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BAB III 

PEMBAHASAN 

A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perjudian di Kota

Pasuruan

Berbicara mengenai perjudian di Kota Pasuruan, hampir semua lapisan 

masyarakat mengecam  adanya perjudian  yang menganggap sebagai suatu 

kejahatan, pelanggaran maupun tindak pidana lain seperti ,pembunuhan, 

prostitusi, pencurian semua mendapat kecaman keras dari masyarakat,  uniknya 

perjudian  masih saja terjadi dan dilakukan oleh hampir seluruh lapisan 

masyarakat, contoh yang gampang terlihat adalah perjudian yang dilakukan oleh 

kalangan menengah ke bawah seperti: tukang becak, sopir, kuli, pengangguran 

ikut meramaikan perjudian di Kota Pasuruan. 

Alasan–alasan yang sering muncul mangapa kalangan menengah kebawah 

ikut dalam perjudian adalah22: 

a. Mereka  khususnya masyarakat kecil dan miskin merasa tidak pasti akan hari

esoknya, dan tidak pasti bahwa dengan hasil usahanya yang wajar mereka itu

bisa memperoleh hasil yang seimbang, maka salah  satu cara untuk

mendapatkan keseimbangan perasaan ialah dengan berspekulasi, bermain

untung–untungan dan berjudi.

b. Mereka merasa tidak mendapatkan perlindungan dan keamanan dari pihak

yang berwajib, pemerintah dalam usahanya mempertahankan hidup sehari-

22 Muchlis, Porkas Judi Atau Bukan, Panji Masyarakat No. 515 Tahun XXVIII, 11 September 

1986 
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hari, maka pastilah mereka melakukan banyak tindakan  spekulatif dan 

berjudi, yang kemudian dapat berkembang menjadi perilaku yang 

menyimpang karena keadaan terpaksa yang dilakukan tidak berulang-ulang  

atau perilaku penyimpangan ringan (deviasi primer). 

c. Pola tingkah laku judi itu kemudian dijadikan alat untuk memecahkan 

kesulitan hidup sehari-hari, maka berkembanglah pola judi itu menjadi 

perilaku penyimpangan yang nyata dan seringkali dilakukan  dan barakibat 

cukup parah serta mengganggu orang lain (deviasi sekunder). 

Menurut salah seorang tokoh masyarakat di Kota Pasuruan23 menuturkan 

pada penulis, para pejudi pada umumnya, mereka itu menaruh harapan semu 

untuk melipat gandakan uangnya, gaji yang minim, kondisi hidup yang tidak 

menentu, mendorong mayarakat kecil untuk menghayalkan keuntungan dengan 

harapan tinggi, dengan jalan membeli lotre, cap jie kie, togel. Ditambah dengan 

apatisme dan ketidaktahuan dengan cara apa mereka harus memperbaiki taraf 

kehidupan keluarga dan diri sendiri dalam krisis ekonomi, semua itu mendorong 

mereka mempertaruhkan sebagian penghasilan sendiri dengan berjudi, suasana 

ketegangan penuh pengharapan sewaktu menunggu hasil nomor cap jie kie, dan 

togel, setiap hari dan pada jam-jam tertentu memberikan sedikit variasi dan 

sepercik harapan kegairahan dalam situasi depresi sehari-harinya dan tampaknya 

macam pola perjudian seperti cap jie kie dan togel itu bisa memberikan 

rangsangan guna memupuk secuil harapan pada saat-saat kurangnya ekonomi dan 

perasaan yang tidak menentu. Akibatnya adalah muncul pola tingkah laku 

                                                           
23 Wawancara dengan A.M.chifdi, tokoh masyarakat sekertaris GP Ansor NU dan kabag 

Humas masjid Agung Al Anwar Kota Pasuruan, tanggal 10 juni  2016 
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masyarakat Pasuruan yang bisa dianggap abnormal yaitu, mencari kode-kode dan 

nomor-nomor pada dukun-dukun, menanyakan pada orang gila yang suka 

ngeloyor dijalan, mencari “ilham” di kuburan-kuburan atau tempat keramat, juga 

mempercayai ramalan-ramalan.24 Dengan demikian perjudian adalah sumber 

malapetaka, penyebab kehancuran rumah tangga, penyebab kemiskinan, 

kemelaratan, mendidik orang jadi malas bekerja, bahkan tidak sedikit para pemain 

mengalami sakit jiwa, stress dan gila disebabkan mengiming-imingkan uang 

banyak. 

Menurut pendapat penulis judi juga merusak mental masyarakat, 

masyarakat yang suka berjudiakan lemah daya tahannya dan lemah daya juangnya 

terhadap kerasnya hidup, mereka cenderung menjadi masyarakat pemimpi. Kalau 

mentalnya sudah sedemikian rusak karena lebih banyak bermimpi, akibat jangka 

panjangnya adalah bangsa ini akan kehilangan kreativitas untuk melakukan 

terobosan-terobosan. Pendeknya masyarakat menjadi tidak produktif, perjudian 

bukan merupakan usaha peningkatan pendapatan karena pada kenyataannya yang 

terjadi yang kaya akan semakin kaya sedangkan yang miskin tetap miskin bahkan 

akan semakin miskin lagi.25 

a. Tempat perjudian di Kota Pasuruan 

Tempat-tempat yang digunakan untuk melakukan perjudian di Kota Pasuruan 

sebenarnya hampir merata di seluruh wilayah Kota Pasuruan, namun ada 

tempat-tempat yang rawan terjadi perjudian seperti26: 

 

                                                           
24 Ibid. 
25 Ibid. tanggal 12 juni 2016 
26 Ibid 
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1. Pasar  

Pasar adalah tempat orang untuk melakukan transaksi jual beli mengenai 

kebutuhan sehari-hari. Sebagai contoh, pasar di Gading rejo, Kebon 

Agung, Grati dan pasar  lainnya yang biasa menjadi ajang perjudian. 

2. Terminal dan Stasiun,  

Terminal dan Stasiun adalah tempat transit bis-bis atau kendaraan lain baik 

dari dalam  maupun dari luar kota. Inilah sering kali digunakan sebagai 

tempat perjudian. 

3. Keramaian  malam dan keramaian lain yang bersifat  incidental  

Di tempat keramaian pasar malam, sudah dapat dipastikan digunakan 

sebagai tempat perjudian. misalnya, perjudian dengan menggunakan 

domino dan dadu. 

4. Tempat keramaian atau orang punya hajat di desa-desa. 

Di tempat orang punya hajat, masyarakat desa di Kota Pasuruan terbiasa 

melakuakan perjudian di tempat hajatan sperti, pernikahan contohnya, 

sebelum mereka mengadakan pernikahan tersebut mereka malamnya 

kumpul dirmh si pengantin dan disitu mereka berjudi memakai kartu 

domino dan remi dengan cara uanya digantikan dengan lidi. 

b. Tipologi Pejudi yang ada dimasyarakat Kota Pasuruan 

Pejudi dilihat dari kalangan atau kelasnya di Kota Pasuruan dibagi menjadi 

dua, yaitu: 
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1. Pejudi dari kalangan menengah ke atas biasanya latar belakang dan 

alasan mereka berjudi hanya sekedar iseng, melepaskan kepenatan 

sehabis bekerja. Jadi berjudi lebih bersifat having fun tanpa ada tekanan 

harus menang, jenis perjudiannya juga hanya bermodalkan kartu atau 

pertandingan olahraga di televisi memang uang taruhannya juga besar, 

berkisar antara ratusan ribu bahkan ada yang sampai jutaan rupiah. 

