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ABSTRAKSI 

UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA 
PERJUDIAN DI WILAYAH HUKUM POLRES BOYOLALI 

 
ANGGA ADI SAPUTRA 

NIM : C 1000 70097 
Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah Surakarta 

Tujuan penelitian ini adalah untuk : 1) Untuk mengetahui bentuk-bentuk 
perjudian yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah hukum Polres Boyolali. 2) 
Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian 
di wilayah hukum Polres Boyolali, 3) Untuk mengetahui kendala-kendala yang 
dihadapi oleh kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di wilayah 
hukum Polres Boyolali. 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini adalah bersifat 
deskriptif analitis. Jenis datanya berupa data primer dan sekunder, yang terdiri atas 
bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode analisis data yang dipergunakan 
adalah analisis data deduktif. Metode deduktif adalah suatu metode penarikan 
kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menuju penulisan yang bersifat khusus. 

Hasil penelitian: 1) Bentuk perjudian yang dilakukan oleh masyarakat di 
wilayah hukum Polres Boyolali yaitu ada 6 (enam) jenis, dengan berbagai modus 
operandi atau permainan perjudian yang berbeda-beda diantaranya dengan 
menggunakan kupon, dadu, kartu atau langsung dengan menyerahkan taruhannya. 
Adapun modus operandinya berupa berpura-Pura membuka warung makanan 
ataupun warung kopi, melakukan permainan judi di tempat terpencil serta 
melakukan permainan judi pada acara hajatan. 2) Upaya-upaya yang sering 
dilakukan oleh Polres Boyolali di dalam mengungkap modus operandi yang 
dijalankan oleh para pelaku tindak pidana perjudian diantaranya adalah melakukan 
upaya preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan dengan memberikan 
penyuluhan kepada masyarakat dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan 
kepada masyarakat yang kurang mengerti akan dampak negatif dari perjudian, 
sedangkan upaya represif dilakukan dengan penyelidikan dan mencari informasi 
dari masyarakat mengenai daerah-daerah yang disinyalir sebagai tempat yang 
rawan akan tindak pidana perjudian, melakukan operasi atau razia ditempat-tempat 
keramaian.   3) Kendala-kendala yang dialami oleh pihak Polres Boyolali didalam 
mengungkap modus operandi tindak pidana perjudian, antara lain : masih 
banyaknya masyarakat yang menyukai perjudian, kurangnya kepedulian dan 
partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi mengenai perjudian, semakin 
rapinya modus operandi yang dijalankan oleh para pelaku tindak pidana perjudian, 
terbatasnya atau kurangnya personil untuk melakukan operasi maupun razia dan 
ditambah pula dengan kurangnya dukungan sarana yang dimiliki oleh pihak 
kepolisian. 
 
Kata Kunci: Peran Kepolisian, Tindak Pidana Perjudian 
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ABSTRACT 
 

THE POLICE IN TACKLING CRIME IN THE GAMBLING  
JURISDICTION OF POLICE BOYOLALI 

 
ANGGA ADI SAPUTRA 

NIM : C 1000 70097 
Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah Surakarta 

 
The purpose of this study was to: 1 ) To determine the forms of gambling that 

is done by the people in the police jurisdiction Boyolali. 2 ) To know the police 
efforts in tackling crime in the gambling jurisdiction of Police Boyolali, 3 ) To know 
the constraints faced by the police in tackling crime in the gambling jurisdiction of 
Police Boyolali. 

Method of approach used in this study is the socio-juridical approach. 
Specification of research in writing this law is a descriptive analytical. Data types 
such as primary and secondary data, which consists of primary legal materials, 
secondary and tertiary. Method of data analysis used is deductive data analysis . 
Deductive method is a method of drawing conclusions from things that are common 
to the writing of a special nature. 

The results: 1 ) The form of gambling that is done by the people in the police 
jurisdiction Boyolali that there are 6 ( six ) types, with different modus operandi or 
play different gambling such as by using coupons, dice, cards or directly by 
submitting the stakes. The modus operandi in the form of make-Pura open food stalls 
or coffee shops, doing remote gambling in place and conduct gambling games on the 
celebration event. 2) The efforts are often conducted by police revealed Boyolali in 
the modus operandi which is run by the criminal conduct of gambling such as 
preventive and repressive. Preventive efforts made to provide information to the 
public by dissemination and outreach to the community who do not understand the 
negative effects of gambling, while the repressive efforts carried out by the 
investigation and search for information from the public regarding the areas pointed 
out as places prone to criminal gambling, operations or raids in places crowded. 3) 
The constraints faced by the police in uncovering Boyolali modus operandi gambling 
offenses, among others: there are many people who enjoy gambling, lack of 
awareness and community participation in providing information on gambling, the 
more neat modus operandi which is run by the perpetrators criminal gambling, the 
limited or lack of personnel to carry out operations and raids, and coupled with the 
lack of support facilities owned by the police. 

 
Keywords: Role of Police, Crime Gambling 
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PENDAHULUAN 

Perjudian di Indonesia merupakan suatu tindak pidana yang diatur dalam 

KUHP Pasal 303 serta 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)). 

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, maka fungsi Kepolisian di 

era reformasi sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban umum masih menjadi 

tumpuan harapan masyarakat, sehingga dalam kapasitasnya selaku alat negara, Polri 

diberikan tanggung jawab menyelenggarakan fungsi pemerintahan, untuk menjamin 

tegaknya hukum, terpeliharanya keamanan dan ketertiban umum, supaya terwujud 

keamanan dalam negeri yang stabil sehingga memungkinkan setiap individu dalam 

masyarakat dapat menjalankan seluruh dinamika kehidupan dengan baik, aman, serta 

tentram. 

