
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Negara kesatuan Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum 

(reschtsstaat) dan bukan negara atas kekuasaan (machtsstaat), maka kedudukan 

hukum harus ditempatkan diatas segalanya.Setiap perbuatan harus sesuai dengan 

aturan hukum tanpa kecuali.
1
 Ketentuan tersebut terjamin dalam pokok-pokok 

pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 alenia keempat yang 

menyebutkan bahwa: “...Membentuk suatu Pemerintahan negara Indonesia yang 

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan 

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan Ikut 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi 

dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila”. 

Dalam era modern dan globalisasi ini, norma dan nilai yang hidup dalam 

masyarakat sudah mulai pudar dan sudah mengalami pergeseran. Hal ini 

diakibatkan berubahnya pandangan dan kebutuhan hidup di era grobalisasi 

sekarang ini. Di dalam masyarakat sering terjadi perbuatan yang melanggar 

normasosial, kesusilaan dan hukum. Salah satu perbuatan yang melanggar hukum 

adalah perjudian. Hal ini sangat beralasan karena perjudian merupakan ancaman 

yang nyata terhadap norma-norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan 

individual maupun ketegangan-ketegangan sosial.Perjudian merupakan ancaman 
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riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial.
2
 Hal ini sesuai dengan 

pertimbangan yang ada pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang 

Penertiban Perjudian yang mengatakan semua tindak pidana perjudian sebagai 

kejahatan.3 

Di kota Sragen, perjudian seakan-akan merupakan suatu hal yang 

biasadilakukan, hampir di setiap sudut kota maupun kampung baik siang maupun 

malam dapat menjumpai masyarakat yang melakukan perjudian, salah satunya judi 

cap jie kia.Tidak hanya di Indonesia beberapa negara-negara Islam melarang 

perjudian, hampir semua negara-negara mengatur itu. Kebanyakan hukum negara 

tidak mengatur tentang perjudian, dan memandang sebagai akibat konsekuensi 

masing-masing, dan tak dapat dilaksanakan oleh proses yang sah sebagai undang-

undang. Dengan begitu organisasikriminal sering mengambil alih penyelenggaraan 

dari utang perjudian besar, kadang-kadang menggunakan metode yang kejam, 

seperti mafia, triad, atau yakuza.
4
 

Banyaknya kasus perjudian yang beraneka ragam di Indonesia dan di 

wilayah Sragen pada khususnya sangat membahayakan bagi kelangsungan 

aktivitas perekonomian dan dapat mengarah pada  tindak pidana lain di 

masyarakat.  Karena perjudian mendidik orang untuk mencari nafkah dengan tidak 

sewajarnya dan membentuk watak “pemalas”. Sedangkan pembangunan 

membutuhkan individu yang giat bekerja keras dan bermental kuat.
5
 Perjudian yang 

sering dilakukan yaitu Cap Jie Kia, cap jie kia adalah permainan judi memakai kartu 
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ce kie  yang hanya diambil dua belas kartu dari keseluruhan kartu ce kienya.  Yang 

mana salah satunya dipilih oleh bandar kemudian diletakkan/dimasukkan kotak 

tertutup dan kemudian digantung para penjudi membeli kupon yang disediakan 

oleh bandar melalui agen atau tambang untuk menebak salah satu dari 12(dua 

belas) kartu ce kie yang telah ditentukan tersebut. Kalau beruntung akan mendapat 

10 kali uang taruhan (9 kali + pembelian kupon). Setiap penarikan bandar akan 

mengeluarkan selembar kertas fotocopyan yang berisi  petunjuk/sanepo/sonji. 

Tetapi biasanya sanepo yang diberikan bandar bisa mempunyai arti yang banyak 

dan sering membingungkan, setiap hari bisa 5 sampai 7 kali penarikan, ada yang 

menggunakan jam ganjil setiap penarikannya, ada juga yang menggunakan jam 

genap setiap penarikannya. 

Melihat beratnya ancaman hukuman yang tertuang dalam Kitab Undang-

undang Hukum Pidana (KUHP) dan dengan dikeluarkannya Undang-undang No.7 

Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, serta berdasarkan Undang- undang No.2 

Tahun 2002 tengang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa salah satu 

wewenang polisi dalam melaksanakan tugasnyan adalah mencegah dan 

menanggulangi tumbuhnya perjudian di masyarakat sehingga tercipta ketertiban 

umum. Undang-undang ini bertujuan untuk menertibkan, mengurangi dan 

memberantas perjudian.Agar aparat penegak hukum yaitu polisi, jaksa, hakim 

dapat menerapkan adanya ancaman pidana bagi pelaku kejahatanpermainan judi 

dengan berupaya untuk melakukan penertiban tindak pidana perjudian.Dengan 

adanya partisipasi dari masyarakat dapat membantu melaporkan kepada aparat 

penegak hukum apabila di daerahnya terjadi praktek-praktek perjudian. 

