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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara hukum yang sangat menjunjung tinggi nilai 

moral dan etika dalam bermasyarakat. Selain menjunjung nilai hukum, Indonesia 

juga merupakan negara yang memiliki nilai keagamaan yang tinggi, sehingga hal-

hal yang melanggar nilai moral dan nilai kesusilaan sangat ditentang keras di 

Indonesia. Perjudian merupakan tindakan yang melanggar norma kesusilaan, 

norma keagamaan serta melanggar norma hukum yang berlaku. Perjudian 

merupakan tindakan yang mempertaruhkan keuntungan atau mengadu 

ketangkasan serta mengaduh keahlian untuk mendapatkan hadiah atau 

keuntungan. Berdasarkan penjelasan di pasal 303 ayat 3 KUHP dijelaskan bahwa 

permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan 

mendapatkan untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena 

pemainnya lebih terlatih atau mahir. 

Perjudian merupakan kegiatan yang sudah ada sejak lama sekali, bahkan 

pada zaman kerajaan-kerajaan dahulu, kegiatan perjudian sudah ada dan sangat 

populer. perjudian sudah ada sejak zaman prasejarah. Perjudian bahkan seringkali 

dianggap seusia dengan peradaban manusia. Dalam cerita Mahabarata dapat 

diketahui bahwa Pandawa menjadi kehilangan kerajaan dan dibuang ke hutan 

selama 13 tahun karena kalah dalam permainan judi melawan Kurawa. Zaman 
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Yunani kuno juga telah dikenal judi, dimana para penjudi primitif difahami 

sebagai para dukun yang membuat ramalan ke masa depan dengan menggunakan 

batu, tongkat atau tulang hewan yang dilempar ke udara dan jatuh ditanah.
1
 

Demikian juga bagi orang-orang Mesir kuno yang memiliki kebiasaan menebak 

jumlah jari-jari dua orang berdasarkan angka ganjil atau genap. Mereka melempar 

koin dan lotere, yang dipelajari dari Cina. Para Raja seperti Nero dan Claudine 

menganggap permainan dadu sebagai bagian penting dalam acara kerajaan. Pada 

abad ke 14, permainan kartu berisi 78 gambar hasil lukisan yang sangat indah. 

Pada abad 15, Perancis mengurangi jumlah kartu menjadi 56 gambar.
2
 

Kegiatan perjudian juga dipengaruhi dari kebudayaan masyarakatnya 

masing-masing, namun sistem dari perjudian tetap sama, yaitu ada benda atau 

barang yang dipertaruhkan dan ada objek serta subjek yang menjadi alat 

pertaruhannya. Namun pada zaman dahulu, kegiatan permainan judi tersebut 

dianggap seperti permainan yang mengandung unsur seni atau menunjukkan 

keahlian seseorang. Misal di China jenis permainan judi yang paling terkenal 

adalah mahjong atau mahyong permainan seperti menyusun simbol yang 

membutuhkan kecerdasan dan ketepatan dalam mengambil keputusan dalam 

menyusunnya agar menjadi rangkaian simbol yang dikehendaki sesuai 

peraturannya. Di bagian barat jenis permainan judi yang dikenal adalah 

                                                 
1
 Cohan, dalam Johanes Papu, “Sejarah dan jenis Perjudian” http://www.e-

psikologi.com/epsi/Sosial_detail.asp?id=279, diunduh 22 April 2013. 

 
2
 Ibid, dalam Alice Hewing, dalam Stanford & Susan, diunduh 22 April 2013. 
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permainan kartu yang memiliki beberapa simbol dan angka, permainan kartu juga 

menguji kecerdasan dan ketepatan keputusan yang diambil dari pemainnya. 

Selain itu masih banyak jenis permainan judi lainnya yang dipermainkan dan 

banyak muncul jenis permainan judi seiring perkembangan zaman. Bahkan 

dengan teknologi sekarang yang modern, bermain judi tidak perlu bertatap muka 

dengan pemain lainnya karena dengan sistem internet yang canggih dan cepat, 

para pemain judi tetap dapat saling berkomunikasi dengan pemain lainnya untuk 

melakukan kegiatan perjudian. Olahraga sekarang juga menjadi objek judi yang 

sangat besar, terlebih lagi olahraga sepak bola sudah menjadi objek judi yang 

terbesar sekarang ini, bahkan hewan peliharaanpun dijadikan sebagai objek 

perjudian, seperti sabung ayam hingga adu domba ternak. 

