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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

A. Kerangka Teori 

1. Pengertian Perjudian 

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/belum pasti 

hasilnya. Menurut undang undang pidana pasal 303 ayat 3 perjudian itu 

dinyatakan sebagai berikut main judi berarti tiap-tiap permainan yang 

kemungkinannya akan menang pada umumnya tergantung pada untung-

untungan saja, juga kalau kemungkinan bertambah besar karena 

permainan lebih pandai atau lebih cakap.  

Main judi mengandung segala pertaruhan tentang keputusan 

perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang 

turut berlomba atau main itu, demikian juga segala pertaruhan lainnya, 

sedang dali mutiara, dalam tafsiran KUHP menyatakan sebagai berikut 

permainan  judi ini harus diartikan dengan arti yang luas juga termasuk 

segala pertaruhan tentang kalah-menangnya suatu pacuan kuda atau 

pertandingan lain, atau segala pertaruhan dalam perlombaan-perlombaan 
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yang diadakan antara 2 orang yang tidak ikut sendiri dalam perlombaan-

perlombaan itu. 

 Dengan demikian, bermain judi secara resmi atau secara hukum 

dianggap sebagai tindak pidana atau dianggap sebagai kejahatan. Dan jika 

ada individu yang bekerja diangap “bersalah” sebab ia melakukan 

perjudian yang dianggap sebagai kejahatan, maka hak melalukan 

pekerjaan tadi bisa dicabut(individu dikeluarkan dari pekerjaannya). 

Selanjutnya, masyarakat umum menganggap tindak judi itu sebagai 

tingkah laku tidak susila, disebabkan oleh ekses-eksesnya yang buruk yang 

merugikan. Khususnya merugikan diri sendiri dan keluarganya, karena 

segenap harta kekayaannya, bahkan kadangkala juga anak dan istri habis 

dipertaruhkan dimeja judi. Juga oleh nafsu berjudi orang berani menipu, 

mencuri, korupsi, merampok, dan membunuh orang lain untuk 

mendapatkan uang guna bermain judi(Kartini; 2011 : 58-59) .     

2. Kajian tentang Fakta Sosial 

Fakta sosial menurut Durkheim terdiri atas dua macam: 

a) Dalam bentuk material yaitu barang sesuatu yang dapat disimak 

ditangkap dan diobservasi. Fakta yang membentuk material ini adalah 

bagian dari dunia nyata. Contohnya arsitektur dan norma hukum. 

b) Dalam bentuk non material yaitu sesuatu yang dianggap 

nyata(external). Fakta social jenis ini merupakan fenomena yang 

bersifat inter subjective yang hanya dapat muncul dari dalam 

kesadaran manusia. Contohnya adalah egoism, altruism, dan opini. 
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Durkheim tidak menyatakan bahwa fakta sosial itu selalu berbentuk 

barang sesuatu yang nyata. Sebagian merupakan sesuatu yang 

dianggap sebagai barang.  Fakta sosial yang berbentuk material mudah 

dipahami, norma hukum misalnya jelas merupakan barang sesuatu 

yang nyata ada dan berpengaruh terhadap kehidupan individu. Begitu 

pula arsitektur, jelas dirancang oleh manusia, nyata baginya dan dapat 

dipengaruhinya. Sedangkan fakta sosial non material itu diartikannya 

sebagai barang sesuatu yang nyata dan berpengaruh(Ritzer, 2011 : 14). 

3. Penyimpangan Sosial ( Deviasi Sosial ) 

Perilaku menyimpang adalah perilaku dari para warga masyarakat 

yang dianggap tidak sesuai dengan kebiasaan, tata aturan atau norma 

sosial yang berlaku. Tindakan yang menyimpang dilakukan orang-orang 

tidak selalu berupa tindak kejahatan besar seperti merampok, korupsi, 

menganiaya, atau membunuh. Melainkan bisa pula cuma berupa tindakan-

tindakan pelanggaran kecil-kecilan, semacam berkelahi dengan teman, 

suka meludah disembarang tempat berpacaran hingga larut malam, makan 

dengan tangan kiri dan lain-lain. 

a. Penggolongan perilaku menyimpang 

Secara umum yang digolongkan sebagai perilaku menyimpang antara 

lain adalah: 

1. Tindakan yang mengkonfrim, yaitu perilaku yang tidak sesuai dengan 

nilai-nilai atau norma-norma yang ada. 
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2. Tindakan yang anti sosial atau asosiasi yaitu tindakan yang melawan 

kebiasaan masyarakat atau kepentingan umum. 