Salah satu tantangan yang dihadapi polisi dalam pelaksanaan tugas  

kesehariannya adalah adanya kesenjangan masyarakat atas tugas-tugas polisi  

seharusnya dengan kenyataan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Untuk 

mencapai pelaksanaan tugas kepolisian tersebut, polisi melakukan sejumlah  

tindakan-tindakan sesuai tugas dan wewenang yang diberikan dalam pengertian 

bahwa kepolisian harus menjalankan tugas dan wewenangnya setiap waktu meliputi: 
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pelayanan masyarakat, menjaga ketertiban dan keamanan serta penegakan hukum, 

mengingat judi merupakan salah satu tindak pidana kejahatan. 

Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintah yang memiliki  

peranan penting dalam negara hukum. Di dalam negara hukum kehidupan hukum 

sangat ditentukan oleh faktor struktur atau lembaga hukum, di samping faktor-faktor 

lain, seperti faktor substansi hukum dan faktor kultur hukum. Dengan demikian, 

efektivitas operasional dari struktur atau lembaga hukum sangat ditentukan oleh 

kedudukannya dalam organisasi negara. 

Keberhasilan polisi dalam penanggulangan kejahatan harus disyaratkan pada 

integralitas berbagai pendekatan, yang secara garis besarnya dapat dibagi menjadi 

pendekatan  penal, melalui penerapan hukum pidana dan upaya  non-penal, yaitu 

kebijakan penanggulangan tanpa penerapan hukum pidana, melainkan dititikberatkan 

pada berbagai kebijakan sosial. Hal ini dilatarbelakangi bahwa kejahatan adalah 

masalah sosial dan masalah kemanusiaan.  

Oleh karena itu upaya penanggulangan kejahatan tidak hanya dapat 

mengandalkan penerapan hukum pidana semata, tetapi juga melihat akar lahirnya 

persoalan kejahatan ini dari persoalan sosial, sehingga kebijakan sosial juga sangat 

penting dilakukan. Dalam penanganan kasus perjudian, polisi dapat berperan dengan 

menangkap pelaku kasus perjudian, baik pemain maupun bandar judi, dan 

melimpahkan kasusnya ke pengadilan agar mendapat hukuman dengan dijerat Pasal-

Pasal dalam hukum pidana. 

Realita yang ada di wilayah Kabupaten Boyolali saat ini yaitu masih 

maraknya perjudian di lingkungan masyarakat, baik kalangan ekonomi lemah, 
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menengah, maupun atas. Adapun kasus perjudian yang terjadi di wilayah hukum 

Kabupaten Boyolali dan berhasil di tangani oleh unit I Polres Boyolali dari bulan 

Januari sampai bulan Mei 2013 sebanyak 92 kasus. 

Adapun jenis perjudian yang paling banyak terjadi di wilayah hukum Polres 

Boyolali khususnya di Kabupaten Boyolali antara bulan Januari sampai dengan bulan 

Mei tahun 2013 adalah jenis perjudian Togel Singapura dan judi Cap Jie Kie, karena 

pemain atau penombok judi togel Singapura dan judi Cap Jie Kie ini hanya 

memerlukan uang Rp. 1.000,- sampai dengan Rp. 10.000,- untuk menjadikannya 

taruhan mereka bisa memasang satu angka yang diinginkan. Selain itu judi togel 

Singapura dan judi Cap Jie Kie ini termasuk salah satu permainan perjudian yang 

bercirikan Semi Organized rapi, mempunyai semacam birokrasi sendiri, resisten 

terhadap reaksi sosial dan mampu menebar jaringan kegiatan sedemikian rupa 

sehingga berjangkauan luas ditambah dengan suatu kulitas tinggi untuk menghindari 

upaya-upaya penegakan hukum melalui berbagai cara, sehingga para pemain atau 

penombok dari judi togel ini merasa aman. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis menentukan 

perumusan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 1) Bentuk 

perjudian apa saja yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah hukum Polres 

Boyolali? 2) Bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana 

perjudian di wilayah hukum Polres Boyolali? 3) Kendala-kendala apa yang dihadapi 

oleh kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di wilayah hukum 

Polres Boyolali? 
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Berdasarkan permasalahan di atas maka dapat ditentukan tujuan penelitian 

ini, yaitu sebagai berikut: 1) Untuk mengetahui bentuk-bentuk perjudian yang 

dilakukan oleh masyarakat di wilayah hukum Polres Boyolali. 2) Untuk mengetahui 

upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di wilayah hukum 

Polres Boyolali, 3) Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh kepolisian 

dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polres Boyolali? 

 
Metode Penelitian 

Pendekatan penelitian ini adalah yuridis sosiologis, untuk mengkaji dan 

membahas permasalahan-permasalahan yang dikemukakan, yaitu mengkaitkan 

hukum kepada usaha untuk mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi kebutuhan-

kebutuhan konkret dalam masyarakat. Pendekatan ini dilakukan dengan cara mencari 

data kasus mengenai perjudian di Polwil Polres Boyolali, dan meneliti upaya yang 

dilakukan aparat kepolisian dalam menanggulangi perjudian. Berdasarkan data-data 

yang berhasil didapat tersebut akan dikaji pelaksanaanya dengan ketentuan hukum 

yang berlaku. 

Dalam penelitian tentang upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak 

pidana perjudian di wilayah hukum Polres Boyolali ini, penulis menggunakan jenis 

penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memperoleh gambaran 

yang jelas dan cermat tentang upaya kepolisian Polres Boyolali dalam 

menanggulangi tindak pidana perjudian. 

