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PERJUDIAN DI SEPUTAR PAGELARAN HIBURAN RAKYAT 

DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI DAN HUKUM 

(Studi Kasus di Wilayah Boyolali) 

ABSTRAK 

Salah satu bentuk tindak pidana yang sering terjadi di dalam masyarakat adalah 

perjudian, karena perjudian bisa dilakukan dimana saja dan dalam bentuk apa saja. 

Perjudian atau berjudi berasal dari kata ―judi‖ yang_artinya adalah tiap-tiap 

permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya 

bergantung kepada untung-untungan saja dan jugakalau pengharapan itu jadi 

bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemainan. Dalam skripsi ini 

penulis merumuskan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana aspek kriminologis 

yang mendorong praktek perjudian di seputar  pagelaran hiburan rakyat? 

(2) Bagaimana penegakan hukum terhadap perjudian yang dilakukan di pagelaran 

hiburan rakyat? (3) Kendala-kendala pihak kepolisian dalam proses penegakan 

hukum perjudian di wilayah hukum Polres Boyolali? Metode penelitian yang 

digunakan oleh penulis dalam skripsi ini menggunakan metode pendekatan 

yuridis empiris, penelitian ini dilakukan di POLRESTA Boyolali. Hasil penelitian 

yang diperoleh dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: Faktor yang 

mempengaruhi kegiatan perjudian di sekitar pergelaran rakyat antara lain: 

(a) Faktor kebiasaan masyarakat, (b) Faktor tingkat pendidikan, (c) Faktor 

lemahnya penghayatan nilai agama, (d) Faktor lingkungan, (e) Faktor ekonomi, 

(f) Faktor lemahnya penegakan hukum. Dari faktor-faktor tersebut, ada satu faktor 

paling dominan yang mempengaruhi kegiatan perjudian di sekitar pagelaran 

hiburan rakyat yakni faktor kebiasaan masyarakat (budaya). Upaya  

penanggulangan  kejahatan  perjudian  di seputar pergelaran rakyat dalam wilayah 

hukum Polres Boyolali.  (a) Tindakan preventif yang berupa: (1). Mengadakan 

penyuluhan hukum terhadap masyarakat  Kabupaten Boyolali, (2). Memberikan  

pencerahan-pencerahan  agama  kepada  masyarakat  tentang segala aspek yang 

dapat ditimbulkan oleh tindakan perjudian. b. Tindakan represif yang berupa: 

(1). Melakukan penggerebekan terhadap warga yang tengah melakukan perjudian, 

(2). Memberikan pengertian yang baik terhadap masyarakat tentang bahaya judi, 

(3). Memberikan sanksi yang berat terhadap pelaku.Kendala-kendala pihak 

kepolisian dalam proses penegakan hukum perjudian di wilayah hukum Polres 

Boyolali antara lain: (a) Sulitnya melacak tempat-tempat perjudian, (b) 

Rendahnya peran serta masyarakat, dimana masyarakat cenderung acuh serta 

takut memberikan laporan, (c) Polisi bertindak setelah ada laporan, dan kurang 

aktif melakukan patrol di masyarakat. 

Kata kunci: perjudian, hiburan rakyat, kriminologi, Boyolali. 

ABSTRACT 

Gambling is the most common of crime in society, because it can be do anywhere 

and in any form. Gambling means games that based on hopes for winning is 

largely dependent on the luck and also the expectation becomes bigger because of 

cleverness and play habits. In this study the author formulates the problem as 
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follows: 1. What is the criminological aspect that drives gambling practices 

around the entertainment show of the people? 2. How is law enforcement against 

gambling conducted at a folk entertainment show? 3. The obstacles of the police 

in the process of law enforcement of gambling in the jurisdiction of Boyolali 

Police?The method used juridical empirical approach, this research was conducted 

in POLRESTA Boyolali. The results was Factors that affect gambling activities 

around the performance of the people include: a. Habit factor, b. 

Educationalfactors, c. Religion factor, d. Environmental factors, e. Economic 

factors, f. The weak factor of law enforcement. The most dominant factors 

affecting gambling activities around the entertainment show of the people is the 

habits (culture). The effort to combat gambling crime around the performance of 

the people in the jurisdiction of Boyolali Police. a. Preventive actions are: 1). 

