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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Tindak pidana perjudian merupakan tindak pidana yang dapat di 

jumpai di berbagai lingkungan masyarakat. Perjudian sangat bertentangan 

dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila serta membahayakan 

masyarakat, bangsa dan negara. Perjudian juga dianggap sebagai penyakit 

masyarakat karena mempunyai dampak negatif yaitu merugikan moral dan 

mental. 

Perjudian adalah tindak pidana yang diatur dalam Pasal 303 dan 303 

bis Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Permainan judi yaitu tiap-

tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung 

bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih, 

disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau 

permainan lainnya yang tidak diadakan diantara meraka yang turut berlomba 

atau bermain demikian juga segala pertaruhan lainnya.
1
 Pasal 1 Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian menegaskan 

bahwa perjudian merupakan bentuk kejahatan.
2
 

Suatu tantangan yang dihadapi polisi dalam pelaksanaan tugasnya 

yaitu adanya kesenjangan masyarakat atas tugas-tugas polisi dengan 

kenyataan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Untuk mencapai 

                                                           
1
 Pasal 303 Ayat 3 Kitab  Undang-undang Hukum Pidana 

2
 Pasal 1 Undang-undang NO.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian 
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pelaksanaan tugas polisi tersebut, maka polisi melakukan sejumlah tindakan 

sesuai tugas dan wewenang yang diberikan, seperti pelayanan masyarakat, 

menjaga ketertiban dan keamanan, serta penegakkan hukum mengingat 

perjudian merupakan tindak pidana kejahatan. 

Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintah yang memiliki 

peranan penting dalam negara hukum, 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 dalam cakupan lebih luas juga sangat penting dalam 

penanggulangan perjudian.  

Realita yang ada di wilayah Surakarta saat ini yaitu masih maraknya 

perjudian di lingkungan masyarakat, baik kalangan ekonomi lemah, 

menengah, maupun atas. Adapun jenis perjudian yang paling banyak terjadi di 

wilayah Surakarta adalah perjudian Capjiekia. Para pemain judi Capjiekia 

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

menjadikannya taruhan, mereka bisa memasang satu angka yang diinginkan. 

Selain itu perjudian Capjiekia ini termasuk perjudian yang mempunyai 

semacam birokrasi sendiri dan mampu menebar jaringan kegiatan sedemikian 

rupa sehingga berjangkauan luas ditambah dengan pengelolaan yang 

terorganisir dan tertutup untuk menghidari upaya-upaya penegakan hukum 

melalui berbagai cara, sehingga para pemain dari judi Capjiekia ini merasa 

aman. 
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Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk 

menyusun skripsi yang berjudul “PENANGGULANGAN PERJUDIAN 

CAPJIEKIA Studi Terhadap Upaya Penanggulangan Perjudian Capjiekia 

di Wilayah Polresta Surakarta” 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diurauikan penulis di atas, maka 

untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan permasalahan yang akan 

diteliti untuk mencapai tujuan penelitian maka penulis merumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana upaya Polresta Surakarta dalam penggulangan tindak pidana 

perjudian Capjiekia di wilayah Surakarta? 

2. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh Polresta Surakarta dalam 

penegakan hukum tindak pidana perjudian Capjiekia di Wilayah 

Surakarta? 

3. Bagaimana perjudian Capjiekia dalam prefektif islam? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan Objektif 

a. Mengetahui upaya Polresta Surakarta dalam penanggulangan tindak 

pidana perjudian Cap Jie Kia di wilayah Surakarta. 
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b. Mengetahui kendala yang dihadapi oleh Polresta Surakarta dalam 

penegakan hukum tindak pidana perjudian Cap Jie Kia di Wilayah 

Surakarta. 

c. Mengetahui perjudian Cap Jie Kia dalam prefektif islam. 

