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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan 

untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perjudian di wilayah hukum 
Polres Lombok Timur, serta bagaimana mengatasinya dan kendala yang di hadapi 
oleh pihak kepolisian Polres Lombok Timur dalam memberantas tindak pidana 
perjudian tersebut. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah metode 
penelitian hukum empiris. Beberapa upaya pencegahan dan penanggulangan yang 
dilakukan yaitu upaya pre-emtif berarti langkah awal untuk mencegah tindak pidana, 
preventif berarti masih dalam tataran pencegahan tindak pidana, dan represif berarti 
menjatuhkan hukuman kepada pelaku dengan tujuan memberikan efek jera kepada 
pelaku. Dan kendalanya adalah masih kurangnya partisipasi masyarakat dan 
rendahnya hukuman yang diberikan kepada pelaku tersebut. 

Kata kunci :perjudian, pencegahan, penanggulangan, kendala 

A POLICE EFFORT IN PREVENTING AND SOLVING GAMBLING CASE 
IN THE POLICE AREA OF EAST LOMBOK 

 
MUHAMMAD ROBUL GOFFARI 

DIA013280 
FACULTY OF LAW, MATARAM UNIVERSITY 

 
ABSTRACT 

 The purpose of this study is to find out how efforts were made to prevent 
and overcome gambling crime in East Lombok Police area, and how to overcome the 
obstacles faced by the police in combating the criminal act of gambling. The research 
was conducted using empirical law research method. Some prevention and mitigation 
efforts that had been made were Pre-emtive efforts are the initial efforts to prevent the 
occurrence of a crime, preventive efforts are efforts that are still in the level of 
prevention before the occurrence of a criminal act, repressive efforts are efforts to 
overcome the crime conceptually taken after the occurrence of a crime. And the 
problem are still lack of community participation and the low punishment given to 
the perpetrators. 
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I. PENDAHULUAN 

 
Perjudian pada dasarnya merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum, 

tidak hanya melanggar hukum pada umumnya tetapi juga dilihat dari segi norma 
agama, norma kesopanan, dan berbagai norma lainnya perjudian itu tidak lazim 
dilakukan. Perjudian itu sudah tidak lagi menjadi permainan yang sangat istimewa 
dikalangan masyarakat kita judi itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat banyak 
untuk mengisi waktu kosongnya dan dilakukan oleh semua kalangan baik orang 
dewasa bahkan sampai ke anak – anak melakukan hal tersebut dan bahkan judi itu 
sudah dijadikan hobi oleh masyarakat tertentu. Judi disini banyak jenisnya entah itu 
sabung ayam, permainan kartu ( domino ), togel, dan lainnya. Judi berkembang 
begitu cepat dikalangan masyarakat kita tidak memandang usia, tidak memandang 
derajat seseorang, tidak memandang dari segi agama dan yang lainnya. 

 
Indonesia merupakan negara hukum, hal ini telah dinyatakan dengan tegas 

dalam penjelasan Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
(UUD 1945) bahwa “Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum (rechstaat), 
tidak berdasar atas kekuasaan belaka (machstaat)”.Dalam negara hukum, hukum 
merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa dan bernegara.Oleh karena itu, salah satu ciri utama dari suatu negara 
hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang 
dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Artinya bahwa 
sebuah negara dengan konsep negara hukum selalu mengatur setiap tindakan dan 
tingkah laku masyarakatnya berdasarkan atas undang-undang yang berlaku untuk 
menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, agar 
sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945 yaitu setiap 
warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan.1 

 
Perjudian merupakan suatu tindak pidana yang hampir semua masyarakat 

dengan mudah melakukannya, kemudahan dalam perjudian membuat semua kalangan 
mulai dari orang tua, remaja, bahkan anak-anak, yang sekarang ini sangat marak 
terjadi. Tindak pidana perjudian yang biasa kita lihat di masyarakat itu bukan melalui 
Handphone atau media internet tetapi bertatap muka langsung, tetapi karena 
perkembangan teknologi, perjudian saat ini bisa di lakukan dimana saja, bisa saja 
melalui handphone atau saat terhubung dengan internet masyarakat dengan mudah 
melakukan perjudian, yang dimana tanpa bertatap langsung dan dapat dilakukan 
dimana saja, baik di rumah, dikantor, di kampus, sekolah dan ditempat lainnya.  