Setiap data yang bersifat teoritis baik berbentuk asas-asas, konsepsi, dan 

pendapat para pakar hukum, termasuk kaidah atau norma hukum, akan dianalisis 

secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif. Deskriptif Kualitatif 
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merupakan metode analisa data dengan cara memaparkan semua data, baik yang 

berupa data primer maupun data sekunder yang telah diperoleh, kemudian dianalisis 

berdasarkan teori dan peraturan yang berlaku dan akhirnya dibentuk suatu 

kesimpulan, tentang upaya Polri di dalam menanggulangi tindak pidana perjudian 

beserta kendala-kendala yang dihadapi Polri dalam menanggulangi tindak pidana 

perjudian. 

 
KERANGKA TEORI 

Untuk mewujudkan tercapainya tujuan negara yaitu negara yang makmur 

serta adil dan sejahtera maka diperlukan suasana yang kondusif dalam segala aspek 

termasuk aspek hukum. Untuk mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi 

masyarakatnya tersebut, negara Indonesia telah menentukan kebijakan sosial (social 

policy) yang berupa kebijakan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial (social 

welfare policy) dan kebijakan memberikan perlindungan sosial (social defence 

policy).1 

Kebijakan untuk memberikan perlindungan sosial (social defence policy) 

salah satunya dengan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana 

atau kejahatan yang aktual maupun potensial terjadi. Segala upaya untuk mencegah 

dan menanggulangi tindak pidana/kejahatan ini termasuk dalam wilayah kebijakan 

kriminal (criminal policy).2 

Masalah menentukan perbuatan apa  yang seharusnya dijadikan tindak pidana 

merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan 

tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat 

dipidana). Jadi, pada hakikatnya kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari 
                                                             

1 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan 
Kejahatan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001. hal. 73 

2 Ibid, hal. 73 
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kebijakan kriminal (criminal policy) dengan menggunakan sarana hukum pidana 

(penal) dan oleh karena itu termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (penal 

policy).3 

Oleh karena itu, masyarakat mengharapkan adanya Polisi yang cocok dengan 

masyarakatnya, dalam arti ada perubahan dari Polisi yang antagonis, yaitu Polisi 

yang tidak peka terhadap dinamika masyarakat dan menjalankan tugas dengan gaya 

kepolisian yang bertentangan dengan perubahan masyarakat, serta menjadi Polisi 

yang protagonis, yaitu Polisi yang terbuka terhadap dinamika perubahan masyarakat 

dan bersedia untuk mengakomodasikan peraturan perundang-undangan dalam 

tugasnya.4 

Berdasarkan kenyataan tersebut di atas maka dalam rangka penanggulangan 

masalah perjudian diperlukan adanya kebijakan hukum pidana (penal policy). 

Kebijakan tersebut harus dikonsentrasikan pada dua arah, yang pertama mengarah 

pada kebijakan aplikatif yaitu kebijakan untuk bagaimana mengoperasionalisasikan 

peraturan perundang-undangan hukum pidana yang berlaku pada saat ini dalam 

rangka  menangani masalah perjudian. Sedangkan yang kedua adalah kebijakan 

formulatif atau kebijakan yang mengarah pada pembaharuan hukum pidana (penal 

law reform) yaitu kebijakan untuk bagaimana merumuskan peraturan pada undang-

undang hukum pidana (berkaitan pula dengan konsep KUHP baru) yang tepatnya 

dalam rangka menanggulangi perjudian pada masa mendatang. 

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “non penal” lebih 

bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya 

                                                             
3 Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, Hal. 

240. 
4Ibid, Hal. 15. 



 
 

 7 

adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-

faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi 

sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau 

menumbuhsuburkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal 

secara makro dan global, maka upaya-upaya nonpenal menduduki posisi kunci dan 

strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Di berbagai Kongres PBB 

mengenai “The Prevention of Crime and Treatment of Offenders” ditegaskan upaya-

upaya strategis mengenai penanggulangan sebab-sebab timbulnya kejahatan.5 

Beberapa masalah dan kondisi sosial yang dapat merupakan faktor kondusif 

penyebab timbulnya kejahatan, jelas merupakan masalah yang tidak dapat diatasi 

semata – mata dengan “penal”. Di sinilah keterbatasan jalur “penal” dan oleh karena 

itu, harus ditunjang oleh jalur “nonpenal”. Salah satu jalur “nonpenal” untuk 

mengatasi masalah-masalah sosial seperti dikemukakan diatas adalah lewat jalur 

“kebijakan sosial” (social policy). Kebijakan sosial pada dasarnya adalah kebijakan 

atau upaya-upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Jadi identik 

dengan kebijakan atau perencanaan pembangunan nasional yang meliputi berbagai 

aspek yang cukup luas dari pembangunan. 

Salah satu aspek kebijakan sosial yang kiranya patut mendapat perhatian 

ialah penggarapan masalah kesehatan jiwa masyarakat (social hygiene), baik secara 

individual sebagai anggota masyarakat maupun kesehatan/ kesejahteraan keluarga 

(termasuk masalah kesejahteraan anak dan remaja), serta masyarakat luas pada 

umumnya. Penggarapan masalah “mental health”, “national mental health” dan 

“child welfare” ini pun dikemukakan dalam skema Hoefnagels di atas sebagai salah 

satu jalur “prevention (of crime) without punishment” (jalur “nonpenal”). Prof. 

                                                             
5 M. Hamdan, 1997, Politik Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 20. 
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Sudarto pernah juga mengemukakan, bahwa “kegiatan karang taruna, kegiatan 

Pramuka dan penggarapan kesehatan jiwa masyarakat dengan pendidikan agama” 

merupakan upaya-upaya nonpenal dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan. 

