena itu segala perikatan dalam undian buntut Ka-

r

lo tidak sah. Djadi bila ada pihak jang menang dan kemudi- 
an penjeleng^aranja tidak dapat memberikan apa jang telah 
diperdjandjikan, maka dalam hal ini djangankan untuk me- 
nuntut pembajaran atas kemenangannja, apa jang telah diba- 
jarkan olehnja itu dapat diminta kembali karena sebenrnja 
perikatan dalam undian buntut Nalo itu batal adanja.

3) Perdjudian jan^ di^a.ntun&kan pada hasil perlombaan atau 
ketanskasan olah raga misalnja r>ada :----- - W . _ - --%J-- fc.

(a) PATJUAN KUDA.

Pada perdjudian ini perikat&nnjr dapat -diadakan 
antara para pengundjung tempat patjuan kuda itu atau anta- 
ra pen^undjung dengan pih5k pen jele'nggrara totalisatcr. Di- 
sqmping itu perlu diketahui bahwa perikatan ini tidak te.r- 
kena pasal 1788 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, djadi 
dimungkinkan adanja penuntutan dimu^a pengadiian bila se- 
lah satu pihak tidak melaksfmakan prestasinja, Hal ini da
pat kita ketahui dari bunji pasal 178$ Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata. Djadi pada perdjudian jang digantungkan pa
da hasil dari perlombaan atau ketangkasan olah raga, terda- 
pat hak tagih seperti halnja pada perikatan Perdata.

(b) HAI-LAI.

Perdjudian pada Hai-Lai, Patjuan Kuda dan la- 
in-la‘innja jang digantungkan pada hasil dari perlombaan den
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ketangkasan oleh raga, tidak dikenai pasrl 1788 Kitab i
,Undang-tlndang Hukum Perdata, hal ini menjebabkan perikâ fc- 
■annja sama dengan perikatan jang terdjadi didalam. civiele 
verbintenis. Seperti halnja p:nda undian lotto, maka per
taruhan pada perdjudian Hai-Lai ini m$makai tjara dimana 
pihak j^ng turut'serta didalam perdjudiannja memilih pe- 
main roana jang didjagoinja, pada punggung masing-masing 
pemain Hai-Lai itu tertj^ntum nomer, tar3nr itu kita tju- 
kup monulis nomer dari pemain jang kita djagoi itu pndr 
kupon tertentu j^ng diedarkan ditempat tersebut. Kemudi- 
an kupon itu kita serahkrn kepada penjelenggara totaliza
tor beserta ur.ng taruhan kita. Selan$jutnja kits* tinggjrl 
menanti psiu&in manakah jang unggul didalam permainan H"i- 
lai itu. Bilr ternjata pemain jang kita djagoi itu lebih 
unggul dari peat in lainnja, ini berarti kit* flkun menfc;- 
patken sedjumlah urn*. dari penjelenggara totalisr.tor me- 
nurut suf.tu ketentur.n jang tel̂ .h diperdjandjikan oleh pe
ri jelenggaranja. Perikatan drlrm perdjudian Kai-I^i ini 
berlrku sebagaimmr umumnja aetiap perikatan Perdata.
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BJ2RACHIRNJA PERDJUDIAN

Didr.lam setiap perikatan baik itu perikatan si- 
'pil ( civiele verbintenis ) ataupun perikatan jang ter
djadi didalam perdjudian, maka ada suatu tjara untuk meng- 
achiri perikatannja.itu. Adapun tjara mengachiri perikat- 
tn dalam perdjudian jaitu; umumnja dengan pembajaran se
tjara- langsung, Jang dimaksud dengan pembajaran langsung 
ialah : setiap pelaksanaan atau pemehuhan perdjandjian de
ngan auka rela seketika itu djuga* Arti pembajaran dioini, 
tidak melulu ditudjukan kepada penjerahan uang sadja, .akan 
tetapi setiap penjerahan sesuatu jang telah diperdyand^i— 

kan dinamakan pembajaran djuga.
Dalam setiap perdjudian jang berkewadjib&n melfcksr,- 

nakan pembejaran ialah; pihak jang kalah dalam perdjudian 
tersebut. Para achli waris dalam hal ini tidak berkev/adjib- 
an nembajar hutang jang dilakukan oleh pew&risnja. Ksiren̂ * 
seperti disebutkan dalam pnsal 17S8 Kitab Undang-Undang Hu
kum Perdata, hutang jang terdjadi karemv perdjudisn tidr.k 
dapat dituntut dimuka pengadilan, ini berarti hutang kare

