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BAB III 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Perjudian Pada Saat 

Pemilihan Kepala Desa Di Wilayah Hukum Kabupaten Sampang 

Pada pembahasan Penulis akan menguraikan tentang faktor penyebab 

Perjudian yang terjadi pada saat pemilihan kepala desa diwilayah hukum 

kabupaten Sampang pada saat berlakunya Undang-Undang tentang Desa lama 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, serta 

Undang-Undang yang baru Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Desa. berdasarkan dari hasil penelitian yang Penulis dapatkan, akan tetapi 

sebelum membahas masalah faktor-faktor tersebut, terlebih dahulu Penulis 

akan menyajikan data-data jumlah kasus perjudian pada saat pemilihan kepala 

desa yang terjadi di wilayah hukum Polres Kabupaten Sampang dalam bentuk 

tabel sebagai berikut :  

Tabel 1 

Data Jumlah Kasus Perjudian pada Saat Pemilihan Kepala Desa Di Wilayah 

Hukum Kabupaten Sampang Tahun 2010-2013 

 
      

 
 
 

 
 

Sumber : Polres Sampang 2017 
 

No  Tahun  Jumlah kasus perjudian 

Pemilihan Kepala Desa 

Jumlah  

Pelaku 

1 2010 14 16 
3 2012 18 23 
4 2013 13 15 

Jumlah 45 54 
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Dilihat dari tabel di atas, secara keseluruhan jumlah kasus perjudian 

pada saat pemilihan kepala Desa yang tercatat di Polres kabupaten Sampang 

sebelum diadakan pemilihan serentak, mulai tahun 2010 sampai dengan 

2013 sebelum, diberlakukan pemilihan serentak adalah sebanyak 45 kasus 

dan terdiri 54 pelaku, namun dari 45 kasus perjudian pemilihan kepala desa 

terdapat 30 kasus yang telah diselesaikan serta dari 54 pelaku ada sekitar 35 

yang telah dipidana. Pada tahun 2010 kasus perjudian pemilihan kepala desa 

ada sekitar 14 kasus dengan jumlah 16 pelaku, pada tahun 2012 kasus 

perjudian pemilihan kepala desa mengalami peningkatan menjadi 18 kasus 

dengan jumlah 23 pelaku, dan pada tahun 2013 megalami penurunan kasus 

perjudian pemilihan kepala desa dengan 13 kasus jumlah 15 pelaku.  

 

Tabel 2 

Data Jumlah Kasus Perjudian pada Saat Pemilihan Kepala Desa Di Wilayah 

Hukum Kabupaten Sampang Tahun 2015 (Sesudah diberlakukan Pemilihan 

Serentak berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Desa) 

 
No Tahun Jumlah kasus perjudian Pemilihan 

Kepala Desa 

Jumlah 

Pelaku 

1 2015 9 13 
jumlah 9 13 

  Sumber : Polres Sampang 2017 
 

Berdasarkan tabel diatas sesudah diberlakukan Pemilihan Serentak 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 31 

ayat (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh 
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wilayah Kabupaten/Kota. perjudian mengalami penurunan di tahun 2015 

dengan jumlah 9 kasus dengan jumlah 13 pelaku, namu dari 9 kasus terdapat 4 

kasus yang telah diselesaikan, serta dari 13 pelaku 6 pelaku yang dapat 

dipidana. 

Jika merujuk pada angka-angka dalam tabel tersebut di atas, jelas 

terlihat bahwa perjudian yang terjadi pada saat pemilihan kepala desa yang 

terjadi di wilayah hukum kabupaten sampang mengalami penurunan setelah 

diadakan pemilihan serentak. Meskipun demikian, angka-angka tersebut tidak 

dapat menjadi tolak ukur dalam penilaian upaya penanggulangan perjudian 

yang terjadi pada saat pemilihan kepala desa yang dilakukan polres kabupaten 

sampang di wilayah tersebut.  
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Tabel 3 

Faktor-Faktor Penyebab terjadinya Perjudian yang terjadi  

Pada saat Pemilihan Kepala Desa Di Wilayah Hukum Kabupaten Sampang 

No  Faktor-faktor jumlah presentase 

1 ekonomi 15 22.5 % 

2 Pendidikan 13 19.5 % 

3 Lingkungan  12 17.9 % 

4 Hiburan 10 14.9 % 

5 kemenangan 8 10.7 % 

6 Kebiasaan  9 11.9 % 

Jumlah  67 100 % 

     Sumber : Polres Sampang 2017  

Melihat tabel di atas, dari kasus perjudian yang terjadi pada saat 

pemilihan kepala desa di wilayah hukum kabupaten sampang, faktor yang 

mendominasi terjadinya perjudian pada saat pemilihan kepala desa 

dikarenakan faktor Ekonomi dengan presentase 22 % dan presentase 19.5 %  

dikarenakan faktor Pendidikan, sedangkan presentase 17.9 % dikarenakan 

faktor lingkungan,  sebagian pelaku perjudian juga dikarenakan faktor 

hiburan ingin meramaikan Pemilihan kepala desa sekitar 14.9 % dan 

dikarenakan faktor peluang menang taruhan dengan presentase 10.7 % 

sedangkan karena faktor kebiasaan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala 

desa dengan 11.9 %. 
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Dari hasil wawancara dengan kepala desa, pelaku, warga dan 

kepolisian dari polres sampang maka penulis akan memaparkan faktor-faktor 

yang menyebabkan perjudian yang terjadi pada saat pemilihan kepala desa 

diwilayah hukum kabupaten sampang, Yaitu : 

1. Faktor ekonomi  

Tabel 4 

Data pekerjaan yang menjadi sumber penghasilan pelaku perjudian 

pemilhan kepala desa Di Wilayah Hukum Kabupaten Sampang 

 

No  

 

pekerjaan 

Tahun   

Jumlah 

 

presentase 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 Petani 7 - 9 6 - 5 - 27 40.2 % 

2 Pedagang 3 - 3 5 - 4 - 15 22.3 % 

3 Sopir Mobil 4 - 4 2 - 3 - 13 19.4 % 

4 Tukang Ojek 2 - 6 2 - 1 - 11 16.4 % 

5 PNS - - 1 - - - - 1 1.4 % 

Jumlah  16 - 23 15 - 13 - 67 100 % 

Sumber : polres sampang 2017 

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa daftar pekerjaan yang 

menjadi sumber penghasilan pelaku perjudian pada saat pemilihan kepala 

desa dikabupaten sampang terdiri dari lima jenis pekerjaan dengan rincian : 

petani 27 dengan presentase 40.2 %, pedagang 15 orang dengan presentase 

22.3 %, sopir mobil 13 orang dengan presentase 19.4 % dan tukang ojek 11 

orang dengan presentase 16.4 % Dan PNS 1 orang dengan presentase 1.4 
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%, Dengan demikian jelas terlihat bahwa rata-rata pelaku perjudian 

pemilihan kepala desa dikabupaten sampang didominasi oleh petani 

dengan presentase 40.2 %. 

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 di pemilihan kepala desa, dengan 

membayangkan keuntungan yang lebih besar. Dikarenakan pengahasilan 

yang minim rendah dan pekerjaannya sehingga melakukan perjudian pada 

saat pemilihan kepala desa, dari wawancara dengan bapak TL pelaku 

pejudian pada saat pemilihan kepala desa mengatakan : 

“Kauleh re saarenah atanih tak olle hasel secokop, ye melarat, 
bedenah pelean kepala disah panekah egebey kesempathen ngattuh 
naseb, sapah taoh ontong ben pole haselah bhek rajeh ben jugen tak 
usa solessoh alaakoh, makeah alakoh tak kerah olle benyak engak 
amain taroan”. 

