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Abstrak 

 

TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN 

TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOGEL  

(Studi pada Polres Lampung Tengah) 

 

 

OLEH 

 

YULIO CAESAR PUTRA YL 

 

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 dan atau belum pasti hasilnya, tindak pidana 

perjudian diatur dalam Pasal 303 KUHP, 303 bis KUHP, dan Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Adapun permasalahan dalam 

penelitian ini adalah, bagaimanakah pelaksanaan penegakan hukum oleh 

Kepolisian terhadap pelaku tindak pidana perjudian togel ? dan apakah yang 

menjadi faktor penghambat Kepolisian dalam melakukan penegakan hukum 

terhadap pelaku tindak pidana perjudian togel ?. 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data 

diperoleh melalui wawancara menggunakan pedoman tertulis terhadap 

narasumber yang telah ditentukan. Penelitian dilakukan di wilayah hukum Polres 

Lampung Tengah pada tahun 2016, dengan narasumeber yang terdiri dari Kepala 

Satuan Reserse Kriminal Polres Lampung Tengah , Kepala Satuan Binmas 

Polres Lampung Tengah dan  Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum  

Universitas Lampung. 

 

Hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa penegakan hukum oleh 

Kepolisian terhadap pelaku tindak pidana perjudian togel dilakukan melalui tahap 

aplikasi yakni dilakukannya penyelidikan, penahanan dan penyidikan terhadap 

tersangka, serta pelimpahan berkas perkara kepada penuntut umum. Adapun 

faktor penghambat Kepolisian dalam melakukan penegakan hukum terhadap 

pelaku tindak pidana perjudian togel meliputi faktor penegak hukum, faktor 

sarana atau fasilitas, dan faktor masyarakat. 

 

 

 



Penulis memberikan saran kepada aparat kepolisian khususnya Polres Lampung 

Tengah dalam hal melakukan penegakan hukum agar dapat lebih mengedepankan 

upaya preventif berupa sosialisasi, patroli, serta dioptimalkannya fungsi Polisi 

Masyarakat guna menekan perbuatan perjudian agar dapat lebih efektif guna 

mencapai tujuan untuk menghapuskan tindakan perjudian diseluruh wilayah 

Republik Indonesia sebagaimana termuat dalam konsideran Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Adanya faktor penghambat 

yang dialami kepolisian, terhadap faktor penegak hukum disarankan kepada 

Kapolri untuk membuat program wajib melanjutkan jenjang pendidikan ilmu 

hukum di universitas bagi penyidik yang tidak berlatar belakang sarjana hukum, 

faktor sarana atau fasilitas disarankan kepada Kapolres Lampung Tengah agar 

mengajukan anggaran kepada Kapolri guna membangun sarana dan fasilitas yang 

belum memadai yang ada di Polres Lampung Tengah, faktor masyarakat 

disarankan kepada Kapolres Lampung Tengah untuk memaksimalkan sosialisasi 

atau penyuluhan hukum kepada masyarakat agar dapat meningkatkan kesadaran 

hukum dan pentingnya peran serta masyarakat dalam mewujudkan keberhasilan 

penegakan hukum 

 

Kata Kunci :Penegakan Hukum, Tindak Pidana Judi Togel,  Kepolisian. 
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MOTTO 

 

 

 

We will never know, before we do so. Remember one thing, the work we do 

will be worth it. 

(Yulio Caesar Putra Yl) 

 

If we are afraid of failure, it means we have limited our ability. 

(Yu C) 

 

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya 

sesudah kesulitan itu ada kemudahan.  

(QS.Al Insyirah 94:5-6) 

 

Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkannya. 

(Man Jadda Wa Jadda) 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

 

Kedudukan hukum selalu memiliki peran dalam tatanan masyarakat, mulai tingkat 

yang paling sederhana sampai tingkat yang kompleks, perlunya penegakan hukum 

ditujukan demi terwujudnya ketertiban yang memiliki hubungan erat dengan 

keadaan umum masyarakat, dimana ketertiban ini merupakan syarat pokok bagi 

adanya masyarakat yang teratur dalam kehidupannya. 