menurut penuturan seorang informan penjudi insial U.S yang penulis 

wawancarai, disamping bermain judi, memang ada sebagaian dari 

mereka yang terlibat minum-minuman keras, narkoba dan pelacuran 

tetapi tidak banyak .27 

2.  Perjudian dari kalangan menengah ke bawah berjudian  jenis inilah yang 

bertebaran di Kota Pasuruan. Menurut pengakuan pelaku yang berinisial 

M.F, alasan mengapa mereka berjudi biasanya alasan ekonomi, untuk 

menambah penghasilan yang tidak mencukupi, dari pada jadi preman 

melakukan kejahatan,lebih baik berjudi. Alat yang digunakan berjudi 

juga bermacam-macam mulai dari kartu remi, domino, cap jiekie, dadu 

sampai ke mesin jackpot.28 

Dalam menentukan status sosial ekonomi seseorang didasarkan pada 

bagaimana tanggapan masyarakat dalam menempatkan seseorang dengan 

orang lain. Dalam penelitian ini pengukuran status sosial ekonomi seseorang 

didasarkan pada kriteria-kriteria yang dikemukakan berikut ini29: 

                                                           
27 Wawancara Dengan Informan U.S.di Kota Pasuruan, tanggal 12 juni 2016 
28 Wawancara dengan informan M.F. di Kota Pasuruan, tanggal 17 juni 2016 
29 Mulyana W. Kusumah, Kejahatan dan penyimpangan, Suatu Perspektif  Kriminologi  

Yayasan  lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 2000, hal. 42 
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a) Pendidikan dipandang sebagai jalan untuk mencapai kedudukan yang 

lebih tinggi dalam masyarakat, semakin tinggi pendidikan seseorang, 

maka akan semakin tinggi pula  status sosial ekonominya. 

b) Pekerjaan sebagai salah satu faktor yang menentukan status sosial dan 

ekonomi seseorang, karena pekerjaan merupakan salah satu bagian yang 

penting dari kehidupan. 

c) Penghasilan dan kekayaan merupakan kriteria yang paling berpengaruh. 

kekayaan sangat berpengaruh terhadap status sosial dan ekonomi 

seseorang dan juga erat kaitannya dengan pendidikan dan pekerjaan. 

Menurut pendapat penulis perjudian yang dianggap sebagai salah satu  

penyakit masyarakat, tetap saja ada dan dilakukan oleh anggota masyarakat 

tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang diperkirakan dapat diperoleh 

melalui judi. bahkan dari hari ke hari terdapat kecenderungan perjudian semakin 

marak dengan berbagai bentuknya dan yang dilakukan secara terbuka maupun 

secara terselubung serta tersembunyi, sehingga aparat kesulitan memberantasnya 

maraknya perjudian  didalam kehidupan bermasyarakat, antara lain disebabkan 

kurangnya pengetahuan mereka tentang pengetahuan hukum serta sanksi yang 

diberikan apabila mereka tertangkap oleh aparat penegak hukum. Diantara  hal 

yang mendorong terjadinya kegiatan perjudian di Polresta Pasuruan penulis 

berkesimpulan secara garis besar faktor- faktor terjadinya perjudian di polresta 

Pasuruan antara lain : 
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a. Faktor Keimanan Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

Hampir seluruh wilayah Indonesia penalaran dan pengalaman terhadap 

nilai-nlai Agama yang luntur, sering kali pemeluk Agama melakukan tindakan-

tindakan yang merugikan orang lain dan diri sendiri. Hubungananya  dengan 

kegiatan merugikan orang lain banyak perbuatan-perbuatan yang mengandung 

unsur mendorong, menyeluruh, memberikan peluang dan kesempatan 

memerintahkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan orang 

lain. Apabila mereka dilandasi oleh aturan hukum Agama yang dianutnya, 

mereka tidak akan berani dan berupaya untuk melakukan penjualan tersebut. 

Rendahnya akhlak dan perilaku tersebut tidak memperhitungkan akibat yang 

ditimbulkan oleh judi tersebut, sehingga masyarakat sangat terpengaruh, bagi 

masyarakat setempat dapat diberikan penyuluhan dan panutan yang tepat guna 

untuk membangun kesadaran mereka dalam menghentikan penjualannya yang 

merusak perilaku dan Akhlak Agama. 

b. Faktor Ekonomi 

Faktor ekonomi juga mempengaruhi terjadinya keinginan untuk 

melakukan perjudian, juga menimbulkan suatu rangsangan bagi para pelaku 

perjudian secara sembunyi-sembunyi dengan membayangkan keuntungan yang 

lebih besar. pada umumnya penghasilan masyarakat dapat digolongkan 

berpenghasilan  menengah tetapi ada juga yang berpenghasilan rendah yang 

dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan perjudian, sehingga pelaku 

perjudian merasa tertarik dan menjalankannya hal tersebut. 
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B. Hambatan- hambatan yang di alami Aparat Kepolisian Resort Kota 

Pasuruan dalam Meminimalisir Tindak Pidana Perjudian 

Seperti yang telah diketahui, pada umunya masalah perjudian sulit untuk 

ditanggulangi disamping itu membutuhkan waktu yang lama, juga membutuhkan 

biaya yang sangat besar. Disamping itu ada beberapa faktor yang menyebabkan 

sulitnya perjudian ini untuk benar-benar bersih dari lingkungan hambatan  

Polresta Pausuran  dalam menangani perjudian dilihat dari faktor internal atau 

faktor yang ada dalam tubuh lembaga Kepolisia  itu  sendiri seperti : 

a. Pengaturan  mengenai perjudian yang terdapat dalam KUHP itu sendiri, 

yaitu yang  menyangkut masalah pemberian  izin penyelenggaraan perjudian 

oleh Pemerintah  yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi masyarakat 

sekarang.  

b. Terbatasnya anggota Polisi jika dibandingkan anggota Polisi Republik 

Indonesia yang ada di Polresta Pasuruan tentunya lebih sedikit dalam 

menangani Perjudian. Polresta Pasuruan hanya dapat melakukan razia dan 

menangkap perjudian sesuai dengan anggota Polisi  yang ada dan siap untuk 

dikerahkan, terbatasnya sarana dan prasarana yang ada didalam lingkup 

Polisi, ini menjadi penghambat dalam menangani perjudian khususnya 

perjudian online yang menggunakan tekhnologi yang lebih canggih, jadi 

Polisi hanya melakukan razia jika sarana dan prasarananya masi memadai 

atau cukup menampung pelaku perjudian yang terkena razia. 
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c. Pendidikan lanjutan Polisi, tidak dipungkiri kebanyakan Polisi jaman 

sekarang hanya berpendidikan dari sekolah Polisi Negara atau kebanyakan 

hanya sampai lulusan SMA, padahal dalam menangani perjudian diperlukan 

Polisi-Polisi yang berpengalaman dalam bidang ini apalagi dalam hal ITE. 

d. Pembuktian yang tidak lengkap dengan makin meningkatnya model 

perjudian apalagi yang menggunakan tekhnologi (online) maka perjudian ini 

sangat sulit untuk dibuktikan, disini anggota POLRI harus memiliki 

keahlian dalam ITE. 

e. Judi yang terorganisir, Pertama-tama  kejahatan teroganisir sangat 

bergantung oleh lingkungan oleh karena itu mengapa judi dapat berkembang 

dengan mudah dimana semakin lingkungan, tidak terawat, jauh dari aparat 

hukum maka akan mudah berbagai macam tindakan kejahatan terorganisir 

terjadi bersarang disitu. Disinilah bentuk perjudian online berkembang 

dimana judi yang terorganisir ini juga ada dukungan dari masyarakat atau 

masyarakat yang kurang peduli terhadap ketertiban lingkkungan. 

