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UPAYA POLISI DALAM MENAGGULANGI TINDAK PIDANA PERJUDIAN 

DI WILAYAH HUKUM POLRES KLATEN  

Abstrak 

Perjudian adalah tindak pidana yang telah membudaya di dalam masyarakat Indonesia 
tidak terkecuali membudaya di Kabupaten Klaten. Dampak dari tindak pidana 
perjudian ini sangat besar selain melanggar norma kesopanan, agama, kesusilaan, dan 
moral Pancasila, dengan demikian sangat membahayakan masyarakat. Oleh karenanya 
dalam penelitian ini penulis tertarik untuk meneliti mengenai upaya kepolisian Polres 
Klaten terhadap tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polres Klaten dan 
mengetahui kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam penegakan hukum tindak 
pidana perjudian diwilayah hukum Polres Klaten. Metode penelitian yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dilakukan dengan mengetahui 
kenyataan/fakta yang ada di dalam masyarakat khusunya di Kabupaten Klaten. Dari 
hasil penelitian yang telah di lakukan oleh penulis upaya yang dilakukan oleh Polres 
Klaten khusunya dalam hal ini adalah Bhabinkamtibmas dengan melakukan upaya 
pre-emptif, preventif dan represif. Kendala yang dihadapi Polres Klaten disebabkan 
oleh beberapa faktor baik undang-undang hingga masyarakatnya sendiri. Solusi yang 
harus dilaksanakan adalah perbaikan segala unsur penegakan hukum yaitu 
Bhabinkamtibmas dan juga Polres Klaten secara umum. 

Kata Kunci: Penanggulangan tindak pidana, Perjudian, Bhabinkamtibmas 

Abstract 
Gambling is a criminal act that has been be entrenched in the people of Indonesia is 

no exception be entrenched in Kabuapten flash. The impact of criminal gambling is 

very big in addition to violating norms of decency, religion, morals, and moral 

Pancasila, thus it is very harmful to society. By so in this study author is keen to do 

research on the efforts of the Police flash of criminal gambling in the law of the 

District Police of Klaten and knowing the obstacles faced by the police in law 

enforcement of criminal gambling in the District Police in Klaten. The research 

method used in this study is the juridical empirical do with knowing kenyataan/fakta is 

available in the community especially in Klaten. From the results of research that has 

to do by the author of the efforts made by the Klaten especially in this case is 

Bhabinkamtibmas to make efforts to pre-emptif, preventive and repressive. While the 

obstacles faced by Police flash caused by some of good legislation to his own people. 

The solution which must be carried out is improving all the elements of law 

enforcement is Bhabinkamtibmas and also Police Klaten in general. 

Keywords : of crime acts, gambling, Bhabinkamtibmas. 
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1. PENDAHULUAN

Tindak pidana perjudian merupakan tindak pidana yang dapat dijumpai di berbagai 

lingkungan masyarakat.1 Perjudian merupakan problem sosial yang sulit 

ditanggulangi dan timbulnya perbuatan judi tersebut sudah ada sejak adanya 

peradaban manusia dan masih dilakukan oleh manusia hingga masa sekarang.2  

Perjudian sangat bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila serta 

membahayakan masyarakat, bangsa dan negara. Perjudian merupakan tindak pidana 

yang diatur dalam hukum positif Indonesia yakni dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana dan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang 

Penertiban Perjudian. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 

tentang penertiban perjudian bahwa perjudian merupakan bentuk kejahatan.3 

Masuknya kategori perjudian sebagai kejahatan juga dapat dilihat dari pengaturan 

perjudian yang terdapat dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

tentang kejahatan. 

Setiap orang yang melakukan perbuatan judi diancam dengan pidana 

penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh 

lima juta rupiah sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 303 ayat (1) Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 

tentang Perjudian. Namun adanya ancamam pidana tersebut tidak membuat orang 

yang berjudi enggan untuk melakukan perbuatan judi. 