 
Artinya : 
Ya saya sehari-sehari yang bertani tidak mendapat hasil yang cukup, 
ya susah (melarat), adanya pemilihan kepala desa ini dibuat 
kesempatan untuk mengadu nasib, siapa tau beruntung dan hasilnya 
pun lumayan besar, dan juga tidak usah capek-capek bekerja, karena 
bekerja pun hasilnya tidak sebanyak main taruhan.76  

 
Bapak holla yang sehari-hari bekerja seabagai tukang ojek dan merupakan 

orang yang pernah ikut bermain taruhan pada saat pemilihan kepala desa, 

mengatakan : 

“Engghi kauleh norok amain taruan bekto pamelean gnikah enggi 
polana modalah kassah kenik, thing menang pas benyak ollena, 

                                                           
76 Wawancara dengan bapak TL (pelaku) judi didesa gunung rancak kampong arnih 

omberen kec. Robatal kab. Sampang. Hari minggu Tanggal 08-02-2017 jam 10.30. WIB. 
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ben pole pamelean kepala dhisah nekah kan 5 taon skalean tetthih 
ghi kauleh makompol nik sakonik pesse thing bdeh pamelean 
nekah pasteh amain taroan”.77 

 
Artinya : 
Yang saya ikut bermain taruhan waktu pemilihan kepala desa ini 
karena modalnya itu sedikit, kalau pas menang itu dapat banyak, 
juga karena pemilihan kepala desa ini diadakan 5 tahun sekali jadi 
saya itu mengumpulkan uang sedikit-sedikit uang nanti setelah ada 
pemilihan pasti bermain taruhan. 

 
Wawancara dengan bapak MS yang merupakan pelaku di pemilihan 

kepala desa, mengatakan : 

“pesse nekah a ngaroh, gebey notope kaperloan odik en kauleh se 
tak cokop deri  thettih supir, ben kadeng ollena taroan pamelean 
kepala dhisah nekah bisah ekabellih speda ben emas jugen, deggik 
misalah sabekto-bekto ekabutoh mun bdeh pamelean kepala dhisah 
pole, bisa ejuel berengah ejuel pole gebey main taroan”.78 

 
Artinya : 
uang sangatlah berpengaruh, untuk menutupi keperluan hidup  
saya yang tidak mencukupi yang didapat dari menyopir, dan 
terkadang karena hasil dari taruhan pemilihan kepa desa bisa 
dibuat beli speda, atau emas juga, nanti sewaktu-waktu dibutuhkan 
jika ada pemilihan kepela desa lagi maka bendanya ya dijual lagi 
untuk main taruhan.  

 
Para penganut Teori strain mengatakan bahwa seluruh anggota 

masyarakat mengikuti satu set nilai-nilai yaitu nilai-nilai budaya dari kelas 

menengah. Satu nilai budaya terpenting adalah keberhasilan ekonomi. 

Karena orang dari kelas bawah tidak mempunyai sarana-sarana yang sah 

(legitimate means) untuk mencapai tujuan tersebut, mereka menjadi frustasi 

dan beralih menggunakan sarana-sarana yang tidak sah (legitimate means) 

                                                           
77 Wawancara dengan bapak holla (orang yang pernah ikut taruhan dipemilihan kepala 

desa) di pangkalan ojek desa gunung rancak. Hari sabtu tanggal 28-01-2017 jam 01.00. WIB. 
78  Wawancara dengan bapak MS (pelaku) dirumahnya bersama dengan bapak 

muhammad juhar. Didesa gunung rancak. Kec. Robatal kab. Sampang hari sabtu tanggal 
28-01-2017 jam 15.00 WIB. 
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didalam keputusasaan tersebut.79 

Ipda iwan Rusdianto S.H juga mengatakan : 

“Pada era globalisasi ini, nilai kebendaan 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, Ketidak seimbangan inilah yang sering memicu 
seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara 
apapun, termasuk melakukan dengan cara-cara yang melawan 
hukum, yang salah satunya adalah perjudian yang dilakukan pada 
saat pemilihan kepala desa”.80 

 
Demikian dapat dikatakan, bahwa mereka terkadang berfikir 

bagaimana cara memenuhi kebutuhan hidup mereka diluar pekerjaan 

mereka, karena penghasilan dari pekerjaannya tidak mencukupi sehingga 

mereka frustasi dan untuk mendapatkan keuntungan yang besar sehingga 

mencari sarana-sarana yang tidak sah (legitimate means) melalui pemilihan 

kepala desa inilah yang dijadikan kesempatan untuk mendapatkan uang 

yang lebih tanpa usaha yang besar dengan ikut taruhan perjudian pada saat 

pemilihan kepala desa. Selain itu kondisi Seseorang yang mempunyai 

penghasilan rendah yang ini juga berkeinginan cepat kaya sehingga mereka 

mengikuti perjudian dengan harapan akan bisa  mendapat keuntungan.  

Menurut W.A Bonger dalam teorinya berpendapat bahwa 

kemiskinan merupakan hal yang menentukan dalam timbulnya kejahatan. 

Alasannya karena keadaan ekonomi, bagi orang yang ekonominya rendah 

dalam artian dibawah kemiskinan yang mana bahwa kebutuhan Hidup 

                                                           
79 Topo  Santoso& Eva Achjani Zulfa. 2003. Kriminologi Ed. 1. Cet. 3. Jakarta. PT. 

Raja Grafindo Persada. hlm. 58 
80 Wawancara dengan Ipda. Iwan Rusdianto S.H, kasubag Sat Reskrim Polres Sampang. 

Hari senin tanggal 06-02-2017 jam 10.00 WIB.  
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yang relatif melambung tinggi membuat mereka terdesak dan mendorong 

mereka untuk melakukan penyimpangan dan kejahatan.81 

2. Faktor Pendidikan  

Tabel 5 

Data mengenai tingkat pendidikan pelaku perjudian pemilhan kepala 

desa Di Wilayah Hukum Kabupaten Sampang 

 

No  

 

Pendidikan 

Tahun   

Jumlah 

 

presentase 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 Tidak sekolah 3 - 2 4 - 6 - 15 22.3 % 

2 SD 9 - 6 4 - 3 - 22 32.8 % 

3 SMP 4 - 3 5 - 4 - 16 23.8 % 

4 SMA 4 - 6 1 - 2 - 13 19.7 % 

5 Perguruan tinggi - - 1 - - - - 1 1.4 % 

Jumlah  16 - 23 15 - 13 - 67 100 % 

  Sumber : polres sampang 2017 

Berdasarkan tabel di atas diketahui pelaku perjudian pada saat 

pemilihan kepala desa umumnya didominasi oleh orang-orang dikalangan 

masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah, sejalan dengan rendahnya 

tingkat pendidikan yang merupakan salah satu faktor terjadinya di wilayah 

hukum kabupaten sampang dengan rincian : tidak sekolah 15 orang dengan 

presentase 22.3 %, 22 orang berpendidikan SD dengan presentase 32.8 %, 

16 orang berpendidikan SMP dengan presentase 23.8 %, berpendidikan 

                                                           
81 Ibid. hlm 53 
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SMA 13 pelaku dengan presentase 19.7 % dan perguruan tinggi 1 pelaku 

dengan presentase 1.4 %. Data diatas menunjukan bahwa perjudian di 

wilayah hukum kabupaten sampang sangat memprihatinkan bagi 

masyarakat. 