Pembinaan dan penggarapan kesehatan jiwa masyarakat memang tidak 

berarti semata-mata kesehatan rohani/mental, tetapi juga kesehatan budaya dan nilai-

nilai pandangan hidup masyarakat. Ini berarti penggarapan kesehatan masyarakat 

atau lingkungan sosial yang sehat (sebagai salah satu upaya nonpenal dalam strategi 

politik kriminal), tidak hanya harus berorientasi pada pendekatan religius tetapi juga 

berorientasi pada pendekatan identitas budaya nasional. Dilihat dari sisi upaya 

nonpenal ini berarti, perlu digali, dikembangkan dan dimanfaatkan seluruh potensi 

dukungan dan dan partisipasi masyarakat dalam upaya untuk mengektifkan dan 

mengembangkan “extra legal system” atau “informal and traditional system” yang 

ada di masyarakat. 

Upaya nonpenal yang paling strategis adalah segala upaya untuk menjadikan 

masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat  (secara 

materiil dan immateriil) dari factor-faktor kriminogen. Ini berarti, masyarakat dengan 

seluruh potensinya harus dijadikan sebagai faktor penangkal kejahatan atau faktor 

“antikriminogen” yang merupakan bagian integral dari keseluruhan politik kriminal. 

Disamping upaya-upaya nonpenal dapat ditempuh dengan menyehatkan masyarakat 

lewat kebijakan sosial dan dengan mengali berbagai potensi yang ada di dalam 

masyarakat itu sendiri, dapat pula upaya nonpenal itu digali dari berbagai sumber 

lainnya yang juga mempunyai potensi efek-preventif. Sumber lain itu misalnya, 

media pers/media massa, pemanfaatan kemajuan teknologi (dikenal dengan istilah 
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“techno-prevention”) dan pemanfaatan potensi efek-preventif dari aparat penegak 

hukum. Mengenai yang terakhir ini, Prof. Sudarto pernah mengemukakan, bahwa 

kegiatan patroli dari polisi yang dilakukan secara kontinu termasuk upaya nonpenal 

yang mempunyai pengaruh preventif bagi penjahat (pelanggar hukum) potensial. 

Sehubungan dengan hal ini, kegiatan razia/operasi yang dilakukan kepolisian di 

beberapa tempat tertentu dan kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat 

atau kegiatan komunikatif edukatif dengan masyarakat, dapat pula dilihat sebagai 

upaya nonpenal yang perlu diefektifkan.6 

Menurut M. Hamdan, upaya penaggulangan yang merupakan bagian dari 

kebijakan sosial pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari upaya 

perlindungan masyarakat (social defence) yang dapat ditempuh dengan 2 jalur, 

yaitu:7 

1. Jalur penal, yaitu dengan menerapkan hukum pidana (criminal law application) 

2.   Jalur nonpenal, yaitu dengan cara : 

a. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punisment), termasuk di 

dalamnya penerapan sanksi administrative dan sanksi perdata. 

b. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembinaan 

lewat media massa (influencing views of society on crime and punishment). 

 

 

 

 
                                                             

6 Barda Nawawi, 2010, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan 
Konsep KUHP Baru), Cet.Ke-2, Kencana, Jakarta, Hal. 16. 

7 M. Hamdan, 1997, Politik Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 22. 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Bentuk Perjudian yang Dilakukan Oleh Masyarakat Di Wilayah Hukum 

Polres Boyolali 

Dalam rangka mengkaji kebijakan formulasi sebagai upaya 

penanggulangan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur pada Undang- 

Undang Nomor 7 Tahun 1974 Penertiban Perjudian sebagai peraturan atau 

ketentuan yang menyempurnakan KUHP. Maka terlebih dahulu akan dibahas 

tentang beberapa jenis perjudian yang sering terjadi di wilayah hukum Polres 

Boyolali khususnya di wilayah Kabupaten Boyolali dan yang berhasil ditangani 

oleh unit I Polres Boyolali adalah sebagai berikut : 1) Judi Togel Singapura. 

Biasanya para penombok/pemasang membeli nomor dari para pengecer, alat yang 

digunakan oleh pengecer adalah kupon togel, bolpoint, Handphone dan karbon, 

dimana nomor yang dipesan oleh penombok ditulis di kertas oleh pengecer 

dengan rangkap dua atau ditulis melalui sms (Short Service Message) atau 

layanan pesan singkat yang ada di Handphone, yang kertas aslinya disimpan oleh 

penombok dan arsipnya diserahkan atau dikirim lewat sms antar Handphone 

kepada pengepul/agen untuk direkap nomor-nomornya. Nomor yang dipasang 

oleh penombok bisa dua angka, tiga angka ataupun empat angka. Pada sore 

harinya sekitar pukul 17.00 sore aka keluar nomor yang berpatokan dari nomor 

yang keluar dari negara Singapura, apabila nomor tombokan cocok dengan 

nomor dari Singapura tersebut maka untuk dua angka akan mendapat kelipatan 

65 kali, cocok tiga angka dikalikan 350 kali dan empat angka 2500 kali dari besar 

tombokan dan apabila tidak cocok maka uang tombokan tersebut akan hangus 
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atau hilang dan menjadi milik Bandar (orang yang mendirikan perjudian). Para 

agen/pengepul akan mendapat komisi 20-25% dan pengecer rata-rata mendapat 

komisi 20% dari omzet yang disetorkan. Kasus judi togel Singapura ini paling 

banyak ditemukan di Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali. Modus operandi 