Di samping itu hambatan ekternal lainnya  menurut IPTU Ahmad Sulton, 

diantaranya 30: 

1. Sampai saat ini di  Poresta Pasuruan, masih ada perjudian yang sulit 

terpantau sehingga sulit dilakukan penangkapan, contoh, perjudian sepak 

bola. 

                                                           
30 Ibid, tanggal 23 Juni 2016 
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2. Kurangnya biaya, sarana prasarana dari pihak Kepolisian itu sendiri 

sehingga kadang tidak jarang informasi yang didapat pihak Kepolisian 

kalah cepat dengan pelaku. 

3. Bentuk perjudian bersifat sembunyi-sembunyi atau tertutup. 

4. Para pelaku dalam  melakukan perjudian selalu berpindah-pindah/tidak 

menetap,dan informasi sesama penjudi menggunakan alat canggih HP 

dan lain sebagainya  dan alat yang digunakan untuk berjudi adalah alat 

lain seperti lidi, rokok. 

5. Ada sebagian masyarakat yang masih tertutup dan belum bersedia 

membantu menginformasikan kepada aparat Kepolisian, dalam rangka 

penyelidikan dan penyidikan dengan cara tutup mulut atau mengaku 

tidak tahu menahu, hal ini terjadi karena warga masyarakat tidak merasa 

terganggu dan tidak ingin mendapatkan masalah dari pelaku. 

6. Warga masyarakat tidak mau dijadikan saksi dalam perkara tindak pidana 

tidak mau direpotkan. 

7. Sebagian besar masyarakat menganggap perjudian bukan tindak pidana. 

8. Dikalangan sebagian masyarakat masih hidup pandangan bahwa 

perjudian adalah warisan nenek moyangnya, perjudian adalah budaya dan 

bukan pelanggaran terhadap hukum. 

9. Adanya oknum Kepolisian yang memberikan bocoran informasi 

mengenai kapan dan jam berapa operasi penggerebekkan akan di gelar 

oleh aparatKepolisian. 
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10. Adanya oknum aparat yang menerima uang damai yang ditawarkan 

oleh pelaku yang tertangkap. 

11. Seringkali pelaku menghilangkan, merusak barang bukti yang 

digunakan pada saat operasi dilakukan. 

f. Struktur Hukum 

Dalam penanggulangan tindak pidana perjudian di Polresta 

Pasuruan, yang menjadi hambatan Polresta Pasuruan menurut penulis 

terletak  dari segi struktur hukum, yaitu hambatan yang  terdapat dalam 

lembaga Kepolisian itu sendiri, baik dari kurangnya sarana yang memadai 

bagi Polisi dalam menjalankan tugasnya, tidak ditemukannya barang bukti, 

serta adanya pembackingan perjudian oleh oknum-oknum tertentu, baik oleh 

oknum Polisi maupun dari oknum TNI itu sendiri. hambatan dari segi 

struktur hukum terdiri dari31 : 

1. Kurangnya sarana yang memadai bagi Polisi dalam melaksanakan tugas. 

Kurangnya sarana yang memadai dapat menjadi penghambat bagi 

Polresta Pasuruan untuk menanggulangi tindak pidana perjudian, Polresta 

Pasuruan juga kekurangan mobil dinas. Keterbatasan mobil dinas ini pun 

dapat menjadi penghambat bagi aparat Polisi dalam menanggulangi 

tindak pidana perjudian dengan tidak adanya mobil dinas, maka begitu 

ada laporan perjudian dari masyarakat, Polisi Resort Kota Pasuruan 

terpaksa menggunakan sepeda motor, oleh karena kecepatan sepeda 

motor lebih lambat daripada mobil, maka Polisi Resort pasuruan tidak 

                                                           
31 Ibid. 
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dapat cepat sampai di lokasi kejadian. Bisa jadi sebelum Polisi tersebut 

sampai di TKP, para pelaku perjudian itu telah melarikan diri terlebih 

dahulu, sehingga penyelidikan pun gagal dilakukan.  

2. Tidak ditemukannya barang bukti 

Tidak ditemukannya barang bukti pada saat dilakukannya 

penangkapan di lokasi kejadian juga dapat menjadi kendala bagi Polresta 

Pasuruan untuk menanggulangi tindak pidana perjudian karena dengan 

tidak ditemukannya barang bukti tersebut, mereka yang diduga telah 

melakukan perjudian dan telah ditangkap, tidak dapat diperiksa untuk 

kepentingan penyidikan dan harus dibebaskan dalam jangka waktu paling 

lama 1x24 jam dengan demikian, pemeriksaan atas kasus perjudian 

tersebut dinyatakan telah ditutup karena bukti permulaannya tidak ada, 

tidak ditemukannya barang bukti di TKP bisa terjadi karena adanya 

bocoran informasi oleh masyarakat sendiri kepada para pelaku bahwa 

Polisi akan melakukan penggrebekan di tempat mereka bermain, 

sehingga barang-barang bukti tersebut terlebih dahulu disingkirkan oleh 

mereka, dan kalaupun Polisi datang untuk menangkap mereka, mereka 

akan bebas karena bukti-bukti bahwa mereka melakukan perjudian itu 

tidak ada. hal ini tentu saja dapat menyebabkan kasus-kasus perjudian 

dihentikan begitu saja pemeriksaannya sehingga pelakunya tidak dapat 

ditangkap dan dihukum. 

Untuk mencegah hal ini terjadi, hendaknya Polisi lebih aktif 

dalam bertindak, maksudnya apabila setelah diterimanya laporan 
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perjudian, Polisi hendaknya sesegera mungkin dapat sampaidi lokasi 

kejadian dan kemudian menangkap para tersangka setelah melakukan 

pengintaian beberapa saat sehingga para tersangka tersebut tidak sempat 

lagi menyingkirkan barang-barang bukti yang dapat menjebloskan diri 

mereka itu ke dalam tahanan. 

3. Adanya pembackingan perjudian oleh oknum-oknum tertentu 

Perjudian di Indonesia telah menjadi masalah sosial nasional yang 

cukup serius. Polri sebagai kekuatan inti pembinaan kamtibmas telah 

berbuat banyak untuk memberantas perjudian dan berhasil meringkus 

bandar- bandar judi kelas kakap, namun keberhasilan tersebut akan 

mentah lagi apabila kasus pembackingan oleh oknum-oknum tertentu 

yang menyalahgunakan kewenangannya itu tidak segera ditindak tegas 

dan kalau perlu dipublikasikan agar masyarakat tahu bahwa 

dalampenegakan hukum, Polisi tidak memandang bulu. 