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.82 

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan kepala desa bapak 

muhammad juhar :  

“Pendidikennah oreng kantoh nekah enggi korang, kadeng tak 
sampe tamat SD, kadeng tamat SD, tapeh SMP nah tak tamat, 
kadeng jugen tamat SMP tak Tamat SMA nah, jhek reng mun 
ekantoh minat asakolah korang, thetih mun ekantoh oreng-oreng 
panekah biasanah langshung alakoh”. 

 
 Artinya : 
pendidikan orang-orang sini yang kurang, kadang tidak sampe 
tamat SD, kadang tamat SD tapi SMP nya tidak tamat, kadang  
SMP tamat, tidak tamat SMA nya, minat orang disini untuk 
sekolah kurang, jadi orang-orang sini biasanya langsung bekerja.83  
 

Bripka amirul Kifli S.H mengatakan : 
 

                                                           
82 Purwiyanto. 2009. Berjudi dalam Perspektif Hukum dan Agama. Laksbang Bessindo. 

Jakarta. hlm. 71 
83 Wawancara dengan kepala desa bapak Muhammad juhar didesa gunung rancak kec. 

Robatal kab. Sampang. Hari sabtu  tanggal 28-01-2017 jam 10.24 WIB. 
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Dari kesekian banyak pelaku tindak pidana perjudian pada saat 
pemilihan kepala desa yang saya tangani rata-rata berpendidikan 
rendah yaitu sekolah dasar, mereka melakukan perjudian tanpa 
berpikir akan konsekuensi yang akan didapat semuanya hanya 
berfikir akan kemenangan saja dan dengan mendapat uang yang 
melimpah.84 
 
Dari ketiga pelaku yang penulis wawancara TL tidak tamat SD, 

sedangkan AH dan MS tidak tamat SMP, maka Rendahnya pendidikan 

menyebabkan seseorang berfikir pragmatis dan sederhana yakni berfikir 

kalau dengan bermain judi bisa memperoleh uang sekian juta tanpa berfikir 

seberapa besar jumlah uang yang dipertaruhkan di perjudian pemilihan 

kepala desa, berapa besar perbandingan orang yang menang, juga jarang 

berfikir berapa besar peluang antara kemenangan dan kekalahan. Semuanya 

berfikir pada kemenangan dan kemenangan saja. 

Dengan demikian dengan Data ini dapat dikatakan mengenai tingkat 

pendidikan yang rendah ini menyebabkan seseorang tidak mempunyai 

prinsip dan pendirian karena mudah mengikuti arah angin sehingga mudah 

diarahkan pada hal-hal yang kurang baik dengan melakukan perjudian pada 

saat pemilihan kepala desa.  

Menurut Goddard bahwa Seseorang melakukan kejahatan karena 

otaknya lemah, karena otaknya orang yang otaknya lemah tidak dapat 

menilai perbuatannya, dan dengan demikian tidak dapat pula menilai 

akibat dari perbuatannya tersebut atau menangkap serta menilai arti 

hukum”. Berdasarkan pendapat tersebut, teori ini memandang kelemahan 

                                                           
84 Wawancara dengan Bripka amirul kifli anggota 1 Sat Reskrim tindak pidana umum di 

polres sampang hari senin tanggal 06-02-2017 jam 11.00 WIB. 



78 

 

otak merupakan pembawaan sejak lahir dan merupakan penyebab orang 

melakukan kejahatan.85 

3. Faktor Lingkungan 

Menurut Sudarsono, bahwa manusia merupakan makhluk sosial, 

untuk melangsungkan hidupnya harus bekerja sama dengan manusia yang 

lain disekitarnya. Hal ini erat kaitannya dengan lingkungan tempat tinggal 

itu sendiri.86 

Pemicu perilaku Judi pemilihan kepala desa diantaranya adalah 

Faktor lingkungan atau pergaulan, yang tidak kalah berpengaruhnya pada 

mental seseorang. tekanan dari teman-teman atau kelompok masyarakat 

atau lingkungan untuk berpartisipasi dalam perjudian dalam bentuk ajakan 

dan juga diceritakan terkait judi yang berupa keuntungan yang besar. Dari 

hasil wawancara dengan bapak TL :  

“Dhek adek en kauleh eyajek kancah norok taroan neng pemelean 
kepala dhisah, teros kauleh norok ben pas menang kassah, bit 
abitehen kancah taroan neng pemelean kepala dhisah nekah jen 
benyak, hasel taroannah kassah se gebey terro dheri ghenikah ben 
pamelesan kepala desa kancah kauleh nekah ngajek taroan”. 

 
Artinya : 
awalnya saya diajak oleh teman ikut taruhan di pemilihan kepala 
desa, terus saya ikut dan kebetulan pada saat itu taruhannya menang , 
lama kelamaan teman-teman main taruhan di pemilihan kepala desa 
banyak, hasil taruhannya itu yang membuat tergiur sehingga tiap 
pemilihan kepala desa pasti teman saya ngajak taruhan.87  

 
  Bapak H. Syakur juga mengatakan : 

“oreng-oreng neng disah gunong rancak panekah la terkontaminasi 
ben lingkungnah se enggeh rok-norok taroan neng pamelean kepala 

                                                           
85 Made darma weda. 1996. kriminologi. Jakarta. PT Raja grafindo persada. hlm. 18 
86 Sudarsono. 2008. Kenakalan Remaja. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 113 
87 Wawancara dengan bapak  TL (pelaku). Op. Cit.    
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dhisah”. 
 

Artinya : 
Orang-orang didesa gunung rancak ini sudah terkontaminasi oleh 
lingkungan sehingga mereka ikut-ikutan untuk mengikuti aktivitas 
perjudian dalam pemilihan kepala desa.88  

 
Sebagai makhluk sosial, manusia selalu ingin hidup berkelompok, 

hal tersebut sejalan dengan apa yang pernah dikatakan oleh Aristoteles 

dalam sebuah istilah yang disebut Zoon Politikon, yang artinya manusia 

adalah Makhluk Sosial yang hanya menyukai hidup bergolongan atau 

sedikitnya mencari teman untuk hidup bersama. Dari wawancara dengan 

kepala desa bapak muhammad juhar : 

“Biasanah jugen panekah oreng-oreng se norok amain taruhan 
nekah, biasanah polanah terro ka ollena taroan kassah jutaan 
polanah, pas etambein rok norok kelompok ben pole deri 
lingkungnah reng se amain taroan neng pamelean kepala dhisah se 
egebey burleburen”. 

 
Artinya : 
biasanya juga orang-orang yang ikut bermain taruhan ini biasanya 
karena tergiur dengan uang hasil taruhan yang jutaan, karena 
ikut-ikutan kelompok atau dari lingkungan orang-orang pemain 
taruhan (judi) di pemilihan kepala desa yang dibuat kesenangan.89  

 
Selain itu, menurut Ipda iwan rusdianto S.H, mengatakan bahwa :  

“Mereka yang berteman dengan orang-orang yang senang 
melakukan perjudian, lambat laun akan terpengaruh pula untuk 
melakukan kejahatan tersebut”.90 