judi togel Singapura ini dengan cara berpura-pura membuka warung makanan 

ataupun warung kopi agar tidak diketahui oleh pihak Kepolisian. Adapun cara 

yang lain yaitu dengan cara si pengecer langsung turun dari rumah ke rumah si 

penombok yang merupakan langganan dalam bermain judi togel tersebut, cara 

yang paling canggih lagi yang biasanya digunakan para pelaku yaitu dengan 

hanya sekedar sms atau telepon antara si penombok dengan pengecer kemudian 

pengecer memberikan setoran uang melalui transfer melalui bank dan 

menyerahkan rekapan nomor yang sudah di pesan si penombok kepada pengepul 

melalui email. 2) Judi Sabung Ayam. Perjudian sabung ayam biasanya dilakukan 

oleh banyak orang dengan alat permainannya berupa jenis binatang ayam aduan 

yang dikelilingi oleh penghalang ring atau ring yang dapat berupa kain goni, 

triplek, anyaman bambu atau penghalang lainnya, kemudian ditempat tersebut 

ayam diadu. Sebagai alat taruhannya berupa uang yang mana taruhan tersebut 

dikumpulkan pada salah seorang dari dua kelompok pengadu ayam, kemudian 

uang dari kelompok tersebut dipegang oleh seseorang yang dipercaya oleh dua 

kelompok tersebut. Setelah salah satu ayam ada yang kalah, permainan judi 

tersebut berakhir kemudian orang yang membawa uang taruhan tersebut 

menyerahkan seluruh uang taruhan kepada kelompok yang menang dan biasanya 

si pembawa uang taruhan tersebut mendapat komisi 5-10% dari uang taruhan 
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tersebut. Alat bantu lain dalam permainan judi sabung ayam adalah jam dinding 

yang digunakan untuk menghitung lamamnya waktuaya diadu, ember dengan air 

yang digunakan untuk memendikan ayam aduan, kiso yaitu wadah yang 

digunakan untuk membawa ayam ke arena yang terbuat dari anyaman bambu dan 

yang terakhir adalah alat timbangan yang digunakan untuk menimbang berat dari 

ayam-ayam yang akan diadu. Kasus judi sabung ayam ini banyak ditemukan di 

Pasar Ayam Polisen/Ngebong Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali. 

Modus operandi judi Sabung Ayam yang pernah diungkap oleh unit Sat Reskrim 

Polres Boyolali yaitu dengan menggunakan modus operandi dimana para pelaku 

menggelar permainan tersebut di tempat yang sulit dijangkau oleh masyarakat 

atau orang yang asing akan daerah tersebut, umumnya tempat permainan judi 

sabung ayam dilakukan di pelosok desa atau di sebuah kampung yang jauh dari 

keramaian. Permainan judi sabung ayam sendiri dilakukan seminggu sekali, para 

pelaku atau si pengadu ayam kebanyakan berasal dari wilayah atau daerah sekitar 

desa atau kampung yang tidak jauh dari arena tempat perjudian sabung ayam 

tersebut. 3) Judi Kartu. Judi kartu disini adalah judi kartu dengan menggunakan 

alat kartu remi (kartu Bridge), biasanya permainannya tiga puluhan atau dalam 

bahasa jawanya “Telung Puluhan”, karena angka yang paling besar dalam 

permainan judi adalah tiga puluh, biasanya pemainnya terdiri dari 4 sampai 5 

orang dan salah satunya berperan menjadi bandar dan alat taruhannya berupa 

uang, uang yang ditaruhkan setiap penombok berbeda-beda sesuai dengan 

keinginan ataupun kemampuan para penombok. Modus operandi dari jenis judi 

kartu remi biasanya ditemui pada saat ada acara hajatan misalnya seperti sunatan 
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dan pernikahan tapi tidak menutup kemungkinan bahwa permainan judi tersebut 

diadakan di tempat umum seperti di pangkalan ojek atau di pangkalan para 

penarik becak. Permainan kartu ini mulanya hanya sebagai alat penghibur atau 

alat penghilang ngantuk bagi para tamu undangan yang sedang begadang, namun 

supaya lebih menarik dan seru maka permaian tersebut disisipi unsur taruhan. 4) 

Judi Dadu. Judi dadu yang biasanya disebut dengan judi “Klothok” dilakukan 

dengan alat berupa sebuah dadu, nampan sebagai tempat dadu, penutup dadu 

yang berbentuk silinder yang biasanya berwarna hitam, dan beberan atau alas 

yang berisi angka-angka sesuai dengan angka yang ada pada dadu yang akan 

ditebak oleh para penombok. Cara bermainnya yaitu, bandar mengocok dadu 

tersebuut dengan menggunakan nampan dan penutup dadu kemudian para 

penombok memasang taruhannya berupa uang yang ditaruh pada angka-angka 

yang tertera dibeberan sesuai dengan perkiraan dari para penombok. Modus 

operandi permainan judi dadu kebanyakan para pelaku melakukan permainan 

tersebut di lapak atau di dalam rumah, wilayah yang biasanya dijadikan tempat 

bermainnya merupakan daerah yang sepi, kebanyakan para pemain atau petaruh 

bergerumbul di depan bandar untuk bertaruh maupun sekedar hanya untuk 

melihat permainan judi dadu tersebut. 5) Judi Cap Jie Kia. Cap jie kia adalah 

salah satu jenis judi yang marak di wilayah Kabupaten Boyolali. Judi  cap jie kia 

biasanya dimulai pukul 10 pagi, dalam satu hari judi cap jie kia dibuka selama 7 

kali. Bukaan pertama yaitu pukul 11.00, bukaan kedua dilakukan dua jam 

kemudian, begitu pula jam-jam bukaan berikutnya berselang dua jam-dua jam. 

Permainan judi cap jie kia ini menggunakan banyak orang, di mana lapis bawah 
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yang bersentuhan langsung dengan masyarakat (konsumen) adalah para tambang 

(pencatat kupon) dan penghasilan para tambang ini 10% dari jumlah pemasukan. 

Diatas para tambang adalah para agen atau pengepul, penghasilannya adalah 

dengan sistim upah, perhari rata-rata Rp.50.000,- sampai dengan Rp.100.000,-. 