Adanya pembackingan kejahatan perjudian dalam hal ini 

bukanlah hanya cerita bohong. Polresta Pasuruan selalu saja menemukan 

oknum-oknum pembackingan tersebut dalam setiap operasi mereka, 

bahkan tidak jarang para pembacking tersebut sangat berani melawan 

petugas Polisi pada saat penggrebekan berlangsung karena mereka sering 

merasa tidak terjangkau oleh hukum. Ulah para pembacking tersebut 

sangat tidak dapat ditolerir dan harus segera ditindak demi tegaknya 

hukum. 
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Menangani masalah pembackingan sebenarnya termasuk masalah 

yang sangat serius, karena pembackingan dalam dunia kejahatan akan 

menjadi kendala yang serius pula dalam upaya pencegahan kejahatan itu 

sendiri. Para pembacking kejahatan bisa dikategorikan sebagai pelaku 

kejahatan itu sendiri, bukan hanya sekedar pembantu kejahatan. Dalam 

kasus perjudian, maka pembacking dapat dipersamakan dengan para 

bandar judi yang dalam KUHP dapat diancam pidana penjara di atas 5 

(lima) tahun. Acuan ini berasal dari pernyataan pakar hukum Indonesia“ 

yang menyatakan bahwa meskipun perbuatan yang dilakukan oleh 

seseorang bukan perbuatan penyelesaian, tetapi apabila kerjasama 

dengan pelaku perbuatan tersebut erat sekali, maka perbuatan orang 

tersebut dapat dikategorikan sebagai pelakutindak pidana, bukan sebagai 

pembantu tindak pidana. 32Untuk mengatasi masalah pembackingan ini, 

maka baik Kapolri maupun Panglima TNI hendaknya dapat memberikan 

ultimatum yang tegas bagi oknum-oknum yang menyalah gunakan 

kewenangannya untuk membacking kejahatan, termasuk kejahatan 

perjudian, sehingga dengan demikian Polisi sebagai aparat penegak 

hukum dan kekuatan inti pembinaan kamtibmas tidak lagi menemui 

hambatan dalam mencegah dan menanggulangi praktik perjudian di 

masyarakat. 

Menurut pendapat penulis perjudian pada hakekatnya merupakan 

penyakit masyarakat, sehingga penyembuhannya juga harus dari masyarakat 

                                                           
32 Moeljatno, Asas Asas Hukum Pidana, Rinika Cipta Karya,2002 hal. 25. 
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tanpa bantuan masyarakat, penanggulangan tindak pidana perjudian ini akan sia-

sia. Polisi dalam mengadakan operasi seringkali tidak membuahkan hasil, karena 

diduga adanya operasi yang akan digelar telah bocor sebelumnya, dengan 

bocornya rencana operasi ini pelaku perjudian seringkali sudah meninggalkan 

tempat sebelum pihak Polisi tiba. 

Disisi lain, petugas Kepolisian yang ada terbatas dan tidak ada satuan 

Kepolisian yang khusus menangani masalah perjudian, penanggulangan ini 

dilakukan oleh pihak Kepolisian sendiri sehingga hal ini merupakan tugas yang 

berat yang di bebankan kepada jajaran aparat Kepolisian. Tetapi di lain pihak 

hambatan-hambatan itu muncul dari dalam tubuh kepolisian itu sendiri diakui 

atau tidak, realitanya ada oknum yang terlibat, bagaimana bisa penyakit 

masyarakat tersebut itu hilang, kalau ada oknum aparat kepolisian yang 

memback-up, bahkan ada pula yang menjadi bandar. 

Dalam mengatasi hambatan yang terjadi dalam menangani kasus 

perjudian  jajaran Polresta Pasuruan mengambil  langkah-langkah pendekatan 

khusus melalui fungsi33: 

1) Bimbingan Masyarakat (Bimas) langkah ini diharapkan dapat 

mengantisipasi hambatan-hambatan yang muncul dalam penanggulangan 

masalah perjudian di Kota Pasuruan.  

2) Komunikasi dan  kordinasi dengan tokoh  masyarakat, ulama, pemuka 

Agama dan  masyarakat lainnya termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat 

(LSM) yang ada, karena untuk mengatasi masalah perjudian diperlukan 

                                                           
33 Ibid,  
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adanya komitmen yang kuat antara Polisi dan masyarakat dalam 

memberantasnya. Kalau ada komitmen yang kuat antara keduanya 

hambatan-hambatan yang muncul akan dapat diatasi. 

3) Menerapkan sanksi yang tegas untuk oknum aparat Kepolisian yang 

menjadi becking perjudian dan kalau ada warga  masyarakat yang melihat 

atau  mengetahui adanya oknum tersebut segeralah menghubungi aparat 

Kepolisian terdekat. Pihak Kepolisian memberikan jaminan, bahwa oknum  

tersebut akan di tindak melebihi pelaku perjudian biasa. 

 Menurut pendapat penulis  penyebab terjadinya  perjudian di Kota Pasuruan 

adalah sebagai berikut : 

a. Kemiskinan, pengangguran, buta huruf, ketiadaan perumahan yang layak dan 

sistem pendidikan serta pelatihan yang tidak cocok. 

b. Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mempunyai harapan karena 

proses integrasi sosial dan karena memburuknya ketimpangan-ketimpangan 

sosial. 

c. Mengendornya ikatan sosial dan keluarga. 

d. Keadaan-keadaan atau kondisi yang menyulitkan bagi orang yang berimigrasi  

ke kota-kota atau ke negara-negara lain. 

e. Rusaknya atau  hancurnya  identitas budaya asli, yang bersamaan dengan 

adanya rasisme dan dekriminasi  menyebabkan  kelemahan di bidang sosial,  

kesejahteraan dan lingkungan pekerjaan. 

f. Menurunnya atau mundurnya kualitas lingkungan perkotaan yang mendorong  

peningkatan kejahatan dan tidak cukupnya pelayanan bagi tempat -tempat 

fasilitas lingkungan kehidupan bertetangga. 
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g. Kesulitan-kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat modern untuk 

berintegrasi sebagaimana mestinya didalam lingkungan masyarakatnya, 

lingkungan keluarga, tempat pekerjaannya atau di lingkungan sekolahnya;  

h. Penyalahgunaan alkohol, obat bius daln lain-lain yang pemakaiannya juga 

diperluas karena faktor-faktor yang disebutkan di atas 

i. Meluasnya aktivitas kejahatan yang terorganisir, khususnya perdagangan obat  

bius dan penadahan barang-barang curian; 

j. Dorongan-dorongan  (khususnya oleh media massa)  mengenai  ide-ide dan 

sikap-sikap yang mengarah pada tindakan kekerasan, ketidaksamaan (hak)  

atau sikap-sikap tidak toleran. 

Kondisi-kondisi sosial tersebut di atas  yang  juga menjadi faktor  

maraknya perjudian di Polresta Pasuruan, keadaan perekonomian masyarakat saat 

ini sudah berada pada tahap sangat sulit dan memprihatinkan, sebagai akibat dari 

rendahnya penghasilan masyarakat, di samping itu banyaknya anggota 

masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan, hilangnya pekerjaan akibat 

adanya pengurangan tenaga kerja (PHK) dari perusahaan-perusahaan tempat 

mereka bekerja, kalaupun mereka mempunyai pekerjaan, penghasilan yang 

diperoleh jauh dari dapat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan anggota 

masyarakat dengan keluarganya. 

Berbagai hal tersebut menyebabkan mereka berusaha untuk menutupi 

kekurangan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berbagai cara ditempuh 

baik yang sah atau legal menurut hukum, maupun yang illegal atau bertentangan 

dengan hukum. Salah satu cara yang banyak ditempuh dilarang dan akan 
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mengakibatkan mereka berurusan dengan pihak yang berwajib mereka tetap 

melakukannya, dengan harapan kalau menang dapat menu 

tupi kebutuhan hidup mereka. Walaupun judi dilarang dan diancam 

dengan hukuman, masih saja banyak yang melakukannya. Hal itu antara lain 

karena manusia mempunyai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, sedangkan di 

sisi lain tidak setiap orang dapat memenuhi hal itu karena berbagai sebab 

misalnya karena tidak mempunyai pekerjaan atau mempunyai penghasilan lain 

untuk memenuhi kebutuhan mereka atau dapat juga mempunyai pekerjaan tetapi 

tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Pilihan mereka untuk 

menambah kekurangan kebutuhan tersebut adalah antara lain pilihannya 

melakukan judi dan perjudian, judi menjadi alternatif yang terpaksa dilakukan 

meskipun mereka tahu risikonya, untuk mencukupi kebutuhannya dan 

keluarganya. 