 
Sutherland memandang bahwa perilaku menyimpang bersumber 

dari pergaulan yang berbeda (differential assosiation), artinya seorang 

                                                           
88 Wawancara dengan bapak H. Syakur (warga) dirumah bapak kepala desa. di desa 

gunung rancak kec. Robatal kab. Sampang hari sabtu tanggal 04-02-2017 jam 10.00 WIB. 
89 Wawancara dengan kepala desa bapak Muhammad juhar. Op. Cit.  
90 Wawancara dengan Ipda. Iwan Rusdianto S.H. Sat Reskrim Polres Sampang. Hari 

senin Tanggal 06-02-2017 jam 10.00 WIB. 
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individu mempelajari perilaku menimpang dan interaksinya dengan 

seorang individu yang berbeda latar, kelompok dan budaya.91 

Kejahatan adalah hasil dari pengaruh lingkungan terhadap 

organisme yang rendah tingkatannya. Menurut made dharma weda 

seseorang melakukan kejahatan disebabkan karena meniru keadaan 

lingkungannya.92 

Demikian dapat dikatakan bahwa pengaruh lingkungan dalam 

masyarakat memang mempunyai pengaruh yang lebih besar sekali 

terhadap mental seseorang untuk melakukan judi pada saat pemilihan 

kepala desa, Sekalipun kehidupan manusia bersifat khas sekali atau 

berbeda-beda, tidak dapat dipungkiri bahwa banyak orang dalam 

kebiasaan kehidupannya dan pendapatanya amat sangat mengikuti 

keadaan lingkungan dimana dalam hal pemilihan kepala desa merupakan 

pesta demokrasi yang yang sangat besar dikabupaten sampang sehingga 

dimaanfaatkan menjadi ajang perjudian dan juga pengaruh seseorang yang 

bergaul dengan orang-orang atau kelompok pejudi sehingga seseorang itu 

juga melakukan perjudian pada saat pemilihan kepala desa. 

Menurut teori anomi merton periaku kejahatan sebetulnya 

dihasilkan oleh nilai-nilai masyarakat (lingkungan) itu sendiri dalam 

mendorong aspirasi meteriel yang tinggi sebagai lambang kesuksesan 

individu tampa menyediakan secara memadai sarana-sarana yang 

disepakati bagi semua orang untuk mencapai tujuan itu. Ketimpangan 
                                                           

91 Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa. 2003. Kriminologi Ed. 1. Cet. 3. Jakarta. PT 
Grafindo persada. hlm. 74 

92 Ibid.  
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tujuan dan sarana ini (ketegangan) melahirkan “mode adaptasi 

kepribadian” kombinasi-kombinasi berlainan perilaku dalam menerima 

atau menolak sarana dan tujuan. Mengingat pengharhgfaan tinggi ini 

diletakkan pada keberhasilan individu tanpa disertai sarana memadai 

untuk mencapainya,individu mencari sarana-sarana tidak sah untuk 

mencapai tujuan tersebut.93 

4. Faktor Hiburan 

Hiburan merupakan segala sesuatu yang berbentuk kata-kata dan 

perilaku yang menjadi penghibur dan pelipur hati untuk menghilangkan 

kesedihan. 94  dalam pemilihan kepala desa dikabupaten sampang 

perjudian ini menjadi hiburan tersendiri bagi masyarakatat dan untuk 

meramaikan pemilihan kepala desa dengan bermain judi (taruhan) saat 

berlangsungnya pemilihan. Bapak H. Bahari mengatakan :  

“Mun delem pemelean kepala dhisah paneka tadek taroan 
rassanah pamelean kepala dhisah nekah korang eminateh ben 
oreng-oreng neng dishah kassah, sebeb se thettih burleburnah 
nekah benni pelean nah tapeh main taroannah kassah polanah 
jugen oreng dheri daerah benyak hader neng pamelean kepala 
dishah se gebey burleburen”.95 

 
Artinya : 
ketika dalam pemilihan kepala desa tidak ada taruhan maka 
pimilihan kepala desa ini kurang diminati oleh orang-orang didesa 
tersebut, sebab yang menjadi hiburan itu bukan proses 
pemilihannya tapi proses perjudian karena orang dari berbagai 
daerah akan hadir ditempat pemilihan kepala desa sehingga 
menjadi hiburan tersendiri. 

 

                                                           
93 Frank E. Hagan. 2013. Pengantar Kriminologi edisi 7. Jakarta. Kencana prenadamedia 

group. hlm. 213 
94 PBDPN. 2008. Kamus bahasa indonesia. Jakarta. Pusat bahasa. hlm. 538  
95 Wawancara dengan bapak H. Bahari (warga) dirumah kepala desa. di desa gunung 

rancak kec. Robatal kab. Sampang hari sabtu  tanggal 04-02-2017 jam 13.00 WIB. 
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 bapak juhar juga mengatakan :  
 

“Oreng-oreng deri jebeh nekah, banyuangi, jember, probolingo 
ben sorbejeh jugen norok marammih pamelean kepala dhisah se 
egebey burleburen amain taroan”. 

 
Artinya : 
orang-orang dari jawa seperti, banyuwangi, jember, probolinggo, 
bahkan surabaya pun ada juga ikut meramaikan pemilihan kepala 
desa karena dibuat hiburan untuk bermain judi.96 
 
Menurut Beccaria Setiap orang yang melanggar hukum telah 

memperhitungkan kesenangan dan rasa sakit yang diperoleh dari 

perbuatan tersebut. Teori ini mulai muncul di Inggris pada pertengahan 

abad ke-19 dan tersebar di Eropa dan Amerika. Teori ini berdasarkan 

psikologi hedonistik. Menurut psikologi hedonistik setiap perbuatan 

manusia berdasarkan pertimbangan rasa senang dan rasa tidak senang. 

Setiap manusia berhak memilih mana yang baik dan mana yang buruk, 

perbuatan mana yang mendatangkan kesenangan dan mana yang tidak.97 

Dengan demikian dapat dikatakan faktor hiburan menyebabkan 

orang untuk bermain judi di pemilihan kepala desa yang karena ingin 

dikareanakan mencari kesenangan dan meramaikan pemilihan dan secara 

tidak langsung maka orang-orang yang juga datang kepemilihan kepala 

desa tersebut akan berupaya untuk ikut bermain taruhan dari desa-desa 

maupun daerah. Karena yang menjadi hiburannya adalah proses 

perjudiannya sehingga banyak orang yang datang, meramaikan pemilihan 

kepala desa, dan ikut bermain judi dipemilihan kepala desa. 

                                                           
96 Wawancara dengan kepala desa bapak Muhammad juhar. Op. Cit. 
97  Made darma weda. 1996. kriminologi. Jakarta. PT Raja grafindo persada. hlm. 15 
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Menurut jeremy bentham seorang teoretisi klasik memandang 

bahwa individu bertindak sebagai hasil dari “kehendak bebas” dan 

digerakkan oleh hendonisme. Hendonisme merujuk “pada prinsip 

kesenangan”, asumsi bahwa tujuan hidup adalah memaksimalkan 

kesenangan meminimalkan penderitaan individu dipandang sepenuhnya 

rasional dalam proses pembuatan keputusan ini dimana mereka akan 

berupaya meningkatkan kesenangan, bahkan hasrat tidak sah, hingga 

penderitaan yang diperkirakan datang dari aktivitas tertentu tampak 

melebihi kesenangan yang diharapkan.98 

5. Faktor Kemenangan Taruhan 

Peluang kemenangan yang akan diperolehnya jika ia melakukan 

perjudian. Dari data yang penulis dapat bahwa dalam pemilihan kepala 

desa, pelaku cenderung sudah mengetahui info dari masyarakat tentang 

calon kepala desa yang akan unggul siapa, sehingga mereka yakin untuk 

menang taruha. Karena dari informasi itulah membuat mereka merasa 

sangat yakin akan menang dalam taruhannya. Dari pernyataan bapak TL : 

“Sebellunah taroan nekah biasanah sebelumah mulaeh pmelean 
kepala dhisah biasanah kauleh otabe kancah nyareh informsi ka 
oreng se dhisanah bhekal bedek eh pamelean, biasanah arapora 
deteng ka bherung ye sakhedder anayatanyah gebey nyareh info 
brempah hak soaranah, spaha calonah dimmah calon se koat otabe 
se bisa menang, neng knikah kauleh olle kaber ben bengal 
noroktaroan ben taronnah tak gung tanggung”. 

