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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan zaman di Indonesia membawa pengaruh perkembangan 

dalam kehidupan tatanan masyarakat. Dalam dewasa ini dari segi struktur 

sosial kita mengalami perubahan yang sangat besar. Perubahan tersebut 

membawa dampak, yaitu munculnya problema-problema utama dalam 

lingkungan-lingkungan tertentu pada masyarakat kita. perubahan 

perkembangan masyarakat akan memberikan pengaruh dalam perkembangan 

hukum dalam masyarakat tersebut. Antara perkembangan yang ada di 

masyarakat dan perkembangan hukum. Pada masyarakat yang sederhana, 

hukum menjadi sederhana. Sedangkan pada masyarakat yang kompleks, maka 

hukum akan semakin kompleks. Pada masyarakat yang sederhana, hukum 

hanya berupa prinsip-prinsip saja (principle law) sehingga tidak perlu di buat 

secara tertulis. pada perkembangan-perkembangan selanjutnya pergaulan 

masyarakat akan bertambah kompleks dan menjadi tidak sederhana lagi 

sehingga di perlukan aturan-aturan yang lebih tegas dan jelas yang tertulis, 

serta diarsipkan dan di maklumatkan agar di ketahui dengan pasti oleh setipa 

masyarakat.  

Pada hakekatnya perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan 

dengan norma agama, moralitas, kesusilaan maupun norma hukum, serta 

membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan 
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negara. Dalam perspektif hukum, perjudian merupakan salah satu tindak 

pidana (delict) yang meresahkan masyarakat. Perjudian dalam hukum pidana 

dimasukkan kedalam bentuk kejahatan dalam norma kesopanan. Sehubungan 

dengan itu, dalam pasal 1 UU No. 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian, 

dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. 1 

Mengingat perjudian sudah menjadi masalah bagi masyarakat. Perjudian juga 

bisa menimbulkan kerugian kepada pihak yang melakukannya, meski memang 

kadang memberikan keuntungan namun keuntungan tersebut tidak bisa 

dijadikan alasan pembenar. Meskipun begitu perjudian masih tetap dilakukan 

dan dianggap lumrah oleh masyarakat. Ditinjau dari kepentingan nasioanal, 

perjudian mempunyai dampak negatif merugikan moral dan mental 

masyarakat, terutama pada generasi muda. 

Perjudian termasuk suatu tindak pidana yang hampir semua orang 

dengan mudah melakukannya, kemudian dalam perjudian Mulai semua 

kalangan mulai dari orang tua, remaja dan bahkan sampai anak-anak. Jenis dan 

bentuk tersebut disertai dengan taruhan, kejahatan dalam bentuk perjudian 

merupakan suatu gejala sosial. Perjudian yang berpengaruh pada diri sendiri 

seperti malas bekerja, ingin mendapatkan uang dengan mudah. Akibat dari 

sifat-sifat itu akan menimbulkan beberapa kerugian baik itu kerugian pada diri 

sendiri maupun kerugian pada masyarakat. Kerugian pada diri sendiri antara 

lain pekerjaan lain terbengkalai, Keseimbangan rohani tidak terkontrol, 

sedangkan kerugian yang diterima oleh masyarakat antara lain Keseimbangan 

                                                           
1 Undang-undang perjudian  nomor 7 tahun 1974 tentang perjudian. hlm. 1 
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keamanan dan ketertiban akan sering terganggu, serta berkurangnya 

kedisiplinan terhadap aturan-aturan masyarakat sehingga sering menimbulkan 

terjadinya huru-hara dan keributan.  

Perjudian bagi masyarakat, adalah salah satu bentuk permainan yang 

sangat digemari dan marak dalam kehidupan bermasyarakat, karena permainan 

judi dianggap mengandung nilai hiburan.Bentuk perjudian diatur didalam buku 

II KUHP, karena perjudian termasuk sebagai kejahatan. Perjudian bagi 

masyarakat umum dapat menimbulkan problem sosial yang bertentangan 

dengan agama, hukum dan pancasila. Perjudian berdampak buruk bagi 

individu itu sendiri, keluarga maupun terhadap masyarakat. Apabila 

masyarakat sudah terkontaminasi oleh permainan judi, maka dapat 

mengakibatkan pemborosan, kemiskinan dan menyesatkan kehidupan 

masyarakat itu sendiri. Terlihat jelas bahwa perjudian bertentangan dengan 

kehidupan ekonomis dan apabila dibiarkan akan berdampak buruk pada 

kehidupan ekonomi di dalam masyarakat tersebut.  