Diatas para agen adalah bandar, sebagai penyandang dana sekaligus sebagai 

pemimpin. Modus operandi judi cap jie kia sama dengan modus judi togel 

Singapura, yaitu dengan cara berpura-pura membuka warung makanan ataupun 

warung kopi agar tidak diketahui oleh pihak Kepolisian. Adapun cara yang lain 

yaitu dengan cara si pengecer langsung turun dari rumah ke rumah si penombok 

yang merupakan langganan dalam bermain judi cap jie kia tersebut, cara yang 

paling canggih lagi yang biasanya digunakan para pelaku yaitu dengan hanya 

sekedar sms atau telepon antara si penombok dengan pengecer kemudian 

pengecer memberikan setoran uang melalui transfer melalui bank dan 

menyerahkan rekapan nomor yang sudah di pesan si penombok kepada pengepul 

melalui email. 6) Judi Domino. Judi domino adalah permainan judi yang 

menggunakan kartu domino, yang pemainnya terdiri dari 3 sampai 5 orang 

dengan taruhan sejumlah uang tertentu sesuai dengan kesepakatan dari para 

pemain. Permaian domino dilakukan dengan cara mencocokkan jumlah isi kartu 

yang ada pada setiap pemain, dimana setiap pemain memegang lima kartu. 

Pemain yang mengocok kartu membuka satu kartu dari sisa kartu yang telah di 

bagikan kepada semua pemain, kemudian dihitung isinya berapa, setelah dihitung 

jumlah isinya lantas permainan dimulai dengan mengurutkan para pemain, 

pengocok kartu di hitung sebagai pemain nomor 1 dan pemain terakhir bernomor 
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4. pemain denga nomor 4 ini atau pemain terakhir ini yang harus membuang 

kartunya yang pertama sesuai dengan jumlah dari satu kartu yang telah di buka, 

begitu seterusnya sampai ada salah satu pemain yang kartunya habis dahulu atau 

disebut dengan “Dom” dan pemain yang kartunya habis dahulu itulah yang 

menang dan berhak untuk mengabil semua uang taruhan dari musuh-musuhnya. 

Kasus judi domino ini terjadi di semua wilayah Kabupaten Boyolali, khususnya 

ketika ada acara hajatan warga masyarakat. Modus opernadi pemainan judi kartu 

domino hampir sama dengan modus operandi judi kartu, dimana permainan judi 

tersebut ada pada saat adanaya acara-acara hajatan seperti sunatan dan 

pernikahan khususnya di daerah pedesaan. Untuk di wilayah Kota umumnya 

permainan ini sering juga digunakan oleh para penarik becak dan sopir angkot 

pada saat menunggu penumpang atau pada saat beristirahat. 

Dari keenam macam jenis perjudian yang terjadi di wilayah Kabupaten 

Boyolali tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang unsur-unsur 

perbuatannya telah memenuhi unsur yang terdapat dalam pasal 303 ayat (3) 

KUHP yaitu setiap permainan yang mengandalkan dari untung-untungan dan 

keterampilan dari para pemainnya dan pasal 303 bis KUHP yang menyatakan 

bahwa orang yang melakukan perjudian sebagai mata pencahariannya dapat 

dipidanakan. 

Adapun kasus perjudian yang terjadi di wilayah hukum Polres Boyolali 

dan berhasil di tangani oleh unit I Polres Boyolali dari bulan Januari 2012 sampai 

bulan Mei 2013 dapat dijelaskan melalui Tabel sebagai berikut : 
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Tabel I 
Jenis Tindak Pidana Perjudian 

Dari Bulan Januari-Mei Tahun 2013 
Bulan No. Jenis Perjudian 

Januari Maret April Mei 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Judi Togel Singapura 
Judi Sabung Ayam 
Judi Kartu Remi dan Domino 
Judi Dadu 
Judi Cap Jie Kie 

8 
2 
6 
1 
6 

6 
2 
7 
2 
8 

7 
2 
5 
1 
5 

11 
1 
6 
- 
6 

Jumlah 23 25 20 24 
Sumber: Data Sat Reskrim Polres Boyolali, 2013. 
 

Berdasarkan tabel di atas, dapat kita ketahui bahwa jenis perjudian yang 

paling banyak terjadi di wilayah hukum Polres Boyolali khususnya di Kabupaten 

Boyolali antara bulan Januari 2013 sampai dengan bulan April tahun 2013 adalah 

jenis perjudian Togel Singapura dan Cap Jie Kia, karena pemain atau penombok 

judi togel Singapura dan Cap Jie Kia ini hanya memerlukan uang Rp. 500,- 

sampai dengan Rp. 1000,- untuk menjadikannya taruhan mereka bisa memasang 

satu angka yang diinginkan. Selain itu judi togel Singapura ini termasuk salah 

satu permainan perjudian yang bercirikan Semi Organized rapi, yaitu mempunyai 

birokrasi sendiri, resisten terhadap reaksi sosial dan mampu menebar jaringan 

kegiatan sedemikian rupa sehingga berjangkauan luas ditambah dengan suatu 

kulitas tinggi untuk menghindari upaya-upaya penegakan hukum melalui 

berbagai cara, sehingga para pemain atau penombok dari judi togel ini merasa 

aman.  

B. Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Di 

Wilayah Hukum Polres Boyolali 

Setelah mengetahui tentang jenis-jenis dan modus operandi tindak 

pidana perjudian yang terjadi di wilayah hukum Polres Boyolali, selanjutnya 
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penulis akan menjelaskan mengenai upaya yang dilakukan Polres Boyolali 

didalam mengungkap modus operandi tindak pidana perjudian di wilayah 

Kabupaten Boyolali. 