 
Artinya : 
Sebelum melakukan taruhan ini biasanya sebelum jelang pemilihan 
kepala desa biasanya saya atau teman mencari informasi kepada 

                                                           
98 Frank E. Hagan. 2013. Pengantar Kriminologi edisi 7. Jakarta. Kencana prenadamedia 

group. Hlm. 139 
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masyarakat setempat yang desanya tersebut akan diadakan 
pemilihan, biasanya berpura-pura datang kewarung ya sekedar 
bertanyan–tanya untuk mendapat info mengenai berapa hak 
pilihnya, siapa calonnya, mana calon yang terkuat untuk jadi kepala 
desa (Klebun), Dari situlah kemudian saya mendapat kabar dan 
berani ikut taruhan dan tidak tanggung-tanggung taruhannya.99 

 
Wawancara dengan mat hari orang yang pernah ikut bermain taruhan 

dipemilihan kepala desa, mengatakan : 

“kauleh serreng deteng ka pamelean kepala ddhisah polanah mun 
neng pamelean gnikah pasteh thetthi ajang nayareh kancah be 
jugen amain taroan (judi) neng pamelean kepala dhisah, amain 
judi se elakonih gnikah tak padeh bik judi laennah ben kotassan 
(ngorangih perolehan suarah). Misaalh se A olle seibu mun ekotas 
satos makah ekorangi satos ben kareh sangangngatos mun ekotas 
duratos makah ekorangi duratos kalabe saterrosah ben kotasan 
panekah jugen bisah bisa amennange taroan”.100 

 
Artinya : 
Saya sering pergi ke pemilihan kepala desa karena dalam kepala 
desa merupaka ajang mencari teman dan berjudi di pemilihan 
kepala desa, perjudian yang dilakukan ini berbeda dengan 
judi-judi lainnya terkait kotasan (mengurangi perolehan suara). 
Misal si A mendapat seribu jika di kotas seratus maka akan 
dikurangi seratus dan sisanya sembilan ratus dan jika di kotas dua 
ratus maka dikurangi duaratus begitupun seterusnya dan kotasan 
ini juga bisa berpeluang terhadap menang taruhannya. 
 
Merton mendasarkan analisanya pada bahaya-bahaya yang melekat 

dalam setiap bentuk ketidaksesuaian antara kebutuhan manusia dengan 

cara-cara yang dapat digunakan untuk memenuhinya. Dalam teorinya, 

Merton melihat bahwa tahap-tahap tertentu dari struktur sosial akan 

meningkatkan keadaan ketika pelanggaran terhadap aturan-aturan 

masyarakat akan menghasilkan tanggapan yang ”normal”. Merton 

                                                           
99 Wawancara dengan bapak TL (pelaku). Op. Cit.  
100 Wawancara dengan bapak Mat hari (orang yang pernah ikut taruhan dipemilihan 

kepala desa) dirumah kepala desa. di desa gunung rancak kec. Robatal kab. Sampang hari sabtu  
tanggal 04-02-2017 jam 16.00 WIB. 
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berusaha untuk menunjukkan bahwa beberapa struktur sosial dalam 

kenyataannya telah membuat orang-orang tertentu di masyarakat untuk 

bertindak menyimpang daripada mematuhi norma-norma sosial. 101 

Menurut Travis Hirschi  kontrol sosial memusatkan diri pada 

teknik-teknik dan strategi-strategi yang mengatur tingkah laku manusia dan 

membawanya kepada  penyesuaian atau ketaatan kepada aturan-aturan 

masyarakat. Konsep kontrol sosial sebenarnya lahir pada peralihan abad 

dua puluh oleh pencetusnya E.A. Ross seorang sosiolog besar Amerika. 

Ross berpendapat bahwa sistem keyakinanlah yang membimbing 

orang-orang melakukan sesuatu, dan secara universal mengontrol tingkah 

laku, tidak peduli apapun bentuk keyakinan yang dipilih.102 

Dengan demikan dapat dikatakan, bahwa untuk mendapatkan 

kemenangan para pelaku sebelum mengadakan perjudian di pemilihan 

kepala desa, mereka mencari informasi dari warga-warga mengenai desa 

mana yang akan mengadakan pemilhan kepala desa, siapa saja calonnya, 

dan berapa hak suaranya. Dengan ini kemungkinan besar para pelaku 

akan berpeluang menang taruhannya, sehingga perjudian di pemilihan 

kepala desa yang menjadi pilihan dan yang dilakukan. Dengan peluang 

menang itulah sehingga membuat masyarakat ingin bermain judi juga 

karena ada nya sistem kotasan (mengurangi hak suara) ini dan ditambah  

mendapatkan info inilah yang membuat mereka bermain perjudian karena 

sudah mengetahui calon yang akan menang dalam pemilihan kepala desa 
                                                           

101 Susanto, I.S. 2011. Kriminologi. Yogyakarta: Genta Publishing. hlm. 96 
102  Hendrojono. 2005.Kriminologi Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum. 

Surabaya. Srikandi. hlm. 100 
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dan membuat peluang menang taruhan pada mereka. 

Merton mengemukakan bahwa dalam setiap masyarakat terdapat 

tujuan-tujuan tertentu yang ditanamkan kepada seluruh warganya. Untuk 

mencapai tujuan tersebut terdapat sarana-sarana yang dapat dipergunakan, 

tetapi di dalam kenyataannya tidak setiap orang dapat menggunakan 

sarana-sarana yang tersedia. Hal ini menyebabkan penggunaan cara yang 

tidak sah dalam mencapai tujuan. Dengan demikian, akan timbul 

penyimpangan-penyimpangan dalam mencapai tujuan.103 

6. Faktor kebiasaan 

Kebiasaan merupakan pola untuk melakukan tanggapan terhadap 

situasi tertentu yang dilakukan seseorang berulang-ulang terhadap hal yang 

sama. Faktor kebiasaan ini merupakan salah satu pengaruh besar maraknya 

terjadinya kejahatan perjudian pemilihan kepala desa di kab. Sampang, Ini 

di karenakan adanya pengaruh kebiasaan yang menganggap bahwa judi 

dalam pemilihan kepala desa adalah sebuah kebiasaan yang dilestarikan 

dikatakan demikian karena disetiap pemilihan kepala desa dibuat ajang 

perjudian oleh masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara oleh Bapak Ipda 

iwan rusdianto S.H. Sat reskrim tindak pidana umum polres sampang :  

Banyak Pelaku yang melakukan perjudian pilkades karena faktor 
kebiasaan dalam hal ini sudah dijadikan suatu budaya perjudian 
pada saat pemilihan kepala desa. menurut keterangan pelaku hal 
tersebut untuk menghilangkan rasa bosan, karena menurut mereka 
perjudiannya yang menjadi hiburan dalam pemilihan kepala desa.104  
 

bapak muhammad juhar selaku kepala desa juga mengatakan :  
                                                           

103  Hendrojono. 2005. Kriminologi Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum. 
Surabaya. Srikandi. hlm. 78-81 

104 Wawancara dengan Ipda. Iwan Rusdianto S.H. Op. Cit.  
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“Judi ben pamelean kepala dhisah nekah la dheri sabben abit se 
kejadiennah, polanah sabben kepala dhisah se sabben kasaah oreng 
sepponah kauleh, teap pemelean kepala dhisah nekah pasteh bdeh 
amain judi se tetthih budeyeh ben kebiasaannah”. 
 