Dalam KUHP Pasal 303 : 

(1) Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun 

atau dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp 25.000.000,- (dua 

puluh lima juta rupiah), barangsiapa tanpa mempunyai hak untuk itu : 

1. dengan sengaja melakukan sebagai suatu usaha, menawarkan atau 

memberikan kesempatan untuk bermain judi atau dengan sengaja turut 

serta di dalam sesuatu usaha semacam itu  
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2. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada 

khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di 

dalam sesuatu usaha semacam itu dengan tidak memandang apakah 

pemakaian kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau pada 

pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak  

3. turut serta didalam permainan judi sebagai usaha. 

(2) Apabila orang yang bersalah melakukan kejahatan tersebut di dalam 

pekerjaannya, maka ia dapat dicabut haknya untuk melakukan pekerjaan 

itu. 

(3)  Yang dimaksud dengan permainan judi adalah setiap permainan yang pada 

umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu 

pada faktor kebetulan, juga apabila kesempatan itu menjadi lebih besar 

dengan keterlatihan yang lebih tinggi atau dengan ketangkasan yang lebih 

tinggi dari pemainnya. Termasuk permainan judi pertaruhan atau hasil 

pertandingan atau permainan-permainan yang lain, yang tidak diadakan 

antara mereka yang turut serta sendiri di dalam permainan itu, demikian 

pula setiap pertaruhan yang lain.2 

Dalam hal perjudian pada saat Pemilihan kepala desa di kabupaten 

Sampang memiliki akar sejarah yang tidak pendek. Bahkan dalam hal pilkades, 

sudah sangat biasa masyarakat menemukan praktik perjudian, atau dalam 

istilah Madura disebut taroan, dengan melakukan intervensi yang biasanya 

dilakukan oleh petaro (pejudi). Banyak tokoh dan pengamat politik yang 

                                                           
2 P.AF. Lamintang & C. Djisman Samosir. 1990. Hukum Pidana Indonesia. Cetakan 

Ketiga. Sinar baru. bandung. hlm. 185 
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mencatat bahwa Sampang adalah salah satu daerah yang bermasalah setiap kali 

dilaksanakan pemilihan kepala desa. Perjudian selalu hangat diperbincangkan 

menjelang pesta demokrasi. Sebab, praktik itu  nyaris menjadi tradisi saat 

pesta demokrasi berlangsung, khususnya dalam Pemilihan Kepala Desa. 

Pemerintah dan wakil rakyat mulai peka terhadap kondisi yang merugikan 

dalam perjalanan pemerintahan di desa kabupaten sampang, sehingga 

pola-pola pencegahan terus dilakukan, untuk menekan terjadinya perjudian. 

Salah-satunya mengubah pola penyelenggaraan. Semula pola pilkades 

dilakukan secara mandiri. Kini polanya dirubah serentak. Pola 

penyelenggaraan mandiri itu, dianggap membuka ruang perjudian dan rentan 

terjadinya konflik antar sesama pendukung calon. Sementara dengan pola 

serentak ini, paling tidak mampu menanggulangi terjadinya perjudian disebuah 

titik penyelenggaraan. Upaya pemerintah untuk menekan terjadinya perjudian 

tidak sepenuhnya berhasil. Sekalipun pilkades dilakukan serentak, masih saja 

ada sebagian oknum masyarakat yang memamfaatkan momentum bersejarah 

tersebut.3 

Pemilihan kepala desa di Di wilayah hukum kabupaten sampang, 

dipilih secara langsung oleh warga desa setempat, dalam praktek ini terjadi 

kompetisi yang bebas, partisipatif, langsung dengan prinsip One Person One 

Vote9, namun akhir-akhir ini sesuatu yang diharapkan dari pilkades ini tidak 

sesuai dengan yang diinginkan, biasanya, beberapa hari sebelum pemilihan 

kepala desa, terdapat peraktik intimidasi dan pembagian uang terhadap 

                                                           
3  Koran kabar. Pemilihan kades serentak bukan langkah bijak. Dalam. 

http://korankabar.com. dakses pada tanggal 17 oktober 2016. Pukul 18:52 WIB. 