Melihat pentingnya peran  penyidik dalam melakukan penyidikanuntuk 

menentukan suatu  perkara pidana dapat diproses lebih lanjut atau tidak maka 
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dalam penulisan hukum (skripsi) ini penulis mengambil judul: ”PERAN 

PENYIDIK TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN CAP JIE KIA 

OLEH KEPOLISIAN RESORT SRAGEN “ 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, adapun rumusan 

masalah yang penulis gunakan adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana peran penyidik dalam memberantas tindak pidana perjudian cap jie 

kia oleh Kepolisian Resort Sragen? 

2. Apa sajakah hambatan-hambatan yang dialami oleh penyidik dalam 

memberantas tindak pidana perjudian cap jie kia tersebut? 

3. Bagaimana cara pencegahan dan penanggulangan tindak pidana perjudian cap 

jie kia tersebut? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan yang akan di capai penulis dalam penelitian adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui peran penyidik dalam memberantas tindak pidana perjudian 

cap jie kia oleh Kepolisian Resort Sragen. 

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dialami oleh penyidik 

dalammemberantas tindak pidana perjudian cap jie kiatersebut. 

3. Untuk mengetahui cara pencegahan dan penanggulangan tindak pidana 

perjudian cap jie kia tersebut. 

Manfaat dari hasil penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 
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a. Menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman mengenai hukum pidana  

b. Untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai peran penyidik terhadap 

tindak pidana perjudian cap jie kia. 

c. Memberikan sumbangan pemikiran dan sumber informasi bagi 

masyarakat dalam bidang hukum pidana, khususnya mengenai peran 

penyidik dalam memberantas maupun pencegahan dan 

penanggulangannya. 

2.  Manfaat praktis 

Memberikan bahan masukan dalam memberantas tindak pidana perjudian 

cap jie kia di Kepolisian Resort Sragen dan memberikan bahan informasi 

kepada masyarakat tentang  tindak pidana perjudian cap jie kia. Hasil 

penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan bagi 

masyarakat banyak dalam menyikapi hal seperti ini. 

 

D. Kerangka Pemikiran 

Menurut Van Hamel memberikan definisi tindak pidana (strafbaar feit) 

yaitu kelakuan orang (menselijke gedraging) yang dirumuskan dalam undang-

undang (wet), yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana 

(strafwaardig)dan dilakukan dengan kesalahan.
6
 

Perjudian adalah permainandimana pemain bertaruh untuk memilih satu 

pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar 

dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhanakan memberikan 

taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan 
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sebelum pertandingan dimulai.
7
 Perjudian pada hakekatnya bertentangan 

dengan agama, kesusilaan dan moral pancasila, serta membahayakan bagi 

penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. 

Masyarakat Sragen sendiri sepertinya tidak bisa lepas dari 

masalahperjudian, sepertinya sudah mendarah daging atau membudaya dengan 

masyarakat sragen. Salah satunya judi Cap Jie Kia, Cap Jie kia sendiri adalah 

sebuah permainan  menebak satu kartu di antara 12 kartu yang ada, kartu di 

kelompokan menjadi dua, yaitu hitam dam merah,sedangkan angkanya mulai 

dari angka 1 sampai angka 6. 

Dalam perspektif hukum, perjudian merupakan salah satu tindak pidana 

(delict) yang meresahkan masyarakat. Sehubungan dengan itu, dalam Pasal 1 

Undang-undang  Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian 

dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. 

Mengenai batasan perjudian sendiri diatur dalam pasal 303 ayat (3) KUHP 

sebagai berikut:  

“Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada 

umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan 

belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ 

termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau 

permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut 

berlomba atau bermain,demikian juga segala pertaruhanlainnya.” 

 

1) Ancaman pidana perjudian sebenarnya sudah cukup berat, yaitu dengan 

hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda sebanyak-

banyaknya Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). 
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Pasal 303 KUHP jo. Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 menyebutkan: 

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana 

denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barangsiapa tanpa mendapat 

ijin: 

1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk 

permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau 

dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. 

2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada 

khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta 

dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk 

menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya 

sesuatu tata cara. 

3. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian. 

2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam 

menjalankanpencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk 

menjalankan pencaharian itu. 