 

Negara Indonesia adalah negara hukum, pengertian negara hukum secara 

sederhana adalah negara yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahannya 

berdasarkan hukum, dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 

disebutkan bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum”, selanjutnya dalam 

penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan bahwa “negara 

Indonesia berdasarkan atas hukum (rechtstaat) tidak berdasarkan kekuasaan 

belaka (machstaat), oleh karena itu negara tidak boleh melaksanakan aktivitasnya 

atas dasar kekuasaan belaka, tetapi harus berdasarkan pada hukum.
1
 

 

Berkaitan dengan konsep negara hukum, fungsi penegak hukum memiliki peran 

yang sangat penting karena merupakan bagian dari proses kegiatan hukum itu 

sendiri, upaya penegakan hukum dapat dimaksudkan sebagai suatu kegiatan yang 

                                                           
1 C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, Hukum dan Tata Negara Republik Indonesia Cetakan Ketiga,  

  Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm 90 
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meliputi pengawasan terhadap penyimpangan hukum, peyelidikan, penyidikan, 

penuntutan, pemeriksaan persidangan, pemidanaan atau penjatuhan pidana oleh 

hakim, pelaksanaan eksekusi pidana atas putusan hakim, dan kegiatan 

pemasyarakatan oleh lembaga pemasyarakatan. 

 

Negara Indonesia saat ini sedang melaksanakan pembangunan nasional yang 

dilaksanakan secara berkesinambungan meliputi seluruh bidang kehidupan, maka 

masyarakat Indonesia senantiasa mengalami perkembangan yang seiring dengan 

perkembangan dan kemajuan jaman, dengan demikian masyarakat memerlukan 

suatu keadaan ekonomi yang berkecukupan guna mempertahankan kelangsungan 

hidupnya. Tingginya kebutuhan hidup setiap masyarakat terkadang dapat 

menimbulkan suatu keadaan dimana setiap unsur masyarakat melakukan berbagai 

cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, serta tidak memperdulikan apakah 

cara yang dilakukan tersebut adalah perbuatan yang dibenarkan atau perbuatan 

yang dilarang undang-undang.  

 

Pola hidup yang cenderung konsumtif membuat setiap orang ingin mencapai apa 

yang dikehendaki dengan segala cara, sehingga berakibat timbulnya sebuah tindak 

pidana yang salah satunya adalah perjudian. Perjudian merupakan suatu pilihan 

yang dianggap sangat menjanjikan keuntungan tanpa harus bersusah payah 

bekerja, judi dianggap sebagai pilihan yang tepat bagi sebagian masyarakat untuk 

mencari uang dengan lebih mudah. Mereka kurang menyadari bahwa akibat judi 

jauh lebih berbahaya dan merugikan dari keuntungan yang akan diperolehnya dan 

yang sangat jarang dapat diperolehnya. Perjudian banyak ditemui di berbagai 

tempat atau lokasi yang diperkirakan oleh para pelaku judi tidak dapat diketahui 
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oleh pihak Kepolisian, salah satu jenis judi yang berada dimasyarakat adalah judi 

toto gelap (togel). 

 

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 dan atau belum pasti hasilnya.
2
 Pasal 303 Ayat 

(3) KUHP menentukan bahwa “yang disebut permainan judi, adalah tiap-tiap 

permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung 

pada peruntungan belaka, juga karena permainannya terlatih atau mahir. Disitu 

termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-

lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, 

demikian juga segala pertaruhan lainnya”. 

 

Perjudian dapat menjadi penghambat pembangunan nasional yang beraspek 

material-spiritual karena perjudian mendidik orang untuk mencari nafkah dengan 

tidak sewajarnya dan membentuk watak “pemalas”, sedangkan pembangunan 

membutuhkan individu yang giat bekerja keras dan bermental kuat.
3
 Hukum 

pidana seringkali digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial dalam 

penanggulangan kejahatan khususnya masalah perjudian sebagai salah satu bentuk 

penyakit masyarakat, satu bentuk patologi sosial.
4
 

 

 

 

                                                           
2 Kartini Kartono, Patologi Sosial Jilid I, Rajawali, Jakarta, 1981, hlm 58. 
3 B. Simandjuntak, Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial, Tarsito, Bandung, 1980, hlm.352 
4 Kartini Kartono,Op.Cit, hlm 57  
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Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku didalam suatu 

Negara, hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-

keharusan dan larangan-larangan yang telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa 

hukuman, yaitu suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat 

juga dikatakan bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma 

yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana  dalam keadaan-keadaan 

bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan serta hukuman yang bagaimana 

dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.
5
 

 

