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WDENGAN HAMA ALLAH YANG PEEGASIH HAN PENYAYANG"

Pertama-tama saya panjatkan syukur kehadapan Tuhan 
yang Maha Kuasa dengan rahmat - Nya saya dapat menyele - 
saikan Skripsi ini*
Selanjutnya saya sampaikan terima kasih yang sebesar - 
besarnya kepada s

bapak Prof* Hardjawidjaja, SH. 
bapak R# Soetojo Prawirohamidjojo, SH, 

yang telah membimbing dan memberikan saran-saran serta 
petunjuk~petunjuk yang sangat berharga bagi penyusunan 
Skripsi inif yang merupakan salah satu syarat formil un- 
tuk ditunaikan, sebelum memperoleh gelar Sarjana Hukum* 

Skripsi yang saya susun ini adalab mer^enai hal 
nPERJUDIAN DIBAHAS DARI SUDUT HUKUM PERDATA", sehingga 
saya amat memerlukan sekali bantuan-bantuan tambahan da
ri Jawatan Sosial di Surabaya, Kantor Dinas Pajak dan 
Pendapatan Kotamadya Surabaya, Pengadilan Negeri Suraba~ 
ya, Lokasi-Lokasi Perjudian di Surabaya, yang dengan se~ 
nang hati dan ramah tamah telah membantu saya berupa ke- 
terangan-keterangan, nasehat̂ -nasehat maupun penjelasan 
yang berhubungan dengan masalah perjudian ini, oleh ka- 
rena itu saya tak lupa mengucapkan beribu-ribu terima ka 
sih kepada :

Pimpinan Jawatan Sosial di Surabaya,
Pimpinan Kantor Dinas Pajak dan Pendapatan Kotama
dya Surabaya,
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baya, yang telah membina, mengasuk dan membim - 
bing ilmu pengetahuan kepada saya yang nilainya 
sangat berharga, selama saya menuntut ilmu hukum 
mulai tingkat pertama sampai tingkat terakhir di 
Fakultas Hukum ini*
Juga tak lupa saya ucapkan beribu-ribu terima ka 
sih kepada kedua orang tua saya, yang telah ber** 
susah payah mengasuh, mendidik dan membeayai sa
ya bersekolah mulai dari sekolah rendah sampai 
ke Perguruan Tinggi.

Terima kasih saya sampaikan selanjutnya kepada teman - 
teman yang sering membantu saya berupa nasehat - nase - 
hat dan telah meminjami saya buku-buku pelajaran yang 
amat bermanfaat bagi penyusunan Skilpsi ini*

Akhirnya semoga Skripsi ini bennanfaat bagi saya 
sendirian dan dapat diterima baik, beiguna bagi perkem- 
bangan ilmu pengetahuan,

Surabaya, 4 Oktober 1974.
Penyusun,
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B A B  I 
P B N D A H U L U A N

1

Negara Indonesia yang kita cintai ini mempunyai 
tujuan negara yang pokok, yalah membentuk masyarakat 
yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila* Untuk men- 
capai tujuah utama ini, sering mengalami hambatan - 
hambatan atau rintangan-rintangan yang antara lain 
adanya kejahatan-kejahatan yang be raneka ragam bentuk 
nya,

Sal ah. satu bentuk kejahatan yang dalam mas a 
sekarang ini masih merupakan masalah yang pen ting 
untuk ditanggulangi adalah kejahatan didalam bentuk 
perjudian. Perjudian ini sejak dahulu kala sehingga 
sekarang masih sering didapati dan dalam berbagai 
bentuk coraknya* Dan perjudian ini makin lama makin 
berkembang cara melaksanakannya* terutama di daerah 
kota-kota besar. Juga di daerah-daerah kecil terdapat 
bentuk perjudian yang dahulu belum dikenal masyarakat 
dan sekarang sudah merupakan hal yang bias a terdapat 
adalah bentuk perjudian yang berupa Lotre Buntuk yang 
lebih dikenal dengan nama "Buntutan** »

Usaha-usaha Pemerintah untuk menonggulongi soal 
perjudian ini sudah banyak sekali dilakukan, antara 
lain dengan melokalisasi tempat-tempat perjudian,me- 
nutup sebaglan tempat - tempat judi dibeberapa da-
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erah kota^kota besar, membentuk Undang-Uhdang Penertiban 
Perjudian dan lain sebagainya. Tegasnya Pemerintah be- 
nar-benar memperhatikan dan menyadari art! penting 
dari penanggulangan masalah perjudian ini.
Terutama akhir-akhir ini banyak bermunculan judi-ju- 
di liar yang banyak macam ragamnya, yang dapat di- 
golongkan ada yang berjudi dengan tarohan besar dan 
ada yang tarohannya kecil, Perjudian yang sering di 
lakukan oleh segolongan masyarakat kecil, kebanyak - 
an tarohannya kecil juga, dan biasonya cara judinya se 
derhana, misalnya remi, domino, melempar uang logauv 
permainan ceki, lentrek dan sebagainya. Sedang dilain 
pihak judi yang dilakukan oleh orang - orang kaya se - 
lain tarohannya besar juga cara melaksanakan perjudian i 
tu mewah dan tempatnya juga mewah.
Sebagai contoh perjudian yang dilakukan oleh orang-orang 
yang kaya, misalnya permainan roulet, bacarat, poker, 
bridge dan lain - lainnya*
Ada juga perjudian yang dilakukan oleh segolongan anak - 
anak dibawah umur, misalnya permainan kartu gam bar de - 
ngan tarohan kartu gambar yang kadang - kadang dengan u- 
ang, permainan kelereng dengan tarohannya kelereng atau 
uang, adu hinatang dan lain sebagainya. Hanya saja per - 
bedaan antara permainan judi yang dilakukan oleh anak - 
anak kecil hanyalah bersifat menghidur atau mencari ke - 
senangan dan kecil sekali digunakan untuk mencari kebu -
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tuhan atau nafkah hidi^nya* Akan tetapi walaupun demiki- 
an terhadap perjudian yang dilakukan oleh anak-anak ke- 
cil ini perlu mendapat perhatian yang serius, terutama 
dari para orang tua, pendidLk dan Pemerintah. Sebab judi 
yang dilakukan anak^anak kecil ini akan menimbulkan aki~ 
bat-akibat yang tidak kita inginkan, misalnya terhadap 
perkembangan dan pembinaan gen eras i muda yang nantinya 
akan mengganti generasi-generasi yang sudah lanjut.

Dengan melihat kenyataan yang sedemikian ini be - 
tapa pentlngnya masalah perjudian ini dibahas dan diung- 
kapkan guna mencari jalan bagaimana cara menanggulangi - 
nya*
Dalam hubungan ini penulis ingin mengemukakan masalah 
"PERJUDIAN DIBAHAS DARI 3UDUT HOKUM PERDATA", yang mem
punyai arti penting juga bagi pengembangan ilmu pengetar- 
huan hukum di tanah air kita. Peninjauan perjudian dari 
segi hukum pidana sudah sering dibahas terutama didalam 
membentuk Undang-Undang Penertiban Perjudian dan keten - 
tuan-ketentuan yang mengaturnya sudah dirasa lengkap. A- 
kan tetapi pembahasan perjudian dari sudut hukum perdata 
adalah belum banyak diperhatikan orang, oleh karena ja- 
rang kita jumpai tuntutan perdata atas hutang judi, lagi 
pula ketentuan-ketentuan hukum yang moi gatumya sedikit 
sekali jumlahnya.

Disamping itu pembahasan perjudian menurut hukum 
perdata akan banyak masalah-masalah yang timbul dan har-
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rus dipecahkan*
Seperti misalnya masalah ten tang penuntutan hutang - pi- 
utang yang timbul dari perjudian yang sudah dapat izin 
dari Instansi yang berwenang.
Menuiut pasal 1788 B. W., bahwa penuntutan pembayaran hu
tang judi tidak diperbolehkan kepada yang menang untuk 
menuntut yang kalah, Sekarang timbul masalah apakah se - 
aeorang yang menang judi dari perjudian yang telah men - 
dapat izin dapat menggugat dari pihak yang kalah sudah 
yang temyata telah wanprestasi?
Atau dengan perkataan lain bagaimanakah kekuatan dari 
Ketentuan B.W. tersebut apabila dihubungkan dengan ad&- 
nya penuntutan pembayaran hutang hasil perjudian yang di 
izinkan oleh Instansi yang berwenang?

Mas al ah-mas cl ah yang lainnya, yaitu hubungan an- 
tara perjudian dengan s egi pembinaan bangsa.
Pembinaan suatu bangsa untuk dijadikan setiap varga ne- 
gara yang baik, jujur, bermoral tinggi dan mampu ber- 
tanggung-jawab terhadap bangsa dan negara adalah suatu 
unsur yang penting pula guna men cap ai tujuan negara, Se- 
bab adanya warga negara dan penduduk yang baik, jujur, 
bermoral tinggi dan mampu bertanggung jawab terhadap 
bangsa dan negaranya dapat mem bantu loncarnya roda pere- 
konomian dan jalannya pembangunan negara serta menjadi - 
kan negara dal am suasana tentram dan am an,

Oleh karena itu segi pembinaan bangsa terutama
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pembinaan mental atau moral suatu bangs a adalah amat pen 
ting, apablla yang berhubungan dengan perjudian* 
Perjudian suatu perbuatan yang mencari keuntungan untuk 
dirinya sendiri akan tetapi merugian orang lain.
Misalnya saja seorang bandar judi yang telah. mendapat ke 
menangan yang banyak, akan tetapi meiugikan sekali bagi 
pemain yang lainnya, mereka akan kehilangan uangnya tan- 
pa mendapat tegenprestasi apapun. Hal ini akan membawa 
tidak adanya menfaat terhadap peredaran uang, Yang sebe 
namya uang tersebut dapat digun akan untuk modal perda - 
gangan, membangun industri, bercocok tanam, membangun pe 
. rumahan-perumahan dan lain-lainnya. Jadi perjudian ini 
jelas tidak mendapatkan manfaat yang besar dan yang je - 
las akan dapat merusak moral atau mental bangs a* Mereka 
yang suka berjudi waktunya akan dihabiskan hanya dikursi 
judi saja dan tidak memperdulikan pekerjaan-pekerjaan 
yang lain.
Mereka yang gemar berjudi akan malas bekerja, seharian 
hanya memikirkan bagaimana bisa menang berjudi.
Dan apabila seseorang pemaiti judi telah kalah banyak 
maka dimungkinkan akan melakukan tLndakan yang dapat 
menjurus kearah kejahatan.