Sejarah Perjudian di Indonesia punya latar belakang yang panjang, 

setidak-tidaknya sudah ada sejak zaman penjajah Belanda. Pada umumnya, dulu 

perjudian selalu terkait dengan dunia malam dan hiburan. Di bawah kekuasaan 

Belanda di Indonesia, judi berlangsung dengan sebuah ordonansi yang 

dikeluarkan residen setempat. 

Judi dalam bentuk lotre sudah ada sejak tahun 1960-an yang zaman itu 

lebih dikenal dengan nama lotre buntut. Pada masa itu, di Bandung ada lotre yang 

disebut Toto Raga sebagai upaya pengumpulan dana mengikuti pacuan kuda. 

Sedangkan di Jakarta semasa Gubernur Ali Sadikin muncul undian lotre yang 

diberi nama Toto dan Nalo (Nasional Lotre). 
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Tahun 1965, Presiden Soekarno mengeluarkan Keppres No 113 Tahun 

1965 yang menyatakan lotre buntut merusak moral bangsa dan masuk dalam 

kategori subversi. Memasuki Orde Baru, lotre ini terus berkembang. Tahun 1968, 

Pemda Surabaya mengeluarkan Lotto (Lotre Totalisator) PON Surya yang tidak 

ada kaitannya dengan penyelenggaraan olahraga, hanya berdasarkan undian. 

Tujuannya menghimpun dana bagi PON VII yang akan diselenggarakan di 

Surabaya tahun 1969. 

Pada tahun 1974, Toto KONI dihapus. Pemerintah melalui Menteri Sosial 

Mintaredja (saat itu) mulai memikirkan sebuah gagasan untuk menyelenggarakan 

forecast sebagai bentuk undian tanpa menimbulkan ekses judi. Setelah studi 

banding selama dua tahun, Depsos berkesimpulan, penyelenggaraan forecast 

Inggris dilaksanakan dengan bentuk sederhana dan tidak menimbulkan ekses judi. 

Selain itu, perbandingan yang diperoleh penyelenggara tebakan, pemerintah, dan 

hadiah bagi si penebak 40-40-20. 

Tahun 1976, setelah meminta penilaian lagi dari Kejaksaan Agung, Badan 

Koordinasi Intelijen Negara (Bakin) dan Departemen Dalam Negeri, rencana 

Depsos untuk menyelenggarakan forecast tidak mendapat tantangan dan 

merencanakan pembagian hasil 50-30-20. Rencana itu belum dapat terlaksana, 

karena Presiden Soeharto bersikap hati-hati dan meminta untuk dipelajari lebih 

dalam lagi, Dibutuhkan waktu sekitar tujuh tahun untuk melaksanakan undian 

forecast ini. 
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Tanggal 28 Desember 1985, Kupon Berhadiah Porkas Sepak Bola 

diresmikan, diedarkan, dan dijual. Porkas dimaksudkan menghimpun dana 

masyarakat untuk menunjang pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga 

Indonesia. Porkas lahir berdasarkan UU No 22 Tahun 1954 tentang Undian, yang 

antara lain bertujuan agar undian yang menghasilkan hadiah tidak menimbulkan 

berbagai keburukan sosial. 

Berbeda dari Toto KONI, Porkas tidak ada tebakan angka, melainkan 

penebakan M-S-K atau menang, seri, dan kalah. Perbedaan lain, kalau Toto KONI 

beredar sampai ke pelosok daerah, maka Porkas beredar hanya sampai tingkat 

kabupaten dan anak-anak di bawah usia 17 tahun dilarang menjual, mengedarkan, 

serta membelinya. 

Kupon Porkas ini terdiri atas 14 kolom dan diundi seminggu sekali, 

setelah 14 grup sepak bola melakukan 14 kali pertandingan. Jadwal pertandingan 

ditentukan oleh PSSI dari jadwal di dalam dan luar negeri. Setiap pemegang 

kupon yang tahun 1985 senilai Rp 300 menebak mana yang menang (M), seri (S), 

dan kalah (K). Penebak jitu 14 kesebelasan mendapat hadiah Rp 100 juta. 

Pada tanggal 11 Januari 1986, penarikan pertama Porkas dilakukan. 