Masalah perjudian khususnya judi togel mempunyai dimensi yang luas dan 

kompleks, perjudian merupakan ancaman yang nyata terhadap norma-norma 

sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-

ketegangan sosial, perjudian merupakan ancaman riil atau potensiil bagi 

berlangsungnya ketertiban sosial. Penegakan hukum pidana untuk 

penanggulangan perjudian mengalami dinamika yang cukup menarik, perjudian 

seringkali dianggap sebagai hal yang wajar dan sah, namun disisi lain kegiatan 

tersebut dirasa memiliki dampak negatif dan mengancam ketertiban sosial 

masyarakat. 

 

Jenis perjudian togel menggunakan modus yang tergolong sangat sederhana dan 

rahasia, ada beberapa cara pembelian nomor togel yang biasanya lakukan, yaitu : 

1. Pembeli hanya mendapatkan selembar kertas atau kupon yang isi dari kertas 

tersebut dituliskan angka-angka yang dipesan oleh pembeli, kemudian kertas 

yang telah dituliskan angka dikembalikan oleh bandar sebagai tanda bukti 

untuk untuk mengambil uang apabila pembeli beruntung.  

 

                                                           
5 Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2003, hlm 1   
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2. Selain menggunakan kupon, modus lain yang digunakan oleh dalam judi togel 

ini yaitu dengan cara menggunakan teknologi modern seperti melalui internet 

dan handphone, bagi orang yang sudah saling kenal satu sama lain, membeli 

togel cukup dengan mengirimkan sebuah SMS atau telepon ke bandar-bandar 

togel, sementara untuk mengetahui angka jitu dan nomor yang keluar juga bisa 

menggunakan teknologi modern yaitu dengan cara mengakses internet.
6
 

 

 

Berdasarkan hasil pra riset yang dilakukan penulis pada tanggal 28 Oktober 2015 

diperoleh data mengenai jumlah tindak pidana perjudian togel yang terjadi pada 

tahun 2014 di wilayah hukum Polres Lampung Tengah, adapun data tersebut 

penulis uraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut : 

 

Tabel 1 : Jumlah tindak pidana perjudian togel yang terjadi pada tahun 2014  

   di wilayah hukum Polres Lampung Tengah 

 

 

 

 

 

Sumber : Database penanganan perkara tindak pidana perjudian togel pada Polres  

   Lampung Tengah tahun 2014  

 

 

                                                           
6https://krisnaptik.com/perkembangan-modus-operandi-perjudian-toto-gelap-togel-sebagai-trend- 

perkembangan-kejahatan-di-masyarakat/, diakses pada tanggal 28 Januari 2016, Pukul 19.00 WIB 

Nomor Bulan Jumlah Judi 

Togel yang 

ditangani 

1 Januari 1 

2 Februari 3 

3 Maret 10 

4 April 2 

5 Mei 2 

6 Juni 1 

7 Juli - 

8 Agustus 5 

9 September 7 

10 Oktober 4 

11 November 2 

12 Desember - 

Jumlah 37 

https://krisnaptik.com/perkembangan-modus-operandi-perjudian-toto-gelap-togel-sebagai-trend-%20perkembangan-kejahatan-di-masyarakat/
https://krisnaptik.com/perkembangan-modus-operandi-perjudian-toto-gelap-togel-sebagai-trend-%20perkembangan-kejahatan-di-masyarakat/
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Berdasarkan uraian data tersebut, maka diketahui bahwa penanganan terhadap 

pelaku tindak pidana perjudian togel pada Polres Lampung Tengah menunjukan 

adanya intensitas yang cukup tinggi, penanganan tindak pidana perjudian togel 

sebanyak 37 perkara tersebut adalah merupakan hasil operasi penertiban 

masyarakat yang dilakukan oleh Polres Lampung Tengah, dengan demikian maka 

diketahui bahwa Kepolisian memiliki peran yang cukup penting dalam melakukan 

penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian togel yang terjadi di 

masyarakat. 