Dalam hubungan ini A. Soedjadi, SH. menulis- Ely
ses Perjudian Bagi Pembinaan Bangsa, yang sal ah satu tu 
lisannya isinya adalah sebagai berikut :

sebaliknya kalau kita mengingat kepada akibat -
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akibat dari perjudian seperti saya kemukakan di 
atas, maka teranglah bahwa ekses negatifnya tam 
pak lebih banyak lebih-lebih kalau kita melihat 
nya dari segi moral. Kemelaratan dan kesengsara 
an adalah ekses-ekses negatif yang tanrpak dengan 
jelas dalam suatu masyarakat dimana merajalela 
perjudian. Ekses negatif yang ada hubungannya 
langsung dengan pembinaan Bangsa ialah kemerosot 
an moral dan mental manusia, sedangkan dalam 
rangka mempertinggi ketahanan perjoangan kemerde 
kaan kita sal ah satu faktor yang menentukan iai 
lah moral dan mental manusia bangsa Indonesia. 
Kemerosotan moral dan mental manusia ini diaki - 
batkan antara lain oleh akibat-akibat perjudian 
seperti tersebut dimuka, yaitu kemalasan untuk 
bekerja, kegairahan untuk bertlndak menyeleweng, 
mudahnya terpengaruh oleh orang lain dan tidak a 
danya kepercayaan kepada diri sendiri* Jadi dari 
uraian ini teranglah bahwa perjudian mempunyai 
ekses negarif bagi pembinaan bangsa. l).

Dari penulisan A. Soedjadi, SH. ini tampaklah, bahwa a- 
danya hubungan yang sangat erat antara akibat dari per - 
judian dengan pembinaan bangsa, terutama terhadap bang
sa Indonesia*

l) A*Soedjadi, SH. »»Ekses perjudian bagi pembinaan bang
sa", Sangkakala Peradilan No. 1, Triwulan I 1971,ha - 
laman 39#
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Sebagai masalah yang lain yang timbul dari pemba
hasan perjudian dalam segi perdatanya, apabila Undsng - 
Undang Penertiben Perjudian tersebut berlaku, sekarang 
bagaimana tentang segi perdatanya, dengan kata lain 
bagaimanakah status dari ketentuaiwketentusn Perjudian 
yang tercantum didalam Kitab Undan^-Undang Hukum Perda- 
ta (B.W*), apakah tetap berlaku atau sudah tercabut de
ngan sendirinya* Oleh karena didalam Undang-Undang Pe- 
nertiban Perjudian yang telah disetujui D.P.R. terse - 
but hanya mengatur hal tentang pe rubohan-pe rubahan dcr- 
ri pasal-pasal K.U.H* Pidana yang meigatur perbuatan per 
judian, dimana tindakan perjudian dahulu merupakan pe- 
langgaran sekarang dijadikan sebagai perbuatan kejahatan, 
pun pula ancamannya diperberat.
Maka untuk itu perlu peninjauan perjudian dari segi per- 
datanya guna menyelesaikan suatu perkara perdata yang 
timbul karena adanya perjudian itu*

Dalam hubungan pembahasan perjudian ini, penu - 
lis juga mengetengohkan s egi pidananya, sebab antara 
keduanya terdapat hubungan yang erat terutama didalam 
segi pengertian perjudian itu sendiri*
Begitu pula tentang pembahasan hubungan para pihak di
dalam perjudian ini perlu diketengahkan, oleh karena dif 
dalam hubungan para pihak itulah banyak ditemukan segi 
perdatanya, misalnya saja tentang adanya gugatan dari 
pihak yang senang disebabkan pihak yang kaloh juga tidak
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melaksanakan prestasinya { ke-waj ibannya) .
Dengan demikian penulis mencoba memberikan suatu 

saran-saran yang mungkin dapat diterlma sebogai bahan 
perbandingan didalam menyelesaikan soal-soal perkara per 
data yang timbul dari perjudian tersebut.
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B A B  XX 
PENGERTIAN PERJUDIAN

9

1. Pengertian sehari-hari.
Perjudian dal am pengertian sehari-hari adalah 

setiap pertarohan (totohan, bahasa Jawanya) baik berupa 
uang ataupun barang, apakah itu merupakan suatu perma- 
inan ataukah. tarohan, asalkan tarohannya itu merupakan 
barang atau uang hal itu masuk pengertian perjudian. 
Suatu permainan saja belum tentu merupakan perjudian,se 
bab tujuan permainan adalah untuk mencari kenikmatan a- 
tau hiburan, sedangkan tujuan perjudian adalah untuk 
mencari keuntungan disamping mencari hiburan.
Sebagai contoh, misalnya permainan catur, kalau hanya 
sekedar bermain catur saja, maka itu bukanlah suatu per 
judian, akan tetapi apabila permainan catur tadi diser- 
tai dengan tarohan uang atau barang, bahkan yang taroh
an tersebut bisa terjadi orang-orang yang diluar pema- 
in,maka hal ini sudah merupakan suatu perjudian.

Tentang bentuk-bentuk perjudian itu dilakukan 
bermacam-macam cara, yang dapat diklasifikaslkan pada 
pokoknya ada 2(dua) cara, yaitu dengan ikut bermain di
dalam suatu permainan judi atau dengan bertaruh saja si 
apa yang menang dan siapa yang kalah.
Sal ah satu unaur yang terpenting didalam perjudian ini 
adalah adanya unsur untung-untungan.
Yang dimaksudkan dengan untung-untungan adalah suatu
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sifat yang adu nasib atau spekulasi, yaitu sifat yang 
menggantungkan pada suatu keadaan atau peristiwa yang 
sebelumnya tidak dapat dipostikan atau diperhitungken. 
Justru adanya sifat untung-untungsn inilah yang menjadi 
akibat yang tidak baik bagi moral atau mental seseorang 
yang dapat menyebabkan tidak percaya pada dirinya een- 
diri dan bermalas-malasan, tidak terdapat keinginan un 
tuk bekerja dan sebagainya.

Sal ah satu contoh perjudian yong dapat beraki - 
bat parah bagi perkembangan moral bangs a kita adalah 
judi buntutan.
Hal ini pernah dikemukakan oleh A. Soedjadi, SH. yang 
menulis antara lain sebagai berikut :
Hal ini pernah dikemukakan oleh A* Soedjadi, SH, yang 
menulis antara lain sebagai berikut t

Suatu peristiwa yang cukup unik telah terjadi di 
kota Solo baru-baru ini, dimana para pecandu bun 
tuton itu pada hari-hari tertentu selalu berusa- 
ha untuk mendapatkan nomor-nomor yang slip menu- 
rut istilah dikalangan mereka.
Untuk mendapatkan nomor - nomor tersebut disam - 
ping mereka itu membeli code-code nalo yang di- 
keluarkan oleh orang-orqng tertentu yang menye - 
but dirinya ” empeh ini, "empeh" itu, juga dari 
koran-koran. Tetapi tidak sedikit yang dengan 
eengaja telah mendatongi orang-orang yang dipan
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dong tahu/dukun. Kadang-kadang ke Wonogiri, Pa - 
citan dan sebagainya. 2),

Pengertian perjudian sehari-hari ini da - 
pat digolongkan menimit pelaku-p elakunya adalah :
a. Perjudian yang dilakukan oleh masyarakat yang 

kaya atau golongan orang-orang atao :
Perjudian yang dilakukan golongan orang-orang 
ataa atau kaya ini, misalnya orang-orang berar- 
da, jutawan, pengusaha-pengusaha, pedagang-pe- 
dagang besar, direktur-direktur perusahaan,pe- 
gawai-pegawai tinggi dan sebagainya. Disamping 
itu caraOtehnis perjudiannya mewah serta alat- 
alatnya serba lux, dan yang sering terjadi tar- 
rohannya dalam jumlah yang besar, misalnya per 
mainan bacarat, roulet, bridge, jack pol,poker. 
Sedangkan tempatnya a mat mewah, misalnya di ho 
tel-hotel, rumah-rumah besar, baar atau resto- 
ran, Caaino, N.I.A.0. (New International Amu
sement Centre) dan lain-lainnya.
Temp at-temp at tersebut diatas ini dinegara ki
ta masih terdapat di kota-kota besar, misalnya 
saja di Surabaya, Jakarta dan Medan.

b. Perjudian yang dilakukan oleh rakyat jelata/Go 
longan rendah :

2). A. Soedjadi, SH. ngkses perjudian bagi pembinaan bang- 
sa", Sangkakala Peradilan No. 1, Triwulan I tahun 1971* 
halaman 41.
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Perjudian yang dilakukan rakyat jolata ini, mi - 
salnya saja oloh tukang-tukang beca, buruh-buruh, 
podagang-podagang kocil, pogawai-pogawai rend ah, 
kuli-kuli polabuhan dan sebagainya. Cara/ tehnis 
per judiannya dilakukan socara sedcrhana, contoh- 
nya permainan kartu remi, domino, buntutan, adu 
ayam jago, tarohan permainan oloh raga dan lain 
sebagainya. Biasanya tarohannya jumlah uang judi 
sodikit atau dalam jumlah yang rendah tidak so- 
porti tarohan pada perjudian tingkat atas. 
Sedangkan tompat-tompat perjudian amat scdorha - 
na, misalnya di warung-warung kocil, di ponggir 
jalan atau di rumah-rumah kocil. Judi inilab. yang 
amat mombayakan atau dapat morusak mental rakyat 
kita,oloh karena disamping polaksanaannya yang 
tidak syah juga yang main adalah orang-orang yang 
tujuan judinya ditujukan untuk mencari kcuntung - 
an bukan mencari kasonangan.
Perjudian yang dilakukan oloh segolongan anak -a- 
nak dibawah umur;
Judi ini pemain-pemainnya, ialah anak-anak seko - 
lah S.D* anak-anak polajar S.M.P., anak-anak Desa 
dan sebagainya. Permainan yang biasa digunakan a- 
dalah permainan tcbakan nomor (kolas, bahasa Ja - 
wanya), permainan kelereng, permainan kartu gam - 
bar, permainan menombak sesuatu barang dan seba - 
gainya.
Tompat-tompat perjudian ini biasanya di halaman
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sekolah-sekolah, di halaman rumah-rumah, d i dac- 
rah yang agak lapang yaiig dapat dibuat mainan. 
Judi yang dilakukah anak-anak ini tujuannya bi
as any a: hanya moncari kenikmatan atau kosenang- 
an, dan mereka ikut bermain, tarohannya sebagi- 
an bosar adalah borupa barang, parang borupa u- 
ang.
Akan totapi walaupun tujuan mereka ada yang se- 
kodar moncari kcecnangan, para pondidik atau o- 
rang tua harus mengawasinya dan harus mencegah- 
nya, apabila terjadi anak-anak berjudi dengan 
tarohan uang. Hal ini tidak baik bagi borkom - 
bangan moral dan mental anak-anak*