Artinya : 
Perjudian pada saat pemilihan kepala desa memang sudah lama 
terjadi, karena kebetulan waktu itu kepala desa yang dulu orang tua 
saya, Memang setiap kali diadakan pemilihan kepala desa sering 
terjadi praktek pejudian telah menjadi budaya dan kebiasaan.105  
 

Bapak AH pelaku yang sehari-hari bekerja sebagi pedagang, juga 

mengatakan : 

“Se madorong kauleh alakonih perjudian (taroan) paneka polanah 
la biasa thing bdeh pamelean kepala desa, kauleh atemmoh bhik ca 
kancah pas amain taroan gnikah, jhek reng lebur kasaah mun bdeh 
taroan bekto pamelean”.106 
 

Artinya : 
yang mendorong saya melakukan perjudian (taruhan) karena sudah 
kebiasaan saya biasanya kalau ada pemilihan kepala desa saya 
bertemu teman-teman untuk bermai taruhan, karena seru ketika 
taruhan waktu pemilihan. 

 
Bripka Frengky Eko cahyono S.H mengatakan : 

 
Penyebab sehingga pelaku sering melakukan perjudian karena 
sudah kebiasaan setiap di pemilihan kepala desa. Bayang kan 
Bagaimana kalau kita disuatu daerah kita ada disitu dan kita melihat 
orang berjudi ditiap dipemilihan kepala desa atau sering 
mengadakan perjudian maka secara secara tidak langsung kita akan 
ikut bermain juga namun tidak semua orang.107 
 
Menurut Merton terdapat dua unsur struktur sosial dan kultural 

yang dianggap penting untuk menyusun teori tersebut. Yang pertama, 

terdiri atas tujuan-tujuan dan kepentingan-kepentingan yang sudah 

                                                           
105 Wawancara dengan kepala desa bapak Muhammad juhar. Op. Cit.  
106 Wawancara dengan bapak AH (pelaku) dirumahnya. didesa gunung rancak.  kec. 

Robatal kab. Sampang hari rabu tanggal 01-02-2017 jam 10.30 WIB. 
107 Wawancara dengan bapak Bripka Frengky Eko cahyono S.H anggota 1 sat rekrim di 

polres sampang hari senin tanggal 06-02-2017 jam 11.00 WIB. 
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membudaya yang meliputi kerangka aspirasi dasar manusia seperti 

dorongan hidup orisinal manusia. Tujuan tersebut sedikit banyak 

merupakan kesatuan, tingkatannya tergantung dari fakta empiris, dan 

didasari oleh urutan nilai, seperti berbagai tingkat sentimen dan makna. 

Yang kedua, terdiri atas aturan-aturan dan cara-cara kontrol yang diterima 

untuk mencapai tujuan tersebut.108 

Lemert juga membedakan antara penyimpangan primer dan 

penyimpangan sekunder. Penyimpangan primer adalah tindakan awal dari 

pelanggaran yang dianggap timbul karena berbagai hal dan oleh pelaku 

dipandang tidak berarti bagi kepribadiannya. Sedangkan penyimpangan 

sekunder adalah penyimpangan yang terjadi apabila pelaku mengatur 

kembali ciri-ciri sosio psikologisnya di sekitar peranan perbuatan 

menyimpang. Penyimpangan sekunder seringkali menimbulkan proses 

umpan balik di mana pengulangan tindakan penyimpangan akan 

meningkatkan tindakan penyimpangan dan mencapai puncaknya dengan 

penerimaan atas status sosial menyimpang baginya serta usaha-usaha dari 

yang bersangkutan untuk bertindak sesuai dengan peranan yang 

diberikan.109 

Dengan demikian masalah kebiasaan memiliki pengaruh yang 

sangat besar terhadap terjadinya perjudian (taruhan), dimana orang dengan 

mudah belajar dan mendapatkan tempat perjudian dan juga karena tekanan 

kelompok. Dengan demikian Dapat dikatakan bahwa perjudian di 

                                                           
108 Ibid. Hendrojono. hlm. 83 
109 Ibid. Susanto. hlm. 118 
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kabupaten sampang ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat, Judi sudah 

dijadikan suatu kebiasaan ketika diadakan pesta demokrasi dalam hal 

pemilihan kepala desa sehingga susah untuk dihilangkan. Dengan demikian 

faktor kebiasaan masyarakat tiap adanya pemilihan kepala desa ini 

memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap seseorang untuk melakukan 

perbuatan perjudian pemilihan kepala desa yang diadakan 5 tahun sekali 

ini. 

Menurut Edwin H. Sutherland, tidak ada tingkah laku yang 

diturunkan berdasarkan pewarisan dari orang tuanya. Pola perilaku jahat 

tidak diwariskan, tetapi dipelajari melalui pergaulan yang akrab. Tingkah 

laku jahat dipelajari dalam kelompok melalui interaksi dan komunikasi, dan 

yang dipelajari dalam kelompok adalah teknik untuk melakukan kejahatan 

dan alasan yang mendukung perbuatan jahat.110 

 

B. Upaya Polres Sampang dalam Penanggulangan Perjudian Yang Terjadi 

Pada Saat Pemilihan Kepala Desa Di Wilayah Hukum Kabupaten 

Sampang 

Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan salah satu 

anggota Polisi Ipda iwan rusdianto S.H Sat Reskrim Polres Sampang, pada 

tanggal 06 Februari 2017 menyebutkan bahwa Upaya Polres Sampang dalam 

menanggulangi tindak pidana Perjudian yang terjadi pada saat pemilihan 

kepala desa ini diantaranya adalah : 

                                                           
110 Ibid. Hendrojono. hlm. 84 
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1. Upaya preventif/pencegahan : 

a.  Melakukan sosialisasi atau penyuluhan  

Dalam upaya menanggulangi perjudian pada saat pemilihan 

kepala desa, polres sampang melakukan soasialisasi atau penyuluhan 

hukum kepada masyarakat tentang perjudian pada saat pemilihan kepala 

desa dengan mengundang kepala desa di setiap kecamatan untuk 

mengkoordinasikan dan mengumumkan bahwa akan diadakan 

penyuluhan sehingga bisa mengkoordinasikan warga, penyuluhan yang 

dilakukan oleh Sat Reskrim Polres sampanmg dilaksanakan 1 tahun  1 

kali. Tujuan penyuluhan hukum itu sendiri adalah mencapai kesadaran 

hukum yang tinggi dalam masyarakat. Hal ini dapat terjadi apabila setiap 

anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibanya 

sebagai warga masyarakat. Dari hal-hal tersebut diatas dapat disimpulkan 

bahwa: 

1) Tujuan penyuluhan hukum adalah mencapai kesadaran hukum yang 

tinggi dalam masyarakat. 

2) Terciptanya kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat apabila 

setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan 

kewajiban sebagai warga Negara. 

3) Pencapaianya kadar kesadaran hukum yang tinggi adalah dalam 

rangka tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat 

dan martabat manusia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. 

Usaha meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dengan 
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penyuluhan hukum secara terpadu, berkaiatan erat dengan upaya 

pembinaan perangkat peraturan hukum dan aparat penegak hukum di 

sebut Trikarma (Tiga Karya Utama) pembangunan hukum. 

b.  Melakukan operasi 

Pelaksanaan fungsi polres sampang yang diarahkan kepada 

upaya pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban 

masyarakat seperti halnya perjudian dalam pemilihan kepala desa di 

kabupaten sampang. Adapun penanganan yang dapat dilakukan adalah 

dengan meningkatkan kegiatan kepolisian. Dalam pencegahan masalah 

tindak pidana perjudian, pihak Satuan Reserse Kriminal melakukan 

Operasi Rutin Kepolisian dan Operasi Khusus Kepolisian. Mengenai 

Operasi Khusus Kepolisian yang dilakukan biasanya pihak Satuan 

reserse kriminal melakukan operasi Pekat (penyakit Masyarakat) yang 

sasaranya yang salah satunya adalah perjudian dilakukan  ketika angka 

kejahatan terkait perjudian pemilihan kepala desa semakin tinggi 

sehingga diperlukan operasi tersendiri (Operasi Khusus Kepolisian) 

karena pemilihan kepala desa diadakan lima tahun sekali sehingga ada 

kekhususan diluar operasi yang dilakukan sehari-hari oleh Satuan reserse 

Kriminal polres kabupaten sampang. 