Conducting legal counseling to the people of Boyolali District, 2). Providing 

religious enlightenment to the public about all aspects that gambling action can 

inflict. b. Repressive measures in the form of: 1). Conducting raids on gambling 

citizens, 2). Providing a good understanding of the community about the dangers 

of gambling, 3). Providing severe sanctions against perpetrators. Police 

constraints in the law enforcement process of gambling in the jurisdiction of 

Boyolali Police, among others: a. Difficult to track gambling places, b. The low 

participation of the community, where the community tends to be indifferent and 

afraid to provide reports c. Police act after a report, and less active patrol in the 

community.  

Keywords: gambling, folk entertainment, criminology, Boyolali. 

1. PENDAHULUAN

Hukum merupakan salah satu bagian terpenting dalam kehidupan manusia, 

hukum adalah suatu norma atau aturan yang mengikat dimana setiap perbuatan 

selalu ada batasanya, hukum juga dapat di artikan sebagai sistem norma/kaidah.
1

Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang 

dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar larangan 

tersebut. Dengan demikian dapat diketahui suatu pelanggaran dikatakan termasuk 

tindak pidana apabila pelanggaran itu memenuhi semua unsur tindak pidana. 

Unsur-unsur tindak pidana tersebut adalah perbuatan itu harus merupakan 

perbuatan manusia, perbuatan itu harus dilarang dan di ancam dengan hukuman 

oleh  undang-undang, perbuatan itu bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh 

1
 Juhaya. S. Praja. 2011, Teori Hukum dan Aplikasinya, Bandung: CV. Pustaka Setia, hlm. 

167. 
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orang yang dapat dipertanggung jawabkan, perbuatan itu harus dapat 

dipersalahkan kepada si pembuat.
2

Salah satu bentuk tindak pidana yang sering terjadi di dalam masyarakat 

adalah perjudian, karena perjudian bisa dilakukan dimana saja dan dalam bentuk 

apa saja. Perjudian atau berjudi berasal dari kata ―judi‖ yang_artinya adalah tiap-

tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya 

bergantung kepada untung-untungan saja dan jugakalau pengharapan itu jadi 

bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemainan. 

Sebagian masyarakat khususnya di daerah Boyolali melakukan tindak 

pidana tersebut dan bahkan dilakukan diseputar pagelaran hiburan rakyat, salah 

satu betuk perjudian yang dilakukanya adalah judi dengan menggunakan dadu 

dengan cara menebak nomor dadu yang akan muncul setelah dadu ditaruh dalam 

bathok kelapa, dalam  bahasa jawa jenis judi tersebut adalah ―Othok‖.  

Berdasarkan uraian yang telah penulis utarakan di dalam latar belakang 

tersebut, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: a. bagaimana aspek 

kriminologis yang mendorong praktek perjudian di seputar  pagelaran hiburan 

rakyat ? b. bagaimana penegakan hukum terhadap perjudian yang dilakukan di 

pagelaran hiburan rakyat ?c. kendala-kendala pihak kepolisian dalam proses 

penegakan hukum perjudian di wilayah hukum Polres Boyolali ?. Tujuan 

penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: a. untuk mengetahui aspek 

kriminologis yang mendorong praktek perjudian di seputar pagelaran hiburan 

rakyat, b. untuk mengetahui implementasi penegakan hukum terhadap perjudian 

yang dilakukan di pagelaran hiburan rakyat, c. untuk mengetahui kendala-kendala 

pihak kepolisian dalam proses penegakan hukum perjudian di wilayah hukum 

Polres Boyolali. 

Manfaat dan kegunaan dari penelitian ini yang pertama adalah secara 

teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penegakan hukum yang ada di 

dalam Indonesia, terutama mengenai tindak pidana perjudian serta memberikan 

literatur atau referensi terhadap orang yang membacanya.Sedangkan manfaat 

secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan kepada aparat penagak 

2
 Erdianto Effendi, 2014, Hukum Pidana Indonesia,Bandung:PT Refika Aditama,hlm.98. 
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hukum untuk tegas dalam menerapkan norma norma yang berlaku khususnya 

tentang tindak pidana perjudiaan di sekitar pergelaran rakyat. 