Dengan dcmikian perjudian dimata masyarakat 
sobonarnya sudah merupakan perbuatan yang terlarang, a- 
kan totapi kalau ada hal-hal yang mendorong kepada mo - 
rcka untuk berjudi, maka dapat merupakan suatu wabah pe- 
nyakit yang mudah menjalar. Sebagai contoh adalah sewak- 
tu adanya Nalo atau Undian Harian yang dapat menjalar 
kepelosok-pcl o s ok daerah/desa-desa, dan borakibat tim - 
bulnya judi-judi liar, yaitu judi buntutan tersebut.
2* Pongortian Juridis

Perjudian didalam pengertian juridis ini tidak 
dapat dipisahkan dengan pengertian dalam segi hukum pi - 
dananya. Oleh karena itu untuk moncari pengertian juri - 
dis ini, baiklah penulis ingin mcngotongahkan Pengertian 
Perjudian yang tersebut didalam Kitab Undang-Undang Hu- >
kum Pidana pasal 305, yang isinya sebagai berikut :
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1 ). Diancam dengan pidana ponjara paling lama dua ta - 
hun dolapan bulan atau donda paling banyak onam ri 
bu rupiah, barang siapa tanpa mondapat izin s 
ko-1 : dongan songaja monawarkan atau mombori ko - 
sompatan untuk pcrmainah judi dan menjadikannya se 
bagai pencaharian, atau dongan songaja turut sorta 
dalam suatu porusahaan untuk itu.
ke-2s dongan songaja monawarkan atau mombori kc- 
sompatan kopada khalayak uraum untuk permainan judi 
atau dongan sengaja turut sorta dalam porusahaan 
untuk itu, dongan tidak porduli apakah untuk mcng- 
gunakan kosompatan itu digantungkan pada adanya so 
suatu syarat atau diponuhinya sosuatuiata cara. 
kc-3: raonjadikan turut sorta pada permainan ,iudi 
sobagai pencaharian.

2). Kalau yang borsalah, melakukan kejahatan torsobut 
dalam monjalankan pencahariannya, maka dapat dica- 
but haknya untuk monjalankan pencaharian itu.

3). Yang disobut permainan judi, adalah tiap-tiap per
mainan, dimana pada umumnya komungkinan mondapat 
untung tergantung pada poruntungan bolaka, juga a- 
pabila komungkinan itu makin bosar karena pomain - 
nya lebin toriatih atau lobih mahir,
Disitu termasuk sogala portaruhan tontang koputus- 
an pcrlombaan atau pormainan lain-lainnya, yang ti 
dak diadakan antara meroka yang turut bcrlomba a- 
tau bormain, demikian juga segala portaruhan lain-
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innya. 3).
Oloh karena itu monurut pasal 303 Kitab Un- 

dang-Undang Hukum Pidana torsobut perjudian disini mo
rupakan suatu kojahatan. Akan totapi dipihak lain ada 
suatu perjudian yang hanya morupakan polanggaran pada 
kosusilaan, yaitu perjudian yang diatur didalam pasal 
542 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selanjutnya sc- 
jak adanya Rancangan TJndang-Undang Ponortiban Perjudi- 
an yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, 
maka perjudian yang diatur dalam pasal 542 Kitab Un - 
dang-Undang Hukum Pidana torsobut bukan lagi morupakaa 
kojahatan. Dan anoaman hukumannya diporborat.
Apakah somua permainan judi, dalam hal ini sipomain ju 
ga dapat dipidana berdasarkan melanggar pasal - pasal 
303 dan 542 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
Dalam hubungan ini kita meninjau tulisan Mohamad Isna- 
ini, diantaranya sebagai berikut :

Oritorium judi menurut ayat 3 dari pasal 303 
K.U.H.P. secara ringkasnya adalah permainan dan 
taruhan (spel en weddonschap) tertentu.
Jadi dengan domikian, maka ada spel on wedden - 
schap yang dilarang dan morupakan tindak pidana 
dan ada yang tidak dilarang, yaitu pengertian a- 
yat 3 pasal 303 K.U.H.P. torsobut.
Namun bagi kodua-duanya yang pasti ada ketontuasi 
kotentuan hukumnya mengenai segi kepordataan -

3). Prof.lir. Mooljatno, terjemahan Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana, Cotakan ko V tahun 1968, halaman 108, 
Diusahakan oloh soksi Pidana U.G.M.

15
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nya. 4).
Dengan melihat tulisan Mohamad Isnaini ini tampaklah ba 
gi kita tidak semua permainan judi itu dapat dipidana,se 
bab permainan judi itu baru dapat dipidana kalau melang- 
gar paaal 303 dan 542 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
tersebut.

Jadi permainan judi ini kalau dilihat dari segi 
hukumnya dapat dibedakan tiga bagi an atau macamnya:
1. Permainan judi yang merupakan kejahatan, yaitu yang 

melanggar pasal 303 dan 542 Kitab Undang-Undang Hu- 
kum Pidana j

2. Permainan judi yang tidak merupakan kejahatan atau pe 
langgaran kesusilaan, akan tetapi tuntutan pembayaran 
hutang judi tidak dikabulkanOdiperkenankanj 

3* Permainan judi yang tidak merupakan kejahatan atau pe 
langgaran, dimana tuntutan pembayaran hutang judi di- 
perkenankan.

Hengenai pengertian difinisi dari perjudian, Undcng- Un- 
dang tidak menerangfcan dengan jelas, sehingga banyak di - 
finisi tentang perjudian ini diserahkan kepada pendapat - 
pendapat para penulis.
Hal ini dikatakan oleh Mohamad Isnaini sebagai berikut :

»Spel is een overenkomst terzage van spel begi-
tulah kehendak undang-undang sebagai dikatakan o-
leh Kamphuisen, yang selanjutnya berkesimpulan,

4)* Mohamad Isnaini, Segi Keperdataan Dalam Perjudian, 
Sangkakala Peradilan Ho. 2, Triwulan II 1971 halaman 
11 dan 12*
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bahwa memang undang-undang sendiri tidak memberi- 
kan definitie apa-apa mengenai aua pengertian ini, 
sehingga kita terpaksa lari kepada pengertian ymg 
dipakai oleh masyarakat dalam percakapan sehari - 
hari. Karena inipun sering-Bering tidak menentu, 
bahkan kadang-kadang tidak logis, maka sebenarnya 
tiada faedahnya mencari garis pemisah antara pe
ngertian spel dan weddenschap, karena undang-un - 
dang toch tidak mengikatkan akibat hukum apapun 
kepada adanya perbedaan tersebut, sehingga cukup- 
lah dengan memberikan satu definitie untuk dua 
pengertian bersama-sama.
Xa memberikan definitie, bahwa spel en weddenschap, 
uadalah semua perjanjian untung-untungan (kanso - 
vereenkomst), dimana fihak yang satu atau fihak 
yang lainnya wajib memenuhi prestasi-prestasi,dan 
pemenuhannya digantungkan pada terjadi tidaknya 
suatu peristiwa yang sebelum terjadinya perjanji- 
an itu fihak-fihak yang bersangkutan, tidak mem- 
punyai kepentingan atau hanya mempunyai kepen - 
tingan yang berlainan«. 5).

5). Mohamad Isnaini, Segi Keperdataan Dalam Perjudian 
Sangkakala pe radii an, tertiban No. 1, Triwulan II, 
halaman 13*
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Dari tulisan Kamphuisen tadi, yang menyatakan bahwa per
mainan dan pertarohan dijadikan satu difinitie saja maka 
dalam hal ini penulis ingin menambahksn ten tang pengertî - 
an perjudian ini dari tulisan Tirto diningrat•
Dalam hal ini Tirtodiningrat mengatakan tentang perjudi
an ini adalah sebagai berikut :

Dalam perjudian para pihak, berbuat, sedang dalam 
pertaruhan para pihak karena berlainan, sangka me- 
nunggu jalannya peristiwa^peristiwa* 6)

Jadi menurut hemat penulis, kalau permainan para pihak 
ikut aktif bermain, misalnya ikut main bridge, permainan 
kartu domino, remi dan sebagainya. Sedangkan kalau perta
rahan para pihak hanya bertaruh saja aiapa yang akan me
nang atau peristiwa apa yang akan terjadi.
Perjudian ini selanjutnya oleh Tirtodiningrat dikatakan 
sebagai perikatsn bebas atau perikatan tak wajib. 7)

Dengan demikian pengertian perjudian menurut prak- 
tek sehari-hari adalah menjadi dasar untuk digunakan se
bagai pengertian perjudian menurut hukum. Yaitu semua 
perjudian ataupun pertarohan yang berupa barang atau u- 
ang dengan syarat prestasi itu timbul setelah syarat-sya 
rat suatu peristiwa/kejadian yang sebelumnya tidak dapat 
dipastikan telah terjadi.
6). Prof.KRMT.Tirtodiningrat SH., Ikhtisar Hukum Perda- 

ta dan Hukum Dagang, P.T.Pembangunan tahun 1952 ha - 
laman 110.

7). KRi-IT Tirtodingrat, SH., Ikhtisar Hukum P^rdata dan 
Hukum Dagang,P. T.Pern ban gun an Jakarta 1966, halaman 
72 dan 73*
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Seperti yang telah dikatakan oleh Tirtodingrat 
bahwa perjudian dan pertarohan adalah masuk perjanjian 
atau perikatan tak wajib atau perikatan bebas, maka da- 
lam hal ini perjudian ini juga masuk didalam perikatan 
atau perjanjian untung-untungan. Hal ini ditegaskan o~ 
leh ketentuan pasal 1774 Kitab Undang-Undang Hukum Per
data, yang isinya sebagai berikut ;

Suatu persetujuan untung-untungan adalah suatu 
perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik 
bagi semua pihak, maupun bagi sementara pihak, bergan - 
tung kepada suatu kejadian yang belum tentu.
Demi ki an adalah s 
persetujuan pertanggungan; 
bunga cagak-hidup; 
perjudian dan pertaruhan.
Persetujuan yang pertama diatur didalam Kitab Undang - 
Undang Hukum Dagang. 8)

Sebagai tambahan, bahwa istilah permainan dan 
perjudian adalah tidak sama. Sebagaimana penulis pernah 
kemuk&kan diatas, bahwa permsinan adalah bertujuan un- 
tukmencari kenikmatan atau kesenangan, sedangkan perju?- 
dian unsur yang terpenting adalah adanya pertarohan be- 
rupa uang atau barang.
Sebagai contoh, permainan domino, atau permainan catur,
8), Prof.Subekti, SH., Kitab Undang-Undang Hukum Perda- 

ta(Burgerlijk Wetboek), Penerbitj Pradnya Paramita 
tahun 1970, halaman 392.
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apabila permainan tadi tidak dieertai dengan tarohan u- 
ang atau barang, maka permainan itu bukanlah merupakan 
perjudian, akan tetapi kalau sudah ada tarohannya maka 
permainan tadi sudah merupakan perjudian.