Berdasarkan data tersebut terlihat peningkatan yang cukup signifikan dari 

perjudian selama kurun waktu dua puluh tahun. Dalam wilayah Kabupaten Klaten 

untuk tindak pidana perjudian selama bulan Januari hingga Mei 2017 tercatat 17 

kasus judi Cap Jie Kia, 3 judi kartu dan 1 judi sabung ayam dan  ditetapkan 40 

1 Karolina Sitepu, 2015, Pemberantasan dan Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Togel  di 

Wilayah Hukum Polresta Medan, Jurnal Ilmiah “RESEARCH SAINS” Vol. 1 No. 1 Januari 2015 
diakses pada tanggal 3 Maret 2018 Pukul 14.00 WIB. 
2 Ibid. 
3 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. 
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tersangka dengan total barang bukti uang senilai Rp 6 juta.4 Berdasarkan mini riset

melalui pengamatan yang dilakukan oleh penulis sebelum penelitian ini dimulai, 

masih terdapat judi dalam bentuk Cap Jie Kia dan  judi kartu di daerah Klaten. 

Dalam penelitian ini, penulis memberikan perumusan masalah sebagai 

berikur (1) Bagaimanakah upaya kepolisian Polres Klaten terhadap tindak pidana 

perjudian di wilayah hukum Polres Klaten? (2) Bagaimanakah kendala yang 

dihadapi oleh kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana perjudian 

diwilayah hukum Polres Klaten? Tujuan yang hendak dicapai penulis dalam 

penelitian ini yaitu (1) Untuk mengetahui tentang bagaimana upaya kepolisian 

Polres Klaten terhadap tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polres Klaten. 

(2) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam penegakan 

hukum tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polres Klaten.  

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah yuridis 

empiris.5 Jenis penelitian dalam penelitian ini bersifat deskriptif.6. Sumber data 

dalam penelitian ini merupakan studi atau penelitian lapangan penulis melakukan 

penelitian di Kantor Kepolisian Resort Klaten. Penulis melakukan penelitian ini 

jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder yang terdiri dari 

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.7Metode pengumpulan data yang 

digunakan untuk mengumpulkan data adalah wawancara (Interview) dan 

pengamatan (Observasi). Penulis menggunakan metode analisis data secara teknik 

deskriptif kualitatif.8

4
 Kasus Miras dan Judi, Polres Klaten Tetapkan 66 Tersangka, http://klaten.sorot.co/berita-3054-kasus-

miras-dan-judi-polres-klaten-tetapkan-66-tersangka.html diakses pada tanggal 3 Maret 2018 Pukul 
14.10 WIB. 
5 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006. Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. 
Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hal.52 
6 Amiruddin & Zaenal Asikin, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Rajawali Pers, Hal. 
25. 
7 Dimyati dan Kelik Wardiono. 2004, Metode Penelitian Hukum, Surakarta: Fakultas Hukum 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, Hal 19. 
8 Soerjono Soekanto, 2008, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 
hal. 5. 
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3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Upaya Kepolisian Polres Klaten terhadap Tindak Pidana Perjudian di

Wilayah Hukum Polres Klaten 

Tindak pidana perjudian merupakan perbuatan yang tidak patuh kepada 

norma kesopanan, dan norma agama yang kemudian menimbulkan 

ketidaktertiban dalam kehidupan bersama.9 Penulis telah melakukan

wawancara terhadap anggota SatReskrim Polres Klaten. Menurut Sri Wanda, 

dalam melakukan penanggulangan tindak pidana perjudian di wilayah hukum 

Kabupaten Klaten Polres Klaten menggunakan sarana penal dan non penal.10

Berikut ini penulis akan menguraian upaya yang telah dilakukan oleh Polres 

Klaten dalam menaggulangi tindak pidana perjudian yaitu sebagai berikut: 

3.1.1 Upaya Pre-emptif 

Upaya pre-emtif merupakan rangkaian kegiatan yang ditujukan 

untuk menangkal dan menghilangkan faktor-faktor kriminogen pada tahap 

sedini mungkin.11 Kegiatan yang dilakukan yaitu:

3.1.1.1. Analisis terhadap kondisi wilayah berikut potensi kerawanan

Menurut Sri Wanda, di daerah klaten sendiri daerah yang paling 

rawan yaitu berada di wilayah lereng gunung merapi dan dataran 

gunung kapur dan sebagain juga ada di wilayah dataran rendah. Namun 

untuk sekarang ini di wilayah Kabupaten Klaten belum ada yang 

terdeteksi terkait masih melakukan perjudian. Karena tindak pidana 

perjudian ini sifatnya sembunyi-sembunyi untuk menghindari Petugas 

Polri. Maka diperlukan analisis terhadap kondisi wilayah berikut 

potensi kerawanan tindak pidana perjudian.12

9 Herimanto dan Winarno, 2011, Ilmu Sosial dan Budaya Dasar, Jakarta: PT. Bumi Aksara, hal.133-
134. 
10 Sri Wanda, Kepala Urusan Administrasi SatReskrim Polres Klaten, Wawancara Pribadi, Klaten, 
Jumat 23 Maret 2018, Pukul 09:00 WIB. 
11 Rusli Muhammad, 2011, Sistem Peradilan Pidana Indonesia dilengapi dengan 4 Undang-Undang di 