1 Wira Joko R, Tinjauan Kriminologi Kejahatan Perjudian Yang Dilakukan Pegawai Negeri 
Sipil, Makassar, Universitas Hasanuddin, 2012, hlm 14 
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Berbagai macam jenis permainan yang dapat di akses untuk melakukan tindak 
pidana perjudian, yang marak sekarang ini yaitu perjudian nomor togel yang 
dilakukan secara saling mengirim melalui pesan singkat atau saling bicara secara 
langsung melalui Handphone.Dengan modal yang minim dan menjanjikan 
keuntungan yang besar ketika menang, membuat banyak masyarakat melakukan 
perjudian nomor togel tersebut, bahkan menganggap perjudian nomor togel tersebut 
sebagai mata pencahariannya dan masih banyak pula jenis – jenis perjudian yang 
lainnya yang dilakukan atau dimainkan oleh masyarakat sekarang. 

Berbagai macam upaya telah dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah 
perjudian ini, namun pada kenyataannya sampai sekarang judi masih marak terjadi. 
Judi sangat meresahkan masyarakat karena judi termasuk mengganggu ketertiban 
umum, berbagai alasan yang tidak masuk akal menjadi alasan utama mereka 
melakukan judi padahal masih banyak hal positif yang dapat dilakukan untuk mengisi 
waktu kosong mereka yang lebih menguntungkan mereka daripada  mereka berbuat 
dosa dan melakukan hal – hal negative lainnya. Kebanyakan masyarakat muslim yang 
melakukan judi ini padahal didalam ajaran agama islam judi ini dilarang, akan tetapi 
judi tidak memandang apapun dan siapapun. Dalam hal ini mengapa penyusun 
mengangkat permasalahan ini karena bentuk rasa kepedulian penyusun terhadap 
sesama untuk menghindari hal negative ini dan ingin kita bebas dari penyakit – 
penyakit masyarakat yang tidak etis ini.Apabila lingkungan kita ingin terhindar dari 
penyakit ini maka kita harus ikut campur membantu pihak kepolisian untuk 
memberantas perjudian dimana saja, kita segera laporkan kepada polisi apabila ada 
yang mengganggu kenyamanan lingkungan kita agar polisi yang menyelesaikan 
kasus – kasus perjudian ini sehingga daerah kita bebas dari perbuatan haram ini. 
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II. HASIL PEMBAHASAN 
 

1. Pengertian Tindak Pidana 
 

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana 
(KUHP) dikenal dengan istilah stratbaar feit dan dalam kepustakaan tentang 
hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat 
undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah 
peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.Tindak pidana 
merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu 
hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan 
ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.Tindak pidana mempunyai 
pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam 
lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang 
bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan 
istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.2 

Perkataan “straftbaar feit” itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai 
suatu pelanggaran norma yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah 
dilakukan terhadap seorang pelaku, dimana penjatuhan hukum terhadap 
pelaku tersebut adalah terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya 
kepentingan umum. Seperti yang diungkapkan oleh seorang ahli hukum 
pidana yaitu Moeljatno, yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana 
yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah: ”Perbuatan yang 
dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) 
yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.” 

Jadi berdasarkan pendapat tersebut di atas pengertian dari tindak 
pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana 
senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu 
aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai 
dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan 
sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang 
melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Dalam hal ini 
maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang 
berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai 
pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah 
diingat bahwa aturan larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat, 

2 Kartenegoro, Diktat Kuliah Hukum Pidana, Jakarta, Balai Lektur Mahasiswa, hlm 
62 
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oleh karenanya antara kejadian dengan orang yang menimbulkan  kejadian 
juga mempunyai hubungan yang erat pula. 

Sehubungan dengan hal pengertian tindak pidana ini Bambang 
Poernomo, berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana akan 
lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut: 

“Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu 
aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa 
yang melanggar larangan tersebut’’. Adapun perumusan tersebut yang 
mengandung kalimat “Aturan hukum pidana” dimaksudkan  akan memenuhi 
keadaan hukum di Indonesia yang masih mengenal kehidupan hukum yang 
tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, Bambang Poernomo juga 
berpendapat mengenai kesimpulan dari perbuatan pidana yang dinyatakan 
hanya menunjukan sifat perbuatan terlarang dengan diancam pidana.Maksud 
dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan pidana, maupun 
peristiwa hukum dan sebagainya itu adalah untuk mengalihkan bahasa dari 
istilah asing stafbaar feit namun belum jelas apakah disamping mengalihkan 
bahasa dari istilah stratfbaar feit dimaksudkan untuk mengalihkan makna dan 
pengertiannya, juga oleh karena sebagian besar kalangan ahli hukum belum 
jelas dan terperinci menerangkan pengertian istilah, ataukah sekedar 
mengalihkan bahasanya, hal ini yang merupakan pokok perbedaan pandangan, 
selain itu juga ditengan-tengan masyarakat juga dikenal istilah kejahatan yang 
menunjukan pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi 
masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana.3 

Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam 
menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas 
dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, 
tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu 
mengenai perbuatan pidanya sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas 
(Principle of legality) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang 
dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu 
dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin 
sebagai Nullum delictum nulla poena sine praevia lege  (tidak ada delik, tidak 
ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), ucapan ini berasal dari von 
feurbach, sarjana hukum pidana Jerman.  

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang 
dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan.Jadi untuk 
adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang 
menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kelapaan. Dikatakan 
bahwa kesengajaan (dolus) dan kealpaan (culpa) adalah bentuk-bentuk 

3 Poernomo, Bambang, Aasas-asas Hukum Pidana, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1992, 
hlm 130 
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kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (schuld) yang dapat 
menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut 
telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas 
perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung jawabkan segala bentuk 
tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah 
terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah 
dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana 
sesuai dengan pasal yang mengaturnya.4 

 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 

 
Dalam kita menjabarkan sesuatu rumusan delik kedalam unsur-

unsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkan sesuatu 
tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu 
tindakan yang terlarang oleh undang-undang.Setiap tindak pidana yang 
terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada 
umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur 
subjektif dan unsur objektif.  

 
Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku 

atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu 
segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.Sedangkan unsur objektif 
adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di 
dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di 
lakukan.5 

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah: 

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau Culpa); 
2. Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti yang 

dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP; 
3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di 

dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan 
dan lain-lain; 

4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang 
terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP; 

5. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana  
menurut Pasal 308 KUHP. 

4 Kartenegoro, Op.Cit, hlm 156 
5 P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung, PT.Citra 

Aditya Bakti, 1997, hlm 193 
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Unsur-unsur objektif dari sutau tindak pidana itu adalah: 

1. Sifat melanggar hukum atau wederrechtelicjkheid; 
2. Kwalitas dari si pelaku, misalnya kedaan sebagai seorang pegawai negeri 

di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan 
sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam 
kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. 

3. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab 
dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.  

Seorang ahli hukum yaitu simons merumuskan unsur-unsur tindak pidana 
sebagai berikut : 

1. Diancam dengan pidana oleh hukum 
2. Bertentangan dengan hukum 
3. Dilakukan oleh orang yang bersalah  
4. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.6 

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana 

Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-
dasar tertentu, antara lain sebagai berikut: 
 
a. Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibedakan antara lain 
kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam 
Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” 
itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku 
ke II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem 
hukum pidana di dalam PerUndang-Undangan secara keseluruhan. 
 
b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (Formeel 
Delicten) dan tindak pidana materil (Materiil Delicten). Tindak pidana formil 
adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu 
adalah melakukan perbuatan tertentu.Misalnya Pasal 351 KUHP yaitu tentang 
penganiayaan.Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada 
menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat 
yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana. 

 
c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak 
pidana sengaja (dolus delicten) dan tindak pidana tidak sengaja (culpose 
delicten). Contoh tindak pidana kesengajaan (dolus) yang diatur di dalam 

6 Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2004, hlm 88 
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KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 310 KUHP (penghinaan) yaitu 
sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, Pasal 322 KUHP 
(membuka rahasia) yaitu dengan sengaja membuka rahasia yang wajib 
disimpannya karena jabatan atau pencariannya.Pada delik kelalaian (culpa) 
orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 360 Ayat 2 
KUHP yang menyebabkan orang lain luka-luka. 

 

d. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan 
aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya 
diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya 
Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP).7 

Tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu : 

1. Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil 
atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan 
pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP. 

 
2. Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa 
tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak 
pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak 
berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya 
sehingga bayi tersebut meninggal.  
 

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis 
tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana 
pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana 
sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan tindak 
pidana pasif.Klasifikasi tindak pidana menurut system KUHP dibagi menjadi 
dua bagian, kejahatan (minsdrijven) yang diatur Dalam Buku II KUHP dan 
pelanggaran overtredigen yang diatur dalam Buku III KUHP. Pembagian 
perbedaan kejahatan dan pelanggaran didasarkan atas perbedaan prinsipil, 
yaitu : 
 
a. kejahatan adalah rechtsdelict, artinya perbuatan-perbuatan yang 
bertentangan dengan keadilan. Pertentangan ini terlepas perbuatan itu diancam 
pidana dalam suatu Perundang-undangan atau tidak.Jadi, perbuatan itu benar-
benar dirasakan masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan. 

7 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 69 
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b. Pelanggaran adalah wetsdelict, artinya perbuatan-perbuatan yang didasari 
oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang 
menyebutkan sebagai delik.8 
 

4. Pengertian Perjudian 

Judi merupakan suatu kegiatan pertaruhan untuk memperoleh 
keuntungan dari hasil suatu pertandingan, permainan atau kejadian yang 
hasilnya tidak dapat diduga sebelumnya.Sementara di dalam Kamus Besar 
Bahasa Indonesia Poerwadarminta, perjudian adalah : Permainan dengan 
memakai uang sebagai taruhan, dan berjudi adalah mempertaruhkan sejumlah 
uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan 
tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada 
jumlah uang atau harta semula.9 

 
Sementara menurut Kartini Kartono bahwa :Pertaruhan dengan 

sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, 
dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-
peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang 
tidak/belum pasti hasilnya.10 

 
Selanjutnya, dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP mengartikan judi sebagai 

:Tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada 
umumnya bergantung kepada keuntungan-keuntungan saja dan juga kalau 
pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan 
permainan. Termasuk juga permainan judi adalah pertaruhan tentang 
keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka 
yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala permainan lain-
lainnya.Kata “dan lain-lainnya” dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP di atas, 
dijelaskan di dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 
9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 
tentang Penertiban (PP No. 9/ 1981), antara lain adalah rolet, poker, hwa-hwa, 
nalo, adu ayam, adu sapi, adu kerbau, adu kambing, pacuan kuda dan karapan 
sapi. 

Ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP tersebut 
sejalan dengan yang dikemukakan oleh R. Soesilo, yang menyatakan 
bahwa:Yang menjadi objek disini adalah “permainan judi” dalam bahasa 
asingnya Hazardspel.Bukan semua permainan masuk Hazardspel, yang 
diartikan Hazardspel yaitu (Pasal 303 ayat (3) (KUHP) tiap-tiap permainan 

8 Tri Andrisman, Hukum Pidana, Universitas Lampung, 2007, hlm 86 
9Poerwadarminta, KBBI, Jakarta, Balai Pustaka, 1995, hlm 419 
10 Kartini Kartono, Patologi Sosial, Jakarta, CV.Rajawali, 2005, hlm 56 
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yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung 
pada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah 
besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Selanjutnya dikemukakan 
bahwa yang juga masuk Hazardspel ialah pertaruhan tentang keputusan 
perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut 
berlomba atau bermain itu juga segala pertaruhan lainnya. Hazardspel ialah 
misalnya main dadu, main selikuran, main jemeh, kodok-ulo, roulette, 
bakarat, kemping keles, kocok, keplek, tambola dan lain-lain, juga masuk 
totalisator dalam perlombaan pacuan kuda, pertandingan sepak bola dan 
sebagainya. Tidak termasuk dalam Hazardspel misalnya, domino, bridge, 
ceki, koah, peidan sebagainya yang biasa dijadikan sebagai hiburan. 

Berbeda dengan R. Soesilo, Bonger mengemukakan bahwa “perjudian 
adalah perbuatan bermain dengan mempertaruhkan uang”.Dalam hal ini 
Bonger memberikan penafsiran terhadap judi lebih singkat dan pada intinya 
adalah permainan yang mempertaruhkan uang. 

 
Menurut Dali Mutiara bahwa:  

Permainan judi harus diartikan dengan artian yang seluas-luasnya, 
juga termasuk segala pertaruhan tentang kalah menangnya suatu pacuan kuda 
atau lain-lain pertandingan atau segala pertaruhan, dalam perlombaan-
perlombaan yang diadakan antara dua orang yang tidak ikut sendiri dalam 
perlombaan-perlombaan itu, misalnya totalisator dan lain-lain. 

 
Selanjutnya ahli hukum lainnya yang juga memberikan defenisi 

tentang perjudian adalah J. Simorangkir yang mengatakan bahwa “perjudian 
adalah suatu permainan yang hasil kemenangannya hanya tergantung pada 
untung-untungan saja”.11 

 
Dari pemaparan di atas mengenai perjudian, maka ada 3 unsur yang 

harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikatakan perjudian, ketiga unsur 
tersebut adalah : 

a. Permainan/perlombaan.  

 Perbuatan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau 
perlombaan.Jadi dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau 
kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati.Jadi pada 
dasarnya bersifat rekreatif, namun disini para pelaku tidak harus terlibat dalan 
permainan, karena boleh jadi mereka adalah penonton atau orang yang ikut 
bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan. 

11 Simorangkir, Kamus Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 1990, hlm 29 
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b. Untung-untungan.  
Untuk memenangkan perlombaan atau permainan, lebih banyak 

digantungkan pada unsur spekulatif/ kebetulan atau untung-untungan, atau 
faktor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran 
pemain yang sudah sangat terbiasa atau terlatih. 

c. Ada taruhan.  
Dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh 

para pihak pemain atau bandar.Baik dalam bentuk uang ataupun harta benda 
lainnya, bahkan kadang istri pun bisa dijadikan taruhan.Akibat adanya taruhan 
tersebut, maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang 
dirugikan.Unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan 
apakah sebuah perbuatan dapat disebut sebagai judi atau bukan. 

5. Jenis-jenis Perjudian 

Secara garis besar, perjudian dibagi ke dalam dua jenis, yaitu : 
a. Perjudian yang bukan merupakan tindak pidana kejahatan yang apabila 
pelaksanaannya telah mendapat ijin terlebih dahulu dari pejabat yang 
berwenang, seperti:  

1. Casino dan petak sembilan di Jakarta;  

2. Undian harapan yang sudah berubah menjadi undian sosial berhadiah.  
 

Dari jenis perjudian di atas, bukan merupakan kejahatan karena 
mendapat izin dari pemerintah dengan berlandaskan Undang-Undang Nomor 
22 Tahun 1954 (UU No.22/1954) tentang Undian. Pasal 1 dan 2 dalam 
undang-undang tersebut merumuskan sebagai berikut : 
Undian yang diadakan itu ialah oleh : 
a) Negara;  
b) Oleh suatu perkumpulan yang diakui sebagai badan hukum atau oleh suatu 
perkumpulan yang terbatas pada para anggota untuk keperluan sosial.  
 
b. Perjudian yang merupakan tindak pidana kejahatan, apabila pelaksanaannya tanpa 
mendapat ijin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang, seperti main dadu. 
Bentuk permainan ini sifatnya hanya untung-untungan saja, karena hanya bergantung 
pada nasib baik atau buruk dari pemain. 
 

6. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Yang Dilakukan Oleh Pihak 
Kepolisian 
a. Upaya Pre-emtif 

Yang dimaksud dengan upaya pre-emtif disini adalah upaya-upaya 
awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak 
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pidana. Usaha yang dilakukan dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan 
secara pre-emtif menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga 
norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. 

 
b. Upaya Preventif 

Upaya preventif adalah upaya yang masih dalam tataran pencegahan 
sebelum terjadinya perbuatan.Dalam upaya preventif adalah menghilangkan 
kesempatan untuk melakukan tindak pidana. 

 
c. Upaya Represif 

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadinya tindak pidana atau 
kejahatan yang tindakan berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan 
menjatuhkan hukuman. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan 
kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan, 
penanggulangan dengan upaya represif untuk menindak para pelaku sesuai 
dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar 
bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan 
merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulanginya dan orang lain juga 
tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang di tanggungnya sangat 
berat.12 
 

7. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Mencegah dan Menanggulangi Tindak 
Pidana Perjudian 
a. Kurannya partisipasi dari masyarakat untuk memberikan informasi 

tentang adanya perjudian dan sebagian masyarakat masih menutup-nutupi 
adanya tindak pidana perjudian tersebut. 

b. Adanya kebocoran operasi sebelum pihak dari kepolisian melakukan razia  
ataupun penggrebekan, kebocoran operasi ini disebabkan karena adanya 
mata-mata pelaku perjudian yang mengetahui kepolisian akan melakukan 
razia dan penggrebekan. 

c. Ringannya hukuman atau vonis yang diterima oleh para pelaku judi, 
sehingga mereka tidak mempunyai rasa jera atau takut untuk melakukan 
perbuatan judi lagi dan cenderung mengulangi perbuatan tersebut.13 

 
 
 
 
 

 

12Hasil Wawancara dengan AIPDA I NENGAH WARDIKA, KAUR MINTU POLRES 
LOTIM 

13Ibid, Wawancara AIPDA I NENGAH WARDIKA 

                                                             



xv 
 

III. PENUTUP 
 
 

A. KESIMPULAN 
 
Bahwa berdasarkan hasil pembahasan pada kenyataannya 

perjudian itu masih banyak dilakukan dikalangan masyarakat saat ini, 
bahwa perjudian merupakan suatu tindak pidana yang hampir semua 
masyarakat dengan mudah melakukannya, kemudahan dalam 
perjudian membuat semua kalangan mulai dari orang tua, dewasa, 
remaja bahkan anak-anak melakukannya. Berbagai macam cara atau 
solusi yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk memberantas 
perjudian tersebut akan tetapi masih banyak perjudian itu dilakukan, 
kurangnya kepedulian dan partisipasi masyarakat akan hal ini sehingga 
masyarakat tidak berani membantu pihak kepolisian untuk 
mengungkap dan melaporkan kepada pihak kepolisian. 

 
B. SARAN 

 
Untuk menanggulangi tindak pidana perjudian tidak hanya 

mengandalkan peran kepolisian, tetapi juga perlu adanya partisipasi 
dari masyarakat.Masyarakat hendaknya tidak tertutup dan harus lebuh 
terbuka dalam memberikan informasi serta laporan kepada kepolisian 
terkait tindak pidana perjudian yang terjadi di sekitar wilayah 
tinggalnya, sehingga kepolisian dapat segera bertindak guna 
meminimalisir terjadinya tindak pidana perjudian demi terciptanya 
lingkungan masyarakat yang aman, damai dan tentram. 
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