3. Tindakan-tindakan kriminal, yaitu tindakan yang nyata-nyata telah 

melanggar aturan-aturan hukum tertulis dan mengancam jiwa atau 

keselamatan jiwa orang lain ( J. Dwi Narwoko, 2010 : 101 ) 

b. Sudut pandang perilaku menyimpang 

Perilaku menyimpang dapat didefinisikan secara berbeda berdasarkan  

sudut pandang: 

1. Secara statistikal, segala sesuatu yang bertolak dari suatu tindakan 

yang bukan rata-rata atau perilaku yang jarang dan tidak sering 

dilakukan. Pendekatan ini berasumsi bahwa, sebagaian besar 

masyarakat dianggap  melakukan cara-cara dan tindakan yang benar. 

2. Secara absolute atau mutlak , berangkat dari aturan-aturan sosial yang 

dianggap sebagai sesuatu yang mutlak atau jelas dan nyata. Semua 

anggota masyarakat harus menyetujui tentang aturan-aturan dasar yang 

dimana disebut sebagai penyimpangan atau bukan penyimpangn, 

dengan demikian diharapkan setiap orang dapat bertindak sesuai 

dengan nilai-nilai yang dianggap benar dan menghindari perilaku yang 

diangap menyimpang. Contohnya aturan-aturan yang ketat dan nilai-

nilai kepantasan yang ditunjukan pada masyakat pedesaan yang masih 

memegang teguh adat istiadat serta nilai-nilai tradisional. Kehidupan 

bergotong royong dan saling masih sangat kental dilingkungan 

pedesaan. Apabila ada salah satu warga tidak mau membantu 



16 
 

tetangganya atau enggan diajak bergotong royong ketika 

dikomunitasnya sedang ada hajatan atau kerja bakti, maka dapat 

dipastikan warga tersebut akan dianggap menyimpang dari warga 

lainnya. 

3. Ketiga secara reaktif dimana penyimpangan berkenaan dengan reaksi 

masyarakat atau agen kontrol sosial dan kemudian member cap atau 

tanda ( labeling ) terhadap si pelaku, maka perilaku itu telah dicap 

menyimpang, demikian pula si pelaku juga dikatakan menyimpang. 

4. Keempat secara normatif  yaitu penyimpangan pelanggaran dari suatau 

norma sosial, norma dalam hal ini suatau standar tentang apa yang 

seharusnya dilakukan atau seharusnya tiadak dipikirkan, dikatakan, 

atau dilakukan oleh warga masyarakat pada suatu keadaan tertentu. 

Pelanggaran-pelanggaran terhadap norma, seringkali diberi sanksi oleh 

penonton sosialnya. Sanksi- sanksi tersebut merupakan tekanan dari 

sebagaian besar anggota masyarakat yang merasa konform norma-

norma tersebut ( J Dwi Sasongko dan  Bagong Suyanto, 2010 : 103). 

c. penyimpangan menurut fungsinya  

 menurut fungsinya penyimpangan dibatasi menjadi tiga, yaitu: 

1. penyimpangan individu, deviasi yang bersumber pada factor-faktor 

yang terdapat pada diri seseorang, misalnya pembawaan, penyakit, 

kecelakaan yang dialami seseorang atau karena pengaruh sosiokultural 

yang bersifat unik terhadap individu. 
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2. Penyimpangan situasional, penyimpangan yang merupakan fungsi dari 

pada pengaruh kekuatan-kekuatan situasi diluar individu atau dalam 

situasi dimana individu merupakan bagiaannya yang integral. 

3. Penyimpangan sistematik, penyimpangan yang berorganisasi yaitu 

sistem tingkahlaku penyimpangan yang memiliki organisasi sosial 

yang khusus dan bentuk-bentuk status, peranan, moral yang berbeda 

dari bagian kebudayaan yang lebih luas ( J Dwi Narwoko, 2004 : 94 ). 

d. Jenis penyimpangan 

  Dilihat dari bentuknya ada dua macam penyimpangan, yaitu: 

1. Penyimpangan primer adalah rangkaian pengalaman atau karir 

menyimpang seseorang dimulai dari penyimpangan-penyimpangan 

kecil yang mungkin tidak disadarinya. Penyimpangan jenis ini dialami 

oleh seseorang manakala orang tersebut belum memiliki konsep 

sebagai penyimpangan atau tidak menyadari jika perilakunya 

menyimpang. Contoh penyimpangan primer, sekelompok anak yang 

menagmbil mangga dari pohon milik tetangga tanpa meminta izin 

terlebih dahulu pada pemiliknya dianggap sebagai bagian dari 

kenakalan biasa . 