Bidang Sistem Peradilan Pidana, Yogyakarta: UII Press, hal.88. 
12 Sri Wanda, Kepala Urusan Administrasi SatReskrim Polres Klaten, Wawancara Pribadi, Klaten, 
Jumat 23 Maret 2018, Pukul 09:10 WIB. 

33
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3.1.1.2. Koordinasi dengan segenap pihak yang terlibat

Menurut Sri Wanda, pengkoordinasiaan ini dilakukan dengan 

pihak-pihak yang terkait yaitu Bhabinkamtibmas, kepala desa dan 

perangkatnya, ketua RT dan segenap masyarakat di Kabupaten Klaten. 

Metode yang digunakan yaitu dengan menggunakan metode Bimmas 

yaitu penanggulangan tindak pidana perjudian yang dilakukan secara 

swakarsa dengan memanfaatkan potensi yang ada dalam masyarakat.13

3.1.2 Upaya Preventif 

Upaya preventif adalah upaya yang masih dalam tataran 

pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana.14 Menurut Sri Wanda, dalam

penanggulangan terjadinya tindak pidana perjudian di wilayah Hukum 

Klaten ini Polres Klaten telah melakukan berbagai upaya preventif yaitu:15

3.1.2.1. Mencari informasi tentang adanya perkara perjudian setiap saat

Dalam hal ini Polisi lebih aktif untuk melakukan patroli atau 

sidak di lingkungan masyarakat Klaten. Dengan demikian sidak yang 

dilakukan secara berkala membuat praktik perjudian selalu was-was 

dan lambat laun masyarakat akan ketakutan untuk melakukan 

perjudian. Peran serta masyarakat juga sangat berperan banyak dalam 

penanggulangan tindak pidana.  

3.1.2.2. Melakukan penyuluhan dan sosialisasi mengenai tindak pidana
perjudian

Untuk mencegah adanya tindak pidana perjudian di wilayah 

Klaten Polres Klaten khususnya Bhabinkamtibmas telah melakukan 

berbagai penyuluhan dan sosialisasi mengenai tindak pidana perjudian. 

Penyuluhan dan sosialisasi ini dilakukan untuk meningkatkan 

kesadaran masyarakat akan dampak dari tindak pidana perjudian, dan 

13 Sri Wanda, Kepala Urusan Administrasi SatReskrim Polres Klaten, Wawancara Pribadi, Klaten, 
Jumat 23 Maret 2018, Pukul 09:13 WIB. 
14 A S Alam, 2010, Pengantar Kriminologi, Makassar: Pustaka Releksi Books, hal.79. 
15 Sri Wanda, Kepala Urusan Administrasi SatReskrim Polres Klaten, Wawancara Pribadi, Klaten, 
Jumat 23 Maret 2018, Pukul 09:15 WIB. 
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juga meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaporkan apabila 

terjadi praktik tindak pidana perjudian. 

3.1.2.3. Meningkatkan penggunaan sarana dan fasilitas teknologi yang
memadai

Sarana dan fasilitas teknologi yang dimiliki oleh Polres Klaten 

juga harus ditingkatkan, karena dengan adanya perkembangan 

teknologi dan informasi ini juga meningkatkan bentuk perjudian. 

3.1.3 Upaya Represif 

Upaya represif meliputi rangkaian kegiatan penindakan yang 

ditujukan ke arah pengungkapan terhadap semua kasus kejahatan yang 

telah terjadi. Dalam upaya represif ini dilakukan dengan cara melalui 

sistem peradilan pidana. Dari keseluruhan proses peradilan pidana umum 

maka dapat dikelompokan menjadi 4 tahapan yaitu:  

3.1.3.1. Tahap Penyelidikan dan Penyidikan

Wewenang kepolisian baik sebagai penyelidik maupun sebagai 

penyidik telah dicantumkan secara terperinci dalam Pasal 5 dan 

seterusnya, yang secara garis besar dapat disebutkan sebagai berikut:16

(1) Di bidang penyidikan kepolisian mendapat porsi sebagai 

penyidikan tindak pidana umum. 