Lokasi perjudian banyak ditemui di berbagai tempat atau lokasi, yang 

diperkirakan tidak dapat diketahui oleh pihak berwajib, bahkan dekat 

pemukiman pun judi sering ditemukan dan dilakukan, demikian pula di daerah-

daerah atau sekitar tempat tinggal kita, sering dan banyak ditemukan judi 

dengan jenis togel di samping judi jenis togel ini terdapat pula judi jenis lainnya 

yang juga digemari masyarakat seperti judi dengan menggunakan kartu remi dan 

kartu domino. 

Menurut pendapat penulis penegakan hukum pidana untuk 

penanggulangan perjudian mengalami dinamika yang cukup menarik, karena 
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perjudian seringkali sudah dianggap sebagai hal yang wajar dan sah, namun di sisi 

lain kegiatan tersebut sangat dirasakan dampak negatif dan sangat mengancam 

ketertiban sosial masyarakat. Peningkatan  modus dari tindak pidana perjudian 

yang semakin tinggi ini dapat terlihat dari maraknya tipe perjudian, misalnya 

togel, judi buntut, judi kupon putih, apalagi dengan semakin berkembangnya 

tekhnologi yang juga membentuk perjudian itu mengalami perkembangan seperti 

contoh perjudian dengan sarana penggunaan tekhnologi yaitu internet maupun 

SMS game on linejudi Singapura, nonton bareng pertandingan  sepak bola atau 

mengamati sebuah pertandingan sepak bola di internet dengan memasang uang 

taruhan.   

Tindakan-tindakan  yang dilakukan oleh Polresta Pasuruan dalam 

menekan merebaknya tindak  pidana perjudian, dapat merupakan suatu upaya 

hukum yang cukup efektif, hal ini dikarenakan Tindakan aparat Kepolisian Kota 

Pasuruan yang menggunakan sarana  hukum pidana (penal policy). Tindakan 

Polresta Pasuruan dengan menggunakan sarana  hukum pidana, dapat dijelaskan 

lebih mendetail bahwa proses penanganan kasus tindak pidana perjudian yang 

dilakukan oleh Polresta Pasuruan, dimulai dengan adanya laporan dari masyarakat 

setempat bahwa telah terjadi suatu peristiwa tindak pidana yang diduga perjudian, 

setelah mendengar dan menerima laporan tersebut, beberapa anggota Polisi segera 

melakukan penyelidikan. kebanyakan laporan yang diterima oleh Polresta 

Pasuruan  berupa laporan lisan, dan sesuai dengan ketentuan yangada di dalam 

Pasal 103 ayat  (2) KUHAP, maka laporan tersebut kemudian dicatat oleh 

Penyelidik dan ditandatangani oleh pelapor dan Penyelidik. 
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Dalam melakukan penyelidikan, Polisi segera terjun ke lokasi kejadian  

untuk mencari   tahu apakah laporan masyarakat yang menyatakan bahwa telah 

terjadi tindak pidana perjudian itu benar atau tidak, apabila setelah melakukan 

pengecekan dan pengintaian beberapa saat di lokasi kejadian, memang benar telah 

terjadi tindak pidana perjudian, maka selanjutnya Polisi melakukan penangkapan 

terhadap orang-orang yang terlibat dalam perjudian itu dan kemudian 

mengumpulkan barang-barang bukti serta para saksi. Dalam hal  pelaku perjudian 

tertangkap tangan,sesuai dengan  Pasal 1 angka 19 KUHAP, dengan demikian 

penyelidikan yang dilakukan Polresta Pasuruan  mempunyai fungsi sebagai 

penyaring apakah terhadap suatu peristiwa dapat dilakukan penyidikan atau tidak, 

sehingga tindakan penyidikan yang sudah bersifat upaya paksa terhadap seseorang 

dapat dihindari sedini mungkin dengan demikian, penyelidik mempunyai peran 

yang penting, yaitu melakukan tindakan awal dalam rangka proses penyelesaian 

perkara dan tindakan-tindakan selanjutnya dalam proses penyelesaian perkara 

pidana itu bergantung pada penyelidikan yang mengawalinya.  

Penulis juga melihat bahwasanya penyidikan yang dilakukan oleh pihak 

Polresta Pasuruan dalam memeriksa kasus perjudian adalah  kegiatan pertama 

yaitu  dengan membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan 

kemudian diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum. Setelah itu, Polisi segera 

melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan para saksi, kemudian membuat 

Berita Acara Pemeriksaan tersangka dan saksi-saksi. Setelah itu, memeriksa TKP 

(Tempat Kejadian Perkara) dan kemudian membuat Berita Acara di TKP serta 

membuat sketsa gambar TKP. Setelah membuat sketsa gambar TKP, kemudian 
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dilakukan penyitaan terhadap barang-barang bukti lalu membuat Berita Acara 

Penyitaan kemudian dalam jangka waktu 1x24 jam setelah dibuatnya Berita Acara 

Penyitaan, dikeluarkanlah Surat Perintah Penahanan, maksimal penahanan yang 

dilakukan oleh Kepolisian adalah selama 20 (dua puluh) hari, dan dapat 

diperpanjang oleh Jaksa Penuntut Umum apabila pemeriksaan belum selesai yaitu 

maksimal selama 40 (empat puluh) hari. Dari kegiatan-kegiatan tersebut di atas 

dapat diperoleh beberapa informasi, antara lain jenis permainan judi yang 

dilakukan oleh pelaku, tempat berjudi, serta benda-benda yang digunakan untuk 

berjudi yang ditemukan di TKP, jenis permainan judi yang biasanya dilakukan 

oleh masyarakat di  Kota Pasuruan  adalah judi kartu (Joker atau Domino), judi 

dadu kopyok, sabung ayam, dan toto gelap (togel). jumlah taruhan dan cara 

bermain dari masing-masing permainan judi itu ditentukan oleh kesepakatan para 

pemain.  

Sedangkan untuk tempat berjudi, biasanya dilakukan ditempat tempat 

tersembunyi yang tidak diketahui masyarakat dan juga  di warung-warung yang 

letaknya di pinggir jalan umum yang dapat diketahui oleh masyarakat. Benda-

benda yang umumnya ditemukan oleh Polisi di TKP sebagai barang bukti adalah 

sejumlah uang taruhan, kartu atau dadu yang dimainkan, alat tulis dan erek-erek 

untuk jenis judi togel, lapak atau alas bermain yang bergambar mata dadu, ember 

kecil untuk mengocok dadu, dan bola lampu sebagai alat penerang apabila judi 

tersebut dilakukan pada malam hari. 

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari tersangka, yang menjadi 

alasan mereka melakukan perjudian tersebut pada umumnya adalah karena iseng-



 

71 
 

iseng belaka, selain itu ada juga yang mengaku karena keadaan ekonomi yang 

lemah, umumnya pengakuan seperti ini ditemukan pada pelaku jenis togel, 

dimana dengan jumlah uang taruhan yang kecil, mereka mengharapkan 

keuntungan yang lebih besar. 