Perjudian sendiri adalah bentuk penyakit masyarakat yang harus 

diberantas keberadaanya, oleh karena itu sangat diperlukan partisipasi dari 

masyarakat untuk bersama-sama dengan aparat kepolisian untuk memberantas 

segala macam bentuk permainan judi, demi untuk menciptakan lingkungan 

masyarakat yang aman, tertib dan sejahtera. 

Adapun upaya Polres Boyolali di dalam mengungkap modus operandi 

tindak pidana perjudian sesuai dengan hasil wawancara yang didapat dari penulis 

adalah sebagai berikut : 1) Melakukan penyelidikan dan mencari informasi, 2) 

Ikut bermain Judi, 3) Melakukan penyamaran, 4) Melakukan pengintaian, 5) 

Menangkap tersangka dan menyita barang bukti, 6) Melakukan operasi dan 

pengawasan di tempat-tempat keramaian, 7) Melakukan sosialisasi atau 

penyuluhan kepada masyarakat. 

Dari ke tujuh upaya penanggulangan tindak pidana perjudian yang 

dilakukan pihak Polres Boyolali diatas maka ada beberapa penjelasan mengenai 

tujuan, sasaran di dalam pelaksanaan dari masing-masing penanggulangan 

tersebut, yaitu: 
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Tabel II 
Tujuan dan Sasaran Dari Ke Tujuh Model Operasi Didalam Menanggulangi 

Perjudian Di Wilayah Hukum Polres Boyolali 
 

No. Model Operasi Tujuan Sasaran 
1. Melakukan lidik 

dan mencari 
informasi 

Untuk memetakan daerah-
daerah yang dianggap rawan 
dari tindak pidana perjudian 

Warga masyarakat 

2. Ikut bermain Judi Untuk mengetahui modus 
permainan judi tersebut 

Para pemain dan 
pelaku judi 

3. Melakukan 
penyamaran 

Untuk mengetahui tempat-
tempat perjudian dan orang-
orang yang terlibat didalam 
bisnis perjudian tersebut. 

Bandar dan pelaku 
Perjudian 

4. Melakukan 
pengintaian 

Untuk mengetahui keadaan 
daerah dan orang-orang 
sekitar lingkungan tempat 
diadakannya permaian judi 
tersebut 

Lingkungan tempat 
berlangsungya 
perjudian 

5. Menangkap 
tersangka dan 
menyita barang 
bukti 

Untuk memberhentikan bisnis 
perjudian tersebut dan 
menghadapkan para pelaku 
untuk diadili 

Para pelaku 
perjudian dan 
bandarnya 

6. Melakukan operasi 
dan pengawasan di 
tempat-tempat 
keramaian 

Untuk mencegah munculnya 
perjudian di wilayah tersebut 
dan menjaga keamanan 
daerah tersebut 

Tempat-tenpat 
keramaian seperti 
pasar 

7. Melakukan 
sosialisasi atau 
penyuluhan tentang 
dampak dari 
bermian judi 

Untuk memberikan 
pemahaman atau pengetahuan 
tentang akibat yang 
ditimbulakan dari permaian 
judi. 

Warga masyarakat 
berpendidikan 
rendah seperti 
petani dan buruh 

 
C. Kendala-kendala yang Dihadapi Oleh Kepolisian Dalam Menanggulangi 

Tindak Pidana Perjudian Di Wilayah Hukum Polres Boyolali 

Upaya untuk mengungkap modus operandi tindak pidana perjudian di 

Kabupaten Boyolali, Polres Boyolali yang merupakan lembaga penegak hukum 

terdepan didalam melindungi dan mengayomi masyarakat mempunyai beberapa 

kendala yang menjadi hambatan untuk mengungkap modus operandi kejahatan 

atau suatu tindak pidana khususnya masalah mengenai perjudian, kendala-
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kendala tersebut antara lain adalah: 1) Masih banyaknya masyarakat yang 

memandang bahwa dengan bermain judi maka mereka akan dengan mudah 

menjadi kaya dan mudah memperoleh uang, faktor yang paling dominan yang 

menyebabkan orang melakukan perjudian adalah faktor pendidikan yang 

membuat mereka bodoh, faktor kurangnya memahami kepercayaan terhadap 

agama yang membuat mereka lebih percaya terhadap hal-hal yang berbau mistis 

dan yang terakhir adalah faktor ekonomi yang membuat masyarakat golongan 

kecil semakin terhimpit hidupnya dengan semakin buruknya perekonomian di 

Indonesia. 2) Kurangnya partisipasi dari masyarakat untuk memberikan informasi 

tentang adanya perjudian dan sebagian masyarakat masih menutup-nutupi adanya 

tindak pidana yang biasanya terjadi di sekitar lingkungannya. 3) Untuk pelaku 

perjudian khususnya jenis judi togel, pihak kepolisian kesulitan untuk 

mengungkap beberapa modus operandinya khususnya untuk mengumpulkan 

barang bukti dari perjudian togel itu sendiri, ini disebabkan karena modus 

operandi dari judi togel itu sendiri lambat laun semakin canggih dan semakin rapi 

dalam menjalankan modusnya, seperti mengirimkan nomor atau rekapan nomor 

melalui mesin faksmilie dan juga dengan cara penombok tidak lagi membawa 

kupon nomor togelnya melainkan sudah ditulis di rekapan si pengecer sehingga 

penombok hanya menunggu kabar nomor togel yang keluar hanya dari sms atau 

lewat telepon. 3) Adanya kebocoran operasi sebelum pihak dari kepolisian 

melakukan razia ataupun penggerebekan, kebocoran operasi ini disebabkan 

karena adanya mata-mata pelaku perjudian baik dari oknum aggota polisi ataupun 

masyarakat sipil yang memang disuruh untuk memata-matai polisi sebelum 
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melakukan penggerebekan. Sehingga saat polisi melakukan penggerebekan 

bandar, pengecer, pengepul, pemain dan alat-alat buktinya sudah tidak ada lagi. 