Dalam hal ini mem ang a (2a kekecualiannya, misalnya 
saja tentang permainan olah raga yang dibayar oleh suatu 
Instansi Pcmerintah atau suatu Badan tertentu, maka per- 
rnninnn olah raga yang demikian ini tidak merupakan sucr 
tu perjudian. Oleh karena para pihak tidak ikut bertaruh, 
akan tetapi kepada para pihak diberikan suatu syarat,bah 
wa kepada pihak yang menang akan diberikan suatu hadiah 
uang atau hadiah barang.
Seandainya diantara para pihak itu mengadakan pertaruhan 
uang, maka hal ini sudah masuk pada perikatan perjudian, 
hanya saja bukan merupakan perjudian yang dimaksud dalam 
pasal 542 atau 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, a- 
kan tetapi kepada para pihak terjadi pertaruhan permain
an yang oleh ketentuan Hukum Perdata diperkenankon untuk 
menuntut pembayaran, apabila pihak yang kalah tidak me- 
menuhi janjinya. Hal ini diatur didalam ketentuan pasal 
1789 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
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B A B  III 21
MAOAM PSRJUDIAff 

Dalam hubungan ini penulis ingin membedakan per - 
judian ini menjadi 2 macam, yaitu s
1. Perjudian ditinjau dari sifat dan cara berlakunya.
2, Perjudian ditinjau hubungannya dengan Hatuurlijke 

Verbintenis dan Civiele Verbintenis,
Pembedaan ini Penulis anggap penting, oleh karena Perju
dian tersebut mempunyai sifat perikatan yang tersendiri 
yang berlainan dengan perikatan-perikatan yang lainnya. 
Kalau didalam perikatan-perikatan lainnya itu mempunyai 
sifat yang sempuma dan tentang ketentuannya banyak di- 
temukan didalam perundang-undangan, akan tetapi didalam 
perjudian slfatnya kurang sempuma, sebab biasanya apa- 
bila suatu perikatan tersebut tidak dipenuhi oleh pihak 
debitur, maka pihak kreditur diperkenankan menuntutnya, 
sedangkan dalam perjudian apabila pihak yang kalah ti
dak memenuhi janjinya, maka pihak yang menang tidak da
pat menuntut jumlah yang telah diper taruhkanny a*
Hal yang lain, adalah tentang soal apakah perjudian ini 
bersumber kepada Undang-Undang ataukah kepada perjanji- 
an. Sebab didalam istilah perjudian ini dimasukkan ke- 
dalam perikatan untung-untungan dan termasuk dalam Na- 
tuurlijke Verbintenis.
Jadi perjudian ini masih samar-samar, apakah bersumber 
kepada Uhdang-Undang ataukah kepada perjanjian. Dima-
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na terjemahan dari Natuurlijke Verbintenis itu sendiri a- 
dalah perikatan yang tak wajib atau perikatan bebas.
1* Perjudian ditinjau dari sifat dan cara berlakunya*

a. Sifat perjudian
Sifat dari perjudian merupakan perikatan untung-un
tungan, dimana para pihaknya menggantungkan kepada 
suatu peristiwa atau kejadian yang sebelumnya tidak 
dapat dipastikan.
Perikatan yang s ifatnya untung-untungan yang lain 
adalah perjanjian pertanggungan, bunga cagak Jiidup. 
Akan tetapi didalam perjanjian untung-untungan yang 
lain, yaitu perjanjian pertanggungan (assuransi)dan 
bunga cagak hidup adalah berbeda sekali dengan per
janjian#
Perbedaan mana adalah sebagai berikut :
- didalam perjanjian perjudian para pihak setelah 
terjadi hal yang disyaratkan, ada yang menang dan 
ada yang kalahs
sedangkan didalam perjanjian untung-untungan yang 
lainnya tidak ada pihak-pihak yang menang atau pi 
hak-pihak yang kalahs

- didalam perjudian kalau pihak-pihak ada yang me
nang, maka yang menang akan merasckan suatu keun- 
tungan, sedangkan pihak yang kalah akan merasakan 
rugi dan tanpa adanya prestasi sama sekali* 
sedangkan dalam perjanjian untung-untungan, masing
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masing pihak berhak dan berkewajiban,seperti perL- 
katan yang lainnya;

- hutang yang timbul dari perjudian tidak dapat di
tun tut, oleh karena perjudian itu sendiri sebenaa>- 
nya bertentangan dengan kesusilaan dan melanggar 
hukum;
sedangkan didalam perikatan untung-untungan yang 
lainnya itu, apabila ada yang wanprestasi dapat 
dituntut, oleh karena perikatan itu sendiri tidak 
bertentangan dengan hukum.

Selanjutnya perjudian ini adalah merupakan salah aalah sa 
tu perikatan yang bersumber kepada perjanjian, oleh kare
na para pihak sudah ada suatu ikatan atau janji untuk me- 
laksanakan suatu pembayaran uang atau barang, apabila sya 
rat yang diperjanjikan terjadi*
Perjudian dikatakan sebagai suatu perjanjian, hal ini di- 
kemukakan oleh Achmad Ichsan S.H. yang salah satu tulisan 
nya menyebutkan :
....... Perjanjian yang timbul karena dua hal tersebut
termasuk apa yang disebut »natuurlijke verbintenis^ ialah 
suatu perjanjian yang tidak memperbolehkan mereka yang 
menang untuk menggugat yang kalah, agar membayar sesuatu 
(1788 K.U.H.P. Perdata).... dan seterusnya. 9).

9). Achmad Ichsan, SH., Hukum Perdata I B, Penerbit P. T. 
Pembimbing Mas a Jakarta tahun 1967, halaman 220.
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Juga dengan melihat let&k bagi an dari pasal-p as al 
yang mengatur perjudian dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata tersebut, sudah jelas kalau masuk 
pada perikatan yang bersumber perjanjian* 

b« Cara berlakunya
Sebenaxnya segala bentuk perjudian itu adalah ber 
tentangan dengan kesusilaan dan malah sebagian be 
sar merupakan kejahatan dan pelanggaran.
Akan tetapi tidak demikian mud ah untuk membasmi 
perjudian itu keseluruhannya. Sehingga perlu di- 
adakan penertiban dan. sedikit demi sedikit diku- 
rangani adanya perjudian ini. Maka sal ah satu '$&- 
lan ialah dengan melokalisasi atau memberi peri - 
zinan sebagian kecil perjudian yang dengan maksud 
untuk mengurangi dan menambah pendapatan keuangan 
negara atau daerah.

Maka dalam hubungan ini melihat cam berlar- 
kunya perjudian dapat dibedakan kedalam dua macam 
perjudiah, yaitu s
- perjudian yang liar atau yang tidak mempunyai 
izin dari pihak yang berwenang :

- perjudian yang legal, yaitu perjudian yang te
lah mendapat izin yang berwenang.

- Perjudian yang liar atau yang tidak mempunyai 
izin.
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Perjudian yang demikian ini banyak sekali dilala*- 
kan oleh orang-orang. Perjudian liar ini disam - 
ping merupakan permainan dengan tarohan juga da
pat berupa pertarohan saja. Para pemainnya yang 
paling banyak terdiri golongan masyarakat bias a, 
Sebabnya didalam perjudian liar ini tidak dikena- 
kan pajak, dan pertarohsnnya adalah. dalam jumlah 
yang kecil serta tempat-tempat untuk berjudi bisa 
diadakan disegala tempat, asalkan secara tersem - 
bunyi.
Ada juga perjudian yang tidak syah ini bergantung 
kepada perjudian yang telah mendapat izin, misal
nya judi buntutan ( pertarohan dengan jalan me- 
nembak nomor bun tut dari Halo atau Undian yang 
telah mendapat izin resmi). Judi semacam ini yang 
banyak penggemarnya, sampai dipelosok-pelosok de- 
sa, kampung-kampung daerah kota-kota kecil.Hal i- 
ni dapat terjadi, oleh karena disamping caranya 
yang raudah, tidak terkena pajak, juga ada bandaiv 
nya.
Jadi para penebak nomor tersebut membeli kupon ju
di tersebut ketempat Bandarnya dengan cara mema - 
sang nomor be rap a yang ia tebak dan jumlah uang 
yang menjadi tarohannya. Apabila penebak tersebut 
berhasil tebakannya, maka ia akan mendapat keun -
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tungan yang berlipat ganda, akan tetapi apabila 
tebakannya salah, tidak sesuoi dengan nomor bun 
tut dari Nalo atau Undian, maka uang tarohannya 
tersebut menjadi milik bandamya. Jadi yang me- 
naiik para penggemar buntutan ini adalah adanya 
bandar judi, adanya kupon dan adanya suatu tern- 
pat yang tertentu (misalnya rumahnya sibandar a 
tau tokonya).
Dan yang terpenting didalam perjudian berupa 
buntut ini hasilnya adalah untuk kepentingan 
pribadinya masing-masing.

Perikatan perjudian yang liar ini bila di 
tinjau dari sudut hukum pidana, sudah jelas te - 
lah melanggar ketentuan-ketentuan pasal 303 dan 
542 Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Se
dangkan apabila ditinjau dari segi perdatanya a- 
pabila ditinjau dari segi perdatanya disamping 
tidak diperkenankannya tuntutan hutang judi ter
sebut, juga terhadap barang atau uang yang telah 
diserahkan kepada pihak yang menang apabila di
ke tahui oleh pihak yang berwajib dapat disita gu 
na bukti perkara pidana.
Dan yang penting perikatan judi tersebut batal 
demi hukum, oleh karena bertentangan dengan ke- 
tentuon-ke tentuan hukum pidana. 
perjudian yang legal, yaitu perjudian yang telah
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mendapat izin dari pihak berwenang*
Perjudian yang semacam ini hanya terdapat dibebe - 
rapa kota-kota beaar saja yang banyak jumlahnya. 
Tentunya perjudian ini harus ada izin dari Kepala 
Daerahnya masing-masing.
Seperti yang diatur didalam Undang-Undang Ho* 22 
tahun 19549 khusus mengenai undian berhadiah ber- 
bunyi t Izin mengadakan undian untuk Begala rupa 
undian dengan harga jumlah nominal undian seting- 
gi-tingginya Rp.10.000,—  diberikan oleh Kepala 
Daerah Propinsi atau Kepala Daerah lainnya yang 
kekuaaaannya sederajad. Sedangkan undian dengan 
jumlah nominal lebih dari Rp, 10.000,—  diberikan 
oleh Kenteri Sosial, dengan terlebih dahulu dar- 
pat rekomendasi dari Kepala Daerah Propinsi dan 
Kepala Inspeksi So3ial setempat dalam daerah mana 
peinohon itu berkedudukan.