na perdjudian tidak sama dengan hutang didalam perikatrn 
sipil. Hutang jang terdjadi didalam perikatan sipil_dap£t 
menjebabksn achli ^.risnja berkewadjiban melunr-si hutang 
tersebut, disampin^ itu tidak sdp suf̂ tu kebiasaan dt-lam 

dunisi perdjudian bahwa hutrng 3 esorang didr.lam perdjudi— 

an myndjadi trn^Cunt dja.vcb achli werisnjc. bila ia sendi

ri tidak dapat membaj-.rnja.
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Li dal am lingkungan perdjudirn dikenai suatu kebia- 
sr.an, ĵ '-itu ai«*pa jang k&lch dan berhiitang harus melakaia- 
nakan kewadjibannja, sebab kalau tidak mereka akan di- 
singkirkan dari mas jart.kat perdjudian d m  naiaa serta Ice- 
hormatan diri mereka akan djatuh didalam lin^kungcn ter
sebut. Sebab itu meskipun tidak ada sianksi hukum bagi me
reka, toch mereka akan berusahs me!aklssnakan kewadjioan- 
nja dengan suka rela, dengan membajar kekalahr.nnja kepa

da pihak jang menang.
Lilin^kungan perdjudian tidak dikenai tjara jang 

lain untuk mengachiri perdjudian, ketjualiidengan pemba- 
jaran seketika itu djuga. 'Tjara lain untuk mengachiri pe
rikatan sipil tidak dapat diterapkan' didalam perdjudian, 
karena itu dengan terdjrdinja atau dilakukrnnja pembrjar- 
an oleh pihok jang kalah atau jang berhutang, maka ber- 

achirlah perdjudian itu.
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KESILIPULAN LAN SARAN SARAK

Setelah kita telusuri mengenai perdjudian dari su- 
aut hukum Perdata jaitu mengenai perikatannja, maka dapat 
disimpulkan bahwa perikatan jang terdjadi didalam perdju
dian itu tidak mempunjai kekuatan hukum sama sekali, kare
na perikatan ini tidak merupakan perikatan hukum seperti 
jan& diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pe
rikatan antara pihak-pihaknja dalam perdjudian ini tidak 
ada pengaturannja didalam Unaan£-Undant, tetapi meskipun 
demikian tidak sedikit oran£ jan& mep^adakan perikatan 
tersebut. Hal ini dapat dilihat dari banjaknja oran^ jan^ 
melakukan perdjudian, ibaik ditempat-tempat jang telah ter- 
sedia chusus untuk r>erdjudian, maupun mereka sendiri tuen̂ - 
adakan perdjudian tanpa izin dari jaii£ berwenang, seperti 
mioalnja buntut Nalo dan ^eba^ainja.

Didalam lin^kun&an perdjudian dikenal suatu keibia- 
saan jan& dapat' dian^cap sebagai " hukum 11 oleh mereka jant 
mengadakan perdjudian itu. Karena biasanja untuk mendja^a 
nama baik dan kepert jajc?„an terhadap. diri mereka masin^-ma- 
sin&, mereka jan£ kalah dalam perdjudian itu akan membnjpr 
kekalahannja dengan suka rela. Umumnja oran^ jan£ berhutar,u 
karena perdjudian tidak mer&csa hing., malahan seolah-c-l eh 

mereka itu ban^a djika mempunjai hutang jane disebabkfn per
djudian, bukannja hutang pihut&n^ lainnja. "ereka f.kan men- 
dahulukan membajar hutb.n̂ , karena perdjudian dari patja -rut&r̂
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jang lainnja. Hal ini untuk menajaga nama dan kehormatan 
dirinja dilingkungan masjarakat perdjudian itu, Djadi u— 
kurannja dengan membajar hutang dalam perdjudian adalah 
demi nama, kehormatan, kepertjajaan orang terhadap diri 

mereka.
Pertaruhan- jang digantungkan kepada hasil suatu 

pertandingan olah raga, tidak dikenai oleh pasal 1788 Ki — 
tab Undang-Undang Hukum Perdata; hal ini seperti dinjata- 
kan didalam pasal 1789 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
Seperti telah diterangkan dimuka, ketentu^n tersebut ber- 
laku terhadap perdjudian dan pertaruhan pada :