Sampai dengan akhir Februari tahun yang sama, dana bersih yang dikumpulkan 

dari penyelenggaraan Porkas ini mencapai Rp 1 miliar. Pertengahan tahun 1986, 

pengedaran Porkas dilakukan melalui sistem loket. Para distributor, agen, subagen 

yang terbukti melakukan penyimpangan dipecat oleh Yayasan Dana Bhakti 
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Kesejahteraan Sosial (YDBKS), sebuah yayasan yang juga mengelola Undian 

Tanda Sumbangan Berhadiah. 

Bulan Oktober 1986, dana Porkas yang terkumpul sudah mencapai Rp 11 

miliar, dari target Rp 13 miliar yang ditetapkan hingga akhir tahun. Dari jumlah 

ini, KONI Pusat mendapat Rp 1,5 miliar, KONI daerah Rp 4,5 miliar, PSSI Pusat 

Rp 1,4 miliar, Kantor Menpora Rp 250 juta, Asian Games X Seoul Rp 250 juta, 

administrasi antara Rp 8,5 miliar dan Rp 9 miliar, dan Rp 4 miliar didepositokan 

sebagai "dana abadi". 

Akhir tahun 1987, Porkas berubah nama menjadi Kupon Sumbangan 

Olahraga Berhadiah (KSOB) dan bersifat lebih realistis. Dalam SOB ada dua 

macam kupon, kupon berisi tebakan sepak bola. Kali ini yang ditebak pada kupon 

tidak lagi menang-seri-kalah seperti pada Porkas, tetapi juga skor pertandingan, 

bahkan skor babak pertama dan babak kedua. Kupon SOB kedua berisi tebakan 

sepak bola dan tebakan huruf. Dalam kurun waktu Januari-Desember 1987, SOB 

menyedot dana masyarakat Rp 221,2 miliar. 

Pertengahan tahun 1988, Fraksi Karya Pembangunan dan Fraksi Persatuan 

Pembangunan menyatakan, SOB dan TSSB (Tanda Sumbangan Sosial 

Berhadiah) menimbulkan akibat negatif. Yakni, tersedotnya dana masyarakat 

pedesaan dan akan memengaruhi kehidupan perekonomian daerah. 

Pertengahan bulan Juli 1988, Mensos Dr Haryati Soebadio dalam rapat 

kerja dengan Komisi VIII DPR menegaskan, kupon KSOB dan TSSB tahun 1988 
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diperkirakan menyedot Rp 962,4 miliar dana masyarakat. Artinya, meningkat 

empat kali dibandingkan dengan hasil penjualan tahun 1987. Tanggal 1 Januari 

1989, SOB dan TSSB dihentikan dan diganti permainan baru bernama 

Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah (SDSB). Tujuan SDSB, menyumbang 

dengan beriktikad baik dan terbagi atas dua macam kupon; Kupon A seharga Rp 

5.000 dengan hadiah Rp 1 miliar, dan Kupon B seharga Rp 1.000 dengan hadiah 

Rp 3,6 juta. Kedua kupon ini ditarik seminggu sekali dengan jumlah yang 

diedarkan 30 juta lembar (Kupon A sebanyak 1 juta lembar dan Kupon B 

sebanyak 29 juta lembar). 

Pajak penghasilan lotre-lotre tersebut yang harus dibayar berturut-turut 

tahun 1986 Rp 2 miliar, tahun 1987 Rp 3 miliar, tahun 1988 Rp 4 miliar, dan 

tahun-tahun berikutnya Rp 8 miliar. Pada tahun 1991, berdasarkan kesepakatan 

dengan Dirjen Pajak, pelaksana atau pengelola harus membayar pajak 

pertambahan nilai (PPN) Rp 13,4 miliar, pajak hadiah undian dan PPh Rp 12 

miliar, sehingga total pajak yang harus dibayarkan adalah Rp 25,4 miliar. 

Pada tanggal 25 November 1993, pemerintah mencabut dan membatalkan 

pemberian izin untuk pemberlakuan SDSB tahun 1994. Lotre SDSB di Indonesia 

berakhir setelah sebelumnya didahului berbagai demonstrasi mahasiswa anti-

SDSB. 

Setelah itu muncul kupon asuransi kematian. Menteri Sosial (Mensos) H 

Bachtiar Chamsyah menilai kupon asuransi kematian pada 1 Agustus 2003 yang 
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akan diterbitkan Departemen Sosial (Depsos). Namun bukan bentuk judi, seperti 

pada Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah (SDSB). 