Kalau melihat Undang-Undang tersebut ada
lah mengatur perizinan tentang undian atau lotre, 
sedangkan untuk perjudian-perjudian yang lain te
rutama diwilayah kotamadya Surabaya, wewenaĵ g pem- 
berian izin tersebut adalah dari Walikota Kotama
dya Suraba.ya.
Pemberian izin kepada adanya penyelenggaraan pe3>- 
judian tersebut tentunya harus memenuhi bebera-
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syarat-syarat yang antara lain :
- Jenis atau bentuk dari pada perjudian itu harus 
ditentukan macamnya :

1 tempat untuk penyelenggaraannya harus memenuhi 
persyaratan 3eperti yang telah ditentukans

2 syarat-syarat permainannya harus ditentukan se- 
belumnya, terutama pertarohannya:

2 kewa.iiban membayar pa.iak~pa.iak yang telah diten 
tukan.

Pemberian izin ini amat pen ting sekali artinya,gu 
na penertiban perjudian terutama di daerah-daerah, 
yaitu :
menghidari adanya perjudian-perjudian yang diada- 
kan secara terbuka dan diserabarang tempat $ 
adanya suatu pengawasan dan pemeriksaan dengan 
cara yang mudah ;
dapat menghasilkan keuangan yang masuk guna us aha 
pembangunan daerah.

Mengenai akibat dari perjudian yang legal 
atau yang sudah mendapat izin ini, adalah terutar- 
ma didalam segi penuntutannya apabila ada pihak 
yang wanprestasi, adalah berlainan dengan perju - 
dian yang liar.
Terhadap perjudian yang legal ini, oleh karena su 
dah mendapat izin, maka perjudian ini sudah meru-
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pakan suatu perikatan yang syah dan tidak berten - 
tangan dengan hukum, tidak melanggar pasal - pasal 
303 dan 542 Kitab Undang-Undang Hukum pidana. Maka 
segala akibatnya adalah syah pula, sehingga sudah 
merupakan suatu perikatan biasa, oleh karena itu 
penuntutan hutang judi yang syah ini akan dikabul- 
kan, sehingga perjudian yang legal ini merupakan 
perkecualian dari pasal 1788 Kitab Undang- Undang 
Hukum Perdata.
Memang didalam ketentuan huk\im perdata, terutama 
didalam ketentuan B.V. (Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata) tidak diatur masalah perjudian yang legal 
tersebut, akan tetapi dengan diizinkannya perjudi
an tadi dengan sendiiinya mendapatkan suatu perlin 
dungan hukum bagi para pemain didalam perjudian 
yang legal tersebut.

Achmad Ichsan, SH. mengemukakan tentang sta 
tus dari Loterij sebagai berikut:
Loterij dengan izin merupakan penyimpangan dari 
pasal 1788 K.U.H. Perdata, karena itu memberi hak 
untuk menggugat. 10).
Pendapat dari Achmad Ichsan, SH, ini menurut pen\>- 
lis adalah tepat, oleh karena konsekwensi dari a- 
danya pemberian izin tersebut.

10). Achmad Ichsan, SH., Kukum Perdata I 3,Pener - 
bit P.X.Pembimbing ICasa Jakarta tahun 1967, 
Halaman 221.
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3C
Jadi jelaslah perjudian yang legal ini walaupun Un 
dang-Undang kurang jelas mengaturnya, akan tetapi 
adanya izin merupakan suatu perkecualian dari ke- 
tentuan-ketentuan dalajp K.U.H. Perdata.

2, Perjudian ditinjau hubungannya dengan Natuurlijke 
Verbintenis dan. Giviele Verbintenis,

Pengertian Hatuurlijke Verbintenis ini adalah suatu 
perikatan yang tidak sempurna, artinya suatu peri - 
katan yang dalam hal tidak dipenuhi tidak dapat di- 
tuntut prestasinya. Perikatan ini merupakan suatu 
perikatan penyimpangan dengan perikatan biasa.

Hal ini dikemukakan oleh Achmad Ichsan, SH. 
sebagai berikut :
....... natuurlijke verbintenissen ialah. suatu per
janjian yang tidak memperbolehkan mereka yang me - 
nang untuk menggugat yang kalah, agar membayar se - 
suatu (pasal 1788 K.U.H. Perdata) dan juga apabila 
yang kalah telah membayar, ia tidak dapat meminta 
kembali uang itu (pasal 1791 K.U.H.Perdata). Juga 
tentang perjanjian ini tidak amngkin diadakan pem- 
baharuan hutang (schuldvernieuwing) menurut pasal 
1412 K.U.H. Perdata (pasal 1790 K.U.H.Perdata).ll), 
rlaka menuiut Achmad Ichsan tersebut perjudian ma

ll). Achmad Ichsan, SH., Hukum Perdata I B, pener- 
bit P. T, Pembimbing Masa Jakarta tahun 1967, 
halaman 220 dan 221.
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suk perjanjian yang tidak sempurna (Nauurlijke Ver 
bintenis).

Akan tetapi perjudian tidak bisa demikian 
saja dikatakan sebngai natuurlijke verbintenis.Hal 
ini dikemukakan oleh Mohamad Isnaini yang mensitir 
pendapat dari Asser dan Losecaat Vermeer, yaitu s

.....  hendaknya kita berhati-hati dalam
mengkaitkan akibat hukum bagi perikatan se- 
macam ini, karena tiap-tiap natuurlijke ver 
bintenis mempunyai akibat hukum yang berla- 
in-lainan.
Kamphuisen mendukung peringatan dengan me- 
nunjuk pada bunyi pasal 1790 Kitab Undang - 
Undang hukum Perdata yang mmentukan bahwa 
perjanjian yang timbul karena spel en wed - 
dens chap tidak mungkin disimpangi dengan ja 
lan menbuat perjanjian-perjanjian dalam ben 
tuk lain yang syah. 12)

Jadi memang ada persamaannya antara perjudian itu 
dengan natuurlijke verbintenis, akan tetapi.' dalam

12). Mohamad Isnaini, Segi Keperdataan Dalam Perju 
dian, Sangkala Peradilan No.2 Triwulan II 
1971, halaman 14*
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akibat hukumnya terdapat adanya perbedaan,dimana 
kalau dalam perjudian tidak dapat disimpangi ten 
tang penentuan seperti yang tercantum dalam pa
sal 1790 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata teav 
sebut, akan tetapi apabila Natuurli jke Verbinte- 
nie dapat memungkinkan adanya penyimpangan ter
sebut dan dapat suatu natuurlijke verbintenis di 
kuatkan atau diganti menjadi civiele verbintenis, 
yaitu perikatan atau perjanjian yang sempurna 
dan syah*
Agar lebih jelasnya dibawah ini penulis sajikan 
pendapat dari Prof* Subekti, SH* sebagai berikutt

....... suatu natuurlijke verbintenis ya-
lah suatu perikatan yang berada ditengah - 
tengah antara perikatan moral atau kepa - 
tutan dan suatu perikatan hukum, atau bo - 
leh juga dikatakan bahwa ia adalah suatu 
perikatan hukum yang tidak sempurna* 13) 

Dengan demikian hubungan antara perjudian dengan 
natuurlijke verbintenis adalah memang ada segi ke- 
samaannya, yaitu sama-sama tidak dapat dituntutnya 
prestasi tersebut apabila belum dilaksanakan, dan 
apabila sudah diberikan preetasi tersebut maka ti
dak dapat diminta kembali. Sedangkan perbedaannya 
dalam segi, bahwa apabila dalam perjudian tidak

13) Prof .Subekti, SH,, Pokok-Pokok Dari Hukum Per
data, Penerbit Pembimbing C*V, tahun 1959, ha
laman 93 dan 94.
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mungkin dapat diganti atau dikuatkan menjadi pe
rikatan yang sempurna (civiele berbintenis) akan 
tetapi didalam natuurlijke verbintenis dapat di
kuatkan atau diganti menjadi civiele verbintenis 
atau perikatan yang sempurna.
Sedangkan perjudian dalam hubungannya dengan ci
viele verbintenis adalah, bahwa perjudian sama 
sekali tidak dapat digolongkan dengan perikatan 
yang sempurna* Hanya saja ada perkecualiannya,ya 
lah apabila didalam perjudian itu terdapat ada - 
nya izin dari yang berwenang, maka terdapat di - 
sini hubungan yang erat antara perjudian yang 
syah itu dengan perikatan yang sempurna (civiele 
verbintenis)•
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B A B IV 35
HUBUMGAH PARA PIHAK 

Mengenai hubungan para pihak didalam perjudian 
ini banyak masalah-masalah yang timbul, terutama dalam 
hal adanya wanprestasi dari s%lah satu pihak* Akan te
tapi ada lain persoalan yang agak penting untuk dikemu- 
kakan, yaitu soal tujuan para pihak untuk mei^adakan 
perjudian# Sebab dari tujuan para pihak ini dapatlah di 
ketahui, apakah perjudian yang dilakukan itu hanya se - 
kedar untuk mencari kenikmatan ataukah untuk mencari 
keuntungan* Tujuan yang tefcakhir inilah yang biasanya 
menimbulkan persoalan, terutama didalam hubungannya de
ngan penerbitan perjudian*

Oleh karena itu penulis ingin dalam bab ini mem 
baginya menjadi dua bagian, yaitu :
1* Tujuan para pihak untuk berjudi ;
2. Akibat dari perjudian.
Tujuan dari para pihak untuk berjudi ini dapat dibeda - 
kan menjadi tujuan berjudi untuk mencari kesenangan dan 
untuk mencari keuntungan atau dipergunakan sebagai mata 
pencaharian*
Sedangkan mengenai akibatnya, dalam hal ini yang pokok 
adalah bagaimanakah akibat hukum dari perjudian*
1# Tujuan dari para pihak untuk berjudi*

didalam tujuan para pihak berjudi ini biasanya meru
pakan peraainan.

