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ABSTRAK

ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PERJUDIAN
KARTU REMI

(Studi Pada Kepolisian Resor Tulang Bawang Barat)

Oleh
Ricky Pratama

Perjudian di Indonesia sudah ada sejak zaman penjajah Belanda. Salah satu bentuk
perjudian yang sejak dulu hingga saat sekarang ini masih marak ditengah-tengah
masyarakat adalah kartu remi. Kepolisian sebagai aparat penegak hukum
melakukan penangkapan terhadap para pelaku perjudian kartu remi berdasarkan
informasi dari warga masyarakat. Permasalahan yang diangkat pada penelitian kali
ini adalah (1) Apakah faktor penyebab terjadinya kejahatan perjudian kartu remi di
wilayah hukum kepolisian resor Tulang Bawang Barat? (2) Bagaimanakah upaya
penanggulangan yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya perjudian kartu
remi di wilayah hukum kepolisian resor Tulang Bawang Barat?

Pada penelitian kali ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dan
yuridis empiris yang meliputi data primer dan data sekunder, dimana masingmasing
data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan langsung.
Dengan analisis data yang dilakukan secara kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Perjudian kartu remi di Tulang Bawang
Barat terjadi karena masyarakat menganggap bahwa kegiatan tersebut merupakan
kegatan harian yang biasa dilakukan dan bukanlah sebuah tindak kejahatan, selain
itu kemiskinan atau faktor ekonomi juga menjadi faktor yang memengaruhi
terjadinya kejahatan demi memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Upaya yang
dapat dilakukan untuk menanggulangi perjudian kartu remi di Tulang Bawang
Barat memerlukan tiga hal yang berkesinambungan yaitu ; political will, social will
dan individual will. Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam upaya
penanggulangan kejahatan, upaya yang dapat dilakukan adalah melalui
memengaruhi pola kehidupan masyarakat melalui usaha yang sistematik untuk
membangun kesadaran masyarakat.

Pemerintah harus membangun kesadaran masyarakat akan akibat tindak pidana
karena dampak penghukuman dari kejahatan dapat ditanggulangi apabila keadaan
ekonomi atau keadaan sosial yang memengaruhi seseorang ke arah tingkah laku
kriminal dapat dicegah dan dikembalikan ke arah yang baik.
Kata Kunci: Perjudian, Kartu Remi, Kepolisian.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjudian di Indonesia sudah ada sejak zaman penjajah Belanda. Pada umumnya,

dulu perjudian selalu terkait dengan dunia malam dan hiburan. Judi di Indonesia

sudah berkembang sangat pesat dengan banyaknya jenis-jenis perjudian yang

berkembang di kalangan masyarakat Indonesia baik yang di lakukan dengan cara

terang-terangan ataupun dengan cara sembunyi-sembunyi. Perjudian dianggap

sebagai pilihan yang sangat menjanjikan untuk memberikan keuntungan tanpa

usaha yang sulit. Bagi rakyat kecil berjudi dianggap sebagai pilihan yang lebih

mudah untuk menghasilkan uang. Sedikit dari pelaku perjudian yang menyadari

bahwa konsekuensi dari perjudian jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan

keuntungan yang akan dicapai.1

Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang menunggal dengan

kejahatan yang dalam proses sejarah dari generasi kegenerasi ternyata tidak mudah

diberantas. Oleh karena itu perlu diupayakan agar masyarakat menjauhi melakukan

perjudian, perjudian terbatas pada lingkungan sekecil-kecilnya dan terhindarinya

ekses-ekses negatif yang lebih parah untuk akhirnya dapat berhenti melakukan

perjudian.2

1 Kartini dan Kartono, Patologi sosial. Depok, RajaGrafindo Persada,1988, hlm. 23.
2 Dikutip dari, http:bambang.staff.uii.ac.id/2008/10/17/perjudian-dalam-perspektif-



2

Perjudian membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara karena

sifat perjudian yang menggiurkan masyarakat untuk mendapatkan uang dengan cara

mudah, membuat kebanyakan pelaku perjudian menjadi menggantungkan hidup

mereka pada hasil perjudian tanpa mereka pahami kerugian yang dapat

ditimbulkan, termasuk juga mengancam masa depan pelaku yang terlibat perjudian.

Kebiasaan berjudi mengkondisikan mental individu menjadi ceroboh, malas,

mudah berspekulasi, dan cepat mengambil resiko tanpa petimbangan.3 Lebih buruk

lagi, perjudian sekarang menjadi industri besar yang menjanjikan keuntungan besar

bagi para pelakunya. Hal ini dapat dilihat dengan munculnya situs situs judi online

yang mudah diakses oleh seluruh kalangan masyarakat. Oleh karena itu, penegak

hukum, seperti polisi, perlu bertindak tegas dan serius menangani kejahatan,

terutama kejahatan perjudian yang telah menyebar di setiap tempat.

Perspektif hukum menyebutkan bahwa perjudian merupakan salah satu tindak

pidana (delict) yang meresahkan masyarakat. Sehubungan dengan itu, dalam Pasal

1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dinyatakan,

bahwa semua tindak pidana perjudian adalah sebagai bentuk kejahatan.4

Mengenai batasan perjudian sendiri diatur dalam Pasal 303 Ayat (3) KUHP sebagai

berikut:

Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada
umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan
belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau mahir. Disitu termasuk
segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya
yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain,
demikian juga segala pertaruhan lainnya.5

hukum/, Diakses pada hari Minggu, 08 Agustus 2021.
3 Ibid.
4 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.
5 Pasal 303 Ayat (3) KUHP.
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Diatur beberapa perubahan beberapa Pasal dalam KUHP yang berkaitan dengan

tindak pidana perjudian yaitu:

1. Semua tindak pidana perjudian dianggap sebagai kejahatan. Dengan ketentuan

ini, maka Pasal 542 KUHP tentang Tindak Pidana Pelanggaran Perjudian, yang

diatur dalam Buku III tentang pelanggaran dimasukkan dalam Buku II tentang

kejahatan dan ditempatkan dalam Buku II setelah Pasal 303 KUHP dengan

sebutan Pasal 303 KUHP.

2. Memperberat ancaman pidana bagi pelaku bandar perjudian dalam Pasal 303

Ayat (1) KUHP dari pidana penjara maksimal 2 tahun 8 bulan atau denda

maksimal Rp. 90.000,- menjadi pidana penjara 10 tahun dan denda maksimal

Rp. 25.000.000,-. Di samping pidana dipertinggi jumlahnya (2 tahun 8 bulan

menjadi 10 tahun dan Rp. 90.000,- menjadi Rp. 25.000.000,-) sanksi pidana juga

diubah dari bersifat alternatif (penjara atau denda) menjadi bersifat kumulatif

(penjara dan denda).

3. Memperberat ancaman pidana dalam Pasal 542 Ayat (1) tentang perjudian dalam

KUHP dari pidana kurungan maksimal 1 bulan atau denda maksimal Rp. 4.500,-

menjadi pidana penjara maksimal 4 tahun atau denda maksimal Rp. 10.000.000,.

Pasal ini kemudian menjadi Pasal 303 Ayat (1) KUHP. d. Memperberat ancaman

Pidana dalam Pasal 542 Ayat (2) KUHP tentang residive perjudian dalam KUHP

dari pidana kurungan maksimal 3 bulan atau denda maksimal Rp. 7.500,-

menjadi pidana penjara maksimal 6 tahun atau denda maksimal Rp. 15.000.000,.

Pasal ini kemudian menjadi Pasal 303 bis Ayat (2) KUHP.
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Moeljatno menjelaskan, bahwa perkembangan kehidupan masyarakat yang begitu

cepat sebagai hasil dan proses pelaksanaan pembangunan di segala bidang

kehidupan sosial, politik, ekonomi, keamanan dan budaya. Selain membawa

dampak positif, juga telah membawa dampak negatif salah satunya peningkatan

kejahatan atau tindak pidana. Selanjutnya Moeljatno, mengatakan istilah tindak

pidana yakni sebuah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai

dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar

larangan tersebut salah satunya perbuatan tindak pidanaperjudian.6

Perjudian memiliki banyak bentuk seperti judi togel, judi sabung ayam, jurdi kartu,

judi online dan lain lain. Salah satu bentuk perjudian yang sejak dulu hingga saat

sekarang ini masih marak ditengah-tengah masyarakat adalah kartu remi. Pada

penelitian kali ini penulis melakukan pembatasan penelitian terhadap tindak

kejahatan perjudian kartu remi yang telah menjadi budaya di wilayah Tulang

Bawang Barat. Kepolisian sebagai aparat penegak hukum pada Jumat, 30

November 2020 melakukan penangkapan terhadap para pelaku perjudian kartu remi

berdasarkan informasi dari warga masyarakat, yang mengatakan bahwa di salah

satu lapo tuak sedang berlangsung permainan judi kartu remi. Kepolisian Sektor

(Polsek) Tulang Bawang Tengah berhasil menangkap LP (57), KT (55), NG (47),

AM (50) dan PH (56), yang melakukan tindak pidana perjudian. Adapun barang

bukti yang berhasil disita oleh petugas di TKP, berupa 2 set kartu remi merk 888

dan uang tunai sebanyak Rp. 472 Ribu.7

6 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta, Rineka Cipta, 2001. hlm. 214.
7 Dikutip dari, https://www.tuntasonline.com/2018/11/30/asyik-main-judi-5-warga-tubaba-diciduk-
polisi, diakses pada 15 Agustus 202.1
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Selain itu, terdapat pula kasus penangkapan perudian kartu remi pada tahun 2019.