1. Patjuan kuda;
2. Hai-Lai dan sebagainja.
Perdjudian dan pertaruhan dapat kita katakan djuga 

sebagai perikatan jang tidak sempurna. Ketidak sempurnaan- 
nja jaitu, meskipun dalam kenjataannja perikatan jang ter— 
djadi antara para pihak itu sah ,adanja, tetapi bila terdja
di kelalaian dari salah satu pihak, pihak jang lain tidak 
dapat menuntutnja untuk melaksanakan kewadjibannja itu, se

perti halnja dalam perikatan sipil.
Mengenai spel en weddenschap banjak orang jang me- 

nafsirkan sama dengan natuurlijke verbintenis. Sebenarnja 
kedua hal ini tidak sama. Natuurlijke verbintenis dapat 
disimpangi dengan bentuk lain sehingga dapat merupakan pe

rikatan sipil, jaitu dengan djalan novasi atau kompensasi. 
Didalam perdjudian hal ini tidak diperbolehkan, seperti di- 
njatakan didalam pasal 1790 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
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Pada saat ini banjak perdjudinn 'jan̂  diizinkan 
misalnja dengan djalan dilokalisir. Karena itu perikatan 
antara pihak-pihaknja dianggap sah djuga, tetapi meski- . 
pun demikian Undang-Undang tidak memberikan hak kepada 
jang menang atau jang mempunjai pihutang menuntut pihak 
jang kalah maupun jang berhutang untuk melaksanakan pres- 
tasinja, karena itu dirasakan agak djanggal. Kedjanggalan- 
nja itu ialah; disatu pihak perikatannja dianggap sah, te
tapi dilain pihak mereka jang tidak melaksanakan prestasi- 
nja tidak dapat dituntut untuk melaksanakannja seperti hal 
nja pada perikatan sipil. Karena itu hendaknja bagi peri
katan dalam perdjudian jang sah, diatur pula tentang hak 
dan kewadjiban dari para pihaknja, sehingga ada kepastian 

hukumnja.
Disamping itu didalam. undian tidak ditegaskan bagai- 

mana perikatannja, apakah dapat dimasukkan kedalam perikat
an hukum atau tidak, seperti halnja di Nederland dimana ada 
suatu ketentuan jang menjatakan bahwa terhadap undian Nega

ra pasal 1788 tidak berlaku terha,dapnja. Karena itu a- 
da baiknja bila hal ini ditegaskan pula terhadap undian jang 
dise1enggarakan dinegara kita jang bertud^uan untuk ment^ari

dana bagi kepentingan umum.
Sebagai achir dari uraian penulis, dapat disarankan 

hendaknja pada perdjudian jang diizinkan itu diatur pula 
perikatan jang terdjadi didalamnja, hal ini untuk kepasti

an hukum.

o

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PERJUDIAN DIPANDANG DARI SUDUT HUKUM PERDATA ZURAIDA ZAIN



DAFTAB BATJAAN

1. Bermgwi Mr, Hukum Perdata Eropa.
2. Subekti Llr, Pokok-Pokok Dari Hukum Perdata.
3. Subekti Mr, terdjemahan Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata, tjetakan keempat 
tahun 1961.

4. Ekspres, Kadjalah Berita Bergambar ;
tanggal 8 Agustus 1570, No. 9. 

tanggal 3 Mei 1971', No. 46. 
tanggal 9 Agustus 1971j No. 59.

5. Hasil wav/ant jara dengan beberapa pedjabat dari 
kantor Dinas Padjak dan Pendapatan Daerah di 
Surabaja.

6. Hasil wawantjara dengan beberapa pemain djudi 
dan sebagainja.

7. Sangkakala Peradilan, Madjalah Hukum Untuk Ununi
tahun I No.l dan No. 2, tahun 1971.

8. Tempo, Madjalah Berita Itfingguan,
tanggal 16 Cktober 1971.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PERJUDIAN DIPANDANG DARI SUDUT HUKUM PERDATA ZURAIDA ZAIN


	gdlhub-gdl-s1-2013-zainzuraid-23796-1.halam-
	gdlhub-gdl-s1-2013-zainzuraid-23796-2.dafta-
	gdlhub-gdl-s1-2013-zainzuraid-23796-3.kata-
	gdlhub-gdl-s1-2013-zainzuraid-23796-4.babi-
	gdlhub-gdl-s1-2013-zainzuraid-23796-5.babi-
	gdlhub-gdl-s1-2013-zainzuraid-23796-6.babi-i
	gdlhub-gdl-s1-2013-zainzuraid-23796-7.babi-
	gdlhub-gdl-s1-2013-zainzuraid-23796-8.bab-
	gdlhub-gdl-s1-2013-zainzuraid-23796-9.bab-
	gdlhub-gdl-s1-2013-zainzuraid-23796-10.daf-