Selain terdakwa, informasi tentang kasus perjudian tersebut juga dapat 

diterima dari para saksi. yang menjadi saksi atas kasus perjudian adalah Polisi 

yang melakukan penangkapan terhadap pelaku dan pelaku perjudian itu sendiri, 

baik bandarnya maupun pemainnya. Untuk kesaksian dari pelaku, berlaku split 

perkara, yaitu dimana pelaku sebagai tersangka sekaligus sebagai saksi. Seorang 

bandar dapat menjadi saksi untuk pemain dan sebaliknya seorang pemain dapat 

menjadi saksi untuk bandar judi, tetapi berkas perkara antara bandar judi dan 

pemainnya dipisah dalam berkas perkara yang berbeda. setelah berkas perkara 

hasil penyidikan yang dilakukan oleh Polisi tersebut lengkap, berkas tersebut 

kemudian dikirim ke Jaksa Penuntut Umum. 
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C. Tindakan Kepolisian  Kota Pasuruan Dalam Meminimalisir Tindak Pidana 

Perjudian  

a. Data Kejahatan Perjudian di Kota Pasuruan 

Kepolisian Negara Republik Indonesia ditugaskan oleh Negara sebagai 

penyidik tunggal terhadap setiap tindak pidana umum. hal ini dapat dilihat 

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 6 Ayat (1) 

sub a. bahwa penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.   

Seperti halnya dengan daerah  lain, di Kota Pasuruan sendiri kejahatan 

perjudian  sangat meresahkan masyarakat. Pengaruh perjudian ini membawa 

dampak negatif dan merugikan masyarakat Kota Pasuruan. Untuk mengetahui 

bagaimana perkembangan kejahatan di Kota Pasuruan, maka dibawah ini 

penulis memaparkan data tindak pidana perjudian dari tahun 2013 sampai 

dengan 2016. 

Polresta  Pasuruan  yang  membawahi sepuluh Polsek yang terdiri dari 

3 Polsek urban yaitu Polsek yang ada di wilayah Kota Pasuruan yang terdiri  

dari   Polsekta Gading Rejo, Polsekta Purworejo, dan  Polsekta Bugul Kidul, 

dan disamping itu Polresta Pasuruan juga membawahi Polsek rural yaitu polsek 

yang masuk Polsek Kabupaten Pasuruan, tapi kewenangannya diserahkan  

kepada wilayah hukum Kota Pasuruan yang terdiri dari 7 Polsek yaitu Polsek 

Pojentrek, Polsek Keraton, Polsek Kebon Candi, Polsek Rejoso, Polsek Lekok, 

Polsek Grati dan  Polsek Nguling. Berdasarkan hasil penelitian penulis dari 
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Polresta Pasuruan dapat dilihat data kasus kejahatan perjudian di Polresta 

Pasuruan seperti dalam tabel di bawah ini34. 

1. Grafik Data Polres Kota pasuruan  

NO Tahun Data Masuk Di Polresta 

Pasuruan 

Pelimpahan Berkas dari Kepolisian ke 

Kejaksaan Kota Pasuruan 

1 2013 92 48 

2 2014 46 46 

3 2015 48 48 

4 2016 38 38 

. 

Menurut pendapat penulis dari data tersebut, bahwa kasus perjudian 

yang terjadi di Polreta Pasuruan tersebut sebagian besar sudah diproses secara 

hukum. kebanyakan pelanggaran yang dilakukan adalah melanggar pasal 303 

KUHP. Jenis perjudian yang dilakukan antara lain perjudian togel, perjudian 

kartu domino, perjudian kartu ceki, perjudian jenis kartu gonggong serta 

perjudian dadu, perjudian billiar, perjudian kartu remi, bahkan ada juga 

perjudian yang dilakukan pada saat terjadinya pemilihan kepala desa, 

perjudian yang terjadi di wilayah Polresta Pasuruan kebanyakan adalah 

perjudian dalam jenis kartu remi, domino, serta jenis togel. Sebagian barang 

                                                           
34 Sumber Data Polresta Pasuruan 2016 
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bukti yang disita polisi berupa uang tunai dan juga peralatan yang dipakai 

untuk judi, dan  Pelaku perjudian ada yang ditahan dan ada juga yang diberi 

pembinaan. Tetapi kebanyakan pelaku ditahan dan menjalani proses hukum. 

Perjudian di Polresta Pasuruan  yang berhasil di ungkap  oleh aparat 

Kepolisian menyebar di beberapa wilayah kecamatan mulai dari  Kecamatan 

Gadingrejo, Kecamatan Bugul Kidul, Kecamatan Grati,  Kecamatan 

Purworeojo, dan juga wilayah Kabupaten Pasuruan yaitu, Pojentrek, Keraton, 

Kebon Candi, Rejoso, Lekok Grati dan Nguling, dan ada tempat tertentu yang 

sering terjadi perjudian yaitu Gading Rejo, Grati, Rejoso, Nguling. Lokasi 

yang dipergunakan juga bermacam-macam mulai Terminal, Pasar, pinggir 

sungai. Pasar malam, tempat Billiar, orang punya hajat bahkan ditempat yang 

jauh dari keramaian (sembunyi-sembunyi). Pelaku yang tertangkap pihak 

Kepolisian ada yang berprofesi atau pekerjaan yang dilakukan bermacam-

macam, ada yang berprofesi sebagai buruh, wiraswasta, guru, bahkan ada 

yang berststus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan hampir sebagian 

besar diproses sampai penyidikan. Perjudian dari dahulu memang merupakan 

kasus tindak pidana yang sulit diberantas, apalagi sejak muncul dan 

berkembangnya cap jie kei di wilayah Hukum Polresta Pasuruan perjudian ini 

berlangsung secara terang terangan namun berkat kinerja aparat Kepolisian 

dan adanya kerjasama yang baik dari masyarakat, perjudian di wilayah 

hukum Polresta Pasuruan  dapat diminimalisir dan diberantas.  

Peran aparat Kepolisian, khususnya yang diserahi tugas dan 

tanggungjawab untuk memberantas perjudian sebagai salah satu penyakit 
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masyarakat tetap konsisten dalam memberantas segala bentuk perjudian di 

wilayahnya. Sekeras apapun perjudian itu harus diperangi, namun dalam 

memberantas perjudian sampai tuntas sampai akar-akarnya bukan merupakan 

suatu pekerjaan yang mudah. Selama masih ada pengangguran anggapan 

perjudian adalah sumber kehidupan untuk mencari nafkah dan sepertinya sulit 

hilang dari muka bumi. Karena itu dalam memberantas perjudian diperlukan 

sinergi dengan segenap lapisan masyarakat.  

Konsep memberantas segala bentuk perjudian sebenarnya sederhana 

dan mudah, yakni masyarakat tidak membeli kupon judi, melaporkan dan 

melarang permainan judi yag terjadi di sekitarnya, jika benar-benar dilakukan 

dan masyarakat bisa membuktikannya, judi tersebut akan gulung tikar dengan 

sendirinya. Namun realitas di lapangan tidak sesederhana itu. Karakter atau 

moral masyarakat yang berbeda satu sama lain, karena itu diperlukan tatanan 

hukum. 

   Subtansi perjudian adalah spekulasi setiap manusia pasti 

mempunyai perilaku atau sikap spekulasi, hanya praktek dilapangan yang 

berbeda, ada yang melanggar hukum dan ada yang tidak. Itu semua 

tergantung pada moralitas setiap insan manusia35. 

   Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan IPTU Ahmad Sulton 

Kepala Urusan Admistrasi dan Tata Usaha atau (karmintu) SATRESKRIM 

Polresta Pasuruan mengatakan, ada beberapa aspek sosial yang 

                                                           
35 Wawancara Dengan A.M.chifdi, tokoh masyarakat sekertaris GP Ansor NU dan kabag 

Humas masjid Agung Al Anwar Kota Pasuruan, tanggal 18 juni  2016 
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diidentifikasikan sebagai faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan 

perjudian , antara lain36: 

1. Kemiskinan, pengangguran, kebodohan 

 Kemiskinan, dan pengangguran terkadang menjadi faktor utama 

seseorang melakukan suatu  tindak pidana atau kejahatan sama halnya 

dengan tindak pidana yang lain, judi yang mengiming-iming akan suatu 

keuntungan yang besar akan sangat mempengarui masyarakat. 

2. Karena dukungan dari masyrakat yang kurang peduli terhadap 

penertiban perjudian (masyarakat acuh terhadap penertiban hukum 

dalam hal ini perjudian 

3. Karena kebiasaan atau adat. 

Judi yang sudah menjadi suatu kebiasan dalam masyarakt membuat 

tindak pidana ini sulit untuk diberantas apalagi terkadang masyarakat 

itu sendiri yang melakukan perjudian karena dilingkungan itu sudah 

menjadi sesuatu yang biasa. 

b. Tindakan yang dilakukan oleh Polresta Pasuruan dalam menanggulangi  

perjudian. 

Untuk memberantas perjudian perlu tindakan yang tegas dan bijaksana. 

Aparat siap memberantas tuntas perjudian, namun masyarakat juga harus 

mendukungnya. Hal ini mengingat di masyarakat Kota Pasuruan sendiri 

muncul sikap yang pro dan kontra terhadap perjudian, jika tidak ditangani 

                                                           
36 Wawancara dengan IPTU. Ahmad Sulton, Kepala Urusan Opersional/ (karmintu ) 

SATRESKRIM Polresta Pasuruan.  tanggal 20 Juni 2016 
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secara bijaksana, bukan tidak mungkin akan timbul konflik yang justru 

merugikan. 

Dalam memberantas perjudian tidak diperlukan tim khusus, 

cukupmelalui operasi rutin, sebab judi itu sepanjang masa ada, umurnya 

samadengan manusia. Jadi cukup diperangi dengan operasi rutin dan disertai 

komitmen yang kuat untuk memberantas perjudian dari aparat kepolisian dan 

masyarakat.  

Tindakan yang dilakukan aparat Kepolisian Kota Pasuruan dalam 

memberantas dan menanggulangi Tindak Pidana perjudian di wilayah Kota 

Pasuruan, meliputi : 

1. Tindakan yang Bersifat Represif 

Tindakan yang bersifat represif adalah  tindakan yang dilakukan 

oleh Kepolisian untuk memberantas kejahatan setelah kejahatan itu 

dilakukan, hal ini berwujud suatu penanganan kasus yang masuk sesuai 

dengan  aturan yang ada, antara lain: 

a) Melakukan penyelidikan  

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk 

mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak 

pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan 

menurut cara yang diatur di dalam undang-undang. Tindakan 

Penyelidikan untuk menentukan apakah sebuah peristiwa merupakan 

sebuah peristiwa pidana merupakan sebuah kewajiban bagi pejabat 

yang berwenang ketika menerima sebuah laporan dari masyarakat 
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sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 102 Ayat (1) KUHAP, yaitu :  

“Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan 

tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak 

pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang 

diperlukan.” Di dalam melakukan proses Penyelidikan terhadap 

Tindak Pidana Perjudian  Polresta Pasuruan melakukan kerjasama 

dengan, Polsek-polsek, agar mempermudah mendapatkan informasi-

informasi yang dapat mendukung untuk menangkap pelaku kasus 

jaringan perjudian proses penyelidikan ini bertujuan untuk 

menentukan dapat tidaknya penanganan selanjutnya yaitu tahap 

penyidikan. Dalam menyelidiki kebenaran adanya Tindak Pidana 

Perjudian Kepolisian lebih dahulu melakukan penyelidikan yang 

terkait dengan  perjudian. Kepolisian dituntut untuk mencari, 

mengamati, melacak, serta menganalisis mengenai apakah tindak 

pidana tersebut benar-benar ada. 

b) Melakukan penyidikan  

Proses penyidikan dilakukan oleh Kepolisian dengan tujuan 

untuk mengumpulkan bukti, tersangkanya. Penyidik bisa menetapkan 

seseorang sebagai tersangka perjudian jika setelah dengan adanya 

bukti tersebut membuat terang suatu tindak pidana perjudian, guna 

mengetahui dilakukan pemeriksaan dan telah memenuhi syarat 

sebagai tersangka dengan bukti-bukti yang ada. Menurut IPTU 

Ahmad Sulton, Kepala Urusan Opersional, Satreskrim Polresta 
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Pasuruan, Tindakan Penyidik untuk membuktikan adanya suatu 

kegiatan perjudian tersebut  ialah melakukan penyamaran (under 

cover) yang sengaja ikut melakukan perjudian untuk menjebak para 

pelaku perjudian, setelah penyidik yakin dengan pelaku barulah  

mengadakan  rapat gelar perkara terlebih dahulu untuk merencanakan 

penangkapan.37 

c) Penangkapan  

Sesuai dengan Pasal 1 angka 20 KUHAP bahwa penangkapan 

merupakan suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara 

waktu kebebasan tersangka atau  terdakwa apabila terdapat cukup 

bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan 

dalam hal serta menurut cara yang diatur undang-undang. 

Penangkapan pelaku perjudian dilakukan setelah adanya bukti 

permulaan yang cukup, sebagaimana diatur pada keputusan Kapolri 

No. Pol.SKEP/04/I/1982, 18-2-1982, bahwa bukti permulaan yang 

cukup merupakan keterangan dan data yang terkandung di dalam dua 

diantaranya, laporan polisi, BAP di tempat kejadian perkara, laporan 

hasil penyelidikan, keterangan saksi atau ahli dan barang bukti. Pada 

penangkapan yang dilakukan dalam perjudian  ini dari hasil 

wawancara dengan penyidik Kepolisian Resort  Kota Pasuruan  

dilakukan setelah  menerima laporan dari warga masyarakat dan 

                                                           
37 Hasil wawancara Wawancara dengan IPTU Ahmad Sulton, Kepala Urusan Opersional/ 

(karmintu ) SATRESKRIM Polresta Pasuruan , tanggal 23 Juni 2016, Pukul: 10.00 WIB 
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melakukan penyamaran ( under cover ) untuk menjebak pelaku 

perjudian. 

 

d) Penggeledahan dan Penyitaan  

Sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Ayat (1) KUHAP, 

penggeledahan harus dengan ijin dari Ketua Pengadilan Negeri 

setempat. Dalam keadaan  normal, penggeledahan harus mendapat ijin 

terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri, karena penggeledahan 

kali ini dalam keadaan mendesak, mengingat jika menunggu lebih 

lama, akan semakin banyak pelaku perjudian, maka penggeledahan 

dilakukan terlebih dahulu dengan mendapat surat ijin dari Ketua 

Pengadilan Negeri.  menurut wawancara dengan penyidik Kepolisian 

Resort Kota Pasuruan  penggeledahan dilakukan setelah penangkapan 

Penyitaan, sesuai dengan Pasal 38 KUHAP harus dengan ijin dari 

Ketua Pengadilan Negeri setempat, berlaku  sebaliknya bila dalam 

keadaan  mendesak, yaitu penyitaan dapat dilakukan tanpa terlebih 

dahulu mendapat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri. Penyitaan 

dilakukan sebelum mendapat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri agar 

dapat segera dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut terhadap barang 

bukti dan mengingat barang bukti yang diperoleh dari pelaku 

perjudian sangat mudah untuk dimusnahkan.  

e) Penahanan  
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Dasar dilakukan penahanan oleh penyidik ada tiga,yaitu38: 

1. Dasar yuridis, landasan adanya kekhawatiran, dan dipenuhinya 

Pasal 21 Ayat (1) KUHAP. dasar yuridis penahanan hanya dapat 

dilakukan terhadap pelaku tindak pidana yang diancam dengan 

pidana lima tahun lebih, selain itu penahanan juga dapat 

dilakukan terhadap pelaku tindak pidana sekalipun ancaman 

hukumannya kurang dari lima tahun, dengan pertimbangan pasal-

pasal tindak pidana itu dianggap sangat mempengaruhi 

kepentingan masyarakat. 