Jadi tujuan berjudi untuk mencari kesenangan adalah ini 
biasanya berupa peimainan* Sebagai contoh, misalnya per
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mainan brigde, kartu domino, permainan dadu dan sebagai
nya* Dalam permainan ini para pihak berkedudukan sama.A- 
kan tetapi yang paling digemari para pemain judi adalah 
permainan yang disalah satu pihak sebagai bandarnya* Se
bagai misal adalah permainan Jack pot, permainan hai lai 
boyling, roulet dan sebagainya* Jarang para pihak yacg 
berjudi itu yang bertujuan mencari kesenangan melakukan 
pertaruhan, misalnya bertaruh nomer buntut, bertaruh adu 
jago, bertaruh oleh raga dan sebagainya*
Pada perjudian yang para pihak bertujuan untuk cari hi- 
buran atau kesenangan, maka cara memberantas atau memba- 
tasinya adalah agak mudah, yaitu dengan member! penerang 
an, pendidikan mental dan sebagainya*
Dalam hal para pihak bertujuan untuk mencari keuntungan, 
maka judi yang demikian ini amat berbahaya*
Sebab berjudi dengan tujuan demikian ini adalah kebanyak 
an sebagai mata pencaharian* Hal ini banyak dilakukan o- 
leh bandao>bandar judii* pemain-pemain judi yang sudah 
berpengalaman, dan mereka yang hidupnya tergantung kepa
da permainan judi saja*

Terhadap tujuan para pihak yang demikian ini amat 
sukar sekali menyadarkannya, maka jalan yang baik adalah 
dengan menerbitkan dan menyalurkannya kepada perjudian 
yang legal atau yang syah*
Didalam mencapai tujuan para pihak yang mencari keuntung
an ini, texgantung dari dua hal, yaitu:
l) * kepandaian, apabila para pihaknya turut aktif mengam
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bil bagian dari suatu permainan*
2)* nasib atau suatu peruntungan, kalau para pihaknya ti 

dak turut aktif bermain atau mereka yang banya me- 
ngadakan pertaruhan saja*

Memang didalam permainan judi, terutama pihak-pihaknya 
yang bermain, segi kecakapan, kecerdikan ataupun keakhli 
an yang memegang peranan penting*
Sebagai contoh misalnya didalam permainan brigde, perma
inan kartu domino atau didalam permainan catur dan seba
gainya*
Sedangkan didalam judi-judi yang sifatnya seluruhnya me- 
nggantungkan kepada suatu peristiwa yang tidak dipasti - 
kant maka segi nasib atau peruntungan yang memegang pe
ranan penting, misalnya saja dalam pertaruhan nomor «*no- 
mor Loterij, dalam Undian berhadiah, Undian buntutan dan 
sebagainya*
2.Akibat dari perjudian*

Setiap tindakan atau perikatan selalu ada akibat 
hukum yang timbul karenanya* Temasuk disini adalah a- 
kibat dari perjudian* Justru yang banyak menjadikan 
masalah didalam persoalan perjudian ini adalah akibat 
dari perikatan perjudian* Dengan sendirinya yang dimak 
sudkan disini adalah akibat hukumnya*
Akibat hukum dari perjudian ini dapat terjadi berma - 
macam—macam tengantung dari para pihak yang berjudi* 
Maka dalam hubungan ini tentang akibat hukum ini penu
lis ingin mengemukakan dalam tiga soal, yaitu i
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1 . apabila para pihak telah memenuhi perikatan tersebuts 
2* apabila para pihak ada yang salah satu tidak memenuhi 

perikatan perjudian tersebut (wanprestasi) s 
3* apabila adanya perbuatan yang curang dari para pihak 

tersebut ;
Didalam akibat perjudian yang berakibat para pihak telah 
memenuhi prestaeinya, maka dalam hal ini tidak ada per- 
soalan* Hanya saja persoalan yang timbul, apabila dari 
pihak yang kalah yang telah membayar uang hutang judi 
tersebut tidak dapat menarik kembali uang itu*
Hal ini telah ditentukan didalam pasal 1791 Kitab Undang 
Undang Hukum Perdata* Jadi dengan telah dapat dipenuhi - 
nya prestasi dari perjudian itu, maka berakhirlah peri ~ 
katan perjudian tersebut*
Dalam hal terjadi adanya salah satu pihak wanprestasi ma 
ka timbulah soal yang harus dipecahkan* Sebab harus di- 
lihat lebih dahulu cara berlakunya perjudian itu*
Dengan adanya salah satu pihak yang wanprestasi, maka 
timbullah hutang~piutarg yang asalnya dari perikatan per 
judian*
Dari sini harus diklasifikasikan perjudian tersebut le
bih dahulu menjadi dua macam, yaitu perjudian yang liar 
atau tidak ada izinnya dan perjudian yang legal atau per 
judian yang telah mendapat izin*
Terhadap perjudian yang liar, jelas-jelas disamping te
lah bertentangan dengan pasal-pasal 303 dan 54-2 Kitab Un 
dang-Undang Hukum Pidana, juga tentang adanya tuntutan
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hukum hutang judi tidaklah diperkenankan atau tidak di- 
kabulkan. Jadi seandainya ada pihak yang wanprestasi 
terhadap hutang judi, maka pihak yang menang tidak akan 
dapat menuntut hutang hasil dari perikatan judi terse - 
but, hal ini telah dengan jelas diatur dalam pasal 1788 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Sedangkan terhadap perjudian yang telah legal a** 

tau telah mendapat izin, maka penuntutannya tersebut se 
mestinya dikabulkan* Sebab dalam hal ini jelas pihak 
yang berwenang akan turun tang an, apabila dari salah 
satu pihak wanprestasi*
Memang Undang-Undai^ tidak mengatur tentang penuntutan 
hutang judi dari perjudian yang syah, akan tetapi kon- 
sekwensi dengan diberikannya izin penyelenggaraannya 
memberikan kewajiban untuk bertanggung jawab, apabila a 
danya hutang judi yang tidak dibayar tersebut.
Tentang apakah pasal 1788 Kitab Undang-Undang Hukum Per 
data berlaku atau tidak terhadap status Lobena atau Na- 
lo, hal ini dikatakan oleh Mohamad Isnaini sebagai be
rikut s

Sayang sekali saya tidak sempat menyelidiki sta
tus Lobena ataupun Nalo, tegasnya apakah bersta- 
tus sebagai staats Loterij (Undian Negara) seper- 
ti Staatslotezy di Nederland, dan bagaimana ke- 
tentuai>-ketentuan mengenainya. Yang jelas yalah, 
bahwa didalam undang-undang No. 22 tahun 1954 
(Undang-Undang tentang undian) tidak terdapat ke
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tentuan seperti yang terdapat dalam pasal 11 da 
ri Loterywet tanggal 23/6 1885. S. 142, yang me 
nentukan, bahwa bagi Undian-Undian Negara pasal 
1788 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak 
berlaku. 14)

Maka terhadap perjudian yang mendapat izin tadi teruta- 
ma undian̂ -undian negara tidak ada alasan untuk dikena - 
kan ketentuan pasal 1788 Kitab Undang-Undang Hukum Per
data. Hal ini didasarkan pada ketentuan dari Undang-Un- 
dang No# 22 tahun 1954 tadi, dimana diantaranya menye - 
butkan, bahwa melarang dengan ancaman hukuman tiap-tiap 
penyelenggaraan undian oleh pihak swasta tanpa izin da
ri Menteri Sosial atau Pejabat yang ditunjuk* Sehingga 
dengan diberinya izin terhadap suatu perjudian tersebut, 
maka segala perjanjian perjudian yang legal tersebut a- 
kibatnya adalah syah pula*
Yang jelas pengaturannya tentang diperbolehkannya penye 
lenggaraan perjudian tersebut sudah ada Undang - Undang 
atau peraturan-peraturan yang mengatumya.

Sekaxang ada suatu pertanyaan, yaitu bagaimana 
hubungan antara pasal 1791 Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata dengan perjudian yang legal dengan yang liar? 
Didalam pasal 1791 tersebut mengatur tentai^, bahwa se- 
seorang yang secara sukarela telah membayar kekalahan - 
nya, sekali-kali tak diperbolehkan menuntutnya kembali,
r

14), Mohamad Isnaini, Segi Keperdataan Dalam Perjudian, 
Sangkakala Peradilan No*2 Terbitan Triwulan II1971 
halaman 15*
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kecuali apabila dari pihaknya sipemegang telah dilakukan 
kecurangan atau penipuan.
Menurut Mohamad Isnaini adalah sebagai berikut:

Jadi sesuai dengan Arrest tersebut,jangankan hak 
untuk menuntut pembayaran oleh pihak yang menang 
apa yang telah dibayarkan saja bisa dituntut kem
bali, dalam hal undian yang bersangkutan dise- 
lenggarakan tanpa izin 15)- 

Jadi pasal 1791 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terha
dap hubungannya dengan perjudian yai^ tidak syah adalah 
bahwa apa yang dibayarkan oleh pihak yang kalah kepada 
yang menang dapat dituntut kembali terhadap pihak yang 
menang*
Hanya disini timbul persoalan apakah artinya terhadap ka- 
ltmat tambahan dari pasal 1791 Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata, yaitu bahwa kecuali apabila pihak sipemegang me- 
lakukan kecurangan atau penipuan*
Memang terhadap perjudian yang tidak syah pasal 1791 Ki
tab Undang-Undang Hukum Perdata tidak ada artinya, Jadi 
status perjudian yang tidak syah itu menyimpang dari ke
tentuan pasal 1791 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
Terhadap perjudian yang sah pasal 1791 tersebut hanya menr- 
punyai arti dalam hal adanya kecurangan atau penipua sa
ja. Sebab sudah jelas, bahwa hutang judi pada perjudian 
yang syah dapat dituntut, sehingga dengan sendirinya apa

15)* Mohamad Isnaini, Segi Keperdataan Dalam Perjudian, 
Sangkakala Peradilan, Triwulan II Tahun 1971, hala
man 15*
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yang telah di b ay a rkanny a sudah tidak dapat dituntut kem- 
bali, hanya apabila terjadi adanya kecurangan atau peni- 
puan dari salah satu pihak, maka apa yang telah dibayar- 
kannya dapat dituntut kembali.
Jadi misalnya dalam perjudian yang legal salah satu pi
hak melakukan kecurangan atau penipuan, sehingga pihak 
tersebut menang dan kemudian telah dibayar oleh pihak 
yang kalah, maka pihak yang kalah kalau tahu ada suatu 
kecurangan atau penipuan dapat menuntut kembali jumlah 
apa yang telah diberikan semula dari pihak yang menang* 

Sebagai tambahan adalah tentang isi pasal 1789 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana menyebutkan, 
bahwa dalam ketentuan tersebut diatas (yang dimaksudkan 
pasal 1788)namun itu tidak termasuk permainan-permainan 
yang dapat di-pergunakan untuk olah raga, seperti main 
anggar, lari cepat dan lain sebagainya*
Jadi pihak yang menang didalam permainan olah raga da
pat menuntut kepada pihak yang kalah, apabila pihak yang 
kalah wanprestasi. Dengan demikian merupakan penyimpa - 
ngan dari ketentuan 1788 Kitab Undang-Undang Hukum Per
data dan kedudukannya sama dengan perjudian yang syah. 
Hanya saja didalam pasal 1789 tersebut diteruskan,bahwa 
meskipun demikian Hakim dapat menolak atau mengurangi 
gugatan, apabila uang nya taruhan menurut pendapatnya 1&- 
bih dari sepantasnya.
Jadi walaupun tuntutan hutang judi dalam permainan olah 
raga seperti yang disebutkan dalam pasal 1789 tersebut

42

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PENJUDIAN DIBAHAS DARI SUDUT HUKUM PERDATA LADJURIS



diperkenankan, akan tetapi adanya pembatasannya, yaitu 
Hakim dapat mengurangi jumlah gugatan tersebut apabila 
jumlahnya melebihi jumlah yang sepantasnya.
Didalam pasal 1790 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata me- 
nyebutkan, bahwa tidaklah diperbolehkan untuk menying - 
kiri berlakunya ketentuan-ketentuan kedua pasal - pasal 
yang lalu dengan jalan perjumpaan hutang,
Dalam hal ini memang Undang-Undang benaivbenar menjaga 
agar terhadap hutang judi ini jangan sampai diadakan 
suatu jalan keluar guna menyimpangi ketentuan pasal 1788 

dan 1789 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ,yaitu dengan 
jalan tidak memperbolehkan menghitung hutang judi itu 
dengan perjumpaan hutang (kompensasi) atau dergan jalan 
pembaharuan hutang (novasi).
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BAB V. 44

PELAKSANAAN HAM BERAKHIRNYA PERJUDIAN.
1* Pelaksanaan perjudian.