(2) Kepolisian mempunyai kewenangan melakukan penyidikan 

tambahan. 

(3) Kepolisian berperan sabagai koordinator dan pengawas Penyidik 

Pegawai Negeri Sipil. 

Selain itu, Kepolisian mempunyai fungsi yang berdasarkan 

Undang-undang Nomor 2 tahun2002, yaitu:17

(a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; 

(b) Penegakan hukum; dan 

(c) Pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat 

16 Rusli Muhammad, ibid, hal. 14-15 
17Awaloedin Djamin, 2005, Masalah dan Issue Manajemen Kepolisian Negara RI dalam Era 

Reformasi, Surabaya: Amalia Bhakti Jaya, hal. 144 
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Dalam hal penyelesaian tindak pidana perjudian khususnya 

untuk menjalankan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana 

perjudian dilakukan oleh Bhabinkamtibmas Klaten (Bhayangkara 

Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) yang merupakan 

petugas membina keamanan dan ketertiban masyarakat dan juga 

merupakan petugas Polmas di desa atau kelurahan. 

Dalam proses penyelidikan oleh Polres Klaten khusunya 

Bhabinkamtibmas Klaten dilakukan apabila ada indikasi telah terjadi 

praktik perjudian, hal ini biasanya diketahui saat adanya laporan dari 

masyarakat dan kemudian melakukan patroli ke lokasi tersebut. Apabila 

tertangap tangan pelaku tersebut maka akan dilakukan pengembangan 

kasus untuk menentukan apakah seseorang patut diduga melakukan 

tindak pidana perjudian atau tidak apabila benar kemudian dilakukan 

penyidikan untuk mencari alat bukti, pencarian bukti permulaan yang 

cukup.  

Apabila alat bukti tersebut telah cukup kemudian dilakukan 

proses penangkapan dan diikuti tindakan lainya sebagai proses 

penyidikan terhadap pelaku tindak pidana perjudian. Apabila proses 

penyelidikan telah selesai kemudian penyidik mulai melakukan 

pemberitahuan yang disampaikan dengan mekanisme Surat 

Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada jaksa penuntut 

umum bahwa sudah dimulainya proses penyidikan.  

Berikut ini akan diuraikan mengenai rangkaian tindakan yang 

akan dilakukan oleh penyidik untuk melakukan penegakan hukum 

polisi yang melakukan tindak pidana perjudian yaitu (1) penindakan 

yang meliputi penangkapan dan penggeledahan, Pemanggilan dan 

Penahanan, Penyitaan.  (2) Pemeriksaan meliputi pemeriksaan saksi-

saksi, pemeriksaan ahli, pemeriksaan tersangka (3) Penyelesaian dan 

penyerahan berkas perkara 
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3.1.3.2. Tahap Penuntutan

Penuntut umum kejaksaan Klaten melakukan penuntutan 

umunya didahului dengan prapenuntutan yakni mempelajari dan 

meneliti kembali Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang diajukan oleh 

penyidik termasuk mempersiapkan surat dakwaan sebelum dilakukan 

penuntutan tujuannya adalah dalam rangka mengetahui BAP sudah 

lengkap atau belum atau untuk mengetahui berkas perkara itu telah 

memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke pengadilan atau belum. 

Apabila telah lengkap maka dapat dilakukan penuntutan, yakni 

secepatnya harus segera dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri 

setempat, dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut 

disertai dengan Surat dakwaan. 

3.1.3.3. Pemeriksaan Persidangan

Tindak pidana tersebut untuk selanjutnya diperiksa, diadili dan 

diputus oleh majelis hakim Pengadilan Negeri yang berjumlah 3 orang 

Tahap pemeriksaan di sidang Pengadilan diawali dengan penetapan 

majelis hakim, selanjutnya ditetapkan hari sidang. Pemberian hari 

sidang disampaikan oleh penuntut umum kepada terdakwa. Setelah tiba 

hari persidangan, hakim menyatakan sidang di buka dan terbuka untuk 

umum. Setelah itu dilakukan pemeriksaan identitas terdakwa, kemudian 

diteruskan dengan pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut 

umum. Terdakwa atau penasihat hukumnya dapat mengajukan 

keberatan terhadap dakwaan penuntut umum. 