 

Penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan agar berfungsinya norma-

norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku hubungan hukum dalam 

kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kedudukan hukum selalu memiliki 

peran dalam tatanan masyarakat, mulai tingkat yang paling sederhana sampai 

tingkat yang kompleks, perlunya penegakan hukum tersebut ditujukan demi 

terwujudnya ketertiban yang memiliki hubungan erat dengan keadaan umum 

masyarakat, dimana ketertiban ini merupakan syarat pokok bagi adanya 

masyarakat yang teratur dalam kehidupannya. Kedudukan Polisi sebagai aparat 

penegak hukum memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan 

penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan 

peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Ayat 

(1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia.  
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Penyidikan terhadap tindak pidana merupakan bagian dari sistem penegakan 

hukum, sistem penegakan hukum harus melihat cakupan yang luas yang 

terkandung dalam suatu sistem hukum. Sistem hukum memiliki cakupan yang 

lebih luas dari hukum itu sendiri, kata “hukum” sering mengacu hanya pada 

aturan dan peraturan, sedangkan sistem hukum membedakan antara aturan dan 

peraturan itu sendiri, serta struktur, lembaga dan proses yang mengisinya.
7
 

 

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia menentukan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi 

pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, 

penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 

Berdasarkan fungsi tersebut, polisi memiliki tugas yang ditentukan dalam Pasal 

13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, yakni : 

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; 

b. Menegakkan hukum;  

c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat. 

 

Sejalan dengan ketentuan tersebut, maka perlu untuk dilakukan penelitian guna 

mengkaji mekanisme penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian dalam 

ruang lingkup kewenangan yang dimiliki kepolisian melakukan penyidikan dan 

penyidikan terhadap tindak pidana perjudian togel. Berdasarkan latar belakang 

yang dikemukakan maka penulis tertarik untuk menganalisis dan menuangkan 

dalam bentuk tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis 

                                                           
7
 Mahmud Mulyadi, Criminal Policy, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008, hlm 15 
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Penegakan Hukum oleh Kepolisian terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian 

Togel (Studi pada Polres Lampung Tengah)”. 

 

 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

 

1. Permasalahan 

 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang diatas maka 

permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah : 

 

a. Bagaimanakah penegakan hukum oleh Kepolisian terhadap pelaku tindak 

pidana perjudian togel ? 

 

b. Apakah yang menjadi faktor penghambat Kepolisian dalam melakukan 

penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian togel ? 

 

2. Ruang Lingkup 

 

Untuk membahas permasalahan dalam skripsi ini agar tidak terlalu meluas dan 

salah penafsiran maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian terhadap kajian 

hukum pidana dan hukum acara pidana, khususnya berkaitan dengan objek 

penelitian mengenai penegakan hukum oleh Kepolisian terhadap pelaku tindak 

pidana perjudian togel. Adapun ruang lingkup kajian dalam penulisan ini adalah 

dititik beratkan pada mekanisme penegakan hukum yang dilakukan, penelitian ini 

dilakukan pada tahun 2016. 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

 

 

1. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk : 

a. Mengetahui secara jelas mengenai penegakan hukum oleh Kepolisian terhadap 

pelaku tindak pidana perjudian togel. 

 

b. Mengetahui secara jelas faktor penghambat Kepolisian dalam melakukan 

penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian togel. 

 

2. Kegunaan Penelitian 

 

Bertitik tolak dari tujuan penelitian atau penulisan skripsi itu sendiri, penelitian ini 

mempunyai dua kegunaan yaitu dari sisi teoritis dan praktis, adapun kegunaan 

keduanya dalam penelitian ini adalah : 

 

a. Kegunaan Teoritis 

 

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memperluas cakrawala serta dapat menjadi 

bahan referensi dan dapat memberikan masukan-masukan disamping undang-

undang dan peraturan perundang-undangan terkait bagi penegak hukum, lembaga 

swadaya masyarakat, organisasi sosial kemasyarakatan serta masyarakat 

umumnya atas hasil tinjauan yuridis penegakan hukum oleh Kepolisian terhadap 

pelaku tindak pidana perjudian togel (studi pada Polres Lampung Tengah). 
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b. Kegunaan Praktis 

 

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

khususnya bagi penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam hal melaksanakan 

tugas dan wewenangnya terutama dalam menangani permasalahan yang berkaitan 

dengan penegakan hukum terhadap terhadap Pelaku Tindak pidana perjudian 

togel (Studi pada Polres Lampung Tengah), selain itu sebagai tambahan informasi 

dan pengembangan teori serta tambahan kepustakaan bagi praktisi maupun 

akademisi. 