Ada 5 orang pelaku yang berhasil ditangkap oleh petugas kami yaitu berinisial SU

(35), SO (38), NH (25), MU (36) dan AN (26), mereka sama-sama berprofesi

wiraswasta dan merupakan warga Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan

Menggala, Kabupaten Tulang Bawang,” ujar AKP Sandy, Rabu (27/11/19). Saat

ditangkap, para pelaku ini sedang bermain judi kartu remi (lanay) dan dari tangan

mereka berhasil disita BB (barang bukti) berupa HP (handphone) Hamer warna

putih, HP Xiaomi warna putih, HP Oppo, HP Samsung, Dompet warna hitam, 8 set

kartu remi yang belum dipakai, 3 set kartu remi yang sudah terpakai dan uang tunai

sebanyak Rp. 642 Ribu.8

Perjudian memiliki dampak bagi pelaku maupun pada lingkungan masyararat

sekitar. Dimana menurut pengamatan dan analisis penulis perilaku perjudian dapat

menyebabkan kecanduan yang apabila ia menang ia akan terus melakukannya dan

secara tidak langsung merugikannya dari segi finansial dan waktu. Hal ini akan

terus menerus terjadi sehingga secara tidak sadar membudaya di lingkungan

masyarakat. Pelaku perjudian juga dapat mengalami tindakan kekerasan apabila

ketika bermain judi para pelaku tidak kondusif sehingga menyebabkan pertikaian

dan berakhir kepada penganiayaan. Sementara bagi masyarakat sekitar perjudian

seringkali meresahkan dikarenakan menganggu ketertiban dan keamanan di

lingkungan tersebut serta mnjadi contoh yang buruk bagi masyarakat terkhususnya

bagi anak-anak di bawah umur.

8 Dikutip dari, https://www.mediaandalas.com/hukum/tekab-308-polres-tuba-ungkap-perjudian-5-
warga-menggala-ditangkap/12698/, diakses pada 15 Agustus 2021.
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Kejahatan perjudian kartu remi adalah kejahatan yang dapat ditemukan di setiap

komunitas. Berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas bahwa dampak

perjudian kartu remi terhadap masyarakat sangat signifikan, dimana kejahatan

perjudian kartu remi dapat mengakibatkan munculnya kejahatan kejahatan yang

lain. Selain itu, di daerah Tulang Bawang Barat perjudian seringkali menjadi

kebiasaan yang dilakukan masyarakat, hal ini dikarenakan perjudian bukan hanya

terjadi dalam kegiatan sehari-hari dalam masyarakat melainkan juga pada acara

perayaan yang menimbulkan keramaian seperti pesta pernikahan.9

Sejauh ini di Tulang Bawang Barat, penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat

belum mampu memberi efek jera kepada masyarakat, sehingga dalam perspektif

kriminologi penanggulangan kejahatan harus terintegrasi dengan kebijakan penal

(penegakan hukum) dan non penal (mengatasi masalah sosial penyebab kejahatan)

oleh sebab itu penulis tertarik untuk membahas kejahatan perjudian kartu remi di

Tulang Bawang Barat beserta upaya penanggulangannya, dalam penelitian ini

penulis mengangkat judul skripsi “Analisis Kriminologis Kejahatan Perjudian

Kartu Remi Studi Pada Kepolisian Resor Tulang Bawang Barat ”.

9 Ibid, hlm. 33.
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1. Permasalahan

Berdasarkan atas uraian yang telah dikemukakan diatas maka yang menjadi

permasalaan dalam penulisan ini adalah:

a. Apakah faktor penyebab terjadinya kejahatan perjudian kartu remi di wilayah

hukum kepolisian resor Tulang Bawang Barat?

b. Bagaimanakah upaya penanggulangan yang dapat dilakukan untuk mencegah

terjadinya perjudian kartu remi di wilayah hukum kepolisian resor Tulang

Bawang Barat?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup keilmuan dalam penulisan skripsi ini termasuk dalam bidang yang

berkaitan dengan perspektif ilmu kriminologi mengenai tindak pidana perjudian

kartu remi dan upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana

perjudian kartu remi. Berkaitan dengan judul penelitian maka penelitian

dilaksanakan dengan fokus pada tersangka pelaku perjudian kartu remi. Waktu dan

ruang lingkup penelitian dilaksanakan pada Tahun 2021 di wilayah hukum Polres

Tulang Bawang Barat.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Setiap kegiatan penelitian yang dilaksanakan, pada dasarnya memiliki tujuan dan

kegunaan sesuai dengan topik permasalahan penelitian yang dimaksud. Adapun

tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup
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1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui kejahatan perjudian kartu remi melalui perspektif ilmu

kriminologi khususnya di wilayah hukum kepolisian resor Tulang Bawang

Barat.

b. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya

kejahatan perjudian kartu remi khususnya di wilayah hukum kepolisian resor

Tulang Bawang Barat.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penulisan karya ilmiah ini mencakup kegunaan teoritis dan

kegunaan praktis, yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu hukum pidana,

khususnya kajian tentang Analisis Krimiologi Tindak Pidana Jenis Kartu Remi.

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dalam Upaya

Pencegahan terjadinya Tindak Pidana Perjudian Kartu Remi.

D. Kerangka Teoritis danKonseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis digunakan untuk memudahkan dalam melakukan penelitian,

sehingga selalu berpedoman pada kerangka berpikir yang dijadikan sebagai acuan

agar mencegah terjadi penyimpangan terhadap obyek penelitian ataupun kearah

yang tidak relevan sebagaimana kita tahu, kerangka teoritis adalah konsep-konsep
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yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada

dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi dimensi-dimensi sosial yang

dianggap relevan oleh peneliti, teori sebab kejahatan.10

a. Teori Kriminologi

Menurut Bonger, dikutip oleh Abintoro Prakoso, kriminologi adalah ilmu

pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya

(kriminologi teoretis atau murni). Wolfgang, dikutip oleh Wahju Muljono,

membagi kriminologi sebagai perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, pelaku

kejahatan, dan reaksi yang ditunjukkan baik terhadap perbuatan maupun terhadap

pelakunya. Sedangkan etiologi kriminal (criminal aetiology) adalah ilmu yang

menyelidik atau yang membahas asal-usul atau sebab-musabab kejahatan (kausa

kejahatan).11

Salah satu teori dalam kriminologi dikenal istilah etiologi kriminal. Menurut Wahju

Muljono etiologi kriminal adalah ilmu yang menyelidiki atau yang membahas asal

usul atau sebab musabab kejahatan (kausa kejahatan).12 Menurut Mudzakkir dalam

Siswanto Sunarso menerangkan bahwa konsep kejahatan dan siapa yang menjadi

korban kejahatan adalah pangkal tolak untuk menjelaskan bagaimana posisi hukum

korban. Ada dua konsep kejahatan yaitu sebagai berikut:13 1. Kejahatan dipahami

sebagai pelanggaran terhadap negara atau kepentingan publik yang dipresentasikan

oleh instrumen demokratik negara. Konsep ini dilandasi oleh pemikiran yang

10 Muhammad Abdulkadir, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004,
hlm. 73.
11 Abintoro Prakoso, Kriminologi dan Hukum Pidana, Yogyakarta, Laksbang Grafika, 2013, hlm.
11.
12 Wahju Muljono, Pengantar Teori Kriminologi, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2012, hlm. 97.
13 Siswanto Sunarso. Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm.
42.
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berbasis pada konsep keadilan retributif. 2. Kejahatan yang dipahami sebagai

pelanggaran terhadap kepentingan orang perseorangan dan juga melanggar

kepentingan masyarakat, negara dan esensinya juga melanggar kepentingan

masyarakat. Konsep ini dilandasi oleh pemikiran yang berbasis pada konsep

keadilan restoratif (restorative justice). Adapun Faktor-faktor penyebab terjadinya

kejahatan dalam teori-teori dan pendapat para ahli dapat di kelompokkan menjadi

tiga kategori, yaitu:

1. Anomie (Ketiadaan Norma) atau Strain (Ketegangan)
Ahli sosiologi Perancis Emile Durkheim (1858-1917), menekankan pada
“normlessness, lessens social control” yang berarti mengendornya
pengawasan dan pengendalian sosial yang berpengaruh terhadap terjadinya
diri dalam perubahan norma, bahkan kerapkali terjadi konflik norma dalam
pergaulan. Dikatakan oleh Durkheim,“tren sosial dalam masyarakat industri
perkotaan modern mengakibatkan perubahan norma, kebingungan dan
berkurangnya kontrol sosial atas individu”. Individualisme meningkat dan
timbul berbagai gaya hidup baru, yang besar kemungkinan menciptakan
kebebasan yang lebih luas di samping meningkatkan kemungkinan perilaku
yang menyimpang.