2. Tujuan Subyektif 

a. Untuk menambah pengetahuan serta pemahaman penulis dalam rangka 

memenuhi syarat mencapai gelar sarjana di bidang ilmu hukum pada 

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

b. Untuk menambah pengetahuan mengenai upaya dan kendala Polresta 

dalam penanggulangan perjudian Cap Jie Kia di wilayah Surakarta. 

Selanjutnya manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian 

hukum ini adalah sebagai berikut; 

1. Manfaat Teoritis 

Dapat menambah dan memberikan ilmu pengetahuan bagi penulis 

dan pembaca dalam mendalami ilmu pengetahuan khususnya mengenai 

penanggulangan perjudian Cap Jie Kia yang dilakukan oleh Polreta 

Surakarta di Wilayah Surakarta. 

2. Manfaat Praktis  

Dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada Polresta 

Surakarta dalam penanggulangan perjudian Cap Jie Kia di Wilayah 

Surakarta. 
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D. Kerangka Pemikiran 

 

Gambar 1. Kerangka Pemikiran 

Salah satu hukum yang dibuat oleh manusia untuk mengatur tingkah 

laku dan perbuatan manusia yaitu hukum pidana. Moeljatno memberikan 

definisi tentang hukum pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu 

aturan hukum, disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi 

barang siapa yang melanggar peraturan tersebut.
3
 

erjudian merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 303 Ayat 

(1), (2), dan (3) KUHP dan Undang-undang No.7 Tahun 1974 tentang 

Penertiban Perjudian. Larangan bagi setiap orang yang melakukan perjudian 

harus ditaati oleh warga negara Indonesia dan barangsiapa yang melanggarnya 

                                                           
3
 Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2017, Hukum Pidana, Surakarta Muhammdiyah 

University Press, Hal 112 

Kepolisian Tindak Pidana Perjudian 

Tugas dan Kewenangan 

Kepolisian UU No.2 

Tahun 2002 

Pasal 303 ayat (1),(2),(3) 

KUHP dan UU No.7 

Tahun 1974 

Upaya Penanggulangan Perjudian 

Faktor Penghambat 
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akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

Kepolisian adalah lembaga penegak hukum yang berwenang 

menegakan hukum terhadap tidak pidana perjudian, khususnya pada tahap 

penyelidikan dan penyidikan, juga upaya-upaya preventif guna untuk 

mencegah perjudian. 

 

E. Metode Penelitian 

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada 

metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari 

satu atau beberapa gejala hukum tertentu denga menganalisanya.
4
 

Adapun metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Metode Pendekatan 

 Pendekatan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

hukum empiris. Pendekatan hukum empiris yaitu pendekatan yang 

digunakan untuk memecahkan masalah dengan meneliti data sekunder 

terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data 

primer di lapangan.
5
 

  

                                                           
4
 Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, 2004, Metode Penelitian Hukum, Surakarta: 

Universitas Muhammadiyah Surakarta, Hal.3 
5
 Soerjono Soekanto dan Sri Manudji, 1985, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 

Singkat, Jakarta: Rajawali Pers, Hal 53 
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2. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian 

diskriptif.
6

 Dengan demikian akan memberikan gambaran data secara 

selengkap-lengkapnya, sistematis, dan menyeluruh tentang 

Penanggulangan Perjudian Capjiekia oleh Polresta Surakarta di Wilayah 

Surakarta. 

3. Lokasi penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di Polresta Surakarta dan di wilayah 

Surakarta. Pengambilan lokasi ini dengan pertimbangan bahwa adanya 

ketersediaan data yang diperlukan untuk dilakukan penelitian. 