Proses Pemeriksaan diteruskan dengan pembuktian. Pembuktian 

didasarkan pada alat bukti yang disebutkan dalam undang-undang 

disertai keyakinan hakim atas alat-alat bukti yang diajukan dalam 

persidangan, yang terdiri sesuai di dalam Pasal 184 KUHAP. Setelah 

pemeriksaan telah dilaksanakan, tuntutan pidana pembelaan, replik, 

duplik telah diajukan dalam persidangan maka tiba saatnya majelis 

hakim memberikan putusan. Putusan majelis hakim di ambil dalam 
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suatu musyawarah majelis hakim yang merupakan permufakatan bulat 

yang berhasil dicapai. Apabila kebulatan tidak diperoleh maka 

didasarkan dengan suara terbanyak apabila mekanisme tersebut masih 

belum dapat mencapai suara bulat maka putusan yang dipilih adalah 

pendapat hakim yang menguntungkan terdakwa. 

3.1.3.4. Pelaksanaan Putusan

Prosedur pelaksanaan putusan pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap adalah berbeda jenis pidana yang 

ada. Untuk polisi yang melakukan tindak pidana perjudian prosedur 

pelaksanaan putusannya yang dilakukan antara lain: 

 Menerima salinan putusan pengadilan dari panitera pengadilan

Negeri yang bersangkutan dalam waktu 1 minggu

 Kepala kejaksaan mengeluarkan surat perintah pelaksanaan putusan

pengadilan, dengan dikeluarkan surat perintah pelaksanaan putusan

pengadilan. Dengan dikeluarkanya surat perintah tersebut maka

jaksa segera menjalankan tugas untuk melaksanakan penetapan

hakim dan putusan pengadilan.

 Menyerahkan terpidana pada lembaga pemasyarakatan

 Membuat Laporan pelaksanaan.

Mengenai tindak pidana perjudian yang dilakukan di Kabupaten 

klaten prosentase penyelesaian perkara perjudian sebesar 100% 

mengingat untuk kasus perjudian yang ditangani Polisi keseluruhannya 

bentuk laporan polisi model “A” yaitu ditemukan atau tertangkap 

tangan oleh petugas, sedangkan prosentase perbandingan tahun 2017 

dan tahun 2018 tidak dapat dihitung hal ini dikarenakan mengingat saat 

ini baru memasuki bulan Maret 2018 sedangkan tahun 2017 sebanyak 

12 bulan. Namun untuk prosentase perbandingan Januari-Maret 2017 

dan Januari-Maret 2018 yaitu 15:2 dengan prosentase penanganan 

kasus perjudian menurun sebanyak 86,67%. 

1).

2).

3).

4).
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Bentuk-bentuk atau jenis-jenis yang dilakukan di wilayah 

Kabupaten Klaten pada tahun 2017 dan januari-Maret 2018 yaitu Togel 

(Cap Jie Kie, Hongkong, Singapura), Sabung ayam, Kartu, Dadu. Dari 

jumlah kasus yang terjadi di tahun 2017 di atas pelakunya terdiri dari 

70 orang sedangkan di tahun 2018 sebanyak 4 orang. Jika dilihat dari 

data di atas aparat penegak hukum khususnya Bhabinkamtibmas Klaten 

cukup berhasil melakukan upaya represif yang dilakukan. Hal ini 

terlihat dari jumlah pelaku judi sangat menurun drastis. Hal ini 

menunjukan apabila terdapat angin segar dari upaya penanggulangan 

tindak pidana perjudian oleh Bhabinkamtibmas karena prosentase yang 

menurun dan jumlah kasus yang menurun.  