 

 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

 

 

1. Kerangka Teoritis 

 

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil 

pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan 

identifikasi dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.
8
 

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

a. Teori penegakan hukum 

 

Penegakan hukum pidana apabila dilihat dari suatu proses kebijakan maka 

penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan kebijakan melalui 

beberapa tahap, yaitu : 

 

1. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan 

pembuat undang-undang, tahap ini disebut dengan tahap legislatif. 

                                                           
8
 Soerjono Soekanto,Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta,1986,hlm 124. 
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2. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat 

penegak hukum mulai dari kepolisian, sampai tahap pengadilan, tahap ini 

disebut dengan tahap kebujakan yudikatif. 

 

3. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh 

aparat penegak hukum, tahap ini disebut dengan tahap kebijakan eksekutif atau 

administratif.
9
 

 

 

Menurut Sudarto, penegakan hukum dalam rangka penanggulangan kejahatan 

dengan menggunakan hukum pidana harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

 

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan 

nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiel 

spiritual berdasarkan Pancasila, sehubungan dengan ini maka (penggunaan) 

hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan 

pengugeran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan  

dan pengayoman masyarakat. 

  

2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum 

pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan 

yang mendatangkan  kerugian (material dan atau spiritual) atas warga 

masyarakat. 

 

3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan 

hasil. 

 

4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau 

kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai 

ada kelampauan beban tugas (overvelasting).
10

 

 

 

b. Teori faktor yang memperngaruhi penegakan hukum 

 

 

Faktor penghambat upaya penegakan hukum dapat menggunakan teori-teori 

mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penegakan hukum, adapun 

faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut : 

 

 

                                                           
9
 Muladi,Kapita Selekta Hukum Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro,Semarang,1995,hlm. 13-14 

10
 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1997 Hlm, 44-48   
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a. Faktor hukumnya sendiri (perundang-undangan) 

 

Praktek penyelenggara hukum di lapangan sering kali terjadi kontradiksi antara 

hukum dan keadilan, hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan 

rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian keadilan merupakan 

prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu, suatu 

kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan 

suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak 

bertentangan dengan hukum. 

 

b. Faktor penegakan hukum 

 

Penegak hukum adalah mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung 

berkecimpung dibidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup law 

enforcement, akan tetapi juga peace maintenance. 

 

c. Faktor sarana atau fasilitas 

  

Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam 

penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, maka tidak 

mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar dan menyerasikan 

peranan yang seharusnya dengan peran yang aktual. 

 

d. Faktor masyarakat 

 

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai 

kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat dapat 

mempengaruhi penegakan hukum dimana peraturan hukum berlaku atau 

diterapkan. Bagian terpenting dari masyarakat yang menentukan penegakan 

hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. 

 

e. Faktor kebudayaan. 

 

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat 

sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah 

sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. 

Beragam kebudayaan yang demikian banyak dapat menimbulkan persepsi-

persepsi tertentu terhadap penegakan hukum. 
11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 1983,  

   hlm 4 
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2. Konseptual 

 

 

Kerangka konseptual yang diketengahkan akan dibatasi pada konsepsi pemakaian 

istilah-istilah dalam penulisan ini yaitu Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum oleh 

Kepolisian terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Togel (Studi pada Polres 

Lampung Tengah). Adapun pengertian dari istilah tersebut adalah : 

 

a. Penegakan Hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan-hubungan nilai-

nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah atau pandangan menilai yang 

mantap dan sikap tidak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk 

menciptakan social engineering, memelihara dan mempertahankan social 

control kedamaian pergaulan hidup.
12

 

 

b. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga 

polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebagaimana ditentukan 

dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 

Kepolisian. 

 

c. Tindak Pidana adalah perbuatan atau tindakan yang dapat dikenakan hukuman 

karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang.
13

 

 

d. Perjudian adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan 

mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena 

permainannya terlatih atau mahir, disitu termasuk segala pertaruhan tentang 

keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara 

                                                           
12 Ibid, hlm 5 
13 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hlm 45 
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mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan 

lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (3) KUHP. 