Kupon asuransi kematian, yang akan dijual Rp 3.000 per lembar, berlaku 

seminggu, sehingga jika si pembeli selama seminggu berlakunya kupon itu 

meninggal, maka mendapat santuan Rp 7,5 juta. Namun juga gagal. 

Menteri mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 673/HUK-UND/2003. 

Izin yang diberikan Departemen Sosial adalah izin undian gratis bagi penonton 

pertandingan olahraga dan pelaksanaannya mulai 1 Februari 2004. 

Mantan Gubernur DKI Jakarta (1966-1977) Ali Sadikin termasuk orang 

yang realistis. Dalam "sejarah" perjudian Jakarta, dialah yang melegalkan judi 

dan mengambil keuntungan dari perjudian itu untuk membangun DKI Jakarta.
3
 

Tabel 1 

Sejarah Perjudian Indonesia 

 

Tahun  Keterangan 

1960  Lotre (gub Ali Sadikin)  

 1965 lotre dibubarkan  

1968  Undian PON (Surabaya) Toto Koni  

 1974 Toto Koni dibubarkan  

1974 Forecast (Mensos)  

1985 Kupon berhadiah Forecast sepakbola   

 1986 forecast 1 milyar  

1987 Forecast menjadi KSOB (Kupon Sumbangan Olahraga Berhadiah)  

1988 TSSB (Tanda Sumbangan Berhadiah) Golkar & PPP 

1989 TSSB diganti SDSB (Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah) 

1993 SDSB ditutup  

                                                 
3
 Raja Games, “Perjudian di Indonesia” http://forum4.aimoo.com/rajagames/m/Info/PERJUDIAN-DI-

INDONESIA-1-369186.html, diunduh 22 April 2013. 
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2003 Kupon Asuransi Berhadiah (Mensos) 

Sumber: Suara Merdeka, 19 Januari 2004 dengan modivikasi dari berbagai sumber 

 

Perjudian memiliki banyak unsur negatif dibandingkan dengan unsur 

positifnya. Seseorang dapat menjadi ketagihan atau kecanduan jika sudah terikat 

dengan perjudian, bahkan pekerjaan dan keluarga dapat ditinggalkan karena 

ketagihan bermain judi. Pada akhirnya harta menjadi terkuras dan habis, sehingga 

hidup menjadi serba kekurangan dan akan timbul niat jahat untuk mendapatkan 

harta untuk bermain judi lagi. Hal demikianlah yang membuat judi dilarang oleh 

agama. 

Hingga saat ini judi sangat merajalela didalam kehidupan bermasyarakat 

di Indonesia bahkan seluruh dunia. Semua orang mengenal judi, bahkan dari 

anak-anak hingga orang dewasa mengenal judi. Perjudian sering disebut sebagai 

penyakit masyarakat yang sangat sulit dihilangkan dan dibasmi. Terkadang tanpa 

kita sadari, kita sudah melakukan praktek perjudian, misalnya saat kita bertaruh 

dengan teman atau teman kerja mengenai siapa yang lebih dahulu dapat 

menyelesaikan tugasnya maka yang kalah wajib mentraktir. Pertaruhan tersebut 

mengandung unsur judi yaitu adanya objek dan imbalan taruhan bagi pemenang. 

Contoh lain anak-anak yang sedang bermain kelereng dan yang kalah dalam 

permainan kelereng tersebut harus menyerahkan sejumlah kelereng miliknya. 

Permainan anak-anak tersebut juga mengandung unsur judi, yaitu adanya objek 

pertaruhan dan adanya imbalan atas pihak yang menang. Tentu saja kita tidak 
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pernah berpikir seperti itu, tetapi judi sangat dekat dan melekat dalam diri 

manusia, tergantung bagaimana manusia menyikapinya. 

Dalam praktek perjudian yang dikelola khusus memang memiliki pajak 

yang tinggi, sehingga merupakan pemasukan yang cukup besar bagi negara, 

banyak turis domestik dan turis asing yang akan datang untuk bermain judi, 

sehingga perekonomian daerah tersebut akan lebih maju. Namun dengan adanya 

perjudian, akan menyebabkan masyarakat semakin malas bekerja dan akan 

kecanduan judi. Jika penyakit masyarakat tersebut sudah parah, akan 

menyebabkan banyak tindakan kejahatan, karena tingkat efektifitas kerja yang 

rendah dengan pemenuhan kebutuhan hidup yang tinggi. Hal tersebut jika terus 

terjadi, akan membuat kekacauan di masyarakat serta tidak akan terciptanya 

ketertiban dan keamanan didalam kehidupan masyarakat. 