http://korankabar.com/
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masyarakat yang memiliki hak pilih, hal ini berlangsung hingga salah satu 

calon yang di unggulkan menang dan ini dilakukan oleh tim sukses 

masing-masing calon. Selain itu pelaksanaan pilkades juga dibuat ajang 

perjudian dengan omset ratusan juta rupiah. Realita yang ada dilapangan 

menunjukkan kegiatan tersebut sering terjadi ketika ada pelaksanaan pilkades 

sehingga masyarakat resah ketika akan ada pemilihan kepala desa.4 

Dalam pemilihan kepala desa hanya terjadi 5 tahun sekali dan para 

pejudi pada saat pemilihan kepala desa dikabupaten sampang madura, bukan 

hanya orang setempat yang ikut andil dalam perjudian pada saat pemilihan 

kepala desa, tetapi juga ada dari luar wilayah desa bahkan dari pulau jawa, 

dalam perjudian ini pelaku judi menggunakan perhitungan perolehan suara 

yang mereka taruhi, dengan cara duwwe’ amosso sittoung (dua jadikan satu), 

tellok epasittoung (tiga jadikan satu), dan menggunakan kotasan (mengurangin 

perolehan suara dari salah satu calon), Pertama-tama mereka karena sudah 

berada dalam jaringan komunitas penjudi, bangunan komunikasinya dengan 

sesama tukang judi berikut bandar-bandarnya. Mereka akan mengamati dan 

melakukan survei ke daerah atau desa yang akan menggelar Pilkades. Tim 

penyurvei mereka itu sangat cermat dan "profesional" sekali. Mereka akan bisa 

memprediksi tingkat probabilitas dukungan setiap calon dalam hitungan angka 

yang akurat. dari kalkulasi itulah mereka akan mengajak main sesama penjudi 

baru bertaruhlah pejudi jika sudah diketahui kemungkinan bahwa calon yang 

kuat urutan 1 dan 2 nya itu si A dan si B, mereka mulai bermain bagaimana 

                                                           
4 Habibi. al-Daulah. 2013. Jurnal hukum dan perundangan islam vol.3 no.2. hal. 478 
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agar calonnya yang menang. Jika taruhannya 50 juta, yang 20 juta dia gunakan 

untuk menggembur basis masa lawan taruhannya, bagaimana mengurangi 

dukungannya dan diarahkan ke kandidat lain yang hitungannya paling sedikit 

basis dukungannya. Ada pola menggempur untuk mengurangi kandidat yang 

sudah bagus tingkat dukungannya (downgrade), dan ada pola bagaimana agar 

kandidat usungannya bertambah suara (upgrade). Dan semuanya 

menggunakan politik uang. Masyarakat di suatu kampung akan di gempur 

dengan serangan uang dari modal judinya itu, yang penting bagaimana agar 

taruhannya menang. pola itu kalau yang main pihak eksternal (mafia judi), 

Sementara kalau yang taruhannya kecil-kecilan paling di kisaran ratusan ribu 

hingga 5 jutaan cenderung lokal di internal desa hanya membaca alakadarnya.5  

 

B. Rumusan Masalah 

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan perjudian yang terjadi pada 

saat pemilihan kepala Desa di Kabupaten Sampang ? 

2. Bagaimana Upaya Polres Sampang Dalam menanggulangi Perjudian 

yang terjadi pada saat pemilihan kepala desa di kabupaten Sampang ? 

3. Hambatan-hambatan Polres Sampang dalam Upaya penanggulangan 

terhadap perjudian yang terjadi pada saat pemilihan kepala desa di 

kabupaten Sampang ? 

 

 

                                                           
5  Kusmanausman. Pilkades ajang pestanya para penjudi. Dalam.  

http://www.kompasiana.com. dakses pada tanggal 17 oktober 2016. Pukul 18:52 WIB. 

http://www.kompasiana.com/
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C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang menyebabkan perjudian yang 

terjadi pada saat pemilihan kepala Desa di Kabupaten Sampang. 

2. Untuk mengetahui Upaya Penanggulangan terhadap perjudian yang 

dilakukan pada saat pemilihan kepala desa di kabupaten Sampang. 

3. Untuk mengetahui Hambatan-hambatan dalam upaya penanggulangan 

terhadap perjudian yang terjadi pada saat pemilihan kepala desa di 

kabupaten Sampang 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis  

a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih 

pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan 

khususnya pada aparat kepolisian dikabupaten sampang 

b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi 

dibidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis 

dimasa yang akan datang. 

2. Manfaat praktis 

a. Untuk memberikan wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat luas 

mengenai perjudianYang terjadi pada saat pemilihan kepala desa. 

b. Untuk meningkatkan penalaran dan membentuk pola pikir dinamis, 

serta mengaplikasikan ilmu dan pengetahuan yang diperoleh penulis 
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selama studi di fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 

Malang. 