2. Cultural Deviance (Penyimpangan Budaya)
ltural deviance theories terbentuk antara 1925 dan 1940. Teori penyimpangan
budaya ini memusatkan perhatian kepada kekuatan-kekuatan sosial (social
forces) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. Cultural
deviance theories memandang kejahatan sebagai seperangkat nilai-nilai yang
khas pada lower class. Proses penyesuaian diri dengan sistem nilai kelas
bawah yang menentukan tingkah laku di daerah-daerah kumuh, menyebabkan
benturan dengan hukum-hukum masyarakat.

3. Social Control (Kontrol Sosial)
Culture conflict theory menjelaskan keadaan masyarakat dengan ciri-ciri
sebagai berikut: 1. Kurangnya ketetapan dalam pergaulan hidup. 2. Sering
terjadi pertemuan norma-norma dari berbagai daerah yang satu sama lain
berbeda bahkan ada yang saling bertentangan.

b. Teori Penanggulangan Kejahatan

Menurut Barda Nawawi Arief masalah utama dalam penanggulangan kejahatan

adalah mengintegrasikan dan mengharmonisasikan kegiatan atau kebijakan non
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penal (non hukum pidana) dan penal (hukum pidana) yaitu kearah penekanan atau

pengurangan faktor-faktor potensial untuk tumbuh suburnya kejahatan. Dengan

pendekatan kebijakan integral inilah diharapkan benar-benar dapat berhasil.14

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat

tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah

mengenai faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah sosial yang

secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan

kejahatan. Dengan demikian, dari sudut politik kriminal secara makro dan global,

maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan

upaya politik kriminal. Posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi sebab-

sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan. Dalam usaha untuk

menanggulangi kejahatan perjudian mempunyai dua point utama yaitu: penal policy

yang merupakan bentuk penanggulangan kejahatan dengan menitikberatkan pada

tindakan represif setelah terjadinya suatu tindak pidana, sedangkan non penal policy

lebih menekankan tindakan preventif sebelum terjadinya suatu tindak pidana yang

bersifat pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana.15

Upaya untuk mengatasi kejahatan (politik/kriminal) dengan menggunakan sarana

penal yaitu melalui hukum pidana dengan sanksi pidana berupa kurungan penjara

dan/atau denda. Adapun usaha non penal misalnya dengan melakukan penyantunan

dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga

14 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana, di muat
dalam Masalah-Masalah Hukum, Semarang, Fakultas Hukum UNDIP, No. 2-4 Tahun XII, 1982,
hlm. 6.
15 A.S Alam., Pengantar Kriminologi. Makassar, Pustaka Refleksi. 2010, hlm. 79.
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masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral,

agama, sebagai peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan

patroli dan pengawasan di tempat tempat yang disinyalir terdapat perjudian. Tujuan

utama dari usaha-usaha non penal ini ialah memperbaiki kondisi-kondisi sosial

tertentu. Secara tidak langsung usaha non penal ini mempunyai pengaruh

preventif terhadap tindak pidana perjudian.

Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal keseluruhan kegiatan

preventif yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat

strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan.

Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan berakibat fatal bagi

usaha penanggulangan perjudian. Kegiatan utama dalam usaha ini adalah

mengintegrasikan dan mengharmonisasikan kebijakan non penal dan penal itu

kearah penekanan atau pengurangan faktor-faktor yang potensial untuk terjadinya

perjudian.16

2. Konseptual

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa kerangka konseptual adalah susunan

berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.17

Kerangka konseptual pada penelitian ini adalah

a. Analisis

Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan

bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian

16 Ibid
17 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Rineka  Cipta, 2005, hlm. 103.
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yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan18

b. Kriminologi

merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari aspek

kriminologi. Kriminologi adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari soal-

soal kejahatan. Kata kriminologi itu sendiri berdasarkan etimologinya berasal

dari dua kata, crimen yang berarti kejahatan dan logos yang berarti ilmu

pengetahuan.19

c. Kejahatan

Kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan

apa yang ditentukan dalam kaidah hukum, tegasnya perbuatan yang melanggar

larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum, dan tidak memenuhi atau

melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang

berlaku dalam masyarakat dimana yang bersangkutan bertempat tinggal.

d. Perjudian

Menurut Kartini Kartono mendefinisikan perjudian adalah pertaruhan dengan

sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai

dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-

peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang

tidak atau belum diketahui hasilnya.20

e. Perjudian Kartu Remi

Perjudian kartu remi yaitu sekumpulan kartu seukuran tangan yang digunakan

untuk permainan kartu. satu pak kartu remi berisi 52 lembar, dibagi menjadi 4

18 Kamus Besar Bahasa Indonesia.
19 Op cit.
20 Kartini Kartono, Patologi Sosial, Jakarta, Rajawali Jilid I, , 1981, hlm. 67.
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suit atau jenis kartu (Spade, Heart, Diamond, Club), masing-masing terdiri atas

13 kartu (dari As, 2, 3, sampai King). Plus kartu tambahan berupa dua kartu

joker, hitam dan merah.. Judi kartu remi merupakan kegiatan yang

mempertaruhkan uang pada permainan kartu dalam suatu arena.21

f. Tulang Bawang Barat

Kabupaten Tulang Bawang Barat (Aksara Lampung: )

atau Tubaba adalah salah satu kabupaten di Provinsi Lampung, Indonesia.

Kabupaten ini diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Indonesia, Mardiyanto,

pada 29 Oktober 2008, sebagai pecahan dari Kabupaten Tulang Bawang. Ibu

kota kabupaten ini berada di Panaragan Jaya

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penulisan penelitian ini, maka penulisan disusun

dengan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab yaitu:

I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang Latar Belakang Masalah, Permasalahan dan Ruang

Lingkup Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritis dan

Koseptual serta Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat tentang Pengertian Kriminologi, Jenis Kriminologi, Kejahatan,

Pengertian Kejahatan Perjudian, Dasar Hukum Kejahatan Perjudian, Teori Faktor

Penyebab Perjudian, Penanggulangan Kejahatan Perjudian.

21 Ibid.
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III. METODE PENELITIAN

Bab ini memuat tentang Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan

narasumber, prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan perjudian

togel melalui perspektif ilmu kriminologi.

V. PENUTUP

Bab ini memuat tentang kesimpulan hasil pembahasan yang berupa jawaban

permasalahan berdasarkan hasil penelitian dan saran-saran yang dapat disampaikan

demi perbaikan di masamendatang.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Mengenai Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi dilahirkan pada pertengahan abad ke-19, sejak dikemukakannya hasil

penyelidikan Cesare Lambrosso (1876) tentang teori mengenai atavisme dan tipe

penjahat serta munculnya teori mengenai hubungan kausalitas bersama Enrico Ferri

sebagai tokoh aliran lingkungan dari kejahatan. Kriminologi pertengahan abad XX

telah membawa perubahan pandangan. Kriminologi menyelidiki kausa kejahatan

dalam masyarakat kemudian mulai mengalihkan pandangannya kepada proses

pembentukan perundang-undangan yang berasal dari kekuasaan (Negara) sebagai

penyebab munculnya kejahatan dan para penjahat baru dalam masyarakat.22

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan.