Negara-negara maju banyak mengizinkan praktek perjudian, seperti 

perjudian di Las Vegas (Amerika Serikat), perjudian di Macau (Hongkong), 

perjudian di Sentosa (Singapura), perjudian di Genting (Malaysia), serta masih 

banyak tempat perjudian lainnya yang cukup terkenal di dunia. Jika dilihat dari 

beberapa Negara tersebut, perekonomian sangat maju sekali dan kehidupan 

masyarakat sangat sejahtera. Hal ini mengandung kontra yang sangat besar dari 

dampak negatif dari suatu perjudian. Contoh yang sangat dekat adalah Kota 

Batam, yang dahulu ketika masih dibuka rumah judi atau kasino, banyak turis 

asing yang datang ke Batam untuk bermain judi. Hal tersebut membuat Kota 
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Batam menjadi sangat ramai, perekonomian sangat maju, karena banyak turis 

asing yang datang bermalam di Batam hanya untuk berjudi. Hotel-hotel 

berkembang, rumah makan menjadi ramai serta transportasi umum sangat sibuk 

untuk mengantar para turis. Namun ketika izin perjudian tersebut dicabut, Kota 

Batam yang dulunya ramai menjadi Kota yang sepi seperti kota mati yang 

pertumbuhannya sangat kecil. Bahkan banyak investor yang pindah ke Singapura 

dan Malaysia untuk berinvestasi. Kesejahteraan masyarakat Kota Batam menjadi 

menurun sejak ditutupnya izin tempat judi tersebut. Hal ini mengandung 

pertanyaan yang sangat besar bagi kita semua. Apakah Perjudian Di Indonesia 

perlu dilegalkan? Disisi lainnya perjudian sangat dilarang karena dapat merusak 

kehidupan masyarakat, sedangkan diluar negeri perjudian justru mensejahterakan 

masyarakat. Apakah ada yang berbeda dari penerapan perjudiannya atau ada 

perbedaan penerapan hukum yang mengatur perjudiannya?  

Pada hukum di beberapa negara maju melegalkan kegiatan judi, bahkan 

perjudian dilokasikan disebuah tempat yang strategis agar dapat didatangi oleh 

banyak turis, bahkan perjudian dibuat dalam suatu peraturan hukum khusus yang 

mengatur praktek perjudian. Di Singapura dijelaskan bahwa setiap perjudian yang 

mendapat izin resmi dari Pemerintah, kegiatan perjudian tersebut dilegalkan dan 

tidak dilarang. Dalam hukum Indonesia sebenarnya juga disebutkan dalam pasal 

303 ayat 1 KUHP barangsiapa tanpa izin melakukan kegiatan perjudian atau 

menawarkan kesempatan untuk melakukan judi dilarang. Hal ini berarti kegiatan 
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perjudian yang ada di Indonesia dilarang, namun jika mendapatkan izin dari 

Pemerintah menjadi hal yang dilegalkan atau diperbolehkan. 

Singapura adalah salah satu negara dunia yang paling sukses dalam 

membuat kebijakan untuk kegiatan perjudian hingga menarik turis asing untuk 

datang ke Singapura untuk bermain judi. Sampai saat ini, Singapura memiliki 

undang-undang yang tegas dalam hal mengatur perjudian serta membatasi 

pengembangan kasino di negara kota kecil. Namun, dengan perubahan baru 

dalam hukum, kasino Singapura segera akan berada di antara perkembangan yang 

paling spektakuler di dunia rekreasi, dan rencana yang sedang terjadi untuk 

menciptakan apa yang diharapkan menjadi kasino yang paling mahal dan 

kompleks hiburan di dunia. Hal ini hanya dapat meningkatkan keinginan untuk 

Singapura sebagai tujuan bagi wisatawan yang berkunjung ke Asia Tenggara dan 

membawa lebih banyak pendapatan ke negara itu. Dimulai dari 1 maret 2004, 

Menteri perdagangan dan industri Singapura memberikan pengumuman bahwa 

ada kemungkinan besar Singapura akan memberikan izin untuk membangun dua 

kasino dimasa yang akan datang, pada tanggal 29 desember 2004 pemerintah 

Singapura mengusulkan perlindungan sosial dan melakukan Request for concepts 

(RFC) dimana pada tahap ini pemerintah Singapura memberikan kesempatan 

kepada publik untuk mengemukakan pendapat mereka terhadap kebijakan baru 

yang akan dibuat sebagai salah satu dasar dalam pembahasan yang akan datang, 

kemudian pada tanggal 28 februari 2005 pemerintah singapura mulai memasuki 
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tahap pembahasan mengenai proposal tersebut, barulah kemudian pada tanggal 18 