 

E. Kegunaan Penelitian 

1. Bagi Penulis  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan pijakan baru dibidang 

ilmu hukum dalam rangka menambah pengetahuan dan wawasan 

tentang studi kasus yang diteliti oleh penulis, sekaligus sebagai syarat 

akademik untuk memperoleh gelar kesarjanaan S1 dibidang ilmu 

hukum. 

2. Bagi Masyarakat  

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang 

konkrit atas studi kasus yang diteliti oleh penulis, sehingga masyarakat 

mampu memahami tentang perjudian yang terjadi pada saat pemilihan 

kepala Desa, bahwa perjudian adalah perbuatan yang bertentangan 

dengan hukum, sekaligus memberikan pengetahuan mengenai 

aspek-aspek atas kasus yang serupa dikemudian hari berhubungan 

dengan perjudian yang terjadi pada saat pemilihan kepala desa. 

3. Bagi Aparat Penegak Hukum 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan 

bagi aparat penegak hukum untuk lebih meningkatkan kinerja dalam 

berupaya menjalankan tugas khususnya aparat Kepolisian agar dapat 
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menjalankan tanggung jawab dan menagani secara maksimal terhadap 

perjudian yang terjadi pada saat pemilihan kepala Desa. 

4. Bagi Mahasiswa 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru bagi 

para mahasiswa mengenai obyek studi yang diangkat, sehingga 

mahasiswa khususnya mahasiswa jurusan hukum dapat berperan aktif 

dalam penegakan hukum di tengah masyarakat. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian 

berdasarkan fakta–fakta yang ada di dalam masyarakat mengenai 

faktor-faktor yang menyebabkan perjudian yang terjadi pada saat 

pemilihan kepala desa di wilayah hukum Kabupaten sampang, 

bagaimana upaya yang dilakukan untuk menanggulangi perjudian yang 

terjadi pada saat pemilhan kepala desa di wilayah hukum Kabupaten 

Sampang dan Hambatan-hambatan dalam upaya penanggulangan 

terhadap perjudian yang terjadi pada saat pemilihan kepala desa di 

kabupaten Sampang. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi tempat penelitian adalah di wilayah Hukum sampang, yakni 

di Desa Gunung Rancak Kec. Robatal Kab. Sampang, pertimbangan 
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memilih lokasi tersebut karena ditemukan terjadi Praktek Perjudian 

pada Saat pemilihan kepala desa tahun 2012, Serta Di Desa Gunung 

Rancak  di kampung arnih omberen Kec. Robatal Kab. Sampang yang 

pada tahun 2015 ditemukan praktek perjudian pemilihan Kepala Desa. 

nantinya penulis juga akan melakukan Studi di Polres Sampang  untuk 

mendapatkan data yang akurat yang sesuai dengan permasalahan yang 

dipaparkan oleh penulis. 

3. Jenis Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari : 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli atau 

pertama, data primer ini bisa diperoleh dengan melakukan  

wawancara dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung 

kepada kepala desa, pelaku, warga, serta aparat kepolisian yang 

memberi pengamanan pada saat terjadinya perjudian tersebut. 

b. Data Sekunder 

Data Sekunder diperoleh dengan cara melakukan penelusuran 

kepustakaan, mempelajari dan memahami sumber informasi, baik 

berupa literatur, artikel, pengetahuan yang didapat selama kuliah 

maupun situs internet yang relevan dan yang berhubungan dengan 

pembahasan.  
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c. Data Tersier  

Data Tersier terdiri dari kamus hukum, kamus besar Bahasa 

Indonesia, kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, yang dapat 

memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap data primer 

maupun data sekunder. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Wawancara yang digunakan oleh penulis adalah wawancara secara 

langsung dengan pihak yang terkait yaitu dengan pelaku perjudian 

TL, MS, dan AH, dengan Bapak Holla, dan Mat Hari (orang yang 

pernah ikut perjudian pemilihan kepala desa) dengan kepala Desa 

Gunung Rancak Bapak Muhammad Juhar, Dengan Bapak H. 

