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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terbentuk pada saat 

proklamasi tanggal 17 Agustus 1945, pada saat itu bangsa Indonesia sudah 

dapat menyelenggarakan pemerintahan sendiri dan mempunyai kedudukan 

yang sama dengan negara-negara yang ada didunia. Kemerdekaan ini 

diperoleh bukan merupakan hadiah dari bangsa lain tetapi merupakan 

perjuangan dari bangsa Indonesia serta atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha 

Esa. Keanekaragaman dari bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, 

ras dan agama tidak menjadikan penghalang untuk menjadi bangsa yang 

merdeka sehingga dapat menentukan nasibnya sendiri.  

Dalam amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

1945 dengan jelas dikatakan dalam Pasal 1 ayat (3) bahwa Negara Indonesia 

ialah negara hukum. Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum 

dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Ini berarti 

bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, bukan negara atas kekuasaan 

belaka atau dapat dikatakan negara dalam menjalankan pemerintahan dibatasi 

oleh hukum/konstitusi.  

Bergulirnya reformasi telah membawa dampak yang besar terhadap 

situasi sosial politik di Indonesia. Reformasi yang semestinya menuju ke arah 

yang lebih baik justru berakibat timbulnya kemerosotan kesadaran hukum. 
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Upaya penegakan hukum seolah-olah terganjal oleh stigma culture Orde Baru 

yang mengakar. 

Pembaharuan hukum pidana sampai saat ini terus dilakukan oleh 

sejumlah kalangan elit di pemerintahan, hal ini bertujuan mempositifkan dan 

membuat hukum pidana terkodifikasi baik hukum secara normatif atau aparat 

penegak hukum. Kodifikasi dan penataan aparat peradilan hukum seperti itu 

diharapkan akan dapat memberikan kepastian hukum yang lebih besar kepada 

setiap pemilikan harta, kepada setiap langkah usaha dan kepada setiap bentuk 

transaksi yang diharapkan berkembang. 
1
 Kodifikasi dan unifikasi hukum 

adalah bagian inheren dari cita-cita kaum liberal yang pengaruhnya dalam 

perkembangan politik kolonial pada abad XIX sedang benar-benar berada di 

atas angin. Oleh karena itu, kodifikasi diyakini akan memberikan kepastian 

hak (berdasarkan hukum) kepada individu-individu anggota masyarakat dan 

unifikasi diyakini akan mematerialisasi ide-ide yang bermaksud 

memperlakukan seluruh penduduk negeri yang dalam kehidupan masyarakat 

modern harus ditolok menurut ketunggalan teritori dan tidak menurut 

perbedaan golongan yang bersebab dari ihwal keturunan atau afiliasi etnik 

dengan sikap dan tindak-tindak perlakuan yang sama, tidak diskriminasi dan 

memandang setiap orang berkedudukan sama dihadapan “dewi keadilan”.
2
 

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pula-lah yang turut 

mempengaruhi cara berpikir, bersikap dan bertindak. Perubahan sikap dan 

pandangan dan orientasi warga masyarakat inilah yang mempengaruhi 

                                                             
1
 Soetandyo Wignjosoebroto, 1995, Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional, PT. Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 29. 
2
 Ibid, hlm. 37 
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kesadaran hukum dan penilaian terhadap suatu tingkah laku. Apakah 

perbuatan tersebut dianggap lazim atau bahkan sebaliknya merupakan suatu 

ancaman bagi ketertiban sosial. Perbuatan yang mengancam ketertiban sosial 

atau kejahatan seringkali memanfaatkan atau bersaranakan teknologi. 

Kejahatan ini merupakan jenis kejahatan yang tergolong baru serta berbahaya 

bagi kesejahteraan masyarakat. 

Perihal antisipasi perkembangan masyarakat terkait dengan perubahan 

kejahatan tersebut, maka usaha yang dilakukan adalah merencanakan 

pembuatan hukum pidana yang menampung segala dinamika masyarakat. 

Masyarakat harus diatur dengan peraturan agar memberikan kepastian hukum 

untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. Oleh karena 

itu, peran hukum pidana seringkali digunakan untuk menyelesaikan masalah 

sosial khususnya dalam penanggulangan kejahatan khususnya masalah 

perjudian. 

Peran polisi secara struktur hukum mempunyai tugas yang berat 

dibandingkan dengan Kejaksaan dan Kehakiman. Polisi pertama kali 

melakukan tindakan hukum baik secara preventif atau represif. Apalagi 

perkara-perkara perjudian polisi tidak hanya menangkap pelaku tindak pidana 

tetapi memberikan penyuluhan kepada masyarakat supaya perbuatan tersebut 

tidak dilakukan oleh masyarakat. 

Kendala polisi untuk mencegah terjadinya perjudian sangatlah sulit, 

karena bukan karena minimnya personil anggota polisi tetapi karena kultur 

masyarakat Blora sulit untuk meninggalkan perjudian. Berdasarkan data dari 
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Polres Blora tahun 2018 terdapat 18 kasus, sedangkan tahun 2019 terdapat 15 

kasus. Semua kasus tersebut mayoritas kasus perjudian togel, remi dan dadu. 

Ada salah satu contoh kasus yang telah diberantas oleh Polres Blora 

adalah perjudian togel. Kejadiannya pada hari jumat tanggal 12 Oktober 2018 

jam 21.00 WIB, dimana awalnya petugas polisi mendapatkan informasi kalau 

di daerah Dk. Pilang Desa Ngladeyan RT. 1 RW. 4 Kecamatan Kedungtuban 

Kabupaten Blora kemudian dilakukan penangkapan terhadap tersangka satu 

orang. Barang bukti yang diamankan berupa satu buah Handphone merk 

Nokia, satu buah handphone andromax, satu buah buku tabungan Britama, 

uang tunai Rp. 300.000,-. Oleh karena itu dalam rangka pencegahan dan 

penegakan hukum kasus perjudian dibutuhkan peran masyarakat supaya 

memberikan informasi kepada petugas polisi. Oleh karena itu, dalam rangka 

menanggulangi masalah perjudian diperlukan adanya penegakan hukum 

pidana secara maksimal.  

Penegakan tersebut harus berkosentrasi pada dua arah, yang pertama 

pelayanan prima Polres Blora dalam ketepatan dan kecepatan penyelesaian 

perkara perjudian di Kabupaten Blora, hal ini bertujuan untuk 

mengaplikasikan peraturan perundang-undangan hukum pidana dalam rangka 

menangani masalah perjudian tersebut. Sedangkan yang kedua yaitu 

pelayanan prima Polres Blora dalam pemenuhan hak-hak tersangka kasus 

perjudian di Kabupaten Blora. Sedangkan yang ketiga adalah berdasarkan 

data setiap tahun kasus perjudian di Kabupaten Blora terus meningkat, yaitu  
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No Jenis Kasus  Tahun  

  2013 2014 2016 2017 2018 2019 

 Perjudian  51 66 49 45 18 15 

 

Hal ini upaya preventif dan represif sangat diperlukan termasuk 

pembaharuan hukum tentang pelayanan prima Polri terhadap tindak pidana 

perjudian agar tugas pokok Polri dapat memberikan pelayanan prima dengan 

prinsip kecepatan dan ketepatan pada penyelesaian perkara perjudian. 

Upayanya adalah peraturan khusus yang memperdalam dan menjelaskan 

lebih detail tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 

1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang 

Penertiban Perjudian dan Undang-Undang Kepolisian No. 2 Tahun 2002 

tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memberikan 

kebijakan untuk menanggulangi dan mengendalikan kasus perjudian agar 

berkurang dengan cara memasukkan poin pasal yaitu peran polri tidak hanya 

penyelidikan, penyidikan tetapi juga rehabilitasi terhadap pelaku kasus 

perjudian. 

Dengan kompleknya permasalahan tersebut diatas, penulis akan 

mengkaji lebih mendalam yang akan dituangkan dalam bentuk tesis dengan 

judul “PENANGGULANGAN PERJUDIAN DENGAN PELAYANAN 

PRIMA POLRI DAN PENDEKATAN BUDAYA DALAM KECEPATAN 

DAN KETEPATAN PENYELESAIAN PERKARA DALAM 

PEMENUHAN HAK-HAK TERSANGKA (STUDI KASUS 
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PENYELESAIAN PERJUDIAN DI DAERAH HUKUM POLRES 

BLORA)”. 

B. Rumusan Masalah 

Bertolak dari uraian di atas, maka dapat kami rumuskan 

permasalahannya sebagai berikut : 

1. Bagaimana implementasi pelayanan prima Polri yang menyeimbangkan 

prinsip kecepatan dan ketepatan, dengan prinsip pemenuhan hak – hak 

tersangka  pada penyelesaian perkara perjudian di daerah hukum Polres 

Blora? 

2. Bagaimana pendekatan budaya sebagai upaya preventif dalam 

penanggulangan perjudian di Kabupaten Blora? 

C. Keaslian Penelitian 

No. Nama Peneliti 

Sebelumnya dan 

Judul Penelitian 

Nama Peneliti Sekarang 

dan Judul Penelitiam  

Perbedaan 

1 Nama peneliti 

Cecilia bekti 

mahasiswa 

Universitas 

Diponegoro 

Semarang, judul 

penelitian “Upaya 

Polri dalam Judi” 

Nama peneliti Nyamin 

mahasiswa pasca 

sarjana Universitas 

Muria Kudus, judul 

penelitian 

“Penanggulangan 

Perjudian Dengan 

Pelayanan Prima Polri 

Dan Pendekatan 

Budaya Dalam 

Kecepatan Dan 

Ketepatan Penyelesaian 

Perkara Dalam 

Pemenuhan Hak-Hak 

Tersangka (Studi Kasus 

Penyelesaian Perjudian 

Di Daerah Hukum 

Polres Blora)” 

Pada penelitian sebelumnya peneliti 

menjelaskan tentang cara penindakan 

pelaku tindak pidana perjudian, dimana 

tindak pidana perjudian hanya dilakukan 

dengan dijerat hukum dan tidak 

dilakukan upaya penyadaran diri, 

sehingga hal ini berbeda dengan dengan 

penelitian yang sekarang, yaitu selain 

penindakan dan penanggulangan 

perjudian juga disertai prinsip 

pemenuhan hak – hak tersangka yang 

dilakukan oleh Polri sebagai bentuk 

pelayanan prima pada penyelesaian 

perkara perjudian, sehingga peran polri 

tidak hanya membuat jera pelaku tindak 

pidana perjudian dengan proses hukum 

tetapi juga penyadaran terhadap pelaku 

supaya dapat mengurangi tindak pidana 

perjudian tersebut. 
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D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui implementasi penanggulangan perjudian dengan 

pelayanan prima Polri dan pendekatan budaya yang menyeimbangkan 

prinsip kecepatan dan ketepatan, dengan prinsip pemenuhan hak – hak 

tersangka  pada penyelesaian perkara perjudian di daerah hukum Polres 

Blora. 

2. Untuk mengetahui pendekatan budaya sebagai upaya preventif dalam 

penanggulangan perjudian di Kabupaten Blora. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat praktis 

a. Implementasi pelayanan prima Polri yang menyeimbangkan prinsip 

kecepatan dan ketepatan, dengan prinsip pemenuhan hak – hak 

tersangka  pada penyelesaian perkara perjudian  

b. Pendekatan budaya sebagai upaya preventif dalam penanggulangan 

perjudian di Kabupaten Blora 

2. Manfaat akademis 

Manfaat dari penelitian ini secara akademis dapat memberikan 

sumbangan pemikiran bagi penegak hukum Polri sebagai suatu kajian 

akademik sehingga dapat memperbaiki dalam penegakan hukum 

terhadap tindak pidana perjudian ke depan. 
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F. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual tesis yang akan disusun dapat digambarkan 

dalam skema sebagai berikut : 

Maraknya Kasus Perjudian Dengan Berbagai 

Modus Di Wilayah Polres Blora 

Strategi Kepolisian :    Pelayanan          

Prima 

                 Sasaran 

Kecepatan dan ketepatan 

penyelesaian perkara 

Perlindungan 

Hak – Hak 

Tersangka 
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Adapun keterangan skema adalah sebagai berikut: 

1. Tinjauan umum tentang perjudian 

a. Pengertian perjudian 

Pada dasarnya perjudian merupakan perbuatan yang sangat 

bertentangan dengan norma agama, kesusilaan dan moral Pancasila, 

selain itu juga merugikan masyarakat, bangsa dan negara. Jika dilihat 

dari aspek psikologis, perjudian berdampak negatif yang dapat 

merugikan moral dan mental generasi muda. Pada sisi yang lain 

perjudian merupakan budaya masyarakat yang sulit untuk diberantas 

karena perjudian munculnya sejak nenek moyang bahkan sejak 

adanya peradaban manusia. 

Judi menurut kamus hukum disebut juga dengan “wedder” 

yang artinya penjudi, tukang judi.
3
 Sedangkan menurut kamus 

hukum kata “wedder” ini dikembangkan menjadi “weddenschap” 

yang artinya pertaruhan. Dan undang-undang tidak memberikan 

suatu tuntutan hukum jika terjadi adanya hutang-piutang yang timbul 

akibat adanya perjudian atau pertaruhan.
4
 

Perjudian merupakan permasalahan masyarakat yang tidak 

baik. Meskipun yang melakukan perbuatan perjudian tersebut 

menang, hasil kemenangan tersebut tidak bertahan lama, justru akan 

merusak kehidupannya. Secara logika dibenarkan, mengingat 

perjudian tersebut akan membuat ketagihan bagi pelakunya. Sekali 

                                                             
3
 Yan Pramadya Puspa, 1977, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, hlm. 904. 

4
 Ibid, hlm. 904 
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pelaku perjudian menang, maka pelaku tersebut ingin kemenangan 

yang lebih besar dan itu tidak ada ujungnya. 

Kemenangan perjudian membuat pelakunya hidupnya tidak 

tenang, apalagi kalau terjadi kekalahan. Mereka yang kalah banyak 

yang nekat bahkan mengahalalkan segala cara untuk mendapatkan 

uang seketika. Perbuatan-perbuatan tersebut sudah jelas dilarang 

agama, kesusilaan dan moral pancasila. Kemudian perjudian juga 

membahayakan masyarakat, karena kekalahan perjudian akan 

mengakibatkan tindak pidana lain yaitu pencurian, pembunuhan, 

perampasan, dan lain-lain. Mengingat perjudian menggunakan 

taruhan uang atau harta-harta lainnya yang lebih besar. 

Perjudian hanya mengharapkan menang saja. Pelaku perjudian 

sudah hilang akal sehatnya karena pelaku perjudian tidak pernah 

berfikir kalau akan kalah dan hartanya akan habis, sehingga hal ini 

disebut dengan untung-untungan. Oleh karena itu, segala bentuk 

permainan yang sifatnya untung-untungan dan ada pertaruhan baik 

itu uang atau barang maka disebut dengan perjudian yang dapat 

merugikan para pelakunya. 

Berdasarkan pendapat masyarakat luas, perjudian merupakan 

taruhan yang disengaja, dimana pelaku perjudian sadar jika perjudian 

mengandung resiko yang sangat besar bahkan akan menghabiskan 

harta benda dan akan menghancurkan rumah tangga. 
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Pengertian perjudian juga disebutkan dalam Pasal 303 ayat (3) 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu: “yang disebut 

permainan judi, adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya 

kemungkinan mendapatkan untung bergantung kepada peruntungan 

belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ 

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
.  

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa perjudian adalah 

perilaku yang melibatkan adanya resiko kehilangan sesuatu yang 

berharga dan melibatkan interaksi sosial serta adanya unsur 

kebebasan untuk memilih apakah akan mengambil risiko kehilangan 

tersebut atau tidak.  

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 

tentang Penertiban Perjudian menyatakan bahwa: 

“Yang disebut permainan judi, adalah tiap-tiap permainan, di mana 

pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada 

peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau 

lebih mahir. Di situ 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.” 

 

Oleh karena itu, segala bentuk pertaruhan yang disengaja, yaitu 

mempertaruhkan uang atau barang yang dengan sadar adanya suatu 

                                                             
5
 Soenarto Soerodibroto, 1996, KUHP dan KUHAP, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 

hlm. 181-182 
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resiko dan harapan menang pada saat bermain, berlomba dan 

kejadian yang tidak pasti hasilnya.  

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas maka terdapat tiga 

aspek agar suatu perbuatan dapat dinyatakan taruhan, yaitu :  

a) Permainan/perlombaan, biasanya bentuknya adalah permainan 

dan perlombaan, dilakukan untuk bersenang-senang dan 

menghibur diri. Terkadang pelaku perjudian tidak terlibat dalam 

permainan tetapi mereka sebagai penonton atau yang ikut 

taruhan atas permainan dan permlombaan.  

b) Untung-untungan, adanya unsur spekulatif.  

c) Ada taruhan, ada teruhan oleh para pihak pemain atau Bandar. 

Baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya.  

b. Macam-macam perjudian 

Pada era globalisasi, terdapat banyak jenis permainan 

perjudian, dan banyak bentuk permainan yang sulit dan menuntut 

ketekunan serta keterampilan dijadikan alat judi. Misalnya 

pertandingan-pertandingan moto GP, atletik, tinju, gulat, badminton, 

dan sepak bola.  

Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 

Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Pasal 1 ayat (1), 

disebutkan beberapa macam perjudian yaitu: 
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Bentuk dan jenis perjudian yang dimaksud pasal ini meliputi:
6
 

1. Perjudian Kasino, yaitu : Lotto Fair, Satan, Slot Machine 

(Jackpot), Ji Si Kie, Lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau 

papan, Yang berputar (Paseran), Pachinko, Poker, Kiu-Kiu. 

2. Perjudian yang dilakukan di tempat ramai, yaitu Adu kambing 

atau domba, Lempar gelang, Lempat uang (coin), Koin, 

Pancingan, Adu kerbau, Menebak sasaran yang tidak berputar, 

Lempar bola, Kerapan sapi, Adu ayam, Pacu anjing, Pacu kuda. 

3. Perjudian karena adanya perbuatan yang dibiasakan (adat), 

yaitu: Adu domba atau kambing, Adu ayam, Adu kerbau, Adu 

burung merpati, Pacu kuda, Karapan sapi, Adu sapi. 

Beberapa jenis perjudian diatas bentuk perjudian sebagaimana 

angka 3 yaitu Perjudian karena adanya perbuatan yang dibiasakan 

(adat), seperti Adu domba atau kambing, Adu ayam, Adu kerbau, 

Adu burung merpati, Pacu kuda, Karapan sapi, Adu sapi bukan 

merupakan perjudian jika kebiasaan tersebut berkaitan dengan 

upacara keagamaan dan sepanjang kebiasaan tersebut tidak ada 

unsur perjudian. 

Pasal ini dapat juga masuk dalam ketentuan Pasal yang akan 

muncul di masa mendatang sepanjang berkaitan dengan perjudian 

sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP. 

2. Pengertian Umum Tentang Polri 

Rumusan mengenai definisi tentang semua perihal kepolisian 

sebenarnya sudah ada pada ketentuan umum UU RI Nomor 2 Tahun 

2002 tentang Kepolisian Dalam ketentuan Umum UU No. 2 Tahun 2002 

                                                             
6
 Jie Sing Kie, seminar disampaikan dalam sosialisasi dampak dari bahaya Judi di Lasem, 

Januari 2011, hlm. 21  
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tentang Kepolisian. Berdasarkan Pasal 1 UU RI Nomor 2 Tahun 2002 

arti Kepolisian adalah:
7
   

a Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan 

lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

b Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai 

negeri pada Kepolisian pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

c Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota 

Kepolisisan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-

Undang memiliki wewenang umum Kepolisian. 

d Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh 

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara 

ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

e Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis 

masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses 

pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional 

yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dalam 

tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung 

kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan 

masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala 

bentuk pelanggaran Hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya 

yang dapat meresahkan masyarakat. 

 

Berdasarkan Pasal 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP) menyatakan bahwa: ”Penyelidik adalah setiap pejabat polisi 

negara Republik Indonesia”, kemudian Pasal 6 ayat (1) menyebutkan: 

“Penyidik adalah: a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia; b. 

Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh 

undang-undang”.
8
 

Peran polri berdasarkan tugasnya terdapat pada Pasal 4 dan Pasal 6 

ayat (1) KUHAP, disamping itu polri juga mempunyai fungsi 

pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban 

                                                             
7
 Undang-undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

8
 Soenarto Soerodibroto, Op.cit., hlm.  
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masyarakat, penegakan Hukum, perlindungan, pengayoman dan 

pelayanan kepada masyarakat, hal ini sebagaimana dalam Pasal 2 

Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. 

Pengertian kepolisian sebagaimana pengertian diatas terdapat dua 

fungsi, pertama fungsi pemerintahan pada bidang pemeliharaan, 

keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, 

pengayom dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan fungsi yang 

kedua, sebagai lembaga merupakan organ pemerintah yang diberikan 

wewenang untuk menjalankan fungsinya tersebut sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

Filosofi pengertian tersebut yang mengandung dua fungsi 

sebagaimana dinyatakan oleh Pudi Rahardi dalam bukunya yang berjudul 

Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri) menyatakan,
9
 

“Pengertian kepolisian sebagai fungsi merupakan salah satu fungsi 

Pemerintahan di bidang pemeliharaan, keamanan dan ketertiban 

masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayanan 

kepada masyarakat. Lalu, fungsi yang kedua, Kepolisian sebagai lembaga 

merupakan organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga 

yang diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan 

peraturan perundang-undangan”. 

 

 

                                                             
9
 Pudi Rahardi, 2007, Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri), 

Laksbang Mediatama, Surabaya, hlm. 56 
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3. Pelayanan Prima 

Pelayanan prima adalah faktor kunci dalam keberhasilan kecepatan 

dan ketepatan penyelesaian perkara dalam pemenuhan hak-hak tersangka 

kasus perjudian. Pelayanan  prima bukan hanya sekedar memberikan  

suatu layanan, hal ini   memerlukan   sedikit   pelayanan   ekstra   dan   

sesuai   dengan   harapan yang mengharapkan pelayanan yang terbaik. 

Menurut Barata,
10

 pelayanan  prima (service excellence) terdiri 

dari enam unsur pokok, antara lain: 

a. Kemampuan (Ability),  

b. Sikap (Attitude),  

c. Penampilan (Appearance),  

d. Perhatian (Attention),  

e. Tindakan (Action),  

f. Tanggung jawab (Accounttability) 

 

Sedangkan  menurut  Tjiptono,
11

 pelayanan prima terdiri dari empat 

unsur pokok, antara lain: 

a. Kecepatan 

b. Ketepatan 

c. Keramahan 

d. Kenyamanan 

4. Hak-Hak Tersangka Dalam Peradilan Pidana 

Pasal 1 ayat (14) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP) menyatakan tersangka merupakan seseorang yang karena 

                                                             
10

 Adya Barata Atep, 2004, Dasar-Dasar Pelayanan Prima, Elex Media Komputindo, 

Jakarta, hlm. 12 
11

 Tjiptono Fandy, 2008, Service Management: Mewujudkan Pelayanan Prima, Andi, 

Yogyakarta, hlm. 14 
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perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut 

diduga sebagai pelaku tindak pidana.
12

 

Oleh karena itu, tersangka harus diperlakukan sama di hadapan 

hukum dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Tersangka 

menjalani pemeriksaan permulaan untuk mendapatkan bukti yang cukup 

supaya tindak pidana yang dilakukan menjadi terang, tetapi bukan berarti 

tersangka dikatakan bersalah, karena pada prinsipnya tersangka juga 

mempunyai hak untuk melakukan pembelaan, sehingga bisa jadi 

tersangka bebas karena dapat membuktikan kalau tersangka tersebut 

tidak bersalah.  

Tersangka juga mempunyai hak untuk dilindungi, dan itu diatur di 

dalam Bab VI KUHAP, ada beberapa hak tersangka, salah satunya 

adalah hak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang 

dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan atau didakwakan.
13

 

Sehingga meskipun tuduhan kepada tersangka tersebut kuat mengarah 

kalau tersangka bersalah melakukan kejahatan, tersangka tersebut tetap 

sama dimata hukum yang harus tetap dihormati dan dihargai sebagai 

manusia yang dilindungi peraturan perundang-undangan. Apalagi 

tersangka tersebut belum ada putusan majelis hakim yang berkekuatan 

hukum tetap, sehingga harus dihormati dan tidak boleh ada kesewenang-

wenangan, diskriminasi dari aparat kepolisian ataupun penegak hukum 

lainnya.  

                                                             
12

 Soenarto Soerodibroto, Op.cit., hlm. 
13

 Soenarto Soerodibroto, Op.cit., hlm. 
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Hak-hak tersangka sama di hadapan hukum juga diatur di dalam 

Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 

Kehakiman, yaitu:
14

  

a. Asas praduga tak bersalah (presumption of innounce). (Pasal 8) 

b. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-

bedakan orang (asas  persamaan  di  muka  hukum) . (Pasal  5) 

c. Asas sidang terbuka untuk umum. (Pasal 19) 

d. Hak banding, hak kasasi, dan peninjauan kembali atas putusan yang 

telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (Pasal 21, 22, 23) 

e. Hak ingkar. (Pasal 29) 

f. Hak bantuan hukum sejak dilakukan penangkapan dan atau 

penahanan. (Pasal 37, 38, 39 dan 40). 

 

Hak tersangka sama di muka hukum juga relevan dengan 

Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asaasi 

Manusia, yaitu: 

Pasal 17, berbunyi:
15

  

 

”Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh  keadilan  

dengan  mengajukan  permohonan,  pengaduan, dan gugatan, baik dalam 

perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui 

proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai  dengan  

hukum  acara  yang  menjamin  pemerikasaan  yang objektif oleh 

hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan 

benar”. 

 

Pasal 18, berbunyi :
16

 

 

1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka 

melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, 

sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang 

pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlakukan 

untuk  pembelaannya,  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan 

perundnag-undangan. 

                                                             
14

 Redaksi Sinar Grafika, 2008, Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang 

Kekuasaan Kehakiman, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 12 
15

 Tim Redaksi Fokusindo Mandiri, 2010, Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 

tentang Hak Asasi Manusia, Fokusindo Mandiri, Bandung, hlm. 9 
16

 Ibid, hlm. 10 
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2) Setiap  orang  tidak  boleh  dituntut  untuk  dihukum  atau  dijatuhi 

pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan 

yang sudah ada sebelum tindak pidana itu dilakukannya. 

3) Setiap ada perubahan dalam peraturan perudang-undangan maka 

beralaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka. 

4) Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum 

sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap. 

5) Setiap  orang  tidak  dapat  dituntut  untuk  kedua  kalinya  dalam 

perkara yang sama atas suatu perbutan yang telah memperoleh 

putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. 

Hak-hak tersangka selain diatur di dalam peraturan perundang-

undangan tentang Hak Asasi Manusia, lebih jelas lagi dan lebih khusus 

diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP, dan semua 

penegak hukum atau masyarakat harus menghormati hak-hak 

tersangka, diantaranya hak prioritas penyelesaian perkara, hak 

persiapan pembelaan, hak memberi keterangan secara bebas, hak 

mendapatkan juru bahasa, hak mendapatkan bantuan hukum, hak 

memilih sendiri penasehat hukum, hak mendapatkan bantuan hukum 

cuma-cuma, hak menghubungi penasihat hukum, hak kunjungan oleh 

dokter pribadi, hak diberitahukan, menghubungi atau menerima 

kunjungan keluarga dan sanak keluarganya, hak berkirim surat, hak 

menerima kunjungan rohaniwan, hak diadili pada sidang terbuka untuk 

umum, hak mengajukan saksi a de charge dan saksi ahli, hak untuk tidak 

dibebani kewajiban pembuktian, hak pemberian ganti kerugian dan 

rehabilitasi.  

Adapun penjelasan mengenai hak-hak tersangka tersebut adalah 

sebagai berikut:  
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a. Hak prioritas penyelesaian perkara 

Diatur di dalam Pasal 50 KUHAP, yang menyatakan: 

1) Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh 

penyidik dan selanjutnya dapat diajukan ke Penuntut Umum. 

2) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke Pengadilan 

oleh Penuntut Umum. 

3) Terdakwa berhak segera diadili oleh Pengadilan. 

 

b. Hak persiapan pembelaan 

Hak tersangka ini diatur dalam Pasal  51  KUHAP, yang 

menyatakan bahwa untuk mempersiapkan pembelaan, tersangka 

berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang 

dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada 

waktu pemeriksaan dimulai. 

Pasal 51 KUHAP ini memberikan kebebasan tersangka untuk 

menggunakan haknya supaya tersangka mengerti tentang kasus 

pidana apa yang disangkakan kepadanya, sehingga tersangka 

tersebut dapat menggunakan haknya untuk melakukan pembelaan.  

c. Hak memberi keterangan secara bebas 

Penyidik dalam tugasnya mencari alat bukti dengan meminta 

keterangan tersangka dan tersangka memberikan keterangan kepada 

penyidik secara bebas tanpa adanya tekanan dari pihak manapun 

agar perkara tindak pidana tersebut menjadi terang.  

Tersangka juga mempunyai hak untuk ingkar, hal ini wajar 

sehingga penyidik harus dapat menganalisa kasus tersebut 

berdasarkan alat bukti yang cukup supaya perkara pidana tersebut 
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berkepastian hukum meskipun tersangka mengingkari perbuatannya. 

Hal ini sebagaimana dalam Pasal 52 KUHAP yang menyatakan 

bahwa “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan    

pengadilan tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan 

secara bebas kepada penyidik atau hakim”. 

d. Hak mendapatkan juru bahasa 

Hak ini diatur di dalam Pasal 53 KUHAP yaitu: 

1) Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan 

tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat 

bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177. 

2) Dalam hal tersangka atau terdakwa bisu dan atau tuli 

diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178. 

e. Hak mendapatkan bantuan hukum 

Hak tersangka ini bertujuan agar tersangka mendapatkan 

haknya berupa pembelaan dari pembela atau penasihat hukum agar 

menghindari terjadinya kesewenangwenangan dari aparat hukum. 

f. Hak memilih sendiri penasehat hukumnya 

Pasal 54 KUHAP membolehkan kalau tersangka menentukan 

dan memilih sendiri penasihat hukum sesuai dengan keinginannya. 

Selain itu, tersangka juga disediakan oleh penyidik penasihat hukum 

jika tersangka tidak ada penasihat hukum yang mendampingi dalam 

proses penyidikan. Meskipun penyidik menyediakan penasihat 

hukum kepada tersangka, tersangka juga mempunyai hak untuk 
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menolaknya dan itu diperbolehkan, sehingga penyidik tidak boleh 

memaksa jika tersangka tidak bersedia didampingi penasihat hukum 

dari penyidik. 

g. Hak mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma 

Hak ini telah diatur di dalam Pasal 56 KUHAP yang menyatakan 

bahwa: 

1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa 

melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati 

atau ancaman 15 tahun atau lebih bagi mereka yang tidak 

mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih   

yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang 

bersangkutan pada semua tindak pemeriksaan dalam proses  

peradilan wajib menunjuk penasihat bagi mereka. 

2) Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberi bantuannya 

dengan cuma-cuma. 

h. Hak menghubungi penasihat hukum 

Pasal 57 ayat (1) KUHAP memberikan hak bagi tersangka 

untuk menghubungi penasihat hukum, begitu juga dengan penasihat 

hukum diberikan kebebasan untuk menjenguk tersangka yang 

dikenakan penahanan selama tidak bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.  

i. Hak kunjungan oleh dokter pribadi 
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Kebolehan tersangka atas kunjungan dokter pribadi diatur dalam 

Pasal 58 KUHAP, yang menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa 

yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima 

kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik 

yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak. 

j. Hak diberitahukan, menghubungi atau menerima kunjungan keluarga 

dan sanak keluarganya 

Hal ini diatur dalam Pasal 59 KUHAP, yang menyatakan bahwa 

tersangka yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang 

penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua 

tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya 

atau orang lain yang serumah dengan tersangka ataupun orang lain 

yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka untuk mendapatkan 

bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya. 

k. Hak berkirim surat 

Hak ini diatur dalam Pasal 62 KUHAP. 

l. Hak menerima kunjungan rohaniwan 

Hak ini diatur dalam Pasal 63 KUHAP. 

m. Hak diadili pada sidang terbuka untuk umum 

Hak  ini  diatur dalam Pasal 64 KUHAP yang menyatakan 

bahwa terdakwa berhak untuk diadili di sidang Pengadilan yang 

terbuka untuk umum. Pasal 19 Undang-Undang RI Nomor 4 

Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman juga mengatur bahwa 
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sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum 

kecuali undang-undang menentukan lain. 

n. Hak mengajukan saksi a de charge dan saksi ahli 

Hak tersangka ini diatur di dalam Pasal 65 KUHAP, yang 

menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa berhak untuk    

mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang 

memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang 

menguntungkan bagi dirinya. 

o. Hak untuk tidak dibebani kewajiban pembuktian 

Dasar hak ini diatur dalam Pasal 66 KUHAP, yang 

menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani 

kewajiban pembuktian. 

p. Hak pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi 

Hak ini diatur dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP, yang 

menyatakan bahwa tersangka, terdakwa atau terpidana berhak  

menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan 

diadili atau dikarenakan tindakan lain tanpa alasan yang 

berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai 

orangnya atau hukum yang diterapkan”. 

2. Kerangka Teoritik 

1). Politik kriminal dalam menanggulangi kejahatan 

Sistem peradilan pada hakikatnya identik dengan sistem 

penegakan hukum, karena proses peradilan pada hakikatnya suatu 
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proses menegakkan hukum. Jadi pada hakikatnya identik dengan 

“sistem kekuasaan kehakiman” karena “kekuasaan kehakiman” pada 

dasarnya juga merupakan “kekuasaan/kewenangan menegakkan 

hukum”.
17

  

Apabila difokuskan dalam bidang hukum pidana, dapatlah 

dikatakan bahwa “sistem Peradilan Pidana” (dikenal dengan istilah 

SPP atau Criminal Justice System/CJS) pada hakikatnya merupakan 

“sistem penegakan hukum pidana”.
18

 

Pada hakikatnya hukum pidana masih tetap relevan untuk 

digunakan dalam rangka penegakan hukum di Indonesia. Hukum 

pidana jika ditegakkan dengan benar maka berdampak hukum tidak 

tajam ke bawah dan tidak akan tumpul ke atas. Hukum pidana tersebut 

akan berdampak positif yaitu dapat menanggulangi kejahatan secara 

menyeluruh.  

Seperti yang dinyatakan oleh Barda Nawawi Arif dalam 

bukunya yang berjudul kebijakan sanksi pidana dalam menanggulangi 

kejahatan,
19

 menyatakan bahwa hukum  pidana  dan  pidana  masih  

tetap  diperlukan sebagai sarana penanggulangan kejahatan, karena 

sampai saat ini masih tetap dipergunakan dan sampai saat ini pula 

                                                             
17

 Barda Nawawi Arief, 2011, Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius Dalam 

Rangka Optimalisasi Dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) Di Indonesia, Badan Penerbit 

Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 41 
18

 Ibid, hlm. 41 
19

 Barda Nawawi Arief, 2002, Kebijakan Sanksi Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan, 

Fakultas Hukum Undip Semarang, hlm. 24 
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belum ada satu pun negara yang tidak mempergunakan hukum pidana 

sebagai sarana penanggulangan kejahatan. 

Oleh karena itu, hukum pidana harus dapat menanggulangi 

kejahatan yang dapat menyelesaikan problem pidana bagi masyarakat 

dan tidak berdampak negatif bagi yang menjalani proses menindakan 

tindak pidana, artinya hak-hak tersangka masih tetap diberikan dan 

tidak boleh dikurangi sedikitpun. 

Hukum pidana tidak lepas dengan politik hukum, karena di 

dalam perumusan hukum pidana adanya pengaruh kebijakan. 

Sedangkan kebijakan yang dikhususkan untuk menaggulangi kejahatan 

disebut dengan politik kriminal. Adapun politik kriminal mempunyai 

tujuan melindungi masyarakat agar masyarakat dapat bahagia, kultur 

yang sehat, masyarakat yang sejahtera sehingga kehidupan masyarakat 

menjadi seimbang. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tujuan 

politik hukum pidana merupakan melindungi masyarakat agar 

masyarakat menjadi sejahtera. 

Secara sistematis hal diatas dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari keseluruhan 

politik/kebijakan untuk mencapai  tujuan  kesejahteraan  masyarakat,  

maka  wajarlah  bila  dikatakan bahwa penanggulangan kejahatan 

(termasuk politik hukum pidana melalui penegakan hukum pidana) 

merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional yang 

bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan (tujuan 

politik sosial). Oleh karena itu, maka ketiga tahap penegakan  hukum  

pidana,  yaitu  tahao  formulasi,  tahap  aplikasi  dan tahap eksekusi 

haruslah merupakan perwujudan dari kebijakan (pembangunan) 

nasional. Jadi tegasnya, kebijakan pembangunan harus diusahakan 

terwujud pada tiga tahap kebijakan  penegakan  hukum pidana itu. 

Inilah makna dan konsekuensi dari pernyataan, bahwa politik hukum 

pidana merupakan bagian integral  dari  politik  sosial  seperti  

diuraikan  di  muka.  Jadi  tersimpul  di dalamnya   pengertian   social  

engineering   by criminal  law. Konsekuensi semikian jelas menuntut 

“kemampuan  yang lebih” atau “kemampuan  plus” dari setiap aparat 

penegak hukum pidana, yaitu tidak hanya kemampuan di bidang 

yuridis, tetapi juga kesadaran kebijakan pembangunan yang 

menyeluruh. Tanpa kesadaran, pengetahuan dan kemampuan yang 

memadai di bidang pembangunan, sulit diharapkan berhasilnya 

“pembangunan masyarakat dengan hukum pidana”. Selain itu, karena 

pembangunan mengandung berbagai dimensi (multi-dimensi), maka 

juga diperlukan peningkatan berbagai pengetahuan (multi-disiplin). 
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2). Kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana perjudian 

a. Pengaturan Sanksi 

KUHP terdapat jenis pidana, yaitu sistem pidana tunggal, 

kumulasi, pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana tunggal 

merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran dijatuhkan satu pidana 

pokok. Kumulasi merupakan pidana pokok dan pidana tambahan. 

Tetapi di dalam peraturan perundang-undangan hanya dibedakan 

menjadi dua macam yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Hal 

ini sebagaimana yang dinyatakan oleh R soesilo dalam bukunya 

yang berjudul KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal 

demi pasal,
20

 bahwa Undang-undang membedakan 2 macam pidana 

yaitu pidana pokok dan pidana tambahan, terhadap satu kejahatan 

atau pelanggaran hanya boleh dijatuhkan satu pidana pokok yang 

berarti kumulasi lebih dari satu pidana pokok tidak diperkenankan 

dalam beberapa hal kumulasi antara pidana pokok dan tambahan. 

 

Menurut analisa penulis, Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun  

1974  tentang Penertiban Perjudian terdapat dua jenis sanksi pidana, 

yaitu pidana penjara dan atau pidana denda. Jumlah denda yang 

dicantumkan tersebut merupakan denda tertentu dan perumusan 

bentuk sanksi pidana perjudian bersifat alternatif. Pembuatan 

bentuk sanksi pidana secara alternatif tersebut bertujuan 

                                                             
20

 R soesilo., t.thlm., KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi 

Pasal, Politea, Bogor, hlm. 30 
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memberikan kelonggaran hakim untuk menjatuhkan sanksi 

tergantung keyakinan hakim atas perbuatan yang dilakukan 

tersangka/terdakwa dan juga alasan-alasan lainnya seperti alasan 

pemaaf, sehingga seolah-olah sistem perumusan bentuk pidana 

tersebut tidak terkesan kaku dan bersifat fleksibel. 

Perumusan sanksi pidana secara tunggal lebih kaku dan 

tidak fleksibel, perumusan ini turun temurun dari zaman penjajahan 

belanda hingga saat ini tidak berubah. Terkadang juga masih 

digunakan oleh hakim untuk memutus perkara tindak pidana dengan 

pidana tunggal, dimana sanksi pidana secara tunggal masih banyak 

kelemahan-kelemahannya. 

Adapun kelemahan-kelemahan sanksi pidana secara tunggal 

dinyatakan oleh Barda Nawawi Arief dalam bukkunya yang 

berjudul kapita selekta hukum pidana,
21

 bahwa: 

1) Kelemahan utama dari sistem perumusan tunggal adalah 

sifatnya yang sangat kaku, absolut dan bersifat imperatif. 

Sistem ini tidak memberi kesempatan atau kelonggaran kepada 

hakim untuk menentukan jenis pidana apa yang dianggap 

paling sesuai untuk terdakwa. Jadi kurang memberi kesempatan 

kepada hakim untuk melakukan individualisasi pemidanaan 

yang berorientasi pada orang, khususnya dalam menentukan 

jenis pidana. 
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2) Sistem perumusan tunggal itu merupakan peninggalan atau 

pengaruh yang sangat mencolok dari aliran klasik yang ingin 

mengobjektifkan hukum pidana dan oleh karena itu sangat 

membatasi kebebasan hakim dalam memilih dan menetapkan 

jenis pidana. Dilihat dari sudut penetapan jenis pidana, 

perumusan tunggal jelas merupakan defenite sentece yang 

merupakan ciri dari aliran klasik. 

3) Melihat ide dasar yang melatar belakangi sistem perumusan 

tunggal di atas, jelas hal ini tidak sesuai dengan ide dasar yang 

melatarbelakangi ditetapkannya pidana penjara dengan sistem 

pemasyarakatan di Indonesia. Dengan dianutnya sistem 

perumusan tunggal yang sangat kaku dan absolut akan 

dirasakan adanya kontradiksi ide, karena konsepsi 

pemasyarakatan bertolak dari ide rehabilitasi, resosialisasi dan 

individualisasi pidana. 

4) Hasil penelitian menunjukan ada hubungan erat antara 

banyaknya jumlah pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim 

dengan sistem perumusan tunggal yang kaku. Hal ini kurang 

menunjang kecenderungan saat ini di banyak negara 

(berdasarkan kongres-kongres internasional) untuk 

mengembangkan kebijakan yang selektif dan limitatif dalam 

penggunaan pidana penjara sebagai salah satu sarana politik 

kriminal. 
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b. Pertanggungjawaban Pidana 

Mengenai dengan pertanggungjawaban pidana harus 

dirumuskan siapa yang mempertanggungjawabkan dan siapa yang 

dapat dipertanggungjawabkan. Dua hal tersebut mengarah pada siapa 

dan kesalahan atau perbuatannya yang dianggap bersalah.  

D. Schaffmeister, dkk. menyatakan dalam bukunya yang 

berjudul hukum pidana,
22

 dalam ilmu hukum pidana orang 

mempergunakan istilah “kesalahan” (“schuld”), mencakup baik 

kesengajaan maupun kealpaan, bagian-bagian delik yang subyektif 

yang terpenting. Akhirnya diartikan juga didalamnya sifat tercela 

atau dapat dipersalahkannya, dengan maksud bahwa suatu delik itu 

sedemikian rupa dapat dianggap menjadi tanggung jawab seorang 

pembuat, sehingga ia karenanya dapat dikenakan pidana. 

Pendapat D. Schaffmeister, dkk. tersebut telah mengarah pada 

subyek siapa yang bersalah dan perbuatan yang dipersalahkan. Oleh 

karena itu, rumusan kesalahan terletak pada siapa dan perbuatan 

dimana perbuatan tersebut telah melawan hukum yang dapat dikenai 

pidana yang dapat menimbulkan kesalahan. 

Sehubungan dengan tindak pidana perjudian, unsur kesalahan 

terletak pada subyek hukum yang telah melawan hukum 

sebagaimana dalam Pasal 303 KUHP dan Undang-Undang RI 
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Nomor 7 Tahun 1974, karena tindak pidana perjudian diatur oleh dua 

aturan.  

Oleh karena itu, pendapat penulis diatas sebagaimana 

diungkapkan oleh Dwidja Priyatno dalam bukunya yang berjudul 

kebijakan legislasi tentang sistem pertanggungjawaban pidana 

korporasi di Indonesia,
23

 bahwa persoalan yang menyangkut masalah 

pertanggungjawaban pidana tetap masih berpedoman pada KUHP. 

KUHP yang sekarang masih  berlaku berorientasi kepada subyek  

tindak pidana berupa orang dan bukan korporasi. 

3). Konsep Hukum Pidana Tentang Perjudian 

Perumusan yuridis dari prinsip-prinsip negara hukum terkenal 

dengan istilah Rechsstaat ( negara hukum). Atau dapat dikatakan negara 

hukum adalah pembatasan atas kekuasaan negara oleh hukum untuk 

mencapai kesejahteraan rakyat. Dengan adanya negara hukum maka akan 

terwujud rule of law seperti yang dikemukakan A.V. Dicey yaitu :
24

 

a. Supremasi aturan-aturan hukum (supreme of the law); tidak adanya 

kekuasaan yang sewenang-wenang (absence of arbitrary power), 

dalam arti orang hanya boleh dihukum apabila melanggar. 

b. Kedudukan yang sama dalam mengahadapi hukum (equality before 

the law) dalin ini berlaku baik untuk orang biasa maupun pejabat. 
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c. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang (di Negara lain 

oleh Undang-Undang Dasar) serta keputusan-keputusan pengadilan. 

Pada hakekatnya hukum mengandung ide atau konsep dan dengan 

demikian boleh digolongkan kepada sesuatu yang abstrak. Kedalam 

kelompok yang abstrak ini termasuk ide tentang keadilan, kepastian 

hukum dan kemanfataan sosial. Dengan demikian apabila kita berbicara 

penegakan hukum, maka pada hakekatnya kita berbicara mengenai ide-

ide atau konsep yang notabene adalah abstrak itu. Dirumuskan secara 

lain, maka penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan 

ide-ide tersebut menjadi kenyataan.
25

 

Dari segi praktis, penegakan hukum merupakan upaya mencapai 

ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan yang secara 

umum dan individual berlaku melalui pengawasan dan penerapan sanksi. 

Penegakan hukum berarti preventif, artinya pengawasan aktif yang 

dilakukan terhadap kepatuhan atas peraturan tanpa kejadian langsung 

yang menyangkut kejadian konkrit yang menimbulkan dugaan bahwa 

peraturan peraturan hukum telah dilanggar. Upaya ini dilakukan dengan 

penyuluhan, pemantauan dan penggunaan kewenangan yang bersifat 

pengawasan. Penegakan hukum represif, dilaksanakan dalam hal 

perbuatan melanggar peraturan dan bertujuan untuk mengakhiri secara 

langsung perbuatan terlarang tersebut.
26
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Secara normatif penegakan hukum adalah mudah, tetapi dalam 

implentasinya di lapangan akan menemui kesulitan atau hambatan-

hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum. Tidak semua orang 

akan dengan mudah mau untuk mentaati hukum, yang sering terjadi 

adalah bagaimana orang bisa menghindari hukum tersebut. Memang 

apabila kita kaji lebih lanjut penegakan hukum tidak hanya menjadi 

tanggung jawab aparat penegak hukum saja tetapi merupakan tanggung 

jawab masyarakat. Sehingga yang perlu kita pecahkan juga adalah 

bagaimana agar dapat menciptakan kesadaran bagi masyarakat. 

Sub sistem yang sangat berpengaruh dari konstalasi politik dari 

suatu negara adalah produk hukum dan penegakannya,
27

 sehingga 

produk-produk hukum akan sangat dipengaruhi oleh suatu politik 

negara.
28

 Dengan kata lain masa ORBA hukum digunakan untuk 

mewujudkan tujuan tujuan politik yang dimungkinkan karena otonomi 

politik lebih besar di banding otonomi hukum .Kenyataan tersebut 

merupakan penyimpangan “dassollen” tetapi “dassein” atau empiriknya 

menunjukkan hukumlah yang dalam kernyataannya ditentukan oleh 

konfigurasi politik yang melatarbelakanginya. Yang lebih 

memprihatinkanpada produk hukum yang dimaksut ,untuk 

mempertahankan status quo dan stabilitas nasiopnal,otoritas hukum 

dikesampingkan 
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Pengertian politik kriminal (Criminal Policy) ada beberapa 

pendapat yang dikemukakan para pakar ilmu hukum. Salah satunya 

Sudarto yang mendefinisikan sebagai usaha rasional dari masyarakat 

untuk menanggulangi kejahatan,
29

 disamping itu juga mendefinisikan 

dengan membagi dalam pengertian sempit, lebih luas dan sangat luas. 

Secara sempit, politik kriminal diartikan metode dasar, seluruh asas, dan 

pekerjaan yang mengandung unsur pelanggaran hukum pidana. 

Sedangkan dalam arti luas, politik kriminal merupakan seluruh dari peran 

dan fungsi penegak hukum diantaranya progres kerja pengadilan dan 

kepolisian. Arti yang sangat luas merupakan seluruh kebijakan yang 

dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dan lembaga-lembaga 

yang diberi tugas oleh pemerintah untuk melakukan supremasi hukum. 

Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Sudarto dalam bukunya yang 

berjudul kapita selekta hukum pidana,
30

 bahwa penegakan norma-norma 

tersebut sentra yang dimaksud adalah penanggulangan kejahatan.  

Upaya penanggulangan kejahatan ini merupakan bagian yang 

integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya 

mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare). Singkatnya tujuan 

akhir dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk 

mencapai kesejahteraan masyarakat.
31

 Dengan demikian kejahatan dapat 

diselesaikan secara penal yang diproses dalam peradilan pidana untuk 
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dijatuhi sanksi pidana bila terbukti bersalah. Disamping itu dapat 

dilakukan upaya non penal yaitu menangani dan mencegah 

kecenderungan semakin maraknya peradilan rakyat tanpa menggunakan 

hukum pidana. Sebagai suatu kebijakan (policy) operasonalisasi politik 

kriminal dihadapkan masalah penilaian dan pilihan dari berbagai 

alternatif yang akan digunakan. Bagi yang melaksanakan kebijakan 

(pemerintah/aparat penegak hukum) dihadapkan pada pilihan-pilihan 

yang akan lebih diprioritaskan dalam mengadakan reaksi terhadap 

masalah yang dihadapi, oleh karena kedua sarana tersebut dapat 

digunakan secara integral. 

Perkembangan masyarakat semakin lama semakin modern dan 

apalagi sekarang sudah masuk dalam zaman industri 4.0, artinya zaman 

yang segala sesuatunya menggunakan teknologi tinggi. Zaman yang 

semakin canggih, secara hukum perlu adanya perlindungan dan 

penegakan hukum. Tentunya, diikuti dengan kejahatan yang semakin 

canggih. Seperti halnya perjudian saat ini sudah merupakan bagian 

pemanfaatan teknologi yang super canggih, cukup dengan menggunakan 

handphone android, pelaku tindak pidana sudah dapat beraksi. Oleh 

karena itu untuk menyikapinya perlu adanya kerja sama yang baik antara 

masyarakat dengan penegak hukum untuk memberantas kejahatan yang 

berkaitan dengan penggunaan teknologi.  

Upaya perbaikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

dalam proses perbaikan atau revisi pada badan legislatif. Bukan berarti 
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semua aturan yang ada di dalam KUHP tidak berlaku tetapi 

membutuhkan pembenahan-pembenahan, dimana KUHP yang saat ini 

digunakan oleh aparat penegak hukum merupakan warisan belanda yang 

kemudian sudah tidak relevan lagi dengan pandangan hidup masyarakat 

Indonesia. 

Pembaharuan hukum pidana Indonesia berkaitan dengan politik 

hukum, dimana peran dari politik hukum sebagai ilmu untuk menganalisa 

aturan yang harus diperbaiki dan diubah sehingga sesuai dengan apa 

yang diharapkan masyarakat Indonesia.  

Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Sudarto dalam bukunya yang 

berjudul hukum dan hukum pidana,
32

 bahwa politik hukum meneruskan 

arah perkembangan tertib hukum, dari “ius constitutum” yang bertumpu 

pada kerangka landasan hukum yang terdahulu menuju pada penyusunan 

“ius constituendum” atau hukum pada masa yang akan datang. 

Hal ini juga dinyatakan oleh Barda Nawawi Arief dalam bukunya 

yang berjudul pendekatan keilmuan dan pendekatan religius dalam 

rangka optimalisasi dan reformasi penegakan hukum (pidana) di 

Indonesia,
33

 bahwa reformasi sering diartikan secara singkat sebagai 

“pembaharuan”. Namun apabila direnungi maknanya yang lebih dalam, 

reformasi bukan sekedar melakukan pembaharuan/perubahan, tetapi 

mengandung makna “peningkatan kualitas yang lebih baik”, karena “to 

reform” mengandung makna “to make better”, “become better”, 

                                                             
32

 Sudarto, 1997, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, hlm. 59 
33

 Barda Nawawi Arief, Op.cit., hlm. 49 



 

38 
 

“change for the better”, atau “return to a former good state”. Dengan 

demikian, “reformasi sistem peradilan/sistem penegakan hukum” 

mengandung makna “pembaharuan sistem peradilan menuju kualitas 

yang lebih baik” atau secara singkat “peningkatan kualitas sistem 

peradilan/sistem penegakan hukum”. 

Ruang lingkup pembaharuan/reformasi dapat meliputi reformasi 

ketiga aspek dari sistem penegakan hukum itu. Ini berarti reformasi 

“sistem peradilan” (sistem penegakan hukum) mencakup pembaharuan 

undang-undang atau substansi hukum (legal substance reform), 

pembaharuan struktur hukum (legal structur reform), dan pembaharuan 

budaya hukum (legal culture reform) yang termasuk di dalamnya juga 

pembaharuan etika hukum dan ilmu/pendidikan hukum (legal ethic and 

legal science/education reform).
34

 

G. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah sebuah pendekatan fenomena yang nantinya 

akan dianalisa oleh peneliti. Selanjutnya dikemukakan, bahwa dengan 

demikian metode penelitian merupakan sejenis logika yang mengarahkan 

penelitian.
35

 Perumusan demikian sesuai dengan hakikat penelitian sebagai 

suatu penemuan informasi lewat prosedur tertentu atau lewat prosedur 

standar. Dengan prosedur tertentu itu diharapkan orang lain dapat mengikuti, 
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mengulangi atau memeriksa kembali kesahihan (validitas) dan keterandalan 

(rehabilitas) informasi yang diteliti. 

Untuk mencapai sasaran yang tepat bagi penelitian, penulis 

menggunakan metode penelitian sebagai berikut: 

1) Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah dengan pendekatan yuridis sosiologis atau non-doktrinal yakni 

suatu penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum (peraturan 

yang berlaku) dengan fenomena atau kenyataan yang terjadi di lapangan 

serta dalam prakteknya sesuai dengan yang terjadi dan sebenarnya. 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

yuridis sosiologis, yang digunakan untuk menganalisis berbagai 

peraturan perundang-undangan tentang penegakan hukum terhadap 

perjudian. Sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk 

menganalisis hukum bukan semata-mata sebagai suatu perangkat aturan 

perundang-undangan yang bersifat normatif belaka, akan tetapi hukum 

dilihat sebagai pelaku masyarakat yang menggejolak dan mempola dalam 

kehidupan masyarakat. 

Hukum selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek 

kemasyarakatan seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya. Oleh karena 

itu, penelitian ini tetap menggunakan pendekatan budaya sebagai bentuk 

pendekatan dimana Polri mempunyai budaya penyelesaian kasus tidak 

dipandang secara tekstual tetapi juga secara kontekstual. Pelaku tindak 
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pidana perjudian merupakan sifat yang harus dibenahi dari dua sudut 

pandang agar pelaku tindak pidana sadar kalau yang dilakukannya 

merupakan perbuatan yang tidak baik dan harus ditinggalkan, yaitu 

upaya pencegahan dan upaya penindakan proses hukum yang tidak 

mengurangi hak-hak tersangka. Berbagai temuan lapangan yang bersifat 

individual akan dijadikan bahan utama dalam mengungkapkan 

permasalahan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan yang 

normatif, sehingga akan mendapatkan hasil penelitian yang yuridis 

sosiologis. 

Adapun aspek yuridis dalam penelitian ini adalah peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap 

perjudian, diantaranya adalah: 

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 

c. UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian 

d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian 

Sedangkan aspek sosiologis penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pelayanan prima Polri dalam kecepatan dan ketepatan penyelesaian 

perkara perjudian di daerah hukum Polres Blora dan untuk mengetahui 

pelayanan Polri dalam pemenuhan hak-hak tersangka kasus perjudian di 

Polres Blora.  
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2) Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk pada penelitian yang deskriptif yakni suatu 

penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan suatu data seteliti 

mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya, maksudnya 

yaitu dengan mempertegas hipotesa-hipotesa lama atau baru dalam 

rangka menyusun teori baru. Alasan menggunakan penelitian dekriptif ini 

adalah untuk memberikan gambaran dan segala sesuatu yang 

berhubungan dengan pelayanan prima Polri dalam kecepatan dan 

ketepatan penyelesaian perkara dalam pemenuhan hak-hak tersangka 

dalam kasus perjudian di daerah hukum Polres Blora. 

Spesifikasi atau jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek 

pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas.
36

 

Data yang diperoleh dari penelitian diupayakan memberikan 

gambaran atau mengungkapkan berbagai faktor yang berhubungan erat 

dengan gejala-gejala yang diteliti, kemudian dianalisa mengenai 

penerapan atau pelaksanaan peraturan perundang-undangannya guna 

untuk mendapatkan data atau informasi mengenai pelaksanaannya serta 

hambatan-hambatan yang dihadapi. 
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Penelitian ini dikatakan deskriptif dikarenakan diharapkan mampu 

memberikan deskripsi yang jelas dan rinci, sistematis dan menyeluruh 

tentang masalah pelayanan prima Polri dalam kecepatan dan ketepatan 

penyelesaian perkara dalam pemenuhan hak-hak tersangka dalam kasus 

perjudian di daerah hukum Polres Blora. 

3) Sumber data 

Sumber data penelitian ini berasal dari: 

a) Sumber data primer  

Adalah jenis data yang diperoleh dari responden sebagai 

sumber data pokok, yaitu data kasus perjudian dari Satreskrim Polres 

Blora (lampiran data) dan terjun langsung ke lapangan melalui 

wawancara langsung atau observasi/ pengamatan. Adapun metode 

yang digunakan adalah nonrandom sampling yaitu setiap elemen 

populasi tidak mempunyai kemungkinan yang sama untuk dijadikan 

sampel. 

Data diperoleh atau dikumpulkan dari data kasus perjudian dari 

satreskrim Polres Blora (lampiran data) dan hasil interview kapolres 

Blora, kasat reskrim polres Blora, kanit reskrim polres Blora, dan 

sejumlah delapan tersangka tindak pidana perjudian sebagai sampel 

dalam satu wilayah di Kabupaten Blora. 

b) Sumber data sekunder  
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Yaitu data yang diperoleh dari buku-buku perpustakaan, 

makalah, peratutran-peraturan yang berlaku, dan literatur-literatur 

yang berhubungan dengan penelitian ini. 

Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup:
37

 

1) Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang 

mengikat dan terdiri dari norma dasar (kaidah dasar), peraturan 

dasar, peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, 

serta peraturan perundang-undangan tentang perjudian. 

Adapun yang penulis gunakan untuk melengkapi bahan 

hukum primer dalam penelitian ini adalah undang-undang dan 

Peraturan Perundang-Undangan (Peraturan Pemerintah), 

Keputusan Presiden. 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang 

memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. 

Contohnya seperti hasil-hasil penelitian, dan hasil karya dari 

kalangan hukum dan seterusnya. 

3) Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan 

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan 
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sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks 

komulatif dan seterusnya. 

4) Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data dari sumber data primer, maka 

penyusun akan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut: 

a) Studi Pustaka 

Yaitu dengan jalan mempelajari buku-buku kepustakaan 

terhadap teori-teori hukum, dan untuk memperoleh data sekunder 

dilakukan dengan cara mempelajari, membaca, mengutip dari 

literatur, arsip, peraturan pemerintah selain undang-undang yang 

hubungannya dengan tesis. 

b) Wawancara (interview) 

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk 

memper-oleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan 

tertentu. Burhan Ashshofa menyatakan bahwa “Wawancara 

merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan 

secara lisan yang bertujuan untuk mengumpulkan keterangan 

tentang kehidupan manusia serta pendapat-pendapat mereka. 

Dalam suatu wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai 

kedudukan berbeda yaitu pengejar informasi yang biasa disebut 

pewawancara atau interviewer dan pemberi informasi yang 

disebut informan, atau responden. Biasanya kedua pihak 
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berhadapan secara phisik”
38

 Menurut Moleong wawancara adalah 

“Percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh 

dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan”
39

  

Bertolak pada pendapat tersebut di atas, maka dalam 

penelitian ini penulis mengadakan wawancara berstruktur, artinya 

dalam melakukan wawancara dengan menggunakan daftar 

pertanyaan yang telah disusun supaya dapat memperoleh data 

secara langsung mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pokok 

permasalahan. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada 

Kapolres Blora, Kasat Reskrim Polres Blora, Kanit Reskrim 

Polres Blora, dan Sejumlah Delapan Tersangka Tindak Pidana 

Perjudian. 

Wawancara mendalam dapat menciptakan “good report” 

peneliti dan informan, wawancara mendalam ini disebut juga “in-

depth interviewing” Data yang diperoleh dipakai untuk 

mengungkap latar belakang responden. Cara analisis yang sesuai 

dengan sifat data yang diperoleh itu dilakukan untuk memperoleh 

gambaran deskriptif yang agak menyeluruh tentang permasalahan 

yang diteliti. 

 

                                                             
38

 Burhan Ashshofa, 2001, Metode Peneliian Hukum, Jalakrta, hlm. 95 
39

 Lexy J. Moleong, 2001, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosdakarya, 

Bandung, hlm. 135 
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5) Metode Analisis Data 

Dalam metode analisis data yang akan digunakan maka penulis 

menggunakan metode analisis data kualitatif yang dilakukan dengan cara 

mengumpulkan data-data yang diperoleh yang kemudian dihubungkan 

dengan literatur yang ada atau teori-teori yang berhubungan dengan 

masalah yang akan diteliti sehingga akan diketahui pemecahannya dan 

ditentukan hasil akhir dari penelitian tersebut yang berupa kesimpulan-

kesimpulan. 

H. Sistematika Penelitian 

Tulisan ini disusun dengan sistematika pembahasan yang terbagi 

dalam 4 (empat) Bab dan secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut : 

Bab I: Pendahuluan, berisi uraian tentang latar belakang masalah, dan 

permasalahan yang dijabarkan secara konkrit serta. dikemukakan pula kajian 

pustaka sebagai landasan penelitian. dan tujuan serta manfaat penelitian, 

metode penelitian serta sistematika penulisan tesis. 

Bab II: Tinjauan Pustaka, berisi tentang Tinjauan umum tentang perjudian, 

Konsep Hukum Pidana Tentang Perjudian, Pengertian Umum Tentang Polri, 

Pelayanan Prima, Hak-Hak Tersangka Dalam Peradilan Pidana, Politik 

kriminal dalam menanggulangi kejahatan, Kebijakan hukum pidana dalam 

menanggulangi tindak pidana perjudian. 

Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang meliputi: pelayanan prima 

Polri dalam kecepatan dan ketepatan penyelesaian perkara perjudian di daerah 
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hukum Polres Blora, pelayanan Polri dalam pemenuhan hak-hak tersangka 

kasus perjudian di Polres Blora. 

Bab IV: Penutup, berisi tentang Kesimpulan dan Saran-saran. 

Bagian terakhir berisi Daftar Pustaka dan Lampiran. 