2. Penyimpangan sekunder, adalah suatau tindakan menyimpang yang 

berkembang ketika perilakau mendapatkan penguatan melalui 

keterlibatannya dengan orang atau kelompok yang juga menyimpang, 

bentuk penyimpangan sekunder itu juga berasal dari hasil pnguatan 

penyimpangan primer. Contoh pnyimpangan sekunder pada 
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sekelompok anak yang mengagnggap mencuri mangga milik tetanga 

itu tadi merupakan tindakan kenakalan biasa , dan mereka melakukan 

kegiatan itu berkali-kali hingga usia remaja dan yang dicuri tidak saja 

buah mangga tetangga, tetapi juga barang-barang berharga lainnya (J. 

Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto,  2010 : 106) 

4. Teori pendukung  

a) Teori Labeling (teori reaksi masyarakat) 

Teori labeling menjelaskan penyimpangan terutama ketika perilaku 

itu sudah sampai pada tahap penyimpangan sekunder, dalam teori 

labeling menggunakan pendekatan interaksionalisme yang tertarik 

pada konsekuensi-konsekuensi dari interaksi antara si penyimpang dan 

masyarakat biasa (konvensional). Teori ini menekankan pada 

pentingnya definisi-definisi sosial dan sanksi-sanksi sosial negatif 

yang dihubungkan dengan tekanan-tekanan individu untuk masuk 

dalam tindakan yang lebih menyimpang.  

Analisis tentang pemberian cap itu dipusatkan pada reaksi 

orang lain, artinya ada orang-orang yang member definisi, julukan atau 

pemberi label (definer/labeners) pada individu-individu atau tindakan 

yang menurut penilaian orang tersebut adalah negatif.  Definisi 

penyimpangan merupakan sesuatu yang bersifat relatif dan bahkan 

mungkin juga membingungkan, karena itu harus diadakan pengujian 

melalui reaksi orang lain. Menurut Becker dalam bukunya Clinard dan 

Meier yang dikutip oleh J. dwi Narwoko dan Bagong Suanto, 
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Mendefinisikan penyimpangan sebagai suatu konsekuensi dari 

penerapan aturan-aturan dan sanksi oleh orang lain kepada orang 

pelanggar.  

Melalui definisi tersebut dapat ditetapkan bahwa menyimpang 

adalah tindakan yang dilabelkan kepada seseorang, atau pada siapa 

label secara khusus telah ditetapkan. Dengan demikian, dimensi 

penting dari penyimpangan adalah pada adanya reaksi masyarakat, 

bukan pada kualitas dari tindakan itu sendiri. Atau dengan kata lain, 

penyimpangan tidak ditetapkan berdasarkan norma, namun melalui 

reaksi atau sanksi dari penonton sosialnya,.contoh dari reaksi 

masyarakat adalah jika ada seseorang yang berperilaku sebagai 

homoseksual demi uang, padahal tindakan itu ia lakukan dengan 

terpaksa. Namun, oleh karena itu masyarakat telah terlanjur 

memberinya cap (sebagai reaksi terhadap tindakannya itu), akibatnya 

ia akan menjadi homoseksual yang sebenarnya lainnya (J. Dwi 

Narwoko dan Bagong Suyanto,  2010 : 106). Dalam masyarakat Desa 

Tambong Wetan beberapa diantara adalah pelaku perjudian, mereka 

melakukan perjudian tersebut secara berulang-ulang dan memiliki 

tujuan tertentu selain itu perjudian di Desa Tambong Wetan kerap 

sekali dilakukan ditempat-tempat terbuka khususnya adalah judi kartu 

dan sabung ayam. Secara langsung maupun tidak, orang yang melihat 

hal tersebut akan mengecap orang-orang yang melakukan perjudian 

sebagai si penjudi. 
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b) Teori Fungsional Struktural 

 Terdapat pokok pembahasan yang penting mengenai fungsional 

struktural menurut merton: 

1. Kesatuan fungsional yang sempurna dari suatu masyarakat adalah 

bertentangan dengan fakta.  Hal ini disebabkan karena dalam 

kenyataan dapat terjadi, suatu yang fungsional bagi kelompok 

tertentu, bersifat disfungsional bagi kelompok yang lain. 