2. METODE

Metode pendekatan yang penulis gunakan di dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan metode yuridis empiris.
3
 Pendekatan Penelitian yang

memulai pendekatan di aspek perundang-undangan, kemudian dilanjutkan dengan 

pendekatan terhadap praktek penegakan hukum di masyarakat. Penelitian ini 

menggunakan jenis penelitian diskriptif.
4
 Adapun yang akan penulis analisa dalam

penelitian ini adalah mengenai aspek kriminoligis dari tindak pidana perjudian 

kemudian penegakan hukum serta kendala-kendala aparat penegak hukum dalam 

memberantas tindak pidana tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil 

lokasi di daerah Boyolali, khususnya di tempat pagelaran hiburan rakyat saat 

berlangsung, kemudian selain itu penulis juga mengambil lokasi Polres Boyolali. 

Sumber data yang digunaan dalam penelitian ini meliputi data primer dan 

sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan studi keputakaan dan studi 

lapangan dengan menggunakan daftar pertanyaan dan wawancara. Metode analisis 

data menggunaan analisis kualitatif dengan cara menggunakan data – data yang 

ada dibuat dalam kata-kata dan kalimat. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Data Perjudian di Kabupaten Boyolali 

Tabel 1 

Data Jumlah Kejahatan Perjudian di wilayah Hukum Polresta Kabupaten Boyolali 

(Tahun 2013—2017 ) 

Tahun 
Jumlah Kasus 

Dilaporkan Diselesaikan 

2013 25 28 

2014 25 22 

3
Soerjono Soekanto, 2008, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press.hlm.51 

pendekatan empiris yakni suatu metode penelitian yang di lakukan untuk memperoleh data primer 

dilapangan 
4
Jenis penelitian diskriptif yang di maksud adalah untuk memberikan data yang seteliti 

mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala lainya, lihat Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar 

Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press.hlm.10 
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2015 14 17 

2016 24 21 

2017 10 13 

Jumlah 98 101 

Sumber : Polres Kabupaten Boyolali 

Dengan  melihat  tabel  tersebut  di  atas,  dapat  ditarik  sebuah kesimpulan 

bahwa kejahatan perjudian di Kabupaten Boyolali sangat  tinggi  dan  perlu  

mendapat  perhatian  khusus  dari  semua  pihak termasuk masyarakat dan aparat 

penegak hukum.   

Tabel 2 

Data Kejahatan Perjudian di Seputar Pergelaran Hiburan Rakyat Polresta 

Kabupaten Boyolali 

Tahun 

Jumlah Kasus 

Perjudian 
Perjudian di seputar Pergelaran 

rakyat 

2013 25 12 

2014 25 10 

2015 14 10 

2016 24 11 

2017 10 4 

Jumlah 98 47 

Sumber : Polresta Kabupaten Boyolali 

Melihat  tabel  di  atas,  ternyata  50%  dari  seluruh  kasus perjudian  yang 

terjadi di wilayah hukum Polresta Kabupaten Boyolali di dominasi oleh kasus 

yang dilakukan di seputar pergelaran hiburan rakyat. Dari data tersebut wajar jika 

muncul pertanyaan apakah acara pergelaran hibiuran rakyat seperti reog dan 

dangdut identik dengan perjudian? 

Sebelum  membahas  tentang  bagaimana  upaya  penindakan  dan 

penanggulangan  dari  kejahatan  perjudian  di seputar pergelaran rakyat di 

Polresta Kabupaten Boyolali,  maka  terlebih dahulu  penulis  akan  memaparkan  

faktor-faktor  apa  saja  yang menyebabkan terjadinya kejahatan perjudian  di 

seputar pergelaran rakyat dengan hasil  analisa  dan  pengamatan  penulis  dalam  

penelitian  yang  telah dilakukan  di  instansi  terkait  dan  relalita  yang  Peneliti  

temukan  di lapangan sebagai berikut. 
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Faktor penyebab perjudian di wilayah Boyolali antar lain : 