2. Dasar adanya kekhawatiran, menitik beratkan perlunya 

penahanan karena dikhawatirkan pelaku melarikan diri, merusak 

atau menghilangkan barang bukti, atau dikhawatirkan mengulangi 

tindak pidana. Selain dasar-dasar di atas, penahanan harus 

memenuhi syarat undang-undang sebagaimana tercantum pada 

Pasal 21 Ayat (1) KUHAP, yaitu : tersangka atau terdakwa 

diduga keras sebagai pelaku tindak pidana yang bersangkutan dan 

dugaan keras itu didasarkan pada bukti yang cukup. 

3. Dasar ketiga, penahanan terhadap pelaku telah memenuhi syarat 

undang-undang yang terdapat pada Pasal 21 Ayat (1) KUHAP, 

yaitu diduga keras sebagai pelaku tindak pidana perjudian dan 

dugaan tersebut didasarkan pada bukti yang cukup, sebagaimana 

telah disebutkan pada bagian penyitaan di atas. 

                                                           
38 Pasal 21 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
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f) Melimpahkan Berkas Perkara Dan Tersangka Ke Kejaksaan.  

  Tahap akhir dari kepolisian dalam menangani tindak pidana 

perjudian adalah melimpahkan berkas perkara beserta barang bukti 

berupa barang bukti yang digunakan oleh tersangka atau pelaku tindak 

pidana perjudian, berikut ini adalah tahap-tahap pelimpahan perkara 

kepada kejaksaan39 : 

1. Melengkapi administrasi yang diperlukan dalam pemberkasan. 

Sebelum melimpahkan perkara di Kejaksaan, Kepolisian terlebih 

dahulu melengkapi administrasi yang diperlukan dalam 

pemberkasan, seperti berita acara penangkapan, berita acara 

penahanan, berita acara perpanjangan penahanan, berita acara 

penyitaan, resume tindak pidana perjudian , daftar isi dan sampul 

berkas. 

2. Pengiriman berkas perkara ke Kejaksaan Negeri (Tahap I ) 

Setelah seluruh syarat administrasi dalam pemberkasan telah 

dinyatakan lengkap oleh kepolisian maka selanjutnya 

dilaksanakan pengiriman berkas perkara kepada Kejaksaan 

Pasuruan nantinya akan diperiksa kembali oleh Kejaksaan apakah 

hasil penyidikan dalam berkas perkara tersebut sudah lengkap. 

3. Kejaksaan Memeriksa Kelengkapan Berkas Perkara.  

Dalam tahap ini pihak Kejaksaan memeriksa hasil penyidikan 

dalam berkas yang dikirimkan oleh Kepolisian. setelah 

                                                           
39 Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit UNDIP, Semarang. 1995. 
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pemeriksaan berkas perkara, selama 14 hari Kejaksaan 

berkewajiban memberitahukan hasil pemeriksaan terhadap berkas 

perkara kepada penyidik (P.21) hasil penyidikan telah dinyatakan 

lengkap oleh Kejaksaan, atau (P.18/P.19) hasil penyelidikan 

belum lengkap disertai dengan petunjuk dari Kejaksaan. 

4. Pengiriman tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan  (tahap II) 

Tahap terakhir dalam penanganan tindak pidana perjudian adalah 

pelimpahan tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan apabila 

berkas perkara yang diajukan telah dinyatakan lengkap oleh 

Kejaksaan (P.21). Penyerahan tersangka dan barang buki kepada 

Kejaksaan menandakan tugas dan wewenang penyidik dalam 

perkara perjudian telah dinyatakan selesai. 

2. Tindakan  yang bersifat preventif, 

yaitu40 : 

 

1) Melakukan pengawasan secara ketat tentang tindak pidana perjudian di 

wilayah Kota Pasuruan usaha ini dilakukan dengan melakukan patroli 

secara rutin setiap minggunya. 

2) Melakukan  himbauan kepada masyarakat agar menghindari kejahatan 

perjudian, misalnya melalui khotbah-khotbah pada Sholat Jum’at dengan 

bantuan para tokoh  agama dan ulama setempat.  

                                                           
40 EY Kanter dan SR Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Storia Grafika, Jakarta. 

2002 
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3) Mengaktifkan kembali siskamling di masyarakat, dalam hal ini masyarakat 

juga bekerjasama dengan aparat Kepolisian. usaha ini dilakukan untuk 

menghilangkan niat dan kesempatan untuk berjudi  

4) Melakukan kerjasama dengan masyarakat maupun tokoh agama agar 

sama-sama memberantas perjudian misalnya satuan Reserse Polresta 

Pasuruan pernah mengadakan diskusi dan seminar dengan mengundang 

para tokoh agama dan masyarakat mengenai perjudian dan cara 

penanggulangannya. 

5) Melakukan pemantauan kepada para bekas pelaku tindak pidanaperjudian, 

misalnya   wajib lapor dalam jangka waktu tertentu terhadap bekas pelaku 

perjudian. 

3. Tindakan  Yang Bersifat Rehabilitatif 

Tindakan  yang bersifat rehabilitatif  yaitu melakukan pembinaan-

pembinaan kepada para penjudi yang tertangkap agar tidak mengulangi 

perbuatannya. 

Menurut IPTU Ahmad Sulton, Kepala Urusan Opersional, Satreskrim 

Polresta Pasuruan, pada kenyataannya sebagian besar masyarakat Pasuruan 

sudah peduli dengan lingkungan sekitarnya, mereka tidak mau wilayahnya 

menjadi tempat dilakukannya tindak kejahatan, tidak jarang mereka 

melaporkan kepada polisi apabila di wilayahnya terjadi tindak pidana 

khususnya perjudian.peran aparat Kepolisian dalam menanggulangi perjudian 

di Kota Pasuruan sangatlah luar biasa, sehingga Polres Kota Pasuruan  dapat 

dikatakan sebagai salah satu Polres yang dengan konsisten memberantas 
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perjudian dengan tidak pandang bulu, intinya bahwa, perjudian tidak boleh 

ada lagi di Kota Pasuruan.41 

Menurut pendapat penulis berdasarkan latar belakang, realita 

perjudian di Kota Pasuruan yang telah dibahas sebelumnya, maka dapat 

dilihat besarnya peranan aparat Kepolisian dan pentingnya upaya 

penanggulangan perjudian di Kota Pasuruan ini aparat Kepolisian merupakan 

satu rangkaian dari criminal justice system selain penuntut umum, Lembaga 

Pengadilan yang diberi tugas langsung berhadapan dengan masyarakat 

dengan menjalankan fungsimengontrol terjadinya tindak kriminal dan 

pelayanan masyarakat dalam rangka melakukan penindakan dan 

pemberantasan terhadap tindak pidana perjudian. 

 

                                                           
41 Wawancara dengan IPTU Ahmad Sulton, Kepala Urusan Opersional/ (karmintu ) 

SATRESKRIM Polresta Pasuruan,  tanggal 23 Juni 2016  