2. Fungsional yang universal menganggap seluruh bentuk sosial dan 

kebudayaan yang sudah baku memiliki fungsi-fungsi positif dan 

fungsi negatif, karena beberapa perilaku sosial dapat dikatagorikan 

ke dalam bentuk atau sifat yang disfungsi. 

3. Setiap tipe peradaban, setiap kebiasaan, objek materiil, dan 

kepercayaan memenuhi beberapa fungsi penting, memiliki 

sejumlah tugas yang harus dijalankan dan merupakan bagian 

penting yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan sistem sebagai 

keseluruhan(soetomo : 74).  

 Perjudian dikatakann sebagai penyimpangan oleh 

masyarakat Desa Tambong Wetan karena menyimpang dari norma 

dan nilai yang ada didalam masyarakat tersebut, namun bagi 

pelaku perjudian kagiatan berjudi merupakan hal yang 

menguntungkan bagi mereka, dan kegiatan tersebut harus 

dilakukan oleh pelaku perjudian agar terpenuhinya suatu 

kebutuhan dan tujuan tertentu.  
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c) Teori Kontrol Ikatan Sosial 

 Masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama 

kemungkinannya yakni tidak melakukan penyimpangan(tidak baik). 

perilaku individu sangat tergantung pada kondisi masyarakatnya, 

artinya perilaku baik dan tidak baik diciptakan oleh masyarakat 

sendiri(dalam Hagan, 1987). Selanjutnya penganut paham ini 

berpendapat bahwa ikatan sosial seseorang dengan masyarakat 

dipandang sebagai faktor timbulnya perilaku menyimpang termasuk 

penyalahgunaan narkotika, alkohol, dan zat adiktif lainnya. 

 Seseorang yang terlepas ikatan sosial dengan masyarakat akan 

cenderung berprilaku bebas melakukan penyimpangan. Manakala 

dalam lembaga masyarakat kontrol sosial tidak berfungsi secara 

maksimal maka akan mengakibatkan melemahnya atau terputusnya 

ikatan sosial anggota masyarakat dengan masyarakat secara 

keseluruhan dan akibatnya anggota masyarakat akan leluasa untuk 

melakukan perilaku menyimpang. Menurut Hirschi (1988) terdapat 

empat unsur dalam ikatan sosial antara lain: pertama, Attachment yang 

mengacu pada kemampuan seseorang untuk melibatkan dirinya 

terhadap orang lain (keterikatan dengan orang lain, seperti orang tua, 

sekolah, atau teman bermain). Jika attachment sudah terbentuk maka 

seseorang akan peka terhadap pikiran, perasaan, dan kehendak orang 

lain.  
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 Kedua, commitment yang mengacu pada keterikatan seseorang 

pada subsistem konvensional seperti lembaga, sekolah, pekerjaan, 

organisasi, dan sebagainya. Perhitungan untung rugi keterlibatan 

seseorang dalam perilaku menyimpang sangat diperhatikan. Artinya 

ketika lembaga atau pekerjaan memberikan manfaat dan keuntungan 

bagi seseorang maka kecil kemungkinan untuk melakukan perilaku 

menyimpang. Ketigaa, involvement mengacu pada suatu pemikiran 

bahwa apabila seseorang disibukan atau berperan aktif dalam berbagai 

kegiatan konvensional atau pekerjakan malah ia tidak akan sempat 

berfikir apalagi terlibat dalam perilaku menyimpang.  

 Keempat, belief  mengacu pada kepercayaan atau keyakinan 

seseorang, dimana seseorang atau sekelompok orang yang ikut 

berperan aktif untuk mengubah perilaku seseorang atau sekelompok 

orang yang bertujuan agar seseorang tersebut mematuhi dan 

meningkatkan kaidah kemasyarakatan yang berlaku kepercayaan, 

terhadap norma atau aturan yang ada akan sangat mempengaruhi 

seseorang bertindak mematuhi atau melawan peraturan yang ada(S. 