Oleh karena itu peran penyidik disini sangat diperlukan dalam 

melakukan penyidikan  untuk memberantas dan menanggulangi tindak 

pidana perjudian cap jie kia yang banyak dilakukan oleh masyarakat yang 

tidak bertanggung jawab yang dapat merusak agama maupun norma. 

Penyidik disini adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau 

pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-

undang untuk melakukan penyidikan. Penyidikan sendiri merupakan 
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serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur 

dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti 

yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi 

dan guna menemukan tersangkanya. 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Berdasarkan judul dan rumusan masalah maka penulis menggunakan 

penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang 

suatu keadaan secara objektif dalam suatu situasi, terbatas pada usaha 

mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana 

adanya, sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta yang 

obyektif yaitu bagaimana peran penyidik terhadap tindak pidana perjudian 

cap jie kia. 

2. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan  dalam penelitian skripsi ini yaitu 

pendekatan yuridis empiris. yuridis empiris adalah pendekatan dari sudut 

kaidah-kaidah dan pelaksanaan peraturan yang berlaku di masyarakat 

dalam sistem kehidupan yang mempola atau penelitian yang bersifat 

kualitatif berdasarkan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan 

atau objeknya. 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dalam pembuatan skripsi ini dilakukan di kantor 

Kepolisian Resort Sragen sesuai dengan penelitian yang penulis susun 

sehingga memudahkan penulis dalam pencarian data.  
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4. Jenis data dansumber data 

Jenis data dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah: 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber 

data di lapangan dengan mengadakanwawancara (interview) secara 

langsung dengan responden di lokasi penelitian. Wawancara adalah 

proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan 

dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara 

langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang berupa  hasil dari penelitian 

kepustakaan berupa dokumen-dokumen, makalah, arsip, maupun buku-

buku yang berkaitan dengan masalah yang di teliti. 

Data sekunder ini terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu bahan 

hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sebagai 

berikut: 

1) Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya 

mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

ada kaitanya dengan permasalahan yang dibahas tersebut terdiri 

dari: 

a) UUD 1945 

b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

c) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 
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d) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban 

Perjudian 

e) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia 

f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang 

Pelaksanaan Penertiban Perjudian 

g) Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1973 tentang Penertiban 

Perjudian 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku yang secara 

langsung atau tidak langsung yang menjelaskan bahan hukum 

primer.
8
 Tulisan atau artikel yang berkaitan dengan judul skripsi. 

3) Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan 

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan 

bahan hukum sekunder. Adapun petunjuk yang digunakan adalah 

kamus hukum. 

5. Metode Pengumpulan data 

a. Studi Lapangan 

Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data secara 

langsung ke lapangan dengan mempergunakan teknik pengumpulan 

data. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di Kepolisian 

Resort Sragen sesuai dengan penelitian yang penulis susun sehingga 

memudahkan penulis dalam pencarian data. Dengan teknik 

                                                           
8
 Beni Ahmad Saebani, 2008, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Pustaka Setia, hal.158. 



11 
 

 

pengumpulan data melalui wawancara (Interview). Wawancara 

(Interview) merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang 

berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap 

muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau 

keterangan-keterangan. Berikut narasumber yang akan penulis 

wawancarai dalam penelitian ini yaitu Oto Heri Supanda, Heri 

Rohmadi dan Syamsul Mustakim di Kepolisian Resort Sragen. 

b. Studi Kepustakaan 

Metode ini dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan, 

menganalisis bahan-bahan yang berupa buku-buku, dokumen, maupun 

makalah-makalah yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. 

6. Metode Analisis Data 

Berdasarkan data yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari rekaman, 

wawancara, pengamatan, atau bahan tertulis (undang-undang, dokumen, 

buku dan sebagainya), maka teknik data yang digunakan oleh penulis 

berupa analisis kualitatif yaitu penyajian data yang dideskripsikan dalam 

berbentuk essay dimana sebelumnya data disusun sebagai hasil penelitian 

yang kemudian diadakan analisis. Data harus diproses terlebih dahulu 

seperti yang terkumpul dalam metode pengumpulan data. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi ini untuk memberikan gambaran agar 

memudahkan dalam mempelajari isinya. 
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BAB Pendahuluan yang di dalamnya berisikan tentang latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode 

penelitian dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB Tinjauan Pustaka yang di dalamnya berisikan mengenai pengertian, 

tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang perjudian, 

tinjauan umum tentang penyidik, dalam memberantas, pencegahan dan 

penaggulangan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh penyidik, serta 

dasar hukumnya. 

BAB Mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh penulis 

serta pembahasan tentang permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan 

masalah. 

BAB Penutup yang di dalamnya berisikan kesimpulan dan saran dari 

akhir penelitian. 

 