Didalam penyelenggaraan perjudian itu dapat di- 
rupakan dalam dua macam, yaitu berupa permainan dan be— 
rupa pertaruhan.
Pelaksanaan perjudian yang berupa permainan ini kebanya- 
kan bertujuan untuk mencari kenikmatan atau kesenangan 
Baja, Akan tetapi juga ada perjudian yang berupa pexma- 
inan yang bertujuan untuk mencari keuntungan dan ini bi
asanya dilakukan oleh bandaa>-bandarnya atau orang yang 
menyelenggarakan permainan, sedangkan pemainnya hanya 
mencari kesenangan belaka* Sebagai contoh adalah perma- 
inan jack pot, permainan Hai-Lai, permainan menembak de
ngan gabus terhadap benda-benda yang telah disediakan 
untuk ditembak dan lain sebagainya*
Seperti misalnya kalau kita masuk ke Taman Remaja di B:o- 
yek Tainan Hiburan Rakyat Surabaya, disana kita akan ba
nyak jumpai banyak permainan yang nampak. Sebagai con
toh, yaitu permainan melempar coin kedalam kotak-2 be
rupa ubin, permainan kolas, permainan menembak dengan 
tepat, permainan memancing dan masih banyak lagi yang 
ada disitu# Dan semuanya bertujuan untuk memberikan se- 
kedar hiburan atau kesenangan bagi para pengunjungnya* 
Mengenai cara untuk mengikatkan janjia antara satu pi
hak dengan pihak yang lain, banyak dilakukan dengan se- 
cara lisan ataupun tulisan*
■ Didalam permainan perjudian yang sering kita jumpai a-
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dalah dengan cara pembelian suatu tanda atau coin.Seti- 
ap coin tadi ada haiganya, misalnya satu coin dihargai 
Rp.50,—  atau lebih. Dari coin tadi kita bisa beima- 
in Jack pot, bennain menembak sesuatu benda, beimain bo 
la dan sebagainya. Oleh karena itu cara yang digunakan 
didalam mengikat janji ini biasanya secara lisan dengan 
memakai suatu tanda tadi, yaitu sering dinamakan mata 
coin.

Lain halnya perjudian yang dilakukan dengan cara 
pertaruhan. Didalam perjudian dengan jalan taruhan ini, 
yang sering dipakai adalah cara lisan dan tertulis. 
Seperti misalnya dalam pertaruhan adu ayam jago, disi- 
ni pihak yang bertaruh cukup secara lisan mengatakan ke 
pada pihak lawannya, bahwa dia mempertaruhkan kemenacg- 
an akan berada pada pihak yang satu sedangkan pihak 
yang lain sebaliknya. Dan hal yang penting didalam 
perjudian pertaruhan ini terjadinya prestasi setelah 
peristiwa yang digantungkan itu terjadi.
Ada juga pertaruhan yang memakai cara dengan suatu su- 
rat atau akte tertulis, sebagai contoh adalah Undian 
berhadiah, Nalo, Lotterij bulanan dan sebagainya.
Disini pihak yang bertaruh, terutama pihak pembeli mem 
beli selembar undian atau beberapa lembar undian dengan 
memilih nomoiwiomor berapa yang menurut perasaannya a- 
kan keluar. Kemudian apabila nomor yang dipertaruhkan 
itu temyata keluar, maka dia akan mendapat hadiah a - 
tau sejumlah uang. Jadi jelaslah disini didalam perta-

45

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PENJUDIAN DIBAHAS DARI SUDUT HUKUM PERDATA LADJURIS



ruhan itu sering memakai suatu tanda berupa akte tertu- 
lis atau suatu surat tertulis, hal ini semacam saham,we 
sel atau obligasi dan sebagainya*
Akhip-akhir ini sering muncul semacam undian berhadiah 
akan tetapi yang bertujuan untuk mempromosikan atau mem 
popuperkan hasil suatu industri atau mempopulerkan di- 
bidang pertokoan.
Misalnya saja, kalau kita membeli beberapa barar^ disu- 
atu toko yang sudah terkenal disuatu daerah* didalam to 
ko tersebut dipancangkan spanduk atau papan-papan pe- 
ngumumanyai^ pada pokoknya berisi, bahwa apabila para 
pembeli barang dotoko tersebut sampai mencapai jumlah 
tertentu akan diberi suatu kupon berhadiah* Kupon ber
hadiah demikian ini sebenarnya sudah semacam undian ber 
hadiah*
Peraah masalah undian yang demikian ini menimbulkan per 
soalan tentang pemberian izinya* Sebab terdapat dualis
ms didalam pemberian izin terhadap pengusaha-pengusaha 
undian tersebutf apakah Menteri Sosial ataukah Pemerin- 
tah Eaerahnya masing-masing*
Menurut Undang-Undang Ho *22 tahun 1954, yang telah di- 
cantumkan pula didalam lembaran Negara Republik Indone
sia mengenai undian berhadiah berbunyi, izin mengadakan 
undian untuk segala rupa undian dengan haiga jumlah no
minal undian setinggi-tingginya Rp* 10*000,—  diberikan 
oleh Kepala Daerah Propinsi atau Kepala Daerah lainnya 
yang kekuasaannya sederajad. Sedangkan undian dengan
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nominal lebih dari Ep* 10.000,—  diberikan oleh Menteri 
Sosial, dengan terlebih dulu mendapat rekomendasi dari 
Kepala Daerah Propinsi dan Kepala Daerah Inspeksi Sosi
al setempat dalam daerah mana pemohon berkedudukan*

Dari sini dapat ditarik kesimpulan, bahwa sebe- 
narnya Menteri Sosial belum dapat memberikan persetuju
an terhadap undian tersebut sebelum adanya rekomendasi 
dari Kepala Daerahnya masing-masing dan mendapat reko - 
mendasi dari Kepala Inspeksi Sosial didaerahnya masing- 
masing.
Jadi adanya dualisme dalam pemberian izin tersebut da- 
patlah diselesaikan apabila ketentuan dari Undang-Un - 
dang No*22 tahun 1954 tersebut diikuti*
Kebanyakan perjudian yang tidak syah cara pengikatkan 
janji tersebut dilakukan secara lisan, oleh karena mere 
ka me rasa takut kalau sampai ketahuan oleh yang berwa - 
jib* Memang adakalanya dilakukan secara tertulis,misal
nya kupon-kupon buntutan, akan tetapi penyelenggaraanya 
inipun biasanya secara sembunyi-sembunyi saja*
2* Berakhirnya Perjudian*

Setiap perikatan ataupun perjanjian tentunya a~ 
kan mengalami masa berakhirnya dari persetujuan terse - 
but*
Berakhirnya suatu perikatan itu dapat terjadi bermacam- 
macam bentuknya* Hal ini tertgantum terhadap bentuk atau 
macam dari perikatan tersebut*
Maka dalam huburgan ini kita meninjau lebih dahulu teav
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masuk kedalam jenis perikatan yang bagaimanakah perju
dian itu. Disamping itu pula penting ditinjau soal-soal 
hal apakah yang menyebabkan sesuatu perikatan itu ber- 
akhir.

Menurut pasal 1381 Kitab Undang - Undang Hukum 
Perdata, perikatan-periktan itu hapus (berakhir): 
karena pembayaran;
karena penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyim-
panan atau penitipan;
karena pembaharuan hutangj
karena perjumpaan hutang atau kompensasi;
karena pencampuran hutang;
karena pembebasan hutangnya;
karena musnahnya barang yang terhutang;
karena kebatalan atau pembatalan;
karena berlakunya suatu syarat batal, yang diatur dalam 
bab kesatu buku inij
karena liwatnya waktu, hal mana akan diatur dalam suatu 
bab tersendiri.

Dalam hubungan ini perlu dilihat lebih dahulu 
tentang cara berlakunya perjudian itu, yaitu perjudian 
yang syah atau legal dan perjudian yang tidak syah atau 
liar.
Terhadap perjudian yang legal atau syah atau yang telah 
mendapat izin,maka berakhirnya seperti yang dialami deh 
perikatan-perikatan yang lainnya. Jadi berakhirnya pea>- 
judian dapat karena adanya pembayaran, karena penawaran
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pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau peni- 
tipan, karena daluwarsa dan sebagainya.
Dalam hal ini apakah pasal 1790 Kitab Undang-Undang Hu
kum Perdata dapat merupakan suatu cara pula dalam hubu
ngannya dengan hapusnya suatu perjudian yang syah? Atau 
dengan perkataan lain, apakah perjumpaan hutang atau 
pembaharuan hutang merupakan suatu cara berakhirnya su
atu perjudian yang syah?