april 2005 pemerintah singapura mengumumkan bahwa akan diberikan dua izin 

untuk membangun tempat pariwisata terpadu termasuk kasino yaitu di Marina 

Bay dan Sentosa. 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2 

Sejarah Singapura dalam proses legalisasi Kasino 

1 Maret 2004 Then Minister (MTI) BG. George Yeo announces that the 

government may consider allowing casino gaming in Singapore 

29 Des 2004 Announcement of proposed social safeguards and launch of request 

for concepts (RFC) exercise 

18 Feb 2005 PM Lee Hsien Loong’s comments in Budget Speech 2005 

28 Feb 2005 Close of RFC exercise. Evaluation of RFC proposals commences. 

18 April 2005 Announcement of government’s decision to proceed with two IRs at 

Sentosa and Marina 

Sumber : Ministry of Trade and Industry, Singapore. http://app.mti.gov.sg/default.asp?id=585 

 

Dari proses tersebut dapat dilihat bahwa telah adanya kesadaran bahwa 

kasino adalah daya tarik wisata yang berharga mendatangkan pendapatan 
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diterima, serta menciptakan lapangan pekerjaan bagi perekonomian lokal, 

sehingga aturan telah berubah menjadi lebih fleksibel, membuka jalan untuk 

membangun kasino pertama negara itu. Proses penawaran yang melibatkan 

perusahaan judi dari seluruh dunia menghasilkan dua kasino sebagai pemenang 

tendernya dan Las Vegas Sands corporation dipilih sebagai yang pertama untuk 

membangun dan mengoperasikan kasino di Singapura sedangkan yang kedua 

adalah Genting international. konsep  utama dari pembangunan dua kasino besar 

Singapura adalah wisata terpadu, yang bukan hanya sebuah tempat untuk berjudi, 

tetapi sebuah distrik hiburan keseluruhan, terdiri dari fasilitas belanja dan 

rekreasi, fasilitas konvensi, taman hiburan, bioskop, dan bahkan museum, sebuah 

visi yang terintegrasi yang akan menggunakan biaya lebih dari $3 miliar dan 

diharapkan dapat menciptakan lebih dari 30.000 pekerjaan. Pembangunan akan 

berlokasi di lebih dari 50 hektar tanah reklamasi di tepi kota, dan diharapkan akan 

selesai pada 2009. Pemerintah Singapura ingin mempromosikan kedua kasino 

mereka kepada para turis asing supaya mengunjungi negara mereka setiap tahun, 

terutama karena beberapa negara Asia lainnya memperluas sektor kasino mereka 

sendiri untuk melayani pengunjung, serta permintaan dari masyarakat mereka 

sendiri.
4
 

Penduduk asli serta public residence (PR) Singapura dilarang bermain judi 

di Singapura, namun dengan banyaknya permintaan dari rakyatnya untuk bermain 

judi, maka Pemerintah membuat beberapa peraturan tambahan khusus bagi 

                                                 
4
Casino Singapore, “Singapore Gambling Casino” http://casinosingapore.net/, diunduh 22 April 2013. 
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rakyatnya. Beberapa peraturan tambahan tersebut adalah ketika warga negara 

Singapura ingin bermain judi, maka harus membayar uang masuk sebesar SGD$ 

100. Selain itu, batas usia minimum adalah 21 tahun keatas, kemudian apabila 

adanya pengaduan dari keluarga maka akan diblacklist dengan sendirinya untuk 

memasuki kasino dan hal tersebut hanya berlaku bagi penduduk asli dan PR saja, 

Peraturan tersebut sengaja dibuat untuk mengurangi minat dari warga negara 

Singapura dalam bermain judi. Sedangkan warga asing yang ingin bermain judi di 

Singapura lebih dibebaskan, tanpa harus ada izin dari siapapun serta tidak perlu 

membayar uang masuk ke kasino. 