4) Kurangnya barang bukti, utamanya untuk menjerat pengepul dan bandar jenis 

judi togel, karena sekarang pengecer judi togel tidak lagi secara langsung 

menemui pengepul melainkan hanya dengan menelepon melalui handphone dan 

uang yang berhasil dikumpukan pengecer dari penombok ditransfer melalui ATM 

atau bank, begitu juga dengan pengepul dan bandar. 5) Terbatasnya jumlah 

sarana dan prasarana yang digunakan pihak kepolisian untuk menjalankan 

tugasnya, misalnya didalam melakukan operasi, patroli dan penggerebekan 

tempat perjudian, dimana dalam melakukan tugas-tugasnya tersebut pihak 

kepolisian membutuhkan biaya yang cukup banyak. 6) Terbatasnya jumlah 

personil dari kepolisian dalam mengawasi maupun melakukan operasi 

penggerebekan, faktor ini juga disebabkan dari luasnya wilayah geografis 

kabupaten Boyolali. 7) Ringannya hukuman atau vonis yang diterima oleh para 

pelaku tndak pidana perjudian, sehingga mereka tidak mempunyai rasa jera atau 

takut untuk melakukan perbuatan judi lagi dan cenderung mengulangi perbuatan 

tersebut. 8) Sering dikembalikannya Berita Acara Pemeriksaan oleh jaksa 

penuntut umum kepada penyelidik (pra penuntutan) dengan alasan bahwa alat 

bukti belum begitu lengkap, misalnya tidak adanya saksi yang melihat perjudian 

tersebut, padahal menurut pendapat penyidik berbagai kekurangan yang 

dikemukakan oleh jaksa penuntut umum tersebut telah lengkap atau terpenuhi. 

Dengan adanya kendala-kendala tersebut diatas yang selama ini menjadi 

penghalang atau penghambat bagi aparat penegak hukum yang berada di jajaran 
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Polres Boyolali untuk mengungkap modus operandi perjudian dilingkungan 

masyarakat Kabupaten Boyolali. Maka dengan meningkatkan profesionalisme 

kerja anggota Polisi khususnya anggota unit Sat Reskrim Polres Boyolali dan 

para aparat penegak hukum lainnya diharapkan dapat mengurangi kendala-

kendala yang ada serta dengan segala keterbatasannya anggota Polisi sebagai 

pengayom dan pelindung masyarakat dapat menjalankan tanggung jawabnya 

dengan baik dan yang paling terpenting adalah peran dari masyarakat itu sendiri 

didalam membantu para aparat penegak hukum untuk mengungkap semua tindak 

pidana perjudian. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Bentuk perjudian yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah hukum Polres 

Boyolali yaitu ada 6 (enam) jenis, dengan berbagai modus operandi atau permainan 

perjudian yang berbeda-beda diantaranya dengan menggunakan kupon, dadu, kartu 

atau langsung dengan menyerahkan taruhannya. Adapun modus operandinya berupa 

berpura-Pura membuka warung makanan ataupun warung kopi, melakukan 

permainan judi di tempat terpencil serta melakukan permainan judi pada acara 

hajatan. 

Upaya-upaya yang sering dilakukan oleh Polres Boyolali di dalam 

mengungkap modus operandi yang dijalankan oleh para pelaku tindak pidana 

perjudian diantaranya adalah melakukan upaya preventif dan represif. Upaya 

preventif dilakukan dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat dengan 
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melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat yang kurang mengerti 

akan dampak negatif dari perjudian, sedangkan upaya represif dilakukan dengan 

penyelidikan dan mencari informasi dari masyarakat mengenai daerah-daerah yang 

disinyalir sebagai tempat yang rawan akan tindak pidana perjudian, melakukan 

operasi atau razia ditempat-tempat keramaian. 

Kendala-kendala yang dialami oleh pihak Polres Boyolali didalam 

mengungkap modus operandi tindak pidana perjudian, antara lain : masih banyaknya 

masyarakat yang menyukai perjudian, kurangnya kepedulian dan partisipasi 

masyarakat dalam memberikan informasi mengenai perjudian, semakin rapinya 

modus operandi yang dijalankan oleh para pelaku tindak pidana perjudian, 

terbatasnya atau kurangnya personil untuk melakukan operasi maupun razia dan 

ditambah pula dengan kurangnya dukungan sarana yang dimiliki oleh pihak 

kepolisian. 

 

Saran 

Bagi aparat Kepolisian khususnya unit Sat Reskrim Polres Boyolali 

diharapkan untuk melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh anggotanya 

didalam melaksanakan tugas rutinitasnya, disamping itu juga diharapkan adanya 

penambahan jumlah personil karena jumlah personil yang sudah ada sekarang ini 

sudah tidak mampu lagi untuk memback-up jumlah populasi masyarakat di wilayah 

Kabupaten Boyolali. 

Bagi masyarakat hendaknya lebih menyadari akan bahaya yang ditimbulkan 

dari bermain judi, masyrakat hendaknya juga dapat membantu, memberikan 
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informasi mengenai adanya tindak pidana perjudian di sekitar lingkungannya kepada 

pihak kepolisian. 

Bagi aparat Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri Kabupaten Boyolali 

diharapkan untuk bersungguh-sungguh didalam menerpakan aturan hukum mengenai 

tindak pidana perjudian yang ada di dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 

tentang Penetiban Perjudian karena dengan begitu para pelaku dari tindak pidana 

perjudian sesuai dengan Pasal 303 dan Pasal 303 bis yang terdapat didalam KUHP 

dapat divonis atau dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya sesuai dengan ketentuan 

dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut. 
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