Menurut hemat penulis,oleh karena perjudian yang 
syah itu merupakan suatu perikatan juga, dimana pelaksa- 
naannya tidak bertentangan dengan hukum,sebab sudah men
dapat izin,maka perjudian yang sah itu berakhirnya dapat 
disebabkan oleh salah satunya karena perjumpaan hutang 
atau pembaharuan hutang, Dengan demikian pasal 1790 Ki
tab Undang -Undang Hukum Perdata disimpangi oleh adanya 
perjudian yang syah atau legal*

Sedangkan terhadap perjudian yang tidak syah a- 
tau liar, oleh karena kausanya bertentangan dengan hu
kum, maka dengan sendirinya perjudian yang tidak syah 
tadi batal demi hukum. Jadi perjudian yang tidak syah 
bukan merupakan suatu perikatan yang syah. Sebab sebagai- 
mana diketahui, bahwa syarat-syarat syahnya suatu peijan- 
jian menurut pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perda
ta:
a. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
b. kecakapan untuk membuat sesuatu perikatan;
c. suatu hak yang tertentu;
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d. suatu sebab yang halal,
Padahal kalau kita melihat perjudian yang tidak syah i- 
tu jelas sudah bertentangan dengan hukum dan tidak ada
nya suatu sebab yang halal, jadi perjudian yang syah a- 
tau legal itu merupakan persetujuan yang syah sedangkan 
perjudian yang tidak syah merupakan suatu persetujuan 
yang dapat batal demi hukum.

Jadi hapusnya atau berakhirnya perjudian yang ti
dak syah tidak sama dengan cara-cara berakhirnya suatu 
persetujuan yang biasa. Sebab dianggap tidak ada suatu 
persetujuan. Hanya dalam praktek pihak -pihak sama-sama 
saling mempercayai, bahwa mereka tidak akan bermaxn cu- 
rang dan mereka akan mentaati akan hasil perjudian yang 
tidak syah tersebut. Dengan demikian kemungkinan memang 
dapat terjadi berakhirnya perjudian yat*g tidak syah itu 
seperti berakhirnya suatu persetujuan yang syah.
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B A B  VI 51
KESIMPULAN DA.N SARAH-SABAN

Kesimpulan-

Masalah perjudian merupakan masalah yang penting 
untuk dibahas, oleh karena menyangkut masalah pelaksa - 
naan dari tujuan negara. Perjudian adalah merupakan su
atu penyakit didalam masyarakat dan merupakan kejahatan 
yang seyogyanyalah harus ditanggulangi dan diberantas. 
Kalau dihubungkan dengan segi pembinaan bangsa, maka 
perjudian menimbulkan ekses yang negatif. Dimana dalam 
membina bangsa yang terutama adalah membina moral atau 
mentalnya* Sehingga kalau sampai moral atau mental bang 
sa Indonesia terkena demam berjudi, maka akan mempenga- 
ruhi jalannya pembangunan dan akan membentuk manusia 
yang malas bekerja, tidak mempunyai kepercayaan terha - 
dap diri sendiri dan mudah terpengaruh oleh pendirian 
orang lain.
Dalam pembahasan perjudian ditinjau dari sudut perdata,
hal ini merupakan bahan yang penting artinya, oleh ka - 
rena pertama selain belum adanya suatu pembahasan yang
secara menyeluruh tentang soal tersebut, juga ketentu -
an-ketentuan hukum perdata yang menyangkut perjudian su
dah tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam praktek.

Didalam praktek yang timbul sehari-hari, kita
jumpai dua macam perjudian, yaitu perjudian yang legal
atau yang syah dan perjudian yang liar atau tidak syah.
Padahal didalam ketentuafr-ketentuan yang terdapat di -

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PENJUDIAN DIBAHAS DARI SUDUT HUKUM PERDATA LADJURIS



Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perjudian amat 
sedikit sekali, hanya mengatur dalam 4(empat)pasal saja. 
Dan didalamnya tidak menentukan apakah ketentuanr-keten - 
tuan tersebut hanya mengatur terhadap perjudian yang ti
dak syah ataukah mengatur secara umumnya saja.
Maka sudah jelaslah, bahwa perjudian dipandang dari su- 
dut Hukum Perdata banyak mengalami problema-problema 
yang harus dipecahkan. Terutama dengan adanya bermacam - 
macam bentuk perjudian yang timbul, misalnya adanya un
dian nasional, adanya alat-alat judi yarg diimport dari 
luar negeri, juga adanya undian-undian berhadiah yang 
diwujudkan sebagai promosi suatu perusahaan tertentu dan 
sebagainya* Hal ini menimbulkan berbagai masalah yang 
mana masalahnya tentang pemberian izinnya* Akan tetapi a 
pabila dilihat dari isi ketentuan-ketentuan Undang - Un
dang No* 22 tahun 1954, maka didalamnya sudah diatur ten 
tang siapa-siapa yang berwenang memberi izin perjudian 
tersebut dan cara-cara tentang pemberian izin itu.
Soal yang timbul lagi dalam pembahasan perjudian ini,ada
lah tentang bagaimanakab berlakunya ketentuan - ketentuan 
pasal 1788, 1789, 1790 dan 1791 Kitab Undang - Undang Hu
kum Perdata terhadap perjudian legal atau syah maupun 
yang tidak syah*
Sebab kalau ditinjau secara juridisnya terhadap perjudian 
yang mendapat izin atau yang syah, hal tersebut sudah me
rupakan persetujuan yang syah. Padahal maksud pasal-pasal 
tersebut diciptakan adalah oleh karena perjudian itu
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bertentangan dengan kesusilaan dan Undang ~ Undang* Jadi 
jelaslah terhadap perjudian yang syah atau legal keten - 
tuan-ketentuan pasal 1788, 1789, 1790 dan 1791 Kitab Un?- 
dang-Undang Hukum Perdata tidak mempunyai arti yang pen
ting sekali* Hanya dalam soal kecurangan yang dilakukan 
oleh salah satu pihak saja, yaitu yang diatur dalam pa
sal 1791 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itulah yang 
mempunyai arti terhadap perjudian yang legal atau syah. 
Juga ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal - pasal 
tersebut diatas terhadap perjudian yang tidak syah atau 
liar tidak begitu mempunyai arti yang penting .Oleh kare
na sifat perjudian yang tidak syah itu sendiri sebenar - 
nya bukan merupakan suatu persetujuan, sehingga pasal - 
pasal tersebut diatas tidak berlaku terhadapnya* Hanya 
yang masih sesuai dengan sifat perjudian yang tidak syah 
adalah pasal 1788, 1790 Kitab Undang-Undarg Hukum Perda
ta.
Yaitu tentang tidak dapatnya dituntut hutang judi oleh 
pihak yang menang dan tentang tidak dapatnya diperjumpa- 
kan dengan pembaharuan hutang atau perjumpaan hutang.

Akhirnya didalam pelaksanaan perjudian itu dapat 
berbentuk secara lisan atau secara tertulis didalam pe - 
ngikatan perjanjian, hal ini tergantung dari macam ata 
u bentuk daii perjudian itu sendiri, apakah perjudian i 
tu berupa permainan ataukah berupa pertaruhan.
Tentang berakhirnya perjudian, hal ini ditinjau lebih da 
hulu apakah perjudian itu syah ataukah tidak. Kalau per-
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judian itu syah, maka berakhirnya sama dengan berakhir
nya persetujuan pada umumnya* Akan tetapi apabila per
judian itu tidak syah, maka berakhirnya perjudian itu 
tidak sama dengan berakhirnya persetujuan biasa*3ebab 
perjudian yang tidak syah itu bukanlah merupakan perse
tujuan oleh karena bertentangan dengan kesusilaan mau - 
pun hukum*
Jadi perjudian yang tidak syah itu berakhirnya adalah 
batal menurut hukum* Hanya apabila para pihak sama-sama 
saling mempercayai, maka perjudian itu berakhirnya teiv 
serah kepada pihak-pihak*

Saran-Saran»
Setelah melihat beberapa kesimpulan tersebut diatas, 

maka dapat ditarik saran-saran dari penulis yang mung - 
kin dapat dipakai bahan pembahasan bagi perkembangan il 
mu pengetahuan hukum.
Sarai>~saran penulis hanya berkisar kepada dua hal,yaitu 
tentang perjudian eksesnya bagi masyarakat dan perjudi
an ditinjau dari sudut hukum perdata*
Perjudian yang berekses negatif terhadap masyarakat*ma- 
ka penulis ingin mengemukakan saran-saran sebagai beri
kut i
1 * Bahwa walaupun bagaimana perjudian adalah merupakan 

suatu penyakit dalam masyarakat, yang perlu diberan- 
tas dan dicarikan pemecahannya, maka saran penulis 
adalah agar Undang-Undang Penertiban perjudian yang
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telah diakui tersebut, secepat muj^kin dituangkan da 
lam Berita Negara dan diumumkan sebagai Undang - Un
dang agar dapat segera dilaksanakan demi ketertiban 
dan keamanan.

2* Bahwa agar supaya perjudian tersebut tidak menyebar 
luas terutama dikalangan masyarakat daerah - daerah 
kecil, maka perlu pemerintah, terutama pemerintah da 
erah setempat mempersempit bidang perizinan penye - 
lenggaraan perjudian*

3* Bahwa perlu sekali diadakan penerangan ~ penerar^an 
pembinaan mental, baik melalui persurat-kabaran mau- 
pun melalui ceramah-ceramah agama, pendidikan dan se 
bagainya, sehingga didapat suatu per^ertian,bahwa a*- 
kibat dari adanya perjudian itu benai>-benar buruk 
dan dapat merupakan suatu penyakit didalam masyaia - 
kat*

Terhadap perjudian dipandacg dari sudut Hukum Perdata, 
penulis iogin mecgemukakan saran-saran :
1# Bahwa oleh karena adanya perjudian yang legal, maka 

perlulah diatur suatu ketentuan-ketentuan Hukum 
yang mengatur lebih jelas status dari perjanjian 
perjudian yang syah tersebut*

2* Bahwa oleh karena ketentuan-ketentuan yang tersebut 
didalam Kitab Undang-Undai^ Hukum Perdata, khusus 
yarg mengatur tentar^ perjudian itu sudah banyak 
yang tidak sesuai dengan perkembai^an masyarakat ,ma 
ka perlulah diadakan perubahan atau perbaikan ter-
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hadap pasal-pasal dari ketentuan-ketentuan tersebut 
diatas, atau dengan menambah peraturan-peraturan la 
in yang sifatnya ialah mengatur lebih lergkap ten - 
tang perjudian tersebut*

3. Bahwa disamping itu terhadap izin penyelecggaraan 
suatu perjudian hendaknya terdapat adanya kesatuan 
didalam pemberian izinnya, jadi siapakah yang ber - 
wenang memberi izin perjudian tersebut, hal ini ha- 
ruslah jelas prosesnya, sehingga jangan sampai ada
nya dualisme didalam pemberian izin tersebut*

Jadi kesimpulan dari saran-saran penulis adalah, 
bahwa hendaknya dibidang perjudian ini diberikan suatu 
ketentuan yang jelas dan tegas, terutama didalam perju 
dian yang berlakunya syah, misalnya tentang Undian ber 
hadiah, Undian Nasional, Undian Dana Bantuan dan seba
gainya* Sehingga didapatkan adanya kepastian hukum ten 
tang ketentuan dibidang perjudian ini*-
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