Syakur, dan H. Bahari (warga), Serta Anggota Satuan Reserse 

Kriminal Polres Sampang, Bapak Ipda. Iwan Rusdianto S.H, Bripka 

Amirul Kifli S.H dan Bripka Frengky Eko Cahyono S.H. 

b. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan yang digunakan oleh penulis, yaitu penelitian 

yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang terdapat 

dalam buku-buku, literatur, peraturan perudang-undangan, jurnal, 

penelitian sebelumnya, serta media masa maupun media elektronik 

yang terkait dengan penelitian. Kemudian data-data tersebut akan 

disesuaikan dengan kebutuhan jenis data. 
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c. Studi Dokumentasi 

Studi dokumentasi yang dilakukan oleh penulis yaitu penulis 

melakukan penelitian dengan cara mencari dan mengumpulkan 

bahan-bahan yang dihasilkan peleh suatu lembaga sosial, seperti 

majalah, koran, bulletin, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan 

permasalahan dalam penelitian. 

d. Studi Internet 

Studi internet yaitu penulis melakukan penelitian dengan cara 

pencarian bahan-bahan yang terdapat diberbagai website resmi yang 

berkaitan dengan permasalahan didalam penelitian ini. 

5. Analisa Data 

Setelah dilakukan pengumpulan data, baik yang berasal dari studi 

lapangan maupun studi kepustakaan dianggap cukup,  maka data akan 

diolah dengan metode deskriptif kualitatif yaitu metode kualitatif yang 

menggambarkan fenomena yang diteliti secara sistematis, faktual, dan 

akurat. Melalui metode ini penulis menganalisis obyek penelitian dalam 

bentuk uraian, pengertian, atau penjelasan. Analisa data secara kualitatif 

terhadap data yang diperoleh dari wawancara, observasi dan data 

sekunder dijabarkan secara deskriptif dan normatif didasarkan dari 

kondisi dilapangan tentang analisis kriminologis terhadap perjudian 

yang terjadi pada saat pemilihan kepala desa. 
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G. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan hukum ini terdiri dari 4 (empat) Bab yang 

terdiri dari sub bab yang tersusun secara berurutan dengan tujuan untuk 

mempermudah penulis dalam penulisannya. Sistematika penulisan ini juga 

akan menyesuaikan dengan buku pedoman penulisan penelitian hukum 

yang terdiri dari : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan uraian latar belakang. Dalam bab pertama ini akan 

menjelaskan permasalahan dan alasan pemilihan judul, rumusan masalah, 

tujuan dari penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini merupakan kerangka dasar penulisan dalam menganalisa 

pembahasan pada bab berikutnya. Bab ini berpangkal pada kerangka 

pemikiran atau teori-teori. Mengenai tinjauan umum tentang Kriminologi, 

Teori kriminologi : Teori Anomie (strain theory), Teori asosiasi diferensial 

(differential association theory), Teori kontrol sosial (social control 

theory), Teori ikatan sosial (social bond), Teori sub-budaya (sub-culture 

theory), Teori psikoanalisis (psycho-analitic theory), Teori kesempatan 

(opportunity theory), Teori pemberian nama (labeling theory), Teori-teori 

konflik (conflict theories), Teori kriminologi kritis (radical criminology) 

serta teori penanggulangan kejahatan : Pre-emtif, preventif, Represif. 

Tinjaun umum tentang Tindak Pidana meliputi pengertian tindak pidana, 
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unsur-unsur tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana dan subyek tindak 

pidana. Tinjauan umum tentang perjudian dan tinjauan umum tentang 

pemilihan kepala desa, pendapat para ahli dalam berbagai sumber yang 

mendukung berisikan hal-hal yang berhubungan dengan hukum tentang 

analisis kriminologis terhadap perjudian  yang terjadi pada saat pemilihan 

kepala desa. 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini merupakan pembahasan pokok atas permasalahan yang ada dalam 

penulisan penelitian hukum ini. Menguraikan tentang hasil penelitian 

pembahasan dan wawancara mengenai Faktor-faktor apakah yang 

menyebabkan perjudian yang terjadi pada saat pemilihan kepala Desa di 

Kabupaten Sampang, Upaya Polres Sampang Dalam menanggulangi 

Perjudian yang terjadi pada saat pemilihan kepala desa di kabupaten 

Sampang dan hambatan-hambatan Polres Sampang dalam Upaya 

penanggulangan terhadap perjudian yang terjadi pada saat pemilihan 

kepala desa di kabupaten Sampang. 

BAB IV PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan penelitian hukum yang 

berisikan saran penulisan dalam menanggapi permasalahan yang telah 

diangkat penulis yaitu mengenai analisis kriminologis perjudian yang 

terjadi pada saat pemilihan kepala desa. 