Wisni, sosiologi deviasi). 

d) Teori konflik 

 Konflik adalah sebagai perbedaan persepsi mengenai kepentingan 

yang terjadi ketika tidak adanya alternatif. Selama masih ada 

perbedaan tersebut, konflik tidak dapat dihindari , dan selalu akan 

terjadi. yang dapat memuaskan  
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aspirasi kedua belah pihak (wirawan:1-2) Teori konflik yang sejalan 

dengan pemikiran penelitian yang akan dilakukan adalah konflik 

berdasarkan perbedaan kepentingan ekonomi. Konflik sangat melekat 

di masyarakat, konflik itu sendiri tidak memandang status atau tatanan 

dalam lingkup sosial. Ekonomi dapat memicu terjadinya konflik di 

dalam masyarakat. Perbedaan kepentingan antara anggota keluarga 

bahkan antar anggota masyarakat yang terjadi di Desa Tambong 

Wetan mengakibatkan perjudian sebagai alternatif untuk meningkatkan 

kebutuhan ekonomi mereka. Dahrendorf mengatakan Konflik dapat 

terjadi hanya karena salah satu pihak memiliki aspirasi tinggi atau 

karena alternatif  yang brsifat integratif  dinilai sulit didapat, ketika 

konflik semacam itu terjadi, maka ia akan semakin mendalam bila 

aspirasi sendiri atau aspirasi  pihak lain bersifat kaku dan menetap.  

 Konflik memiliki sebab yang melatar belakangi adanya konflik 

atau pertentangan(wieser dan becker, dalam Soekamto;2006 : 91): 

1. Perbedaan antar individu-individu  

Perbedaan pendirian dan persamaan mungkin akan 

melahirkan bentrokan antara mereka. 

2. Perbedaan kebudayaan  

 Perbedaan kepribadian dari orang perorangan tergantung 

pula dari pola-pola kebudayaan yang menjadi latar belakang 

pembentukan serta perkembangan kepribadian tersebut. 

3. Perbedaan kepentingan 
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 Perbedaan kepentingan antara individu maupun kelompok 

merupakan sumber lain dari pertentangan 

 

 

4. Perubahan sosial 

 Perubahan sosial yang berlangsung dengan cepat untuk 

sementara waktu dapat mengubah nilai-nilai yang ada dalam 

masyarakat. 

Apa bila dilihat dari konflik perjudian di Desa Tambong 

Wetan Kecamatan Kalikotes Kabupaten Klaten ini masuk 

kedalam katagori konflik yang disebabkan oleh perbedaan 

kepentingan, konflik terjadi karena pihak-pihak yang terlibat 

konflik mempunyai tujuan yang berbeda(wirawan; 2010 :8) 

B. Penelitian Relevan 

Penelitian yang relevan dengan berbagai kajiannya akan menjadi 

masukan untuk melengkapi penelitian ini. Penelitian tersebut antara lain: 

1. Penelian Oleh Vivi Ambarwati, Mahasiswa S1 Pendidikan Sosiologi 

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 2011 

dengan judil “Fenomena Prostitusi Di Pantai Samas”. Hasil penenlitian ini 

megungkapkan bahwa ada 2 faktor yang menyebabkan adanya prostitusi 

di pantai Samas yaitu faktor intern dan factor ekstern, dari faktor interen 

ada berbagai penyebab yaitu: tidak adanya ketrampilan yang dimiliki oleh 

para PSK, frustasi dan trauma dengan masa lalu yang mengakibatkan 
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gangguan psikologis, kebutuhan seksual yang dimana sebagaian besar 

janda resmi yang dicerai oleh suaminya. Selain itu dari faktor ekstern 

adalah: factor ekonomi yang rendah atau kurang mampu, ajakan teman, 

sempitnya lapangan kerja, dan lain-lain. Upaya masyarakat dan 

pemerintah untuk mengatasi prostitusi di pantai samas adalah sebagai 

berikut: control sosioal berupa ronda dan pengawasan rutin, melaksanakan 

peraturan daerah bantul No. 5 tahun 2007 tentang larangan prostitusi, 

mengadakan razia PSK, memberikan pelatihan dan ketrampilan, 

Pelayanan kesehatan puskesmas keliling, pengawasan rutin dari Polsek 

Sanden dan Polres Bantul. 

Persamaan penelitian Vivi Ambarwati dengan Penelitian yang akan 

dilakukan adalah sama-sama mengkaji tentang fenomena yang 

menyimpang (Deviasi) dalam masyarakat yang dimana melanggar nilai 

dan norma, sehingga menimbulkan labeling atau penilaian dari masyarakat 

itu sendiri. Metode yang digunakan sama yaitu kualitatif deskriftif dengan 

fokusnya pada pengamatan dan wawancara. Sedangkan perbedaan antara 

penelitian yang dilakukan oleh Vivi Ambarwati adalah study kasus yang 

diangkat oleh peneliti tentang perjudian sedangkan Oleh Vivi Ambarwati 

tentang Prostitusi, Lokasi penelitian juga berbeda Vivi Ambarwati lokasi 

penelitian di Dusun Ngepet, Desa Srigading, Kecamatan Sanden, 

Kabupaten Bantul, sedangkan peneliti lokasi penelitiannya Di Desa 

Tambong Wetan, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten. 
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2. Penelitian yang dilakukan oleh Dini Probowati mahasiswa S1 Program 