Nama kriminologi yang ditemukan oleh P. Tonipard (1830-1911) seorang ahli

antropologi Perancis, secara harfiah berasal dari kata “crimen” yang berarti

kejahatan atau penjahat dan “logos” yang berarti ilmu pengetahuan, maka

kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.23

22 Romli Atmassasmita. Teori dan kapita selekta Kriminologi, Bandung, 2010, hlm. 3.
23 Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, Jakarta, 2010, hlm. 9.
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W.A.Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang

bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Melalui definisi ini,

W.A.Bonger lalu membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang

mencakup:

a) Antropologi Kriminil, yaitu ilmu tentang manusia yang jahat (somatic). Ilmu

pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat

dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa? Apakah ada hubungan

suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.

b) Sosiologi Kriminil, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu

gejala masyarakat.

c) Psikologi Kriminil, yaitu ilmu pengetahuan tentang penjahat dilihat dari sudut

kejiwaannya.

d) Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminil, yaitu ilmu tentang penjahat yang

sakit jiwa atau urat syaraf.

e) Penologi, yaitu ilmu mengenai tumbuh dan berkembangnya hukuman.24

Salah satu persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan

masyarakat ialah tentang kejahatan. Masalah kejahatan merupakan masalah abadi

dalam kehidupan umat manusia, karena ia berkembang sejalan dengan

perkembangan tingkat peradaban umat manusia. Dalam hal ini, kriminologi

menjadi suatu cabang ilmu yang membahas lebih jauh berkenaan dengan masalah

kejahatan. Oleh karenanya, muncul suatu pertanyaan “sejauh manakah suatu

tindakan dapat disebut kejahatan?”

24 Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, Jakarta, 2010, hlm. 9.
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Kriminologi sebagai ilmu pembantu dalam hukum pidana yang memberikan

pemahaman yang mendalam tentang fenomena kejahatan, sebab dilakukannya

kejahatan dan upaya yang dapat menanggulangi kejahatan, yang bertujuan untuk

menekan laju perkembangan kejahatan. Seorang Antropologi yang berasal dari

Perancis, bernama Paul Topinard, mengemukakan bahwa:

Kriminologi adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari soal-soal kejahatan.
Kata Kriminologi itu sendiri berdasarkan etimologinya berasal dari dua kata,
crimen yang berarti kejahatan dan logos yang berarti ilmu pengetahuan, maka
kriminologi dapat berari ilmu tentang kejahatan.25

Kriminologi bukanlah suatu senjata untuk berbuat kejahatan, akan tetapi untuk

menanggulangi terjadinya kejahatan. Untuk lebih memperjelas pengertian

kriminologi, beberapa sarjana memberikan batasannya sebagai berikut:

Edwin H. Sutherland memberikan definisi kriminologi adalah “kumpulan

pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala

sosial”.  J. Constant menyatakan bahwa “Kriminologi adalah ilmu pengetahuan

yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya

penjahat dan kejahatan”.  WME. Noach menyatakan bahwa “Kriminologi adalah

ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang

tidak senonoh, sebab-musabab serta akibat-akibatnya”.26

Selanjutnya W.A.Bonger membagi kriminologi menjadi kriminologi murni yang

mencangkup:

1. Antropologi Kriminal; adalah ilmu pengetahuan tentang jahat (somatis).
2. Sosiologi Kriminal; adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai

suatu gejala masyarakat.

25 Aslam, Pengantar Kriminologi,Cet. Ke-1, Makassar, Refleksi, 2010, hlm. 16.
26 Ibid.
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3. Psychologi Kriminal; adalah ilmu pengetahuan tentang penjahat dilihat
dari sudut jiwanya.

4. Psycho- dan Neuro-pathologi Kriminal; adalah ilmu tentang penjahat yang
sakit jiwa.

5. Poenologi adalah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.27

Ada 2 (dua) konsep untuk mengatakan ilmu kriminologi:

1. Apabila kriminologi melihat kejahatan dari segi yuridisnya, artinya ada

dorongan dari kriminologi untuk mempelajari norma-norma

2. Criminology is not normative but a factual discipline.

Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa kriminologi berorientasi pada hal-hal sebagai

berikut:

a. Pembuatan hukum yang dapat meliputi telaah konsep kejahatan, siapa
pembuat hukum dengan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam
pembuatan hukum.

b. Pelanggaran hukum yang dapat meliputi siapa pelakunya, mengapa sampai
terjadi pelanggaran hukum tersebut, dan faktor-faktor yang
mempengaruhinya.

c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum melalui proses peradilan pidana dan
reaksi masyarakat.28

2. Ruang Lingkup dan Teori Kriminologi

Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial sehingga sebagai

pelaku kejahatan tidak terlepas dari interaksi sosial, artinya kejahatan menarik

perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antar

manusia. Kriminologi merupakan kumpulan ilmu pengetahuan dan pengertian

gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah

keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor

27 W.A.Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi, Jakarta, PT. Pembangunan, 1982 hlm. 25.



20

kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi

masyarakat terhadap keduanya.29

Lanjut menurut Topo Santoso mengemukakan bahwa objek studi Kriminologi

meliput:

1. Perbuatan yang disebut kejahatan;

2. Pelaku kejahatan;

3. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun

terhadap pelakunya.30

Ketiganya ini tidak dapat dipisah-pisahkan. Suatu perbuatan baru dapat dikatakan

sebagai kejahatan bila ia mendapat reaksi dari masyarakat. Untuk lebih jelasnya

akan diterangkan sebagai berikut:

a. Kejahatan dari segi Yuridis

Kata kejahatan menurut pengertian orang banyak sehari-hari adalah tingkah laku

atau perbuatan yang jahat yang tiap-tiap orang dapat merasakan bahwa itu jahat

seperti pemerasan, pencurian, penipuan dan lain sebagainya yang dilakukan

manusia.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif).

Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti (yuridis normatif) adalah perbuatan

seperti yang terwujud (in-abstracto) dalam peraturan pidana. Sedangkan kejahatan

29 Romli Atmasasmita, Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi, Bandung, Replika Aditama, 2013,
hlm. 17.
30 Masruchin dalam Kris Demirto Faot, Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Kupon
Putih, Skripsi, Makassar, Universitas Hasanuddin, 2013, hlm. 15.
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dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang

hidup di masyarakat secara konkret.31

Teori-teori kriminologi sebagai penuntun dalam penelitian kriminologi, maka para

kriminolog yang berkonsentrasi pada pengembangan teori mencari jalan untuk

mengukuhkan generalisasi mereka untuk mengambil referensi tulisan-tulisan yang

bernada tajam. Kebanyakan ahli teori kriminologi terikat secara bertahap atau

sekaligus oleh penelitian-penelitian secara empiris, kuantitatif atau statistik yang

lebih diarahkan kepada teori para penulis dengan karyanya yang paling baru dan

penting, dibandingkan dengan yang hanya melakukan koleksi data belaka. Setiap

mazhab mempunyai justifikasi empiris yang kukuh, namun secara masing-masing

atau secara bersama sebagai hasil dari kebutuhan akan liputan sistem itu,

mengaitkan konflik dan kesukaran-kesukaran yang tak dapat diatasi dengan

interpretasi lain dengan fenomena yang sama.32 Di bawah ini terdapat sejumlah

teori kriminologi yang terkenal dan relevan:

1. Anomie (Ketiadaan Norma) atau Strain (Ketegangan)

Ahli sosiologi Perancis Emile Durkheim (1858-1917), menekankan pada

“normlessness, lessens social control” yang berarti mengendornya pengawasan

dan pengendalian sosial yang berpengaruh terhadap terjadinya diri dalam

perubahan norma, bahkan kerapkali terjadi konflik norma dalam pergaulan.

Dikatakan oleh Durkheim,“tren sosial dalam masyarakat industri perkotaan

modern mengakibatkan perubahan norma, kebingungan dan berkurangnya

kontrol sosial atas individu”. Individualisme meningkat dan timbul berbagai

31 Adami Chazawi, Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia, Malang, Bayumedia
Publishing. 2003, hlm. 69.
32 Sahetapy, Teori-teori Kriminologi suatu Pengantar, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1992, hlm. 15.
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gaya hidup baru, yang besar kemungkinan menciptakan kebebasan yang lebih

luas di samping meningkatkan kemungkinan perilaku yang menyimpang.

2. Cultural Deviance (Penyimpangan Budaya)

Cultural deviance theories terbentuk antara 1925 dan 1940. Teori penyimpangan

budaya ini memusatkan perhatian kepada kekuatan-kekuatan sosial (social

forces) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. Cultural

deviance theories memandang kejahatan sebagai seperangkat nilai-nilai yang

khas pada lower class. Proses penyesuaian diri dengan sistem nilai kelas bawah

yang menentukan tingkah laku di daerah-daerah kumuh, menyebabkan benturan

dengan hukum-hukum masyarakat.