Pengaturan hukum tentang perjudian antara Indonesia dan Singapura 

memiliki sesuatu hal yang mendasar, seperti di Indonesia hukum yang mengatur 

tentang perjudian sangat terbatas dan sedikit, sedangkan Singapura memiliki 

beberapa peraturan perundangan yang mengatur permasalahan praktek perjudian 

bahkan lebih detail diatur, sehingga seakan hukum Singapura dapat mengontrol 

kegiatan perjudian sedangkan hukum Indonesia tidak dapat mengontrol dengan 

baik tentang praktek perjudian. Hal mendasar lain yang membedakan Indonesia 

dan Singapura adalah Singapura memiliki lembaga khusus yang dibuat untuk 

menanggulangi atau merehabilitas masyarakatnya untuk tidak memiliki 

ketergantungan permainan judi serta rutin melakukan iklan untuk tidak berjudi 

bagi warganya, sehingga perjudian yang disediakan memang khusus bagi warga 

negara asing yang datang ke Singapura.  
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Perbedaan yang sangat besar ini membuat penulis sangat tertarik untuk 

meneliti lebih lanjut tentang perbandingan hukum Singapura dengan hukum 

Indonesia yang mengatur tentang perjudian ini, sehingga penulis mengambil 

sebuah judul tentang Efektifitas penerapan hukum terkait perjudian di Indonesia 

dan Singapura. Penulis ingin mengetahui lebih lanjut akan perbedaan tersebut dan 

melakukan beberapa penelitian. 

 

 

 

 

B. Rumusan Masalah 

Adapun permasalahan yang diambil dalam penulisan ini adalah: 

1) Bagaimana penerapan dari peraturan perundangan yang mengatur tentang 

masalah perjudian di Indonesia dan di Singapura? 

2) Faktor-faktor apa sajakah yang membuat perjudian di Indonesia  dilarang dan 

perjudian di Singapura di perbolehkan. 

3) Apakah kelebihan dan kelemahan dari peraturan perundangan yang mengatur 

tentang kegiatan perjudian di Indonesia dan di Singapura? 

 

C. Tujuan dan Manfaat 

1. Tujuan 
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Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis ada beberapa hal, yaitu: 

1) Untuk dapat mengetahui bagaimana penerapan dari hukum masing-

masing Negara serta untuk mengetahui seberapa besar peran dari 

peraturan perundangan yang mengatur masalah perjudian yang ada di 

Indonesia dengan Singapura. Selain hal tersebut juga bertujuan untuk 

menemukan hal dasar yang menyebabkan perbedaan dan persamaan 

hukum perjudian antara Indonesia dengan Singapura. 

2) Untuk menemukan faktor apa saja yang mempengaruhi terhadap 

pelarangan praktek-praktek perjudian yang ada di Indonesia dan legalnya 

perjudian di Singapura. 

3) Agar dapat mengetahui kelebihan dan kelemahan dari hukum perjudian 

antara Indonesia dengan Singapura, sehingga setiap kelemahan hukum 

yang ada di Indonesia dapat lebih diperbaiki untuk mendapatkan suatu 

pengaturan hukum perjudian yang lebih baik, khususnya bagi Indonesia. 

Dengan mengetahui kelebihan dan kelemahan hukum masing-masing 

negara, maka hukum yang lebih baik dapat disaring lebih lanjut, agar 

negara yang kurang baik penerapannya mendapatkan suatu perbaikan 

hukum kearah yang lebih baik untuk kebutuhan dan kesejahteraan 

masyarakat. 

2. Manfaat 

Manfaat yang diperoleh dari penulisan ini adalah: 
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1) Bagi Pemerintah 

Pemerintah dapat mengambil suatu kebijakan yang lebih baik untuk 

mengatur masalah perjudian yang ada di Indonesia agar permasalahan 

yang ada dapat terselesaikan dengan baik, serta penelitian ini dapat 

dijadikan suatu bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk membuat atau 

merevisi hukum perjudian untuk menjadi hukum yang lebih baik dengan 

mengambil kelebihan dari hukum Singapura yang disaring terlebih dahulu 

dengan Undang-Undang Dasar 1945 untuk ditambahkan ke hukum 

perjudian di Indonesia, agar dapat lebih bermanfaat dalam penerapannya 

untuk mengatasi masalah perjudian yang ada di Indonesia. 