Penyakit Masyarakat Universitas Gajah Mada pada tahun 2005 dengan 

judul “Studi Kasus Perjudian Togel di Dusun Ngoto Desa Bangunharjo 

Kecamatan Sewon Bantul” hasil dari penelitian tersebut ditemukan 

beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat Dusun ngoto melakukan 

tindakan penyimpangan dalam hal ini adalah judi togel, ada dua kategori 

faktor penyebab perjudian di dusun tersebut yaitu faktor internal dan 

faktor eksternal. Faktor internal masyarakat dusun Ngoto melakukan 

tindakan perjudian togel adalah tingkat ekonomi mereka yang rendah., 

faktor eksternalnya adalah tidak adanya tindakan yang tegas dari aparat 

atau institusi tertentu dari judi togel di dusun Ngoto. Kemungkinan besar 

yang melatar belakangi hal tersebut karena adanya kerjasama yang saling 

menguntungkan dalam praktek judi togel di daerah dusun Ngoto. 

 Persamaan  penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Dini Probowati sama-sama meneliti tentang tindakan 

penyimpangan sosial berupa perjudian. Sedangkan perbedaan penelitian 

yang akan dilakukan dengan hasil penelitian dari saudari Dini Probowati 

adalah tempat penelitian dan kasus yang diunggah oleh peneliti. Penelitian 

yang dilakukan oleh saudari Dini Probowati mengunggah kasus pejudian 

secara khusus kedalam kasus judi togel sedangkan peneliti menggunggah 

kasus perjudian secara menyeluruh yang ada di Desa Tambong Wetan, 

Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten.  

C. Kerangka Pikir 
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Kegiatan perjudian merupakan fakta sosial yang terjadi di Desa Tambong 

wetan, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten dimana kegiatan perjudian 

adalah tindakan menyimpang dari norma dan nilai-nilai yang ada di dalam 

masyarakat, kegiatan  judi tidak  dilakukan  manakala tidak ada faktor- faktor 

yang mempengaruhi seseorang dalam berbuat judi walaupun awalnya 

hanyalah kegiatan untuk mengisi waktu luang, namun lama-kelamaan 

kegiatan perjudian menyatu dalam diri beberapa masyarakat di Desa 

Tambong wetan.  

Pentingnya peranan anggota kepolisian atau tokoh masyarakat baik 

mencegah dan mengurangi perjudian di Desa Tambong Wetan dengan cara 

pendekatan dan memberikan sosialisasi bahwa perjudian merupakan kegiatan 

yang menyimpang baik dari norma hukum atapun norma yang ada di Desa 

Tambong Wetan, dan bagi pelaku perjudian yang sudah terbukti melakukan 

judi maka mereka sebaiknya dihukum sesuai peraturan Undang-unda pidana 

yang ada.  

 Acara perjudian yang digelar oleh pelaku perjudian bahkan tidak melihat 

situasi dan kondisi dilingkungannya, untuk memperingati suatu kejadian atau 

peristiwa apapun selalu dihidangkan dengan kegiatan judi, misalnya resepsi 

pernikahan, syukuran kelahiran bayi, syukuran pembuatan rumah, bahkan 

sampai pada acara  duka cita seperti kematian seseorang akan di  dalam acara 

tersebut masyarakat Desa tambong wetan menyebutnya dengan “cegah lek” 

atau kegiatan untuk mengurangi rasa ngantuk, dalam kegiatan ini masyarakat 

mengadakan kegiatan dengan berjudi.  
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Pelaku perjudian di Desa Tambong Wetan mengenal bermacam-macam 

jenis judi, ada judi kartu, judi bola, judi sabung ayam dan judi togel. Kegiatan 

judi yang umumnya adalah melanggar norma yang ada dikehidupan 

bersyarakat, maka kegiatan ini pasti memiliki dampak bagi pelaku atau 

masyarakat sekitar, begitupula persepsi yang berbeda-beda bagi masyarakat 

ataupun keluarga penjudi yang ada di Tambong Wetan itu sendiri.   
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