
Perilaku Perjudian di Kalangan Mahasiswa (Studi pada Mahasiswa Kost 
di Kota Malang) 

 

 

Oleh: RUSMIDI (00210001)  

Social Welfare 
Dibuat: 2006-07-10 , dengan 2 file(s). 

 
Keywords: Perjudian,mahasiswa 

Perilaku mahasiswa kost sangat kompleks, dari perilaku mahasiswa yang selalu 
mendapatkan pantauan dari orang-tua sampai pada perilaku mahasiswa kost yang jauh dari 

pengawasan orang-tua dan induk semangnya. Kost yang dihuni oleh para remaja atau 
mahasiswa sering dipakai untuk kegiatan apa saja, selain sebagai tempat tinggal mereka 
sementara juga dipakai untuk bertamu sesama teman-temannya. Kadang-kadang aturan 
yang diberlakukan oleh pemilik kost diabaikan oleh penghuninya karena kurangnya 
pegawasan. Begitu banyak fenomena masalah-masalah sosial yang mereka hadapi, mulai 
dari interaksi antar sesama penghuni kost-kostan maupun lingkungan masyarakat 
sekitarnya. Penyimpangan-penyimpangan di kalangan mahasiswa dapat terjadi dari 

lingkungan kost-kostan yang kurang mendukung, misalnya lingkungan pergaulan yang tidak 
baik. 
Permasalahan pada skiripsi ini adalah untuk mengetahui perilaku perjudian dikalangan 
mahasiswa. Kasus-kasus penyimpangan sering terjadi di kalangan mahasiswa, salah 
satunya adalah perjudian. Pada mulanya perjudian itu berwujud permainan atau kesibukan 
pengisi waktu senggang guna menghibur hati, lambat laun ditambahkan unsur baru untuk 
merangsang kegairahan bermain dan menaikkan ketegangan serta pengharapan untuk 
menang, yaitu barang taruhan berupa uang.  
Dari penulisan ini menggunakan metode kajian literatur dan sumber –sumber informasi 
berita dari media cetak dan media elektronik. Adapun pembahasan yang berdasarkan 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan keputusan 
No.210/pid/8/1987/PN YK, serta dari buku relevansi yang berkaitan dengan teori-teori 
perilaku serta melihat realita yang terjadi dimahasiswa dan masyarakat terutama yang 
berhubungan dengan permasalahan perjudian. Dengan demikian hasil dari pengkajian ini 

menunjukkan bahwa perilaku perjudian dikalangan mahasiswa dapat berdampak langsung 
dari mahasiswa itu sendiri dan lingkungannya. 
Sehingga pembahasan yang ditinjau beberapa indikasi yang menjadi pengukuran dalam 
perilaku perjudian adalah seperti a. besarnya uang taruhan, b. peruntungan para petaruh, 
c. besarnya uang hasil taruhan. Dan dampak yang ditimbulkan perjudian diantaranya 
terobsesi, kecenderungan untuk selalu meningkatkan jumlah taruhan, tingkat emosi, 
pelarian, berbohong dan yang paling parah adalah tindak kriminalitas dan ketergantungan. 
Inilah membuat mahasiswa membuat malas masuk kuliah, serta berbohong kepada orang 
tua dalam hal keuangan. Untuk menanggulangi perjudian, upaya yang dilakukan hindari 
dari praktek perjudian yang memancing untuk melakukan perjudian. Selain itu juga 
perhatian dari tokoh masyarakat dan pemerintah. Diantaranya dengan mengadakan 
perbaikan ekonomi nasional secara menyeluruh, keseimbangan budget di pusat dan daerah, 
menyediakan tempat-tempat hiburan dan rekreasi yang sehat, lokalisasi perjudian khusus 
bagi penjudi, golongan ekonomi kuat yang mempunyai modal untuk investasi perjudian. 
Bagi universitas, sanksi yang dapat diberikan pada mahasiswa dengan memberi peringatan 
secara lisan, kemudian mengambil tindakan tegas bila masih melanggarnya, bila perlu bias 
dibawa ke aparat kepolisian. Inilah tindakan – tindakan yang bias dilakukan untuk 
mempersempit perjudian, tentunya dengan upaya dan bantuan dari masyarakat setempat, 
perjudian akan dapat dikurangi dampaknya. 

 