3.1.1. Kebiasaan Masyarakat

Faktor kebiasaan ini merupakan salah penyebab maraknya perjudian di 

seputar pergelaran rakyat di Kabupaten Boyolali. Ini di karenakan adanya 

mainstream  yang  menganggap  bahwa  judi adalah bagian dari acara pergelaran 

rakyat.Menurut Huda, banyak  pelaku  yang  melakukan  kejahatan  perjudian  

karena  faktor  kebiasaandalam hal ini sudah menjadi budaya. Dan menurut 

keterangan pelaku hal tersebut  untuk  menghilangkan  rasa  bosan sehabis  

bekerja.  Dan  juga  biasanyakegiatan  judi  misalnya  main  ―othok‖ (dadu)hampir 

selalu di temukan dalam acara reog atau dangdut di daerah-daerah. Dimana 

masyarakat menganggap jika ada reog harus ada ―othok‖ karena mereka adalah 

bagian yang tak terpisahkan.
5

3.1.2. Faktor tingkat pendidikan

Tinggi rendahnya tingkat pendidikan seseorang sangat berpengaruh pada 

tingkah laku seseorang dalam hidup  bermasyarakat.  Semakin  tinggi  pendidikan  

seseorang  maka  seseorang tersebut  cenderung  berfikir  panjang  sebelum  

berbuat.  Dan  sebaliknya semakin  rendahnya  tingkat  pendidikan  seseorang  

maka  seseorang  tersebut akan  cenderung  tidak  berfikir  panjang  dan  tidak  

memikirkan  akibat  dalam bertindak  dan  cenderung  akan  melakukan  

perbuatan-perbuatan  yang melanggar norma-norma dan hukum. Faktor  

pendidikan  juga  menjadi  penyebab  atau  yang  melatarbelakangi terjadinya  

suatu  kejahatan.  Faktor  pendidikan  sangat  berpengaruh  karena seseorang  

yang kurang mendapatkan pendidikan baik secara formal maupun pendidikan  

dalam  keluarga  akan  lebih  mudah  melakukan  suatu  pelanggaran bahkan suatu 

kejahatan.
6

5
Miftakul Huda, AKP, Kasat Reskrim Polres Boyolali, Wawancara Pribadi, pada 13 

Oktober 2017 di kantor Polres Boyolali 
6
 Notoadmodjo, 1993, Perilaku Manusia, Pustaka Belajar. Yogyakarta 
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Tabel. 3 

Tingkat Pendidikan Pelaku Perjudian 

Tahun Jumlah Kasus 

Tingkat Pendidikan Pelaku 

SD SMP SMA 
Perguruan 

Tinggi 

2013 25 15 8 2 0 

2014 25 16 7 1 1 

2015 14 8 6 0 0 

2016 24 12 10 2 0 

2017 10 8 2 0 0 

Jumlah 98 59 33 5 1 

Sumber : Polresta Boyolali 

Jika  dilihat  dari  tabel  tingkat  pendidikan  pelaku  perjudian  di 

KabupatenBoyolali  didominasi  oleh  masyarakat  dengan  pendidikan SD dan 

SMP. Seperti yang dikemukakan oleh Mulyanto bahwa dari sekian banyak pelaku 

tindak pidana perjudian di  Kabupaten Boyolali   rata-rata  berpendidikan  rendah  

yaitu  sekolah  dasar,  merekamelakukan  perjudian  tanpa  berpikir  akan  

konsekuensi  yang  akan didapat. Semuanya hanya berfikir akan kemenangan 

saja.
7

3.1.3 Faktor lemahnya penghayatan agama

Di berbagai tempat di kabupaten Boyolali, perjudian tidak selalu 

ditemukan dalam setiap pergelaran hiburan rakyat.Tergantung daerah pelaksanaan 

pergelaran hiburan rakyat berlangsung.Seperti hasil pengamatan yang penulis 

lakukan di dukuh Jemblong Desa Cabeankunti Kecamatan Cepogo.Dalam 

pergelaran reog yang berlangsung pada tanggal 23 september 2017 penulis tidak 

menemukan adanya pratik perjudian seperti daerah-daerah lain. Menurut Sukimin, 

di Desa Jemblong memang tidak diizinkan praktek perjudian. Kalau sampai ada 

perjudian semua warga kompak untuk menggrebek. Pernah suatu ketika ada judi 

othok yang datang dari daerah lain, langsung saja semua pemuda turun tangan. 

Bahkan bandarnya hampir dihajar masa.Desa Jemblong memang sedikit keras 

7
 Mulyanto, IPTU, KBO Reskrim Polres Boyolali, Wawancara Pribadi, 13 Oktober 2017 di 

Polresta Boyolali 
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dengan hal-hal yang berbau kemaksiatan karena desa ini dekat dengan pondok 

pesatren.
8

Hal ini senada dengan penuturan Ryadi, bahwa Desa Jemblong melarang 

adanya perjudian dan mabuk-mabukan, meskipun dalam acara pagelaran rakyat 

seperti reog dan dangdut.Karena hal ini sangat bertentangan dengan ajaran agama 

Islam yang mereka anut. Dukuh Jemblong masih sangat menjaga ajaran agama 

Islam. Acara apapun harus selesai saat memasuki waktu shalat. Seperti resepsi 

manten yang harus selesai sebelum ashar, atau reog yang juga harus selesai 

sebelum mahrib dan dimulai sesudah ashar.
9

Hal diatas berbeda dengan keadaan pergelaran rakyat di Desa Sampetan 

Kecamatan Ampel. Pada pergelaran Reog Saleho 15 Oktober 2017 yang 

berlangsung dalam rangka ulang tahun karang taruna. Dalam pergelaran tersebut 

dapat dijumpai praktik perjudian ‗othok‘ yang bahkan berlangsung sejak siang 

hari. Menurut penuturan Saimin, Praktik perjudian selalu ada di Desa Sampetan 

bersamaan dengan diadakanya acara pagelaran hiburan rakyat. Mayoritas 

warganya menyukai judi mulai dari othok hingga togel.
10

Menurut Sarkali warga Desa Sampetan mayoritas kurang 

mengimplementasikan nilai-milai keagamaan yang mereka anut.Hal ini terlihat 

dari sepinya masjid di daerah tersebut.Meskipun telah memasuki waktu sholat 

pergelaran hiburan rakyat tetap berlangsung, bahkan praktik perjudianya tidak 

dihentikan.
11

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa semakin sesorang 

jauh dari nilai-nilai keagamaan maka mereka cenderung mudah melakukan 

tindakan yang melanggar hukum seperti perjudian. Karena dalam pemikirannya, 

mereka tidak mempercayai adanya balasan di hari akhir dan hukuman dari Allah 

SWT. Implementasi dan pemahaman yang rendah terhadap norma agama 

8
 Sukimin, Tokoh Agama, Wawancara Pribadi, 23 Oktober 2017, di Jemblong, Cepogo, 

Boyolali 
9
 Ryadi, Ketua RW,  Wawancara Pribadi, 23 Oktober 20117, di Jemblong, Cepogo, 

Boyolali 
10

 Saimin, Warga, Wawancara Pribadi, pada 15 Oktober 2017, di Sampetan, Ampel 
11

 Sarkali, Tokoh Agama, Wawancara Pribadi, pada 15 Oktober 2017, di Sampetan, Ampel 
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membuat orang tidak lagi merasa takut atau malu melakukan tindak pidana 

perjudian. 