3. Social Control (Kontrol Sosial)

Culture conflict theory menjelaskan keadaan masyarakat dengan ciri-ciri sebagai

berikut: 1. Kurangnya ketetapan dalam pergaulan hidup. 2. Sering terjadi

pertemuan norma-norma dari berbagai daerah yang satu sama lain berbeda

bahkan ada yang saling bertentangan.

Selain itu, terdapat teori kriminologi lain yang pula berkaitan dengan penelitian kali

ini, yaitu:

1. Differential Association Theory (Teori Asosiasi Diferensial)

Gabriel Tarde (1912) seorang sarjana Perancis adalah orang pertama yang

mengusulkan bahwa pola-pola delinquency dan kejahatan dipelajari dengan cara

yang serupa seperti setiap jabatan atau akupasi, terutama melalui jalan imitation

atau peniruan dan association atau pergaulan dengan yang lain. Berarti kejahatan

yang dilakukan seseorang adalah hasil peniruan terhadap tindakan kejahatan
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yang ada dalam masyarakat dan ini terus berlangsung.33 Perilaku kejahatan

identik dengan perilaku non kejahatan, sebab keduanya merupakan sesuatu yang

dipelajari. Edwin H. Sutherland (1939) berhipotesis bahwa perilaku kriminal itu

dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan dengan mereka yang melanggar

norma-norma masyarakat termasuk norma hukum. Proses yang dipelajari tadi

meliputi tidak hanya teknik kejahatan sesungguhnya namun juga motif,

dorongan, sikap dan rasionalisasi yang nyaman atau memuaskan bagi

dilakukannya perbuatan-perbuatan anti sosial. Differential association theory

mengenai kejahatan menegaskan bahwa:

a. Perilaku kriminal seperti halnya perilaku lainnya, dipelajari.
b. Perilaku kriminal dipelajari dalam association atau interaksi intim dengan

mereka yang melakukan kejahatan melalui suatu proses komunikasi.
c. Bagian penting dari mempelajari tingkah laku kriminal terjadi dalam

kelompok yang intim.
d. Mempelajari tingkah laku kriminal, termasuk di dalamnya teknik

melakukan kejahatan dan motivasi/dorongan atau alasan pembenar.
e. Dorongan tertentu ini dipelajari melalui penghayatan atas peraturan

perundang-undangan: menyukai atau tidak menyukai.
f. Konflik kultural mendasari proses differential association atau pergaulan

yang berbeda.
g. Seseorang menjadi delinquent karena penghayatannya terhadap peraturan

perundang-undangan: lebih suka melanggar daripada menaatinya.
h. Differential association ini bervariasi bergantung pada frekuensi, durasi,

prioritas, dan intensitas.
i. Proses mempelajari perilaku kriminal melalui pergaulan dengan pola

kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku
dalam setiap proses belajar.

j. Sekalipun perilaku kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan
umum dan nilai-nilai, namun perilaku kriminal tersebut tidak dapat
dijelaskan melalui kebutuhan umum dan nilai tadi karena perilaku non
kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai yang
sama.

33 Sahetapy, Kausa Kejahatan dan Beberapa Analisis Kriminologik, Bandung, Alumni, 1981, hlm.
11.
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2. Social Control Theory.

Asumsi dasar, Individu dimasyarakat mempunyai kecenderungan yang sama

kemungkinannya menjadi baik atau menjadi jahat. Berperilaku baik ataupun

berperilaku jahatnya seseorang, sepenuhnya bergantung pada masyarakat

lingkungannya. Ia menjadi baik kalau saja masyarakatnya membuatnya

demikian, dan menjadi jahat apabila masyarakatnya membuatnya demikian.

Pengertian social control theory merujuk kepada setiap perspektif yang

membahas ikhwal pengendalian perilaku manusia. Pengertian social control

theory merujuk pada pembahasan delinquency dan kejahatan yang dikaitkan

dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga,

pendidikan dan kelompok dominan.34

Menurut kontek kriminologi sebagai ilmu kejahatan atau penjahat, maka

kriminologi menurut Topirand dikutip Santoso dan Zulfa, dipahami sebagai ilmu

pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya,

baik kriminologis teoritis maupun kriminilogis murni. Kriminologi teoretis

adalah ilmu pengetahuan berdasarkan pengalaman, seperti ilmu pengetahuan

lainnya yang sejenis yaitu memerhatikan gejala-gejala yang mencoba

menyelidiki sebabsebab dari gejala tersebut dengan cara-cara yang apa adanya.35

3. Teori Kriminologi Tentang Penyebab Kejahatan

Pada buku kriminologi suatu pengantar, tahun 1981 menjelaskan bahwa salah

satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kriminologi

34 John Hagan, 1987, Modern Criminology, Crime, Criminal Behavior and Its Control, Mc Graw
Hill Book Com, Singapore, hlm. 164, dalam Paulus Hadisuprapto, 1997, Op., cit., hlm. 31.
35 AS.Alam dan Amir Ilyas. Pengantar Kriminologi. Makassar, Pustaka Refleksi. 2010. hlm 2
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Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam teori kriminologi, keadaan ini

sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk

kekerasan struktural dengan amat banyak korban. Kejahatan di Indonesia salah

satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan

pendapatan dan ketidakadilan ekonomi. Kejahatan timbul disebabkan oleh

banyak hal yakni:36

a. Teori Biologis
Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah
seseorang dibawa sejak lahir. Melalui gen dan keturunan, dapat
memunculkan penyimpangan tingkah laku. Pewarisan tipe-tipe
kecenderungan abnormal dapat membuahkan tingkah laku menyimpang dan
menimbulkan tingkah laku sosiopatik. Misalnya, cacat bawaan yang
berkaitan dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental.

b. Teori Psikogenesis
Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor
intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi,
rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang
kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat
merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga yang
hancur akibat perceraian atau salah asuhan karena orangtua terlalu sibuk
berkarier.

c. Teori Sosiogenis
Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis
atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan
kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang
keliru.

d. Teori Subkultural Delikuensi
Menurut teori ini, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola
budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh
penjahat.

36 Anang Priyanto, 2012, “Kriminologi”, Yogyakarta, Penerbit Ombak, hlm 19.
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B. Kejahatan

1. Definisi Kejahatan

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang

memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan secara yuridis

kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang

oleh undang-undang. Kejahatan merupakan suatu perbuatan suatu tindakan yang

secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang

berlaku. Berdasarkan arti kejahatan berasal dari kata jahat yang mendapat awalan

“ke” dan mendapat akhiran “an” yang memiliki arti sangat jelek, buruk, sangat tidak

baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan).37

Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai

perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian maka si

pelaku disebut sebagai penjahat. Pengertian tersebut bersumber dari alam nilai,

maka ia memiliki pengertian yang sangat relatif, yaitu tergantung pada manusia

yang memberikan penilaian itu. Jadi apa yang disebut kejahatan oleh seseorang

belum tentu diakui oleh pihak lain sebagai suatu kejahatan pula. Kalaupun misalnya

semua golongan dapat menerima sesuatu itu merupakan kejahatan tapi berat

ringannya perbuatan itu masih menimbulkan perbedaan pendapat.

Tentang definisi dari kejahatan itu sendiri tidak terdapat kesatuan pendapat di antara

para sarjana. R. Soesilo membedakan pengertian kejahatan secara juridis dan

pengertian kejahatan secara sosiologis. Ditinjau dari segi juridis, pengertian

kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-

37 Suharso dan Ana Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Semarang, Cv. Widya Karya,
2011, hlm.196.
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undang. Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan kejahatan

adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat

merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya ketentraman dan ketertiban. Secara

formal kejahatan dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang oleh Negara diberi

pidana. Pemberian pidana dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang

terganggu akibat perbuatan itu. Keseimbangan yang terganggu itu ialah ketertiban

masyarakat terganggu, masyarakat resah akibatnya.

Kejahatan dapat didefinisikan berdasarkan adanya unsur anti sosial. Berdasarkan

unsur itu dapatlah dirumuskan bahwa kejahatan adalah suatu tindakan anti sosial

yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan, yang dapat menimbulkan

kegoncangan dalam masyarakat. Dalam bukunya, A. S. Alam membagi definisi

kejahatan ke dalam dua sudut pandang. Pertama, dari sudut pandang hukum (a

crime from the legal point of view). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah

setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu

perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan

pidana, perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan. Kedua, dari

sudut pandang masyarakat (a crime from the sociological point of view). Batasan

kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-

norma yang masih hidup di dalam masyarakat.38

Kejahatan menurut pandangan para pakar kriminologi secara umum berarti adalah

perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana/kejahatan/criminal law)

merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban, sehingga tidak dapat dibiarkan.