Penanganan dilakukan oleh pihak Satuan reserse kriminal 

Polres sampang terkait adanya kesamaan kebutuhan, dalam hal ini 

mengurangi peerjudian yang ada di masyarakat sesuai dengan konsep 

pemolisian Dimana pihak Satuan reserse kriminal polres sampang dalam 
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pelaksanaan tugas polisi mengacu pada hubungan antara polisi dengan 

pemerintahan maupun dengan masyarakat yang didorong adanya 

kewenangan, kebutuhan serta kepentingan baik dari pihak kepolisian, 

masyarakat maupun dari berbagai organisasi lainnya. 

Operasi Kepolisian yang dilakukan Satuan reserse Kriminal 

polres sampang adalah operasi yang dilakukan sehari-hari dalam 

kaitannya dengan kebijakan Kapolda mengenai target minimal kasus 

perbulan. Operasi ini juga termasuk melakukan razia terhadap perjudian. 

Operasi tersebut juga diupayakan untuk menimalisir dan mencegah 

munculnya perjudian di wilayah kab. Sampang dan menjaga keamanan. 

2. Upaya represif/pemberantsan : 

a.  Melakukan penyamaran 

Dalam melakukan penyamaran ini agar berjalan dengan baik juga 

Membentuk tim pengintai yang melibatkan intel untuk memata-matai 

tempat yang sering dijadikan sebagai tempat perjudian biasanya 

dilakukan sebelum pemilihan kepala desa kepolisian mencari informasi 

dari masyarakat maupun dari anggota polisi yang melakukan 

penyamaran. Penyamaran ini dilakukan untuk mengetahui 

tempat-tempat yang biasa ditempati untuk praktek perjudian  dan 

orang-orang yang terlibat didalam perjudian pada saat dilaksanakan 

pemilihan kepala desa. Sehingga nanti dalam penyamaran polisi tahu 

siapa orang-orangnya dan dimana TKPnya sehingga setelah ada laporan 

tersebut dari tim pengintai, maka penggerebekan akan dilakukan oleh 
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pihak kepolisian. Penyamaran yang dilakukan sesuatu yang benar-benar 

dijalani sehari-hari, misal seorang petugas intelijen menjadi tukang 

ojek, menjadi pemain judi juga, dalam hal ini petugas harus konsisten 

Sehingga tidak menimbulkan  kecurigaan bagi pihak masyarakat yang 

ada dalam pemilihan kepala desa. Terkadang  lembaga dalam upaya 

ini juga merekrut wartawan untuk menjadi mata-mata. Sehingga 

memudahkan tugas dari kepolisian  karena orang tersebut sudah 

punyak cover/kedok yaitu sebagai wartawan, dan memang wartawan 

asli. Sehingga tidak ada kecurigaan bagi para pelaku perjudian 

pemilihan kepala desa ini, apalagi jika memang benar-benar menjadi 

wartawan media mainstream dan produktif dalam memuat berita, akan 

sangat sulit diketahui identitasnya. 

b.  Melakukan penyelidikan dan penyidikan 

Dalam upaya melakukan penyelidikan dan mencari informasi 

tersebut guna untuk menemukan suatu peristiwa tindak pidana perjudian 

yang dilakukan pada saat pemilihan kepala desa diwilayah kabupaten 

sampang, guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan 

menurut cara yang di atur dalam Undang-undang. Penyelidikan 

dilakukan berdasarkan :  

1) Informasi atau laporan yang diterima maupun diketahui langsung oleh 

penyelidik/penyidik  

2) Laporan polisi  

3) Berita Acara pemeriksaan di TKP  
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4) Berita Acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi 

5) Proses penyidikan tindak pidana penyelidikan dilakukan untuk :  

a. Mencari keterangan-keterangan dan bukti guna menentukan 

suatu peristiwa yang di laporkan atau diadukan, apakah 

merupakan tindak pidana atau bukan.  

b. Melengkapi keterangan dan bukti-bukti yang telah di proses agar 

menjadi jelas sebelum dilakukan penindakan selanjutnya  

c. Persiapan pelaksanaan penindakan dan atau pemeriksaan.  

Penyelidikan bukanlah fungsi yang berdiri sendiri melainkan hanya 

merupakan salah satu metode atau sub dari fungsi penyidikan.111 

Dalam hal tertangkap tangan, penyelidikan juga dapat dilakukan 

dengan penyitaan barang bukti. Proses proses penangkapan, termasuk 

penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan sat reskrim polres 

sampang, didasarkan oleh alasan yang kuat bahwa sebuah perjudian 

yang dilakukan dalam pemilihan kepala desa telah terjadi, dengan alasan 

itu sendiri merupakan kebenaran informasi yang telah diterima 

sebelumnya oleh sat reskrim polres sampang ketika  melakukan 

penyelidikan. 

c.  Melakukan Penangkapan dan Penahanan 

Penangkapan dilakukan apabila diduga keras sebagai pelaku 

tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Jika dikaitkan 

dengan pengertian penangkapan (Pasal 1 angka 20KUHAP), maka 

                                                           
111  M. Husein harun. 1991. Penyidik dan penuntut dalam proses pidana. Jakarta. PT 

rineka cipta. 1991 hlm 57 
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seseorang baru bisa ditangkap apabila sudah berstatus sebagai 

tersangka atau terdakwa terlebih dahulu. penangkapan bukanlah 

tindakan tiba-tiba, melainkan sudah didahului oleh suatu proses 

penyelidikan/penyidikan. Karena pelaksanaan tugas penangkapan 

dilakukan oleh petugas kepolisian dengan memperlihatkan surat tugas 

serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang 

mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan 

penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang 

dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. Atas penangkapan yang 

dilakukan, tembusan surat perintah penangkapan harus dioberikan 

kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan. tetapi hal 

itu hanya dalam jangka waktu untuk paling lama satu hari (24 jam). 

Penahanan dilakukan pihak berwenang adalah terhadap seorang 

tersangka atau terdakwa, penahanan adalah sebuah instrument hukum 

selama seseorang sedang menjalani proses hukum sampai dijatuhkan 

vonis oleh pengadilan. Karena itu pada lembaga penahanan diatur 

sedemikian rupa hak-hak tersangka/terdakwa yang ditahan dan 

demikian pula dengan hak-hak dan kewenangan dari pihak yang 

berwenang melakukan penahanan. Alasan atau dasar seorang 

tersangka/terdakwa untuk dilakukan penahanan, apabila 

tersangka/terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana 

berdasarkan bukti yang cukup  dalam hal adanya kekhawatiran bahwa 

tersangka atau terdakwa : 
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1) akan melarikan diri 

2) merusak atau menghilangkan barang bukti 

3) dan atau mengulangi perbuatannya 

d.  Pelimpahan perkara ke kejaksaan 

Pada tahap pertama hanya menyerahkan berkas perkara, Dalam hal 

penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung 

jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. 