3.2 Kendala yang Dihadapi oleh Kepolisian dalam Penegakan Hukum Tindak 

Pidana Perjudian Diwilayah Hukum Polres Klaten 

3.2.1 Kendala yang Dihadapi oleh Kepolisian dalam Penegakan Hukum 

Tindak Pidana Perjudian di Wilayah Hukum Polres Klaten 

Menurut Soerjono Soekanto, gangguan terhadap penegakan hukum 

ditentukan oleh beberapa faktor.18 Dalam hal ini penulis telah melakukan 

wawancara terhadap Kepolisian Klaten yang kemudian dalam skripsi ini 

penulis mencoba mengkomparasikan dengan pendapat Soerjono Soekanto 

mengenai gangguan terhadap penegakan hukum. Dengan demikian kendala 

yang dihadapi oleh kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana 

perjudian di wilayah hukum Polres Klaten yaitu dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

3.2.1.1. Faktor hukumnya itu sendiri (undang-undang)  

Tindak pidana perjudian ini diatur di dalam Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang menggantikan 

beberapa pasal di dalam KUHP yang tidak sesuai lagi dengan 

perkembangan yang ada. Namun menurut Sri Wanda undang-undang 

18 Soerjono Soekanto, 2013, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT 
RajaGrafindo Persada, hal.8. 
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ini dirasa terlalu tua dengan demikian memerlukan pembaharauan. Di 

dalam undang-undang ini jenis-jenis perjudian juga tidak dijelaskan 

yang kemudian menyebabkan aparat penagak hukum khususnya 

Bhabinkamtibmas mengalami kesulitan dalam menerapkan hukum 

yang berlaku.19

3.2.1.2 Faktor penegak hukum 

Faktor penegak hukum yakni disini adalah Bhabinkamtibmas 

belum bekerja secara optimal. Padahal Bhabinkamtibmas diharapkan 

menjadi garda terdepan penaggulangan tindak pidana perjudian akan 

tetapi mereka belum menunjukan usaha yang optimal.  

3.2.1.3 Faktor sarana atau fasilitas 

Menurut Sri Wanda, pelaku perjudian saat ini menggunakan alat 

komunikasi dan internet dengan demikian petugas mengalami 

hambatan dalam upaya penyelidikan khusunya dalam hal mendapatkan 

barang bukti. Dengan alat yang komunikasi dan internet yang 

digunakan menyebabkan barang bukti bukan lagi merupakan barang 

fisik seperti kartu, atau adu ayam. Yang kemudian hal tersebut 

menyebabkan usaha menemukan barang bukti agar masyarakat yang 

melakukan tindak pidana perjudian terbukti sulit untuk dibuktikan.20

3.2.1.4 Faktor masyarakat 

Dari aspek masyarakat yang tidak melakukan tindak pidana 

perjudian mereka selalu enggan untuk melaporkan tindak pidana 

perjudian yang ada di sekitar mereka. Dari aspek pelaku tindak pidana 

perjudian, bagi beberapa kasus dilakukannya perjudian, khusunya 

perjudian kartu. Masyarakat atau para pelaku berdalih dilakukanya 

tindak pidana perjudian ini untuk mengsisi waktu longgar dalam hal 

Pam Swakarsa atau Ronda kamling dan dilakukan dengan berhitung 

19Sri Wanda, Kepala Urusan Administrasi SatReskrim Polres Klaten, Wawancara Pribadi, Klaten, 
Jumat 23 Maret 2018, Pukul 10:00 WIB. 
20Sri Wanda, Kepala Urusan Administrasi SatReskrim Polres Klaten, Wawancara Pribadi, Klaten, 
Jumat 23 Maret 2018, Pukul 10:03 WIB. 
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dan setelah selesai baru membayar uang taruhannya agar petugas dapat 

tekelabuhi.   

3.2.1.5 Faktor kebudayaan 

Faktor kebudayaan berkaitan erat dengan tindak pidana 

perjudian di Kabupaten Klaten dikarenakan perjudian pada praktiknya 

selalu ada dan bahkan setiap saat selalu ada. Bahkan perbuatan 

perjudian ini tidak mengenal batasan usia dari anak-anak hingga orang 

dewasa dapat bergabung untuk melakukannya bersama-sama. 

Sebagaimana data yang telah diperoleh penulis yaitu rata-rata usia 

pelaku tindak pidana perjudian yang berhasil ditangani oleh Polres 

Klaten yaitu 20-50 tahun dengan rincian tahun 2017 dan 2018.  