Hal ini sesuai dengan penuturan  Mulyanto, bahwa ketika  seseorang  tidak  

memiliki  pemahaman  agama  yang baik  maka  akhlaknya  akan rendah dan 

imanya mudah goyah. Sehingga mereka akan mudah tergoda untuk melakukan 

tindakan kriminal seperti perjudian. Agama bertujuan untuk mencapai 

kesempurnaan pengikutnya dan dengan sendirinya  kesempurnaan  itu  dapat  

dicapai  dengan  menghindari  kejahatan  yang  merupakan  larangan setiap agama 

dimuka bumi. 
12

3.1.4. Faktor lingkungan

Jika seseorang bergaul dengan orang-orang pelaku kejahatan maka  cepat  

atau  lambat  seseorang  itu  juga  akan  melakukan kejahatan. Menurut  Sulaiman    

bahwa faktor  lingkungan mempunyai pengaruh besar  dalam pembentukan 

karakter,  oleh  karena  nilai-nilai  di  sekeliling  tempat  tinggal  akan 

mempengaruhi perkembangan jiwa seseorang. 
13

Hal  tersebut  sejalan  dengan  apa  yang  dikatakan oleh Bonger dimana 

harus  diakui  bahwa  peniruan  dalam  masyarakat  memang mempunyai 

pengaruh yang lebih besar. Sekalipun kehidupan manusia  bersifat  khas,  dapat  

disetujui  bahwa  banyak  orang yang dalam  kehidupannya  dan  pendapatnya 

sangat mengikuti keadaan lingkungan dimana mereka hidup.
14

Menurut Mulyanto, mereka yang awalnya sering  melihat teman-temannya 

berjudi,  lambat  laun  akan  timbul  keinginan  untuk  mencoba, dan pada 

akhirnya akan menjadi sebuah kebiasaan. Kehidupan  masyarakat  yangkompleks 

sering menyebabkan pengikisan nilai-nilai keimanan dan susila, sehingga 

membuat mereka tidak dapat melakukan upaya-upaya perbaikan moral secara 

menyeluruh. Tindakan  masyarakat  dalam  mental  spiritual  yang  menurun  akan 

12
 Mulyanto, KBO Reskrim Polres Boyolali, Wawancara Pribadi, Pada 13 Oktober 2017, di 

Polresta Boyolali 
13

Notoadmojo, 1993, Perilaku Manusia, Pustaka Belajar, Yogyakarta 
14

 W.A. Bonger, 1982, Pengantar Tentang Kriminologi, Galia Indonesia. Jakarta 
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menyebabkan masyarakat  rentan  terpengaruh,  mudah  dibujuk  untuk melakukan 

tindakan yang mengarah kepada perbuatan negatif.
15

3.1.5. Faktor Ekonomi

Salah satu faktor yang sangat penting dan bahkan sering dijadikan alasan  

bagi  pelaku  tindak  kejahatan  untuk  melakukan  suatu  tindak kejahatan, adalah 

faktor ekonomi.Faktor ekonomi sangat mempengaruhi terjadinya keinginan untuk  

melakukan perjudian,  dengan  membayangkan keuntungan yang lebih besar.
16

Pada  era  globalisasi  ini,  nilai materiil  nampak  lebih  menonjol dari  

nilai  budi,  norma,  dan  akhlak.  Yang  sering  menjadi  masalah  di masyarakat 

global saat ini adalah di mana kebutuhan semakin meningkat sementara  

kemampuan  untuk  memenuhi  kebutuhan  itu  tidak  mencukupi. 

Ketidakseimbangan  inilah  yang  sering  memicu  seseorang untuk memenuhi  

kebutuhan  hidupnya  dengan  cara  apapun,  termasuk melakukan  dengan  

tindakan  yang  melawan  hukum,  yaitu  salah satunya adalah perjudian.
17

Faktor  ekonomi  adalah  faktor  yang  amat  memegang  peranan penting  

dalam  kehidupan  keseharian  manusia,  hal  ini  dikarenakan manusia  memiliki  

kebutuhan  (sandang,  pangan,  papan)  yang  harus dipenuhi  setiap  hari.  

Pemenuhan  kebutuhan  inilah  yang membutuhkan biaya,  jika  kebutuhan  sehari-

hari  semakin  banyak,  maka  biaya  yang  dibutuhkan juga semakin banyak. 

Kejahatan  menjadi  salah  satu  pilihan  yang  dianggap sangat  menjanjikan  

keuntungan  tanpa  harus  bersusah  payah  bekerja, perjudian  dianggap  sebagai  

pilihan  yang  tepat  bagimasyarakat,  baik  ekonomi  menengah  keatas,  maupun  

ekonomi  lemah untuk mencari uang dengan lebih mudah.
18

 Pelaku perjudian di

KabupatenBoyolali  sebagian  mempunyai  latar  belakang ekonomi  yang  lemah.  

Mereka  kurang  menyadari  bahwa  akibat  judi  jauh lebih berbahaya dan 

merugikan dari keuntungan yang akan diperolehnya dan yang sangat jarang dapat 

diperolehnya.   

15
 Mulyanto, IPTU, KBO Reskrim Polres Boyolali, Wawancara Pribadi, Pada 13 Oktober 

2017, di Polresta Boyolali 
16

 Susanto, 2011, Kriminologi, Genta Publising, Yogyakarta, hal. 89. 
17

 Hardoon and Deverensky, 2002, Child and Adolescent Gambling Behaviour: Current 

Knowledge. Sage Publication.London, Thousand Oak and New Delhi. Vol. 7(2) 
18

 Susanto, 2011, Kriminologi, Genta Publising, Yogyakarta, hlm. 90. 
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3.1.7 Faktor lemahnya penegakan hukum

Kasus  perjudian  di seputar pergelaran rakyat  yang  terjadi  di  Kabupaten  

Boyolali  kebanyakan  selesai  di  tempat kejadian.  Perjudian  merupakan  suatu  

bentuk  kegiatan  yang dilarang  oleh  hukum  positif  (KUHP),  pelaksanaan  judi   

di seputar pergelaran rakyat di Kabupaten Boyolali dikatakan  melanggar  hukum  

pidana  sebagaimana  melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP. Dalam  ketentuan  

Pasal  303  KUHP  dijelaskan  bahwa:  diancam dengan  pidana  penjara  paling  

lama  sepuluh  tahun  atau  pidana  denda paling  banyak  dua  puluh  lima  juta  

rupiah,  barang  siapa  tanpa mendapatkan izin: 

1) Dengan  segaja  menawarkan  atau  memberikan  kesempatan untuk

permainan  judi  dan  menjadikan  sebagai  pencarian,  atau dengan segaja

turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

2) Dengan segaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak

umum  untuk  bermain  judi  atau  dengan  segaja  turut serta  dalam

perusahaan  untuk  itu,  dengan  tidak  peduli  apakah untukmenggunakan

suatu  kesempatan  adanya  suatu  syarat atau dipenuhinya suatu tata cara.

3) Menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian.

Pasal  ini  juga  menjelaskan  bahwa  yang  disebut  permainan  judi adalah  

tiap-tiap  permainan,  di  mana  pada  umumnya  kemungkinan mendapat  untung-

untungan  pada  peruntungan  belaka,  juga  karena permainan  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 pertaruhan lainnya.  

Selain  melanggar  ketentuan  Pasal  303  KUHP  juga  melanggar 

ketentuan dalam Pasal 542 KUHP yang menurut yang disamakan dengan 

ketentuan Pasal 303 bis KUHP yang tertuang dalam Undang-Undang No. 7  

Tahun  1974  Tentang  Penertiban  Perjudian.  Ketentuan  ini  unsur  yang 

terpenuhi sehingga dikatakan suatu tindak pidana yaitu:  Barang siapa  turut main 

judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi 

oleh umum , Kecuali ada izin dari pemerintah atau penguasa yang berwenang 

memberi izin untuk mengadakan judi tersebut.  
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3.2. Upaya Penanggulangan Tindak Perjudian di Kabupaten Boyolali 

Upaya  penanggulangan  secara  preventif  yang diambil untuk mencegah 

terjadinya perjudian di  Kabupaten Boyolali misalnya: 

1). Mengadakan penyuluhan hukum terhadap masyarakat  Kabupaten Boyolali .

10. Memberikan  pencerahan-pencerahan  agama  kepada masyarakat  

tentangsegala aspek yang dapat ditimbulkan oleh tindakan perjudian.

Selain tindakan preventif, tindakan represif yang dapat dilakukan antara 

lain : 

1). Melakukan penggerebekan terhadap warga yang tengah melakukan perjudian

2). Menyediakan lapangan kerja yang baik

3). Memberikan pengertian yang baik terhadap masyarakat tentang bahaya judi

4). Memberikan sanksi yang berat terhadap pelaku
19

3.3. Kendala Penanggulangan Perjudian di Kabupaten Boyolali 

Dari  upaya  penanggulangan  perjudian  di  Kabupaten Boyolali  

terkadang mengalami  suatu  hambatan/kendala.  Adapun  hambatan  tersebut  

adalah  sebagaiberikut: 

1). Karena sulit dilacak tempat-tempat perjudian.

Hal ini disebabkan oleh kurangnya  partisipasi/ laporan  dari  masyarakat

setempat  mengenai tempat-tempat diadakannya perjudian.

2). Karena  masyarakat  acuh  tak  acuh  dan  takut  memberikan  laporan.

Diakui oleh masyarakat  Kabupaten Boyolali  bahwa hanya sebagian kecil dari

mereka  melaporkan  mengenai  adanya  kejadian  perjudian,  sebagian

masyarakat  apabila  melihat  orang  yang  melakukan  perjudian  yang secara

kebetulan  maka  biasanya  orang  yang  melihat  itu  tidak menghiraukan dan

tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib. Jadi untuk  membuktikan

adanya  perjudian  terkadang  sangat  sulit  mencari orang yang dijadikan

sebagai saksi.
20

19
Miftakul Huda, AKP, Kasat Reskrim Polres Boyolali, Wawancara Pribadi, pada 16 

Oktober 2017 di kantor Polres Boyolali 
20

 Mulyanto, KBO Reskrim Polres Boyolali, Wawancara Pribadi, Pada 13 Oktober 2017, di 

Polresta Boyolali 
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4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan 

Pertama, faktor yang mempengaruhi kegiatan perjudian di sekitar 

pergelaran rakyat antara lain : (a) Faktor kebiasaan masyarakat, (b) Faktor tingkat 

pendidikan, (c) Faktor lemahnya penghayatan nilai agama, (d) Faktor lingkungan, 

(e) Faktor ekonomi, (f) Faktor lemahnya penegakan hukum. Dari faktor-faktor 

berikut, ada satu faktor yang mempengaruhi kegiatan perjudian di sekitar 

pagelaran hiburan rakyat yakni adalah faktor dari kebiasaan masyarat. 

Kedua, upaya  penanggulangan  kejahatan  perjudian  di seputar pergelaran 

rakyat dalam wilayah hukum Polres Boyolali. Tindakan preventif yang 

berupa:mengadakan penyuluhan hukum terhadap masyarakat  Kabupaten 

Boyolali, memberikan  pencerahan-pencerahan  agama  kepada  masyarakat  

tentang segala aspek yang dapat ditimbulkan oleh tindakan perjudian. Tindakan 

represif yang berupa: melakukan penggerebekan terhadap warga yang tengah 

melakukan perjudian, memberikan pengertian yang baik terhadap masyarakat 

tentang bahaya judi, memberikan sanksi yang berat terhadap pelaku. 

Ketiga, kendala-kendala pihak kepolisian dalam proses penegakan hukum 

perjudian di wilayah hukum Polres Boyolali antara lain: sulitnya melacak tempat-

tempat perjudian, karena  masyarakat  acuh  tak  acuh  dan  takut  memberikan  

laporan, dan polisi bertindak setelah ada laporan 

4.2 Saran 

Berdasarkan  kesimpulan  tersebut  maka  penulis  menyarankan beberapa 

hal sebagai berikut: kepolisisan rutin melakukan patrol-patroli terutama dalam 

acara pergelaran hiburan rakyat, dalam  upaya  pencegahan  dan  penanggulangan  

perjudian  di seputar pergelaran rakyat  selain  dilakukan  tindakan  kepolisian  

juga  perlu  ditempuh berbagai  cara  yang  bersifat  persuasif  dan  juga  

melibatkan masyarakat  untuk  berpartisipasi  mengatasi  maraknya  perjudian 

yang  terjadi  dengan  melaporkan  kepada  pihak berwajib kalau mengetahui 

adanya perjudian.Sebaiknya  dalam  pelaksanaan  tugas  masing-masing  aparat 

penegak  hukum  diadakannya  Koordinasi  dan  kerjasama  dalam melaksanakan  

kegiatan,  untuk  tercapainya  penegakkan  hukum yang baik.   
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