Dalam hal penyerahan berkas perkara oleh penyidik, penuntut 

umum mempunyai waktu 14 hari untuk meneliti berkas perkara hasil 

penyelidikan penyidik dan apabila ternyata menurut pendapat penuntut 

umum, berkas perkara tersebut belum lengkap, maka dalam waktu 14 

hari berkas perkara tersebut di kembalikan kepada penyidik dan bahkan 

di hari ke 14 masi bisa mengembalikan berkas perkara tersebut kepada 

penyidik untuk di lengkapi. penuntut umum dalam waktu 7 hari WAJIB 

sudah memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu 

sudah Lengkap atau Belum, Dalam penyidikan sudah dianggap selesai, 

penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti 

kepada penuntut umum. Penyidikan dianggap telah selesai apabila 

dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil 

penyidikan atau apabila sebelum batas waktu 14 hari tersebut berakhir 

telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada 

penyidik. 
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C.  Hambatan Polres Sampang Dalam upaya  Menanggulangi Tindak 

Pidana Perjudian Yang Terjadi Pada Saat Pemilihan Kepala Desa Di 

Wilayah Hukum Kabupaten Sampang 

Hambatan-hambatan Polres Sampang dalam upaya  menanggulangi 

tindak pidana Perjudian yang terjadi pada saat pemilihan kepala desa 

diantaranya yaitu :  

a. Kesulitan dalam mengumpulkan alat bukti dikarenakan dalam proses 

penanganannya terkadang pelaku ada tapi barang bukti tidak ada, padahal 

informasi yang didapat sudah matang bahwa ditempat tersebut akan terjadi 

permainan judi, namun meskipun begitu tetap diusahakan mencari barang 

bukti suapaya apa yang dipersangkakan kepada pelaku dapat dilaksanakan. 

Pasal 183 KUHAP mengatur bahwa untuk menentukan pidana kepada 

terdakwa, kesalahannya harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dua 

alat bukti yang sah, dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua 

alat bukti yang sah tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak 

pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah 

melakukannya. 

Dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai apa-apa 

saja yang dapat disita, yaitu: 

1. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau 

sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari 

tindak pidana 
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2. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan 

tindak pidana atau untuk mempersiapkannya 

3. benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak 

pidana 

4. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak 

pidana 

5. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak 

pidana yang dilakukan, 

Ciri-ciri benda yang dapat menjadi barang bukti : 

1. Merupakan objek materiil 

2. Berbicara untuk diri sendiri 

3. Sarana pembuktian yang paling bernilai dibandingkan sarana 

pembuktian lainnya 

4. Harus diidentifikasi dengan keterangan saksi dan keterangan 

terdakwa 

b. Kurangnya partisipasi dari masyarakat untuk memberikan informasi 

tentang adanya perjudian dan sebagian masyarakat masih menutup-nutupi 

adanya tindak pidana yang biasanya terjadi di sekitar lingkungannya. 

Karena masyarakat mencari aman untuk diri sendiri karena masyarakat di 

kabupaten sampang ini tingkat rasa tersinggungnya sangat tinggi, sehingga 

jika diusik-usik akan melakukan tindakan yang tidak diinginkan. partisipasi 

masyarakat dikabupaten sampang memang sangat kurang dalam hal 

memberantas perjudian Pemilihan kepala desa. karena ketidak ingin 



99 

 

tahuan dari masyarakat itu sendiri karena dikabupaten sampang ini 

perjudian pemilihan kepala desa ini menjadi budaya tersendiri sehingga 

sulit sekali meminta partisipasi dari masyarakat untuk membantu 

kepolisian untuk menangkap para pelaku.  Tanpa adanya partisipasi dari 

masyarakat dan dukungan dari masyarakat, maka upaya polres sampang 

dalam menjerat pelaku perjudian pada saat pemilihan kepala desa ini 

terhambat, walaupun upaya penanggulangan ini pun telah disusun secara 

matang tanpa ada partisipasi maka tidak akan berjalan dengan baik. karena 

upaya-upaya maupun kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh polres 

sampang ini dibuat untuk masyarakat diwilayah hukum kabupaten 

sampang, dan hasilnya ditujukan atau dikembalikan untuk masyarakat itu 

sendiri pula, agar tidak terjerumus dalam perjudian yang terjadi pada saat 

pemilihan kepala desa. 

c. Adanya kebocoran operasi sebelum pihak dari kepolisian melakukan 

penggerebekan,  karena memang adanya pihak-pihak internal maupun 

eksternal yang memiliki niat melakukan tindakan  perjudian pemilihan 

kepala desa sehingga Individu maupun komplotan yang mahir dalam 

melakukan pencarian informasi operasi, Biasanya pihak luar 

melakukannya dengan berbekal kenal dengan anggota kepolisian sehingga 

terkadang pihak kepolisian bercerita mengenai akan diadakan operasi, 

sehingga saat melakukan  penggerebekan ditempat yang sudah disinyalir 

atau akan ada praktek perjudian kosong dan para pelaku sudah tidak ada di 

tempat, sehingga dengan adanya hal demikian menjadi penghambat bagi 
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kepolisian untuk dalam menangkap para pelaku perjudian pemilihan 

kepala desa, terkadang juga yang tertangkap adalah calonya pemegang 

uang dari para pejudi tersebut, namun biasanya para calo tersebut tidak 

akan memberitahukan kepada pihak kepolisian siapa saja yang melakukan 

taruhan, calo tersebut bahkan akan mengakui bahwa uang yang dia miliki 

atau yang dia pegang yang sebenarnya uang taruhan akan diakui bahwa 

uang tersbut uanh miliknya sendiri. Namun dari hal ini kepolisian setiap 

mengadakan rapat untuk mengadakan informasi mengistruksiakan pada 

anggota-anggota kepolisian agar informasi operasi ini jangan sampai 

terdengar oleh warga masyarakat sehingga tidak ada kebocoran-kebocoran 

informasi terkait operasi dan menjaring para pelaku agar dapat menangkap 

para pelaku. 

d. Sulitnya menjangkau tempat-tempat yang dijadikan sarana perjudian pada 

saat pemilihan kepala desa, karena dalam melakukan perjudian pelaku 

biasanya bersembunyi-sembunyi sehingga anggota poisi sulit menangkap 

para pelaku ketika tidak ada informasi. Dikarenakan para pelaku juga 

menggunakan Handpone dalam melakukan transaksi dibicarakan melalui 

sms dan telfon, tempat-tempatnya biasanya itu yang pernah tertangkap itu 

di kobung (rumah-rumahan yang dibuat dari kayu yang dibuat tempat 

istiraha maupun tidur-tiduran, yang biasanya ada didesa-desa di sampang), 

pernah juga terdapat di rumah warga, namun dari kesulitan ini, tetap 

diupayakan untuk mengjangkau tempat-tempat tersebut. 

Terkadang yang menjadi sulit juga karena tempat yang digunakan sebagai 
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sarana perjudian itu jauh dari tempat pemilihan kepala desa yang sedang 

berlangsung, karena dalam proses bermain judi mereka sudah ada 

bagiannya masing-masing, biasanya ada yang mengintai penghitungan hak 

suara untuk mengetahu siapa yang menang dalam pencalonan kepala desa, 

ada yang pemegang uangnya, ada yang menjaga juga sehingga mereka 

bepencar sehingga mengelabui anggota polisi yang sedang melakukan 

pengamanan dipemilihan kepala desa maupun yang mengawasi. Untuk itu 

kepolisian melakukan upaya-upaya an lebih efisien untuk menangkapa 

para pelaku perjudian yang masi marak terjadi pada saat pemilihan kepala 

desa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