Data di atas menunjukan apabila tindak pidan perjudian telah 

menjadi budaya oleh masyarakat klaten, tidak melihat usia, atau 

bahakan latar belakang mereka dapat bersama-sama melakukan tindak 

pidana perjudian. Sejalan dengan itu, maka perlu 

menumbuhkembangkan kembali budaya malu, yakni malu berbuat 

kesalagan dan semua yang bertentangan dengan dengan moral agama, 

dan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Dan juga perlu menumbuhkan 

kembali budaya keteladanan yang harus diwujudkan dalam perilaku 

para pemimpin baik formal maupun informal pada setiap lapisan 

masyarakat.21

3.2.2 Solusi untuk Meminimalisir Kendala yang Dihadapi oleh 

Kepolisian dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian di 

Wilayah Hukum Polres Klaten 

1). Mengoptimalkan petugas Polres Klaten dilapangan khususnya
Bhabinkamtibmas guna memberikan penyuluhan melalui sambang di
wilayahnya agar tidak melaksanakan perjudian dengan penjelasan
apabila tetap melaksanakan Polisi tidak ada ampun dan akan menindak
tegas sampai dengan proses persidangan

21 Natangsa Surbakti, 2012, Filsafat Hukum Perkembangan Pemikiran Relevansinya dengan reformasi 

Huum Indonesia, Surakarta: BP FKIP UMS, hal.166. 
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Optimalisasi tersebut dapat dilakuan dengan program yang 

terencana dan terstrukur dengan melakukan penyuluhan disetiap 

kecamatan di Kabupaten Klaten dengan agenda tiga bulan sekali. 

Apabila penyuluhan ini rutin untu diberikan kepada masyarakat maka 

akan tercipta kesadaran masyarakat yang tinggi akan penanggualangan 

tindak pidana perjudian yang menyebabkan banyak dampak negative 

kepada masyarakat. 

2). Petugas dilapangan aktif melakukan penyelidikan agar dapat masuk
dijaringan perjudian berbasis telekomunikasi baik SMS maupun
bersumber internet

Keaktifan dari petugas khususnya Bhabinkamtibmas ini 

berperan penting dan sangat mempengaruhi keberhasilan penggulangan 

tinda pidana perjudian. Karena sebagaimana telah disebutkan di atas 

bahwa tinda pidana perjudian dilakukan secara sembunyi-sembunyi. 

Oleh karenanya untuk mengatasinya perlu keaktifan dari para petugas, 

keaktifan tersebut dapat berupa patroli yang rutin dilakukan jadi tidak 

menunggu adanya laporan dari masyarakat. Melakukan operasi di 

setiap daerah yang rawan melakaukan tindak pidana perjudian. 

3). Bekerjama dengan masyarakat untuk memperoleh informasi akan
terjadinya perjudian

Kerjasama dengan masyarakat penting dilakukan untuk 

memperoleh informasi mengenai tindak pidana perjudian. Aparat 

penegak hukum dalam hal ini khususnya Bhabinkamtibmas dapat 

melakukan pendekatan partisipatif. 

4. PENUTUP

Kesimpulan dari skripsi ini adalah pertama, upaya Kepolisian Polres Klaten 

terhadap tindak pidana perjudian di Wilayah Hukum Polres Klaten dilakukan 

dengan upaya upaya pre-emtif, upaya  preventif dan Upaya represif. 
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Kedua, kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam penegakan hukum tindak 

pidana perjudian di wilayah hukum Polres Klaten yaitu faktor hukumnya itu 

sendiri (undang-undang), faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor 

masyarakat. Sementara itu solusinya adalah mengoptimalkan petugas Polres 

Klaten dilapangan khususnya Bhabinkamtibmas guna memberikan penyuluhan 

melalui sambang di wilayahnya agar tidak melaksanakan perjudian, petugas 

dilapangan aktif melakukan penyelidikan agar dapat masuk dijaringan perjudian 

berbasis telekomunikasi baik SMS maupun bersumber internet, bekerjama dengan 

masyarakat 

Dalam hal ini penulis memberikan saran Pertama, untuk Polres Klaten 

khususnya Bhabinkamtibmas agar dapat melakukan tugasnya secara 

bertanggungjawab dan semaksimal mungkin. Kedua, untuk untuk masyarakat agar 

tidak segan untuk melaporkan bila mengetahui adanya tindak pidana perjudian. 

Dan untuk masyarakat yang melakukan tindak pidana perjudian untuk tidak 

melakukannya lagi dikarenakan selain dampak yang buruk juga sanksi yang 

mengancam sangat berat. Ketiga, untuk Dewan Perwakilan Rakyat untuk 

melakukan perubahan undang-undang penertiban perjudian yang telah tertinggal 

zaman. 
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