 

e. Togel adalah sebuah permainan judi dengan cara menebak angka yang akan 

keluar di pemutar angka, kata togel merupakan singkatan dari kata toto dan 

gelap yang berarti judi tebak angka rahasia.
14

  

 

 

E. Sistematika Penulisan 

 

 

Guna mempermudah pemahaman terhadap skripsi ini secara keseluruhan, maka 

disajikan penulisan sebagai berikut : 

 

I. PENDAHULUAN 

Merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang penulisan skripsi, 

permasalahan dan ruang lingkup penulisan skripsi, tujuan dan kegunaan 

penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.  

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Merupakan bab tinjauan pustaka sebagai pengantar dalam memahami pengertian-

pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan yang merupakan tinjauan yang 

besifat teoritis yang nantinya akan dipergunakan sebagai bahan studi 

perbandingan antara teori dan praktek 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 https://rumaysho.com/3681-judi-pada-togel.html, diakses pada tanggal diakses pada tanggal 28 Januari   

    2016, Pukul 19.10 WIB 
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III. METODE PENELITIAN 

Merupakan bab yang memberikan penjelasan tentang langkah-langkah yang 

digunakan dalam pendekatan masalah serta uraian tentang sumber-sumber data, 

pengolahan data dan analisis data. 

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Merupakan jawaban atas pembahasan dari pokok masalah yang akan dibahas 

yaitu Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum oleh Kepolisian terhadap Pelaku 

Tindak Pidana Perjudian Togel (Studi pada Polres Lampung Tengah). 

 

V. PENUTUP 

Bab ini merupakan hasil dari pokok permasalahan yang diteliti yaitu merupakan 

kesimpulan dan saran-saran dari penulis yang berhubungan dengan permasalahan 

yang ada. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Tinjauan tentang Penegakan Hukum 

 

 

Penegakan hukum dapat menjamin terlaksananya kepastian hukum, ketertiban dan 

perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat 

terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga 

keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan 

oleh nilai-nilai actual didalam masyarakat beradab. Negara Indonesia adalah 

negara hukum (recht staats), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana 

harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum.  

 

Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu 

perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dimana larangan tersebut 

disertai dengan sanksi yang berupa pidana tertentu sebagai 

pertanggungjawabannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, 

yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam 

undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan 

larangan tersebut sudah diatur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku 

dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan 

kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.
15

 

                                                           
15 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 15 

 



17 
 

Penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris law enforcement, sedangkan 

dalam bahasa Belanda rechtshandhaving.
16

 Penegakan Hukum adalah kegiatan 

menyerasikan hubungan-hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-

kaidah atau pandangan menilai yang mantap dan sikap tidak sebagai rangkaian 

penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan social engineering, memelihara 

dan mempertahankan social control kedamaian pergaulan hidup.
17

 

 

Moeljatno menyatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan 

hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-

aturan untuk : 

  

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, 

dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa 

yang melanggar larangan tersebut; 

 

2. Menentukan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan 

itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan; 

 

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan 

apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.
18

 

 

Penegakan hukum pidana apabila dilihat dari suatu proses kebijakan maka 

penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan kebijakan melalui 

beberapa tahap, yaitu : 

 

1. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan 

pembuat undang-undang, tahap ini disebut dengan tahap legislatif. 

 

2. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat 

penegak hukum mulai dari kepolisian, sampai tahap pengadilan, tahap ini 

disebut dengan tahap kebujakan yudikatif. 

                                                           
16 Ibid, hlm 48 
17 Soerjono Soekanto, Op.Cit, hlm 5 
18 Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Bina Aksara, Yogyakarta,  

   2002, hlm 1 
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3. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh 

aparat penegak hukum, tahap ini disebut dengan tahap kebijakan eksekutif atau 

administratif.
19

 

 

 

Menurut Sudarto, penegakan hukum dalam rangka penanggulangan kejahatan 

dengan menggunakan hukum pidana harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

 

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan 

nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiel 

spiritual berdasarkan Pancasila, sehubungan dengan ini maka (penggunaan) 

hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan 

pengugeran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan  

dan pengayoman masyarakat. 

  

2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum 

pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan 

yang mendatangkan  kerugian (material dan atau spiritual) atas warga 

masyarakat. 

 

3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan 

hasil. 

