
BAB I 

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 

Fenomena pejudian bukanlah hal yang baru dalam kehidupan 

masyarakat, sejak dulu sampai sekarang praktik perjudian sudah ada. 

Kejahatan ini banyak hal yang mempengaruhi diantaranya unsur-unsur 

ekonomi dan sosial memiliki peranan atas perkembangan perjudian. 

 Pada kahekatnya perjudian bertentangan dengan agama, kesusilaan 

dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan 

masyarakat, bangsa dan negara.1 Namun pada kenyataannya, justru perjudian 

berkembang pesat dan semakin marak dilakukan, baik secara sembunyi-

sembunyi ataupun secara transparan dengan cara sederhana ataupun secara 

modern.

Secara kriminologi, tindak pidana perjudian dapat dikatakan sebagai 

kejahatan tanpa adanya korban (crime without victem), karena yang menderita 

dari tindak pidana perjudian tersebut adalah pelaku itu sendiri. Apabila 

dicermati lebih dalam, tindak pidana perjudian tidak hanya mengakibatkan 

pelaku perjudian yang menjadi korban, tetapi orang lain juga akan menjadi 

korban. Perjudian akan mempengaruhi keadaan sosial ekonomi, sehingga 

dapat menjadi pemicu bentuk kejahatan yang lain.  

1 Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Yogyakarta: Bumi Aksara, 2001,  
hal 214    
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Tindak pidana perjudian merupakan kejahatan yang terorganisasi 

dengan jaringan yang cukup kuat dari tingkat bandar hingga pengedar. 

Perjudian di dalam masyarakat sudah sedemikian mengakar kuat, bahkan 

disejumlah kelompok masyarakat tertentu, judi seakan menjadi budaya yang 

sulit ditinggalkan. Perjudian nyaris mudah ditemukan dalam setiap tingkatan 

struktur masyarakat.2 Hal tersebut dapat terlihat pada saat ini, dimana banyak 

keluarga berantakan dan anak menjadi kurang perhatian (broken home), 

masyarakat banyak yang menjadi miskin akibat perjudian, serta tingkat 

kejahatan menjadi meningkat. 

Perjudian di Indonesia merupakan suatu tindak pidana yang diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974. Undang-undang tersebut 

merupakan peraturan tentang penertiban perjudian yang menyangkut             

pula perubahan-perubahan mengenai ancaman pidana maupun denda.             

Undang-undang tersebut memuat perubahan tentang ketentuan dasar yang ada 

dalam Pasal 542 KUHP mengenai jenis delik (dari pelanggaran menjadi 

kejahatan) serta ancaman pidana dari 1 (satu) bulan menjadi 4 (empat) tahun 

(Pasal 542 ayat (1)) dan 3 (tiga) bulan menjadi 6 (enam) tahun (Pasal 542       

ayat (2)).3

Perjudian ditinjau dari kepentingan nasional mempunyai pengaruh 

yang negatif dan merugikan moral serta mental masyarakat. Pemerintah harus 

mengambil kebijakan dan tindakan untuk memberantas perjudian di 

Indonesia.

2Lihat Seriuskah Polri Memberantas Judi ? dalam Surat Kabar Harian SOLOPOS (edisi 
21 Juli 2005), hal. 4.  

3Topo Santoso, Judi dan Probem Hukum, www.Republika.com, 2005. hal 1.
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Mengacu pada Pasal 3 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974, maka 

jiwa dan maksud pemberantasan judi adalah penertiban, penghapusan sama 

sekali dari seluruh wilayah Indonesia.4

Meskipun ancaman hukuman diperberat dan jenis delik diubah, tetapi 

masalah pemberantasan perjudian masih sulit untuk dilaksanakan secara tegas 

dan konsisten. Terdapat beberapa wacana untuk mengatasi perjudian, 

diantaranya adalah melakukan lokalisasi perjudian atau membuat Peraturan 

Daerah Anti Judi pada masing-masing daerah, tetapi yang sebenarnya harus 

dilakukan adalah melaksanakan undang-undang secara konsisten dan 

melakukan langkah kongkrit untuk memberantas perjudian.  

Tindak pidana perjudian termasuk penyakit masyarakat dan 

pemberantasannya sudah menjadi tuntutan masyarakat Indonesia yang 

mayoritas religius. Pemberantasan judi tersebut tidak hanya diserahkan 

kepada pemerintah dan aparat hukum saja, tetapi harus ada dukungan 

sepenuhnya dari masyarakat. Dukungan tersebut sangat diperlukan karena 

tanpa dukungan dan kesadaran masyarakat untuk memberantas perjudian, 

maka tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan aparat hukum menjadi 

kurang maksimal. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai masalah perjudian. Dalam hal ini, penulis 

merumuskan judul penelitian sebagai berikut: “EFEKTIVITAS UNDANG-

UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1974 TENTANG PENERTIBAN 

4Ibid., hal. 2.  
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PERJUDIAN (STUDI KASUS DI DESA JLOPO, KALURAHAN 

GEDANGAN, KECAMATAN GROGOL, KABUPATEN 

SUKOHARJO)”.

B. Batasan Masalah 

Pembatasan masalah yang dibuat dimaksudkan agar penelitian yang 

dilakukan memperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian dan            

tidak melebar pada hal-hal di luar objek yang diteliti. Batasan masalah                 

dalam penelitian ini adalah untuk mencari bagaimana efektivitas Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Adapun batasan 

yang lain adalah mengenai lokasi penelitian, yaitu di Desa Jlopo, Kelurahan 

Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo.  

C. Rumusan Masalah 

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut:

1. Bagaimana efektivitas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang 

Penertiban Perjudian? 

2. Upaya yang dilakukan POLRI dalam memberantas  tindak pidana 

perjudian ?  

D. Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok 

pasti mempunyai suatu tujuan penelitian. Tujuan penelitian tersebut 
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diperlukan untuk memberikan arah penelitian agar sesuai dengan maksud 

penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan POLRI dalam memberantas 

tindak pidana perjudian. 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis 

 Diharapkan dari penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu hukum 

khususnya hukum pidana. 

2. Manfaat Praktis 

 diharapkan dari penelitian ini hasilnya bisa menambah wawasan bagi para 

pembaca tentang Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang 

Penertiban Perjudian. 

F. Metode Penelitian 

Suatu penelitian memerlukan metode, baik dalam pengumpulan  data, 

pengolahan data, maupun dalam pembahasan isinya, karena tanpa adanya                                    
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metode yang jelas maka penelitian tidak akan memperoleh hasil yang 

maksimal, sistematis dan terarah. Metode pendekatan yang dipakai dalam 

penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris.  

Dikatakan yuridis karena penelitian ini membahas suatu undang-undang 

sebagai kaidah hukum. Penelitian empiris adalah penelitian yang fokus 

kajiannya data primer.5

1.  Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Desa Jlopo, Kalurahan 

Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. 

Adapun alasan penulis mengambil lokasi tersebut adalah : 

a. Karena di desa tersebut terdapat lokalisasi perjudian

b. Karena di desa tersebut masih terdapat praktek perjudian. 

c.  Karena penulis tinggal di daerah tersebut sehingga mempermudah 

dalam pelaksanaan penelitian. 

2.  Identifikasi Variabel Penelitian 

a.  Variabel  : Efektivitas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 

tentang Penertiban Perjudian. 

5 Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, Metode Penelitian Hukum (Buku Pegangan
Kuliah), Fakultas Hukum UMS, Surakarta: 2004, Hal 47 
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3. Definisi Konsep 

a. Efektivitas 

Efektivitas adalah suatu keadaan yang dapat memperlihatkan sampai 

sejauh mana kaidah hukum tersebut akan dapat membatasi terjadinya 

kejahatan.

Efektivitas dapat diukur dari apakah pengaruhnya berhasil mengatur 

sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuan 

tertentu atau tidak. 

b. Efektivitas undang-undang 

Efektivitas undang-undang adalah suatu keadaan yang dapat 

memperlihatkan sampai sejauh mana undang-undang tersebut akan 

dapat membatasi terjadinya kejahatan. 

c. Perjudian 

Perjudian adalah suatu tindakan kejahatan dengan mempertaruhkan 

uang atau barang melalui suatu permainan yang bersifat 

keberuntungan.

4. Definisi Operasional Penelitian 

a. Efektif 

Perilaku masyarakat yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 

Tahun 1974. 
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b.  Indikator 

1. Pengetahuan masyarakat mengenai Undang–undang Nomor 7 

Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. 

a. Pengetahuan masyarakat tentang keberadaan Undang-

undang tersebut. 

b. Pengetahuan masyarakat bahwa perjudian itu sebagai 

tindak pidana. 

c. Pengetahuan masyarakat akan sanksi pidana terhadap 

tindak pidana perjudian. 

d. Pengetahuan masyarakat tentang upaya yang dilakukan 

oleh POLRI.

2. Pemahaman masyarakat tentang Undang–undang Nomor 7 

Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. 

a. Keberadaan perjudian. 

b. Bentuk-bentuk perjudian yang dilakukan. 

c. Alasan-alasan berjudi. 

3. Upaya yang dialakukan POLRI untuk memberantas perjudian. 

a. upaya yang dilakukan POLRI untuk memberantas 

perjudian.

b. Faktor yang menghambat upaya POLRI dalam 

memberantas perjudian. 

c. Jumlah pelaku perjudian yang terkena razia. 

d. Jumlah pelaku perjudian yang diproses verbal. 
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5.  Populasi dan Sampel 

Sebagai populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat desa 

Jlopo Kalurahan Gedangan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo. 

Karena tidak semua masyarakat Desa Jlopo dijadikan sampel, maka yang 

dijadikan sempel hanya 150 orang dari jumlah penduduk Desa Jlopo. 

Adapun cara pengambilan sampel dilakukan secara incidental sampling,

yaitu hanya individu-individu atau grup-grup yang kebetulan dijumpai 

atau dapat dijumpai saja yang diselidiki.6

6.  Sumber Data Penelitian

a. Sumber Data Primer 

Yaitu sumber data yang dapat memberi penjelasan tentang data 

mengenai gambaran secara jelas terkait dengan permasalahan yang 

diteliti, mengenai efektivitas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974. 

Sumber data ini adalah masyarakat Desa Jlopo Kalurahan Gedangan 

Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo. 

b. Sumber Data Sekunder 

Yaitu sumber data yang secara tidak langsung memberi keterangan 

yang mendukung sumber data primer yang diperoleh melalui 

penelitian kepustakaan yaitu dengan membaca dan mempelajari 

literatur, internet,   karya ilmiah, peratuan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. 

6 S. Hadi, Metodelogi Research Jilid II, Yogyakarta: Andi Offset, 1993, hal 65 
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7.  Teknik Pengumpulan Data  

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini penulis menggunakan 

beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut : 

a. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data 

primer dengan cara terjun langsung kelapangan. Teknik 

pengumpulan data yang dipakai dalam pengumpulan ini adalah :  

1. Observasi ( Pengamatan ) 

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan dengan 

sistematik fenomena-fenomena yang diselidiki baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini penulis 

mengadakan pengamatan terhadap efektivitas Undang – 

undang Nomor 7 Tahun 1974 di Desa Jlopo, Kalurahan 

Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. 

2. Kuesioner

Yaitu suatu teknik pengumpulan data dimana peneliti 

membuat serangkaian pertanyaan yang diisi oleh 

responden sendiri. Dalam hal ini terdiri dari sehimpunan 

pertanyaan yang sudah tersusun serta erat hubungannya 

dengan masalah yang sedang diteliti.7

7 Soerjono Sukanto, Pengantar penelitian Hukum,Jakarta: UI Prees, 1984, hal 10 
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3. Interview / wawancara 

Yaitu suatu teknik pengumpulan data dimana peneliti 

mengadakan komunikasi secara langsung dengan 

mengajukan secara pertanyaan yang sudah tersusun, dalam 

hal ini pertanyaan diajukan kepada POLSEK Grogol. 

b. Penelitian kepustakaan (Library Research) 

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai 

literatur baik diperpustakaan ataupun ditempat lain. Literatur 

dipergunakan tidak hanya terbatas pada buku-buku tetapi bahan-bahan 

dokumentasi, masalah yang terkait dengan permasalahan. 

8. Analisis Data 

Analisa data adalah langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian 

menjadi bentuk laporan.Data yang diperoleh selanjutnya dianalisa, pada 

tahap ini dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga dapat 

disimpulkan persoalan-persoalan yang diajukan dalam penulisan skripsi 

ini. Analisa data yang dipergunakan adalah analisa data kuantitatif yang 

menekankan analisisnya pada pada data-data angka yang diolah dengan 

metode statistika.8

G. Sistematika Skripsi 

Dalam penelitian ini akan diuraikan tentang sistematika penulisan 

sebagai gambaran tentang penulisan ilmiah ini secara keseluruhan. Pada sub 

8 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, Yogyakarta:  Pustaka pelajar, 1997, Hal 5 
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bab ini diuraikan secara sistematis keseluruhan isi yang terkandung dalam 

skripsi ini. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, 

pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, metode penelitian dan sistematika skripsi. 

BAB II   Tinjauan Pustaka terbagi menjadi 3 pokok permasalahan, 

yaitu; a) tinjauan tentang konsep efektivitas, b) tinjauan tentang 

tindak pidana, c) tinjauan tentang tindak pidana perjudian. 

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan yang membahas 

Pengetahuan masyarakat mengenai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1974 tentang Penertiban Perjudian, Pemahaman masyarakat 

terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban 

Perjudian, dan Upaya yang dilakukan POLRI dalam pemberantasan 

perjudian.

BAB IV Penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan 

yang kemudian dilanjutkan dengan pemberian saran sebagai upaya 

memberikan sumbangan pikiran. 