38 Anang Priyanto, “Kriminologi”, Yogyakarta, Penerbit Ombak, 2012, hlm 21.
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Sementara itu, kriminologi menaruh perhatian terhadap kejahatan, yaitu:

a. Pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan;

b. Dalam white collar crime termasuk yang diselesaikan secara non penal;

c. Perilaku yang dideskriminalisasi;

d. Populasi pelaku yang ditahan;

e. Tindakan yang melanggar norma;

f. Tindakan yang mendapat reaksi sosial.39

2. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan

Ada beberapa unsur yang turut menjadi penyebab terjadinya kejahatan, yakni:

a. Terlantarnya anak-anak, kejahatan terhadap anak-anak dan pemuda sudah

merupa kan bagian yang besar dalam kejahatan, lagi pula penjahat-penjahat yang

sudah dewasa pada umumnya sejak mudanya menjadi penjahat dan sudah

merosot kesusilaannya sejak kecil.

b. Kesengsaraan, para ahli statistik sosiologi dapat mengidentifikasikan bahwa

angka pencurian akan semakin bertambah bila keadaan kehidupan masyarakat

semakin sukar yang ditandai dengan naiknya harga kebutuhan pokok,

kesengsaraan akan sangat berpengaruh terhadap kejahatan, misalnya pencurian.

c. Nafsu ingin memiliki, dalam kehidupan masyarakat, nafsu ingin memiliki dari

golongan miskin dibangkitkan oleh kekayaan yang dipertontonkan namun

ditekan oleh ajaran kesusilaan bahwa hal tersebut adalah dosa, ada

kecenderungan bahwa pencurian biasa lebih banyak dilakukan oleh karena

maksud-maksud kesengsaraan dan sedangkan kejahatan yang lebih kompleks

39 Abintoro Prakoso, Kriminologi dan Hukum Pidana, Yogyakarta, Laksbang Grafika, 2013, hlm.
78-79.
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bentuknya lebih dikarenakan nafsu ingin meiliki.

d. Alkoholisme, pengaruh alkohol terhadap kejahatan sampai saat ini masih

menempati posisi yang paling tinggi dan beragam jenisnya, yang paling

berbahaya dari efek mengkonsumsi alkohol adalah melakukan tindak kekerasan

dan kejahatan terhadap harta benda.

e. Rendahnya budi pekerti, maksudnya adalah lingkungan masyarakat yang kurang

memperhatikan norma-norma yang berlaku termasuk rendahnya pendidikan dan

pengetahuan berakibat pada seseorang untuk melakukan kejahatan.40

C. Definisi dan Pengaturan Kejahatan Perjudian

Perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau

sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya resiko dan harapan

tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, perlombaan dan kejadian-kejadian

yang tidak atau belum tentu hasilnya.41

Perjudian dalam bahasa Belanda dapat dilihat pada kamus Istilah hukum Fockema

Andreae yang menyebutkan sebagai “Hazardspel (Kansspel), yaitu permainan

judi, permainan untung-untungan yang dapat dihukum berdasarkan peraturan yang

ada”.42

Selain itu Perjudian adalah permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu

pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan

40 Abintoro Prakoso, Kriminologi dan Hukum Pidana, Yogyakarta, Laksbang Grafika, 2013, hlm.
98-101.
41 Kartini Kartono, Pathologi Sosial, Jakarta, Rajawali Jilid I, 1981, hlm.. 51.
42 N.E. Algra dan RR.W. Gokkel, 1983, Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae,
diterjemahkan oleh Saleh Adiwinata dkk, Jakarta, Bina Cipta, hlm. 186.
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menjadi pemenang, pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya

kepada sipemenang, pertaruhan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum

pertandingan dimulai.43

Fenomena perjudian tetap menjadi isu aktual dan menarik sekali oleh karena judi

yang dikatakan telah seusia umur manusia dalam perkembangannya masih menjadi

kegiatan yang dapat ditemukan praktiknya di sekitar kita. Perkembangan praktik

perjudian tidak hanya dilakukan dengan judi secara konvensional seperti judi kartu,

judi tebakan dan lain sebagainya. Dalam kontek pidana, maka perjudian termasuk

dalam ranah tindak pidana umum. Artinya adanya suatu tindak pidana yang dapat

dilakukan oleh semua orang tanpa memiliki suatu kualitas atau jabatan yang

khusus.44

Rendahnya penghasilan seseorang akan dapat menjadikan seseorang mudah

terpengaruh jika ada orang lain menawarkan suatu permainan yang cepat

menghasilkan banyak uang dalam waktu yang relatif singkat, tanpa bekerja keras

atau bersusah payah dengan bermodal spekulasi atau keberuntungan. Pada sisi yang

lain, faktor lingkungan mempunyai andil yang cukup besar mengingat lingkungan

sebagai suatu daerah dimana sekelompok masyarakat itu tinggal.

Sebagai mahluk sosial, manusia tidak bisa melepaskan diri dari pergaulan

masyarakat karena sebagai anggota masyarakat perlu juga bergaul dengan

masyarakat sekelilingnya, kelompok masyarakat akan membawa pengaruh pada

43 M. Sudradjat Bassar, Tindak-Tindak Pidana Tertentu, Bandung, Remadja Karya, 1986, hlm..
179.
44 Yovita Prasetyaningtyas. Hukum untuk Awan. Yogjakarta, Efata Publishinh, cetakan pertama
2014. hlm.18
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seseorang untuk bertingkahlaku baik, begitu pula jika lingkungan masyarakatnya

tidak baik akan membawa pengaruh pada segi kehidupan masyarakat di sekitarnya,

termasuk juga mempengaruhi seseorang yang bertingkah laku baik, begitu pula jika

di lingkungan masyarakatnya tidak baik maka akan membawa pengaruh kepada

seseorang untuk bertingkah laku tidak baik karena manusia mempunyai sifat untuk

meniru.

Lingkungan bukan hanya meliputi wilayah tempat tinggal saja, melainkan juga

termasuk lingkungan pergaulan, lingkungan pekerjaan dan lingkungan keluarga

sebagai lingkungan masyarakat yang paling kecil. Pengaruh lingkungan dikatakan

kuat terhadap pembentukan tingkah laku seseorang jika pribadi seseorang tersebut

lemah dalam arti pendirian atau mentalnya mudah dipengaruhi oleh lingkunganya,

sedangkan pengaruh lingkungan dikatakan lemah jika seseorang tidak mudah

dipengaruhi oleh lingkunganya dan mempunyai kesadaran yang tinggi.

Perjudian merupakan perbuatan yang dicela norma agama adalah perjudian.

Perjudiannya an sich mungkin tidak secara langsung merugikan orang lain, tetapi

akibat lanjutan dari judi telah terbukti dapat mendatangkan kerugian bagi

masyarakat. Perjudian mendorong dilakukannya tindak pidana yang lain, seperti

pencurian, perampokan, dan cara pencarian uang secara tidak benar lainnya.

Perjudian bahkan ditenggarai berkaitan dengan etos kerja masyarakat. Masyarakat

menjadi malas bekerja keras, dan cenderung tidak dapat mengembangkan sikap

hidup hemat. Meskipun demikian, upaya pencegahan dan penanggulangannya

sering tidak mendapat dukungan dari sebagian anggota masyarakat.
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Menurut G.W.B awengan perjudian adalah mempertaruhkan uang atau benda

berharga, mengharapkan keuntungan dengan dasar spikulasi belaka. Mengharapkan

keuntungan atau harapan untuk menang ialah yang merupakan daya tarik bagi setiap

perjudian.45 Perjudian dalam kitab undang-undang hukum pidana diatur dalam

Pasal 303 KUHPdan Pasal 303 bis Ayat (1) KUHP, bahwa perjudian merupakan

perbuatan yang dilarang. Sedang isi dari Pasal 303 KUHP adalah sebagai berikut:

1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-

banyaknya dua puluh lima juta rupiah, dihukum barangsiapa dengan tidak

berhak:

a) Menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi

kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan

main judi;

b) Sengaja mengadakan atau member kesempatan untuk main judi kepada

umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada

atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai

kesempatan itu;

c) Turut main judi sebagaipencaharian;

2) Kalau sitersalah melakukan kejahatan itu dalam jabatannya, dapat ia dipecat dari

jabatannya itu.

3) Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan

pengharapan buat menang pada umumya bergantung kepada untung- untungan

saja, dan juga pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan

45 G.W. Bawengan, Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibatnya, Jakarta, Pradnya Paramitha,
1977, hlm. 81.
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kebiasaan pemain.Yang itu terhitung masuk main judi ialah pertaruhan tentang

keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka

yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertaruhan yanglain-

lain. Sedangkan dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana (KUHP) yang mengatur tentang tindak pidana Perjudian berbunyi:

a. Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-

banyaknya sepuluh juta rupiahdihukum:

1. barangsiapa mempergunakan kesempatan main judi, yang diadakan

dengan melanggar ketentuan Pasal303;

2. barangsiapa turut main judi di jalan umum atau didekat jalan atau di tempat

yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa

telah member izin untuk mengadakan judi itu.

b. Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lalu dua tahun, sejak

ketetapan putusan hukuman yang dahulu bagi si tersalah lantaran salah satu

pelanggaran ini, maka dapat dijatuhkan hukuman penjara selamalamanya

enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah

Berdasarkan ketentuan di atas dapat diketahui perbedaan anatara perjudian

(Pasal 303 KUHP) dengan perjudian sebagai mata pencaharian (Pasal 303 bis

Ayat (1) KUHP) yang pada intinya terhadap tindak pidana perjudian sebagai

mata pencahrian lebihberat.
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Ada 3 unsur yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikatan perjudian,

ketiga unsur tersebut adalah:

a. Permainan/perlombaan Permainan yang dilakukan biasanya berbentuk

permainan atau perlombaan. Perbuatan ini dilakukan semata-mata untuk

bersenangsenang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna

menghibur hati. Jadi pada dasarnya bersifat reaktif, namun disini para pelaku

tidak harus terlibat dalam permainan, karena boleh jadi mereka adalah penonton

atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau

perlombaan.

b. Untung-untungan Untuk memenangkan perlombaan atau permainan. Lebih

banyak digantungkan pada unsur spekulatif/kebetulan atau untung-untungan,

atau faktor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran

pemain yang sudah sangat terbiasa atau terlatih.

c. Ada taruhan dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang

oleh para pihak pemain atau Bandar, baik dalam bentuk uang ataupun harta

benda lainnya, bahkan kadang istripun bisa dijadikan taruhan. Akibat adanya

taruhan tersebut maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang

dirugikan. Unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan

apakah sebuah perbuatan dapat disebut perjudian atau bukan.

D. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan

Muladi menyatakan kebijakan kriminal atau kebijakan penanggulangan kejahatan

bila dilihat lingkupnya, sangat luas dan tinggi kompleksitasnya. Hal ini wajar

karena karena pada hakikatnya kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan

sekaligus masalah sosial yang memerlukan pemahaman tersendiri. Kejahatan
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sebagai masalah sosial ialah merupakan gejala yang dinamis selalu tumbuh dan

terkait dengan gejala dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks,

ia merupakan socio-political problems.46

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua,

yakni jalur penal dan non penal. Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana

(Upaya Penal) Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan lewat

jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum

pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan

pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan

penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah

dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam

rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun

rehabilitasi. Pada hakikatnya, kebijakan hukum pidana (penal policy, criminal

policy, atau strafrechtpolitiek) merupakan proses penegakan hukum pidana secara

menyeluruh atau total.

a) Kebijakan hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dalam
hal-hal: Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan
dengan hukum pidana;

b) Bagaimana merumuskan hukum pidana agar dapat sesuai dengan kondisi
masyarakat;

c) Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan
hukum pidana;

d) Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat
dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.47

46 Paulus Hadisuprapto, Juvenile Delinquency, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hal.72.
47 Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik, Bandung,
Alumni, 2008, hlm. 390.
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Kebijakan penal yang bersifat represif, namun sebenarnya juga mengandung unsur

preventif, karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik

diharapkan ada efek pencegahan/penangkalnya (deterrent effect). Di samping itu,

kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan, karena hukum

pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan

“ketidaksukaan masyarakat (social dislike) atau pencelaan/kebencian sosial (social

disapproval/social abhorrence) yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana

“perlindungan sosial” (social defence). Oleh karena itu sering dikatakan bahwa

“penal policy” merupakan bagian integral dari “social defence policy”.48

Menurut Barda Nawawi Arief,  bahwa upaya penanggulangan lewat jalur non penal

ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum

pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan

pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya

kejahatan. Melalui upaya nonpenal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-

faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah

atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat

menimbulkan atau menumbuhsuburkan kejahatan. Kebijakan non-penal (non-penal

policy) merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan

sarana di luar hukum pidana. Kebijakan melalui saran non-penal dapat dilakukan

dalam bentuk kegiatan seperti: penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka

mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan

jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya; peningkatan

48 Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik, Bandung,
Alumni, 2008, hlm. 390.
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usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja; serta kegiatan patroli dan pengawasan

lainnya secara berkelanjutan oleh polisi dan aparat keamanan lainnya. Kebijakan

non-penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor

kebijakan sosial, dimana tujuan utamanya memperbaiki kondisi-kondisi sosial

tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap

kejahatan. Dengan demikian, maka kegiatan preventif melalui sarana non-penal

sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci

yang harus diintensifkan dan diefektifkan untuk mewujudkan tujuan akhir dari

politik kriminal.49

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “non penal” lebih bersifat

tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah

menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktorfaktor

kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisikondisi sosial

yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau

menumbuhsuburkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik

kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya nonpenal menduduki posisi

kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Di berbagai Kongres

PBB mengenai “The Prevention of Crime and Treatment of Offenders” ditegaskan

upaya-upaya strategis mengenai penanggulangan timbulnya kejahatan.50

Upaya non penal dapat pula digali dari berbagai sumber lainnya yang juga

mempunyai potensi efek-preventif, misalnya media pers/media massa,

49 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung, Alumni, 2010,
hlm. 159.
50 M. Hamdan, Politik Hukum Pidana, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 20.
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pemanfaatan kemajuan teknologi (dikenal dengan istilah techno-prevention) dan

pemanfaatan potensi efek-preventif dari aparat penegak hukum. Mengenai yang

terakhir ini, Sudarto pernah mengemukakan, bahwa kegiatan patroli dari polisi yang

dilakukan secara kontinu termasuk upaya non penal yang mempunyai pengaruh

preventif bagi penjahat (pelanggar hukum) potensial. Sehubungan dengan hal ini,

kegiatan razia/operasi yang dilakukan pihak kepolisian di beberapa tempat tertentu

dan kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat atau kegiatan

komunikatif edukatif dengan masyarakat, dapat pula dilihat sebagai upaya non

penal yang perlu diefektifkan.51

E. Kejahatan Perjudian Kartu Remi

Kartu permainan (Playing Cards), atau lebih dikenal dengan kartu remi, yaitu

sekumpulan kartu seukuran tangan yang digunakan untuk permainan kartu. Kartu

ini sering juga digunakan untuk hal-hal lain, seperti sulap, enkripsi, permainan

papan dan pembuatan rumah kartu. Kata “Remi” itu sendiri sebenarnya adalah

nama salah satu permainan kartu. Ada 1001 macam permainan kartu. Setiap negara,

bahkan wilayah suatu negara, memiliki jenis permainannya sendiri. Di Indonesia,

akrab dengan istilah permainan, Remi, Cangkulan, sebagainya. Namun yang

populer di banyak negara misalnya Poker, Canasta, Blackjack, Casino, Solitaire

dan Bridge dengan jumlah pemain yang bisa berbedabeda. Solitaire dan bridge

barangkali lebih familiar ketimbang yang lain. Solitaire yang sudah dimainkan

orang sejak ratusan tahun lalu dan banyak jenisnya itu dimainkan sendirian,

terutama untuk mengisi waktu luang. Sedangkan bridge yang harus dimainkan oleh

51 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam
Penanggulangan Kejahatan, Jakarta, Kencana, 2010, hlm. 48.
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4 orang biasanya berpasangan, bahkan menjadi salah satu nomor andalan bagi tim

Indonesia dalam dunia olahraga untuk meraih kemenangan dalam suatu turnamen

bridge internasional. Seperti kita kenal sekarang, satu pak kartu remi berisi 52

lembar, dibagi menjadi 4 suit atau jenis kartu (Spade, Heart, Diamond, Club),

masing-masing terdiri atas 13 kartu (dari As, 2, 3, sampai King). Plus kartu

tambahan berupa dua kartu joker, hitam dan merah.