4. Jenis Data 

 Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan data primer dan 

sekunder sebagai berikut: 

a. Data Primer 

Data primer yaitu data yang diperoleh yang berupa fakta atau 

keterangan hasil penelitian secara langsung di lokasi penelitian yaitu di 

Polresta Surakarta dan di wilayah Kota Surakarta. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang berupa bahan pustaka yang terkait 

dengan tema penelitian yaitu penanggulangan perjudian.Adapun data 

                                                           
6
 Penelitian Diskriptif yaitu penelitian yang meruakan prosedur pemecahan masalah yang 

diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan subyek atau obyek penelitian pada saat 

sekarang berdasarkan fakta yang Nampak, Soerjono dan Abdul Rahman, 2003, Metode Penelitian 

Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, Hal.23 
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sekunder yang digunakan dibagi dalam bahan hukum primer dan 

bahan hukum sekunder: 

1) Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer yaitu norma atau kaidah dasar, peraturan 

perundang-undangan. Dalam penelitian ini bahan yang digunakan 

yaitu: 

a) KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) 

b) Undang-undang No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian 

c) UU Kepolisian 

d) KUHAP 

e) Peraturan-peraturan lainnya. 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder meliputi sumber data berupa literature, 

dokumen, jurnal, media masa, serta hasil penelitian terdahulu yang 

berkaitan dengan Penanggulangan Perjudian. 

5. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini metode yang akan digunakan guna 

mengumpulkan data seperti yang dimaksud di atas sebagai berikut: 

a. Studi Kepustakaan 

Yaitu dilakukan dengan cara pengumpulan data sekunder dengan cara 

membaca dan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan 

dengan masalah yang akan diteliti. 
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b. Studi Lapangan 

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penelitian secara 

langsung di lokasi penelitian guna mendapatkan data dengan cara: 

1) Observasi 

Yaitu pengamatan secara langsung untuk mendapatkan gambaran 

nyata tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian yang 

dilakukan di Polresta Surakarta dan di beberapa wilayah Surakarta. 

2) Wawancara 

Yaitu pengumpulan data dengan teknik wawancara dengan pejabat 

yang berwenang di Polresta Surakarta, dan tersangka perjudian, 

advokad, dan tokoh masyarakat dengan mengajukan pertanyaan 

terkait penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Capjiekia di 

wilayah Surakarta untuk memperoleh jawaban yang benar dan 

pasti. 

6. Metode Analisis Data 

Penganalisaan bahan hukum yang terkumpul, baik dari data primer 

maupun data sekunder digunakan teknik deskriptif kualitatif yaitu dengan 

mendeskripsikan hasil penelitian terlebih dahulu kemudian dicocokan 

dengan teori yang ada, kemudian dianalisis secara kualitatif. Sedangkan 

pengambilan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif. Melihat dulu 

peraturan perundang-undangan yang mengatur perjudian, kemudian dilihat 

penegakannya di Polresta Surakarta. 
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F. Sistematika Penulisan 

Hasil dari penelitian ini akan disusun dengan format empat bab untuk 

mendapatkan gambaran secara menyeluruh dan memudahkan pembaca dalam 

memahami isi dari apa yang akan penulis uraikan dalam penelitian ini. 

Adapun sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I berisi pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka 

pemikiran, metode penelitian dan sistematika penelitian. 

BAB II berisi tinjauan pustaka, dalam bab ini penulis menguraikan 

mengenai tinjaun umum tentang perjudianyang meliputi: a) sejarah perjudian; 

b) pengertian perjudian; c) penyebab perjudian; d) dampak perjudian. 

Selanjutnya akan diuraikan mengenai tinjauan umum tentang tindak pidana 

perjudian, yang meliputi; a) tindak pidana; b) unsur-unsur tindak pidana. Dan 

yang terakhir akan diuraikan mengenai tinjauan umum tentang 

penanggulangan kejahatan, yang meliputi: a) pengertian penanggulangan 

kejahatan; b) penegak hukum (pengertian aparat penegak hukum, factor-faktor 

yang mempengaruhi penegak hukum). 

BAB III berisi hasil penelitian dan pembahasan, memuat uraian 

tentang Penanggulangan Perjudian Cap Jie Kia di Polresta Surakarta. 

BAB IV Penutup yang berisi mengenai kesimpulan dan saran terkait 

dengan permasalahan yang diteliti. 

Daftar Pustaka 

Lampiran 