 

2) Bagi Masyarakat 

Masyarakat dapat bertindak lebih menaati peraturan yang ada, sehingga 

praktek perjudian yang ada di Indonesia dapat ditertibkan agar terciptanya 

ketertiban umum dalam masyarakat. Selain itu masyarakat tidak 

melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum, khususnya hukum 

perjudian dengan adanya hukum yang mengaturnya di Indonesia. 

3) Bagi Mahasiswa 

Mahasiswa dapat menjadikan penulisan ini sebagai referensi dalam 

penulisan literatur hukum atau penelitian yang berhubungan dengan judul 

penulisan ini, serta mahasiswa dapat menjadikan penulisan ini sebagai ide 
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penulisan hukum lainnya yang berkaitan untuk membandingkan hukum 

Indonesia dengan hukum Negara lain, yang berguna bagi perkembangan 

hukum di Indonesia nantinya. 

4) Bagi Penulis 

Penulis dapat lebih mengetahui perbedaan hukum, khususnya hukum 

perjudian di Indonesia dengan hukum perjudian Singapura. Penulisan ini 

juga memberikan kepada penulis banyak pengetahuan tentang hukum 

perjudian di Indonesia dan Singapura, sehingga penulis dapat lebih 

memahami dan menaati pelaksanaan hukum perjudian yang berlaku. 

 

 

 

D. Sistematika Penulisan 

Dalam bagian sistematika penulisan yang digunakan oleh penulis dalam  

membuat laporan skripsi ini adalah:  

Bab kesatu merupakan pendahuluan dari penulisan ini yang menjelaskan 

tentang latar belakang terjadinya permasalahan, sehingga mendorong penulis 

untuk melakukan suatu penelitian untuk menemukan jawaban serta penyelesaian 

dari  masalah-masalah yang ingin dikaji, khususnya tentang hukum yang 

mengatur perjudian antara Negara Indonesia dengan Singapura. Tentunya dalam 

proses mendapatkan jawaban atau penyelesaian tersebut, penulis memiliki suatu 
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tujuan penulisan dan berharap mendapatkan manfaat yang baik pula bagi banyak 

pihak serta bagi penulis sendiri. 

Bab kedua merupakan kerangka teoritis yang memuat pendapat ahli 

tentang suatu objek kajian serta  pengertian dari   jurnal ataupun referensi 

terpercaya  dalam membantu menjelaskan ungkapan atau makna dalam laporan 

skripsi ini yang berkaitan dengan beberapa istilah atau ungkapan kata mengenai 

perjudian yang belum dipahami ataupun masih asing oleh pembaca agar lebih 

mudah dipahami dan dimengerti ketika pembaca membaca penulisan ini. 

Bab ketiga merupakan metode penelitian yang sudah dianjurkan untuk 

digunakan dalam melakukan penelitian atau kajian untuk mendapatkan jawaban 

serta beberapa penyelesaian dari permasalahan yang dikaji oleh penulis. Metode 

pengumpulan data tersebut terbagi menjadi dua, yaitu empiris dan  normatif. 

Metode empiris merupakan praktek nyata langsung dilapangan, sedangkan 

normatif merupakan kajian terhadap jurnal atau referensi yang sudah ada. Data 

yang digunakan dalam  laporan skripsi ini merupakan kajian data sekunder. Data 

sekunder merupakan data yang sudah diolah menjadi data jadi, seperti buku dan 

jurnal. 

Bab keempat ini menjelaskan tentang pembahasan serta hasil kajian atau 

analisa dari penulis dalam melakukan penelitian. Pada bagian bab ini juga 

membahas permasalahan yang timbul. Dalam bab ini biasanya dapat kita temukan 

jawaban serta penyelesaian terhadap permasalahan yang timbul. Bab ini dapat 
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dikatakan sebagai jawaban dari permasalahan yang dikaji dalam laporan 

penulisan ini. 

Bab kelima membahas tentang kesimpulan yang didapat atas 

permasalahan yang timbul serta kesimpulan penyelesaian permasalahan tersebut. 

Bab ini juga berisikan keterbatasan yang dimiliki penulis. Pada bagian ini juga 

penulis dapat meminta saran serta rekomendasi dari pembaca atas laporan skripsi 

ini. Bagian ini disebut juga penutup dalam sebuah laporan atau makalah. 