Kapan dan siapa penemu kartu remi tidak diketahui secara pasti, diduga embrionya

berasal dari daratan Cina atau Hindustan (India) sekitar tahun 800. Bagaimana

ceritanya sampai bisa masuk ke Eropa pun agak samar-samar, mungkin dibawa oleh

para pedagang, tentara, atau suku-suku nomaden. Yang jelas, jenis permainan kartu

ini datang dari Timur, Mesir, atau Arab dan muncul di Italia kirakira akhir tahun

1200-an. Setelah itu menyebar ke Jerman, Perancis, dan Spanyol.52

Berteman atau berinteraksi dengan pemain judi dapat menjadi salah satu faktor

seseorang untuk tertarik melakukan judi kartu remi. Pada awalnya mereka

mengenal judi melalui interaksi dengan teman yang suka dengan judi. Fenomena

ini dapat dijelaskan dengan teori Sutherland yang mengatakan bahwa criminal

behavior is learned and in interaction with other persons in a process of

communication53 Artinya adalah perilaku kriminal dapat dipelajari dengan interaksi

dengan orang lain dalam proses komunikasi.

52 www. google search bentuk-bentuk kartu perjudian.co.id. html
53 Nasution. 2001. Metode Research Penelitian Ilmian (Volume 4). Jakarta: PT Bumi Aksara
Nicholson & Higgins. 2017. Social Structure Social Learning Theory: Preventing Crime And
Violence,
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Maka dengan adanya komunikasi tentang judi kartu remi bersama teman maka

lambat laun mereka dapat terpengaruh untuk melakukan permainan judi kartu remi.

Hal inilah yang kemudian juga menjadi faktor pendukung perjudian kartu remi

membudaya dan menjadi hal biasa di derah Tulang Bawang Barat. Sebab kartu remi

sendiri masuk kedalam kategori perjudian yang jelas-jelas amat dilarang

pemerintah. Oleh sebab itu, tentunya terdapat dasar hukumnya mengapa kartu remi

masuk kedalam kategori tindak pidana perjudian sebagaimana dalam pasal

perjudian online, dan pasal apakah yang bisa menjerat para pelakunya. Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303 Ayat (3) tentang pengertian

judi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap

permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat uang bergantung pada

peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir.

Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan

lain-lain nya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain,

demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Pada penelitian kali ini, berdasarkan pengamatan penulis, perjudian kartu remi

masih saja terjadi karena masyarakat menganggap bahwa tindakan perjudian

merupakan kegiatan biasa yang dapat dilakukan sehari-hari, hal itu juga yang

kemudian membuat perjudian menjadi hal yang secara tidak disadari membudaya

di kalangan masyarakat. perjudian dimulai dari hal hal kecil seperti misalnya

taruhan. Untuk itu terdapat teori mengenai penanggulangan kejahatan. Kebijakan

atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral

dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai

kesejahteraan (social welfare). Kebijakan penanggulangan kejahatan atau bisa
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disebut juga politik kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu

“perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Kebijakan

penanggulangan kejahatan (criminal policy) itu sendiri merupakan bagian dari

kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy). Kebijakan penegakan

hukum merupakan bagian dari kebijakan social (social policy) dan termasuk juga

dalam kebijakan legislatif (legislative policy). Politik riminal pada hakikatnya juga

merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk

mencapai kesejahteraan sosial.54

54 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan
Konsep KUHP Baru), Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm. 2.



42

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan untuk penelitian ini adalah dengan

menggunakan dua macam pendekatan yaitu:

1. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan secara yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan

mempelajari kenyataan yang ada di lapangan guna mendapatkan data dan

informasi yang dapat dipercaya kebenarannya. Dimana pendekatan ini dilakukan

dengan wawancara langsung terhadap pihak-pihak yang mengetahui dan ada

kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.55

2. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan secara yuridis normatif adalah pendekatan masalah yang didasarkan

pada peraturan perundangan-undangan, teori-teori, dan konsep yang

berhubungan dengan penulisan penelitian ini. penelitian ini dilakukan dengan

menganalisa, dan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan serta

dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

55 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti,
2004, hlm. 164.
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B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data dalam penelitian ini, memerlukan bahan atau keterangan

yang terkait dengan permasalahan yang berupa data, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di

lapangan yang berhubungan dengan masalah yang di teliti baik melalui

pengamatan atau wawancara dan observasi dengan para responden yang

berhubungan langsung dengan masalah penulisan skripsi ini.

2. Data Sekunder

Data  sekunder  adalah  data  tambahan  yang  diperoleh  dari  berbagai sumber

hukum. Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai

sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian. Data Sekunder yang

digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari

norma-norma atau kaedah-kaedah dasar Undang-Undang, Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana, maupun yang terkandung dalam hukum-hukum yang

lain yang berhubungan dengan materipenulisan:

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang - Undang

Hukum Pidana Indonesia,

2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang

Hukum Acara Pidana Indonesia,

3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia,
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4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan

bahan hukum primer dalam hal ini seperti yurisprudensi, teori-teori yang

dikemukakan para ahli, keputusan-keputusan peradilan lainnya, aturan-aturan

pelaksanaan perundang-undangan dan sebagainya:

1. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum dan

Ketentraman Masyarakat.

c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan

penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti; literatur,

kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, surat kabar internet, dan lain-lain.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini memerlukan narasumber sebagai sumber informasi untuk mengolah

dan menganalisis data sesuai permasalahan yang dibahas. Narasumber dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaku Perjudian Kartu Remi di Kabupaten Tulang
Bawang Barat : 2 orang

2. Dosen Hukum Pidana Fakultas HukumUniversitas Lampung :1 orang

3. Ahli kriminologi FISIP Universitas Lampung : 1 orang

4. Penyidik Kepolisian Resor Tulang Bawang Barat : 1 orang +

Jumlah : 5 orang
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1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka dan studi

lapangan.

a. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan buku-buku, membaca,

mencatat dan mengutip buku-buku, peraturan perundang-undangan yang sesuai

dengan pokok bahasan dan ruang lingkup penelitian ini.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan melalui wawancara dengan responden yang telah

direncanakan sebelumnya. Metode yang dipakai adalah mengajukan pertanyaan

yang telah disusun secara teratur dan mengarah pada terjawabnya permasalahan

dalam skripsi ini.

2. Pengolahan Data

Tahapan pengolahan data dalam penelitian ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai

berikut:

1. Identifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan

pembahsan yang akan dilakukan dengan menelaah peraturan, buku atau artikel

yang berkaitan dengan judul dan permasalahan.

2. Klasifikasi data, yaitu hasil identikasi data yang selanjutnya dikelompokkan

sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.

3. Penyusunan data, yaitu menyusun data menurut sitematika yang telah ditetapkan

dalam penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan

data.

D. Prosedur Pengumpulan dan PengolahanData
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E. Analisis Data

Analisis terhadap data yang diperoleh dilakukan dengan cara kualitatif yaitu

analisis yang dilakukan penelitian secara deskriptif dimana dalam penelitian ini,

analisis data tidak keluar dari lingkup sample. Bersifat deduktif, berdasarkan teori

atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang

seperangkat data.
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V. PENUTUP

A. Simpulan

1. Faktor penyebab terjadinya perjudian kartu remi di Tulang Bawang Barat

adalah karena masyarakat menganggap bahwa kegiatan tersebut merupakan

kegatan harian yang biasa dilakukan dan bukanlah sebuah tindak kejahatan,

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 kartu remi. Hal ini seiringan dengan teori Sosiogenis

yang menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau

sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan

kelompok, ataupun peranan sosial.

2. Upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi perjudian kartu remi di

Tulang Bawang Barat dibagi menjadi dua jalur yaitu penal (menggunakan

hukum pidana) dan non penal (tanpa menggunakan hukum pidana). Dimana

kebijakan tersebut haruslah memperhatikan pada tercapainya tujuan dari

kebijakan sosial yaitu social defence (perlindungan masyarakat) dan social

welfare (kesejaheraan masyarakat) yaitu kearah penekanan atau

pengurangan faktor-faktor potensial untuk tumbuh suburnya kejahatan.
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B. Saran

1. Masyarakat harus sadar dan saling megingatkan bahwa perjudian adalah sebuah

tindakan yang salah dan merugikan. Selain itu, ketaatan, keimanan dan

ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa menjadi salah satu faktor penting bagi

masyarakat agar terhindar dari perbuatan negatif seperti perjudian kartu remi.

2. Kepolisian dan masyarakat setempat beserta tokoh agama harus bersama sama

bekerja sama untuk mencegah terjadinya perjudian kartu remi, hal ini bisa

dilakukan dengan adanya sosialisasi dari kepolisian, maupun kegiatan positif

yang dilakukan secara bersama sama oleh masyarakat Tulang Bawang seperti

misalnya pengajian bersama.
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