 

4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau 

kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai 

ada kelampauan beban tugas (overvelasting).
20

 

 

 

Menurut Bagir Manan, bahwa dalam sistem peradilan terpadu adalah keterpaduan 

antara penegak hukum. Keterpaduan dimaksudkan agar proses peradilan dapat 

dijalankan secara efektif, efisien, saling menunjang dalam menemukan hukum 

yang tepat untuk menjamin keputusan yang memuaskan baik bagi pencari 

keadilan maupun menurut pandangan kesadaran, atau kenyataan hukum yang 

hidup dalam masyarakat pada umumnya
21

 

 

                                                           
19

 Muladi,Op.Cit, hlm. 13-14 
20

 Sudarto, Op.Cit, hlm, 44-48   
21 Bagir Manan, Sistem Peradilan Berwibawa, FH UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 93 



19 
 

Penegakan hukum pidana merupakan tugas komponen-komponen aparat penegak 

hukum yang tergabung dalam sistem peradilan pidana dengan tujuan untuk 

melindungi dan menjaga ketertiban masyarakat. Sistem peradilan pidana dapat 

dikaji melalui tiga pendekatan, yaitu :  

 

a. Pendekatan normatif, memandang komponen-komponen aparatur penegak 

hukum dalam sistem peradilan pidana merupakan institusi pelaksanaan 

peraturan perundang-undangan yang beraku, sehingga komponen-komponen 

ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum. 

 

b. Pendekatan administrasi, memandang komponen-komponen aparatur penegak 

hukum sebagai suatu management yang memiliki mekanisme kerja, baik 

hubungan yang bersifat horisontal maupun hubungan yang bersifat vertikal 

sesuai struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. 

 

c. Pendekatan sosial, memandang memandang komponen-komponen aparatur 

penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem 

sosial, hal ini memberi pengertian bahwa seluruh masyarakat ikut 

bertanggungjawab atas keberhasilan atau tidak terlaksananya tugas dari 

komponen-komponen aparatur penegak hukum tersebut.
22

 

 

 

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu : 

 

1. Total enforcement, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana 

yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (subtantive law of crime). 

Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para 

penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain 

mencakup aturana-turan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan 

dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana 

substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan 

terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (klacht 

delicten), ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai area of no 

enforcement. 

 

2. Full enforcement, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat 

total tersebut dikurangi area of no enforcement dalam penegakan hukum ini 

para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal. 

 

 

                                                           
22

 Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice, System Perspektif, Eksistensialisme, dan  

   Abolisinisme), Alumni, Bandung, 1996, hlm 17 
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3. Actual enforcement, menurut Joseph Goldstein full enforcement ini dianggap 

not a realistic expectation, sebab adanya keterbatasan keterbatasan dalam 

bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang 

kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya 

inilah yang disebut dengan actual enforcement.
23

 

 

 

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana  

 

 

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana, tindak 

pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi 

atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk 

memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan 

hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi 

atas delik, sedangkan pemidanaan berkaitan dengan dasar-dasar pembenaran 

pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pemidanaan. Pidana adalah 

merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan 

dari bahasa Belanda ”straf” yang dapat diartikan sebagai ”hukuman”.
24

 

 

Tindak pidana dibagi menjadi dua bagian yaitu : 

 

a. Tindak pidana materil (materiel delict).  

 

Tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana (straf) 

dalam hal ini dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat 

tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu.Inilah yang disebut tindak 

pidana material (materiel delict). 

 

 

                                                           
23

 Muladi, Op. Cit.  hlm. 256.   
24

 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana,  Bina Aksara,  Jakarta, 1986, hlm. 37 
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b. Tindak pidana formal (formeel delict).  

Apabila perbuatan tindak pidana yang dimaksudkan dirumuskan sebagai wujud 

perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu, inilah 

yang disebut tindak pidana formal (formeel delict).
25

 

 

Hingga saat ini belum ada kesepakatan para sarjana tentang pengertian tindak 

pidana (strafbaar feit), menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang 

dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang 

berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terdapat 

3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan : 

 

1. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan 

diancam dengan pidana. 

 

2. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang 

ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan 

kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. 

 

3. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena 

antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat 

pula. “Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan 

orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan 

olehnya”.
26

 

 

 

Menurut Amir Ilyas, tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung 

suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan 

kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak 

pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit 

dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti 

                                                           
25 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas  

   Berlakunya Hukum Pidana, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2002 Hlm 126 
26

 Nikmah Rