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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia dan 

pembangunan masyarakat Indonesia. Pembangunan tersebut dilaksanakan oleh 

pemerintah dan masyarakat diarahkan pada berbagai bidang diantaranya 

pendidikan, hukum, politik menuju pencapaian kesejahteraan rakyat secara merata 

dan semuanya dapat tercapai apabila berpedoman pada peraturan-peraturan yang 

telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini faktor pengaturan melalui sarana 

berupa hukum tidak dapat di tinggalkan. 

Sebagaimana diketahui bahwa masalah perjudian pada umumnya 

bertentangan dengan agama, kesusilaan, norma-norma hukum dan pancasila serta 

mempunyai dampak negatif yang lebih besar dimana perjudian tersebut dapat 

merusak dan membahayakan penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan 

negara, yang paling utama dapat merusak perkembangan generasi muda.  

Berjudi adalah tindakan yang spekulatif dan bersifat untung-untungan 

terhadap kemenangan atau laba yang belum pasti. Memang sifat spekulatif sedikit 

atau banyak pastilah ada pada setiap orang. Buktinya setiap orang pasti pernah 

mempertaruhkan sesuatu misalnya: dalam bentuk energi, pikiran, aktivitas, harga, 

uang, bahkan hidupnya, demi pencapaian suatu tujuan hidup. Namun semua 

perbuatan tadi masih dalam atas kekangan kemauan dan hati nurani. Judi mengiring 

orang kepada nafsu buruk yang tidak terbatas. Sekalipun pemerintah sudah 

melarang dengan bermacam-macam sangsi dan hukum, bahkan buku agama juga 
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membuat ayat-ayat pelanggaran berjudi, namun pada intinya perjudian tidak dapat 

diberantas selama nafsu bermain dan spekulasi masih bersarang dihati manusia.
1
 

Berdasarkan penjelasan pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 

Tahun 1981 tentang pelaksanaan penertiban perjudian, tercantum bermacam-

macam bentuk dan bentuk perjudian salah satun diantaranya adalah adu ayam atau 

lebih sering di kenal dengan judi sambung ayam yang lahir dari kebiasaan-

kebiasaan atau tradisi masyarakat tertentu dan biasanya diselenggarakan ditempat 

keramaian. 

Pola berjudi itu mendorong orang untuk selalu merebut kemenangan dan 

menjadikan dirinya serakah serta gila kemenangan. Ekses berjudi itu bisa 

merangsang orang untuk berbuat kriminal: mencuri, merampok, korupsi, dan 

bermacam-macam tindak asusila lainnya. 

Demikian pula halnya dengan judi sambung ayam apa yang diidam-idamkan 

para petaruh seperti kesenangan, kepuasaan untuk memperoleh keuntungan dalam 

waktu yang singkat dalam arena adu ayam belum tentu terpenuhi, karena masih ada 

yang menang dan ada yang kalah. Bagi yang menang akan senang dan yang kalah 

akan susah, bahkan dapat menimbulkan pertengkaran, percekcokan dengan anak 

dan istri, perkelahian di arena adu ayam. Judi dapat menimbulkan ekses 

kriminalitas meningkat, malas bekerja,dan lain sebagainya yang meliputi segenap 

aspek kehidupan masyarakat.  

Jelaslah sudah, tindak judi dianggap tingkah laku asusila disebabkan oleh 

ekses-eksesnya yang buruk dan merugikan diri sendiri juga masyarakat karena 

selain meracuni jiwa seseorang juga meracuni perekonomian masyarakat secara 
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luas. Selain rugi uang, mental, kesehatan dan mendorong penjudi menjadi pemalas 

dan pada gilirannya sangat mudah berbuat kriminal seperti pencuri, korupsi dan 

bahkan membunuh.  

Berdasarkan uraian di atas maka penulis memilih judul “Penyitaan Barang 

Bukti Tindak Pidana Perjudian “Sambung Ayam” Di Polrestabes Semarang”. 

 

B. Pembatasan Masalah  

Sebagaimana dikemukakan di atas maka penulis hendak mencoba membahas 

beberapa pokok masalah, antara lain sebagai berikut; 

1. Faktor-faktor apa yang menimbulkan terjadinya tindak pidana perjudian 

“sabung ayam” di Polrestabes Semarang? 

2. Bagaimanakah mekanisme/tindakan Polrestabes Semarang dalam melakukan 

penyitaan barang bukti tindak pidana perjudian “Sabung Ayam” dan apa dasar 

hukumnya? 

3. Hambatan-hambatan apa yang di hadapi Polrestabes Semarang dalam upaya 

penyitaan barang bukti terhadap tidak pidana judi “Sabung Ayam” dan 

bagaimana penyelesaiannya? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan dan Manfaat Penelitian adalah: 

a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menimbulkan terjadinya tindak pidana 

perjudian “Sabung Ayam”  
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b. Untuk mengetahui mekanisme/tindakan Polrestabes Semarang dalam 

melakukan penyitaan barang bukti tindak pidana perjudian “Sabung Ayam” 

dan dasar hukumnya. 

c. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang di hadapi Polrestabes 

Semarang dalam upaya penyitaan barang bukti terhadap tidak pidana judi 

“Sabung Ayam” dan cara penyelesaiannya. 

2. Manfaat penelitian  

a. Teoritis 

1) Untuk menguji kebenaran pengetahuan yang diperoleh yaitu dapat 

diketahui perbedaan dan persamaan yang jelas antara teori yang ada 

dengan praktek pelasanaanya. Selanjutnya dapat dikembangkan guna 

memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai masalah 

penyitaan barang bukti 

2) Untuk mengembangkan daya nalar penelitian dalam kehidupan 

masyarakat. Penulis mencoba menelaah dari sudut pandang yuridis 

tentang proses pelaksanaan penyitaan barang bukti. 

b. Manfaat Praktis  

1) Dapat memberikan masukan kepada peneliti, masyarakat umum tentang 

tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 2 

Tahun 2002 

2) Untuk menambah pengetahuan tentang proses pelaksanaan penyitaan 

barang bukti dalam pemeriksaan perkara pidana.  
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3) Sebagai tambahan dari kelengkapan litelatur kepustakaan tentang proses 

pelaksanaan penyitaan barang bukti dalam pemeriksaan perkara pidana 

dan pengaturannya dalam KUHAP. 

 

D. Sistematika Penelitian 

Sebelum diuraikan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi 

ini, maka diberikan gambaran secara garis besar mengenai hal yang akan di bahas 

dalam tiap bab, adapun skripsi ini dibagi dalam beberapa bab sebagai berikut;  

BAB I  PENDAHULUAN 

Terdiri dari empat sub bab yaitu latar belakang penelitian, perumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.  

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Yang berisikan tentang uraian teori-teori yang berkaitan dengan 

permasalahan yang akan dibahas. Terdiri dari pengertian penyitaan dan 

penyidikan, pengertian tindakan kepolisian di wilayah Polrestabes 

Semarang serta pengertian penangulangan tindak pidana perjudian yang 

mengakibatkan timbulnya suatu kejahatan.  

BAB III  METODE PENELITIAN  

Terdiri dari sub bab metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode 

pengambilan sampel, metode pengumpulan data dan metode analisis 

data. 

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Berisikan mengenai uraian-uraian tentang hasil penelitian yang di 

lakukan yaitu Faktor-faktor apa yang menimbulkan terjadinya tindak 
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pidana perjudian “Sabung Ayam” di Polrestabes Semarang, 

mekanisme/tindakan Polrestabes Semarang dalam melakukan penyitaan 

barang bukti tindak pidana perjudian “Sabung Ayam” dan dasar 

hukumnya serta hambatan-hambatan yang di hadapi Polrestabes 

Semarang dalam upaya penyitaan barang bukti terhadap tidak pidana judi 

“Sabung Ayam” dan penyelesaiannya. 

BAB V  PENUTUP 

Terdiri dari 2(bab) sub bab yaitu tentang kesimpulan dan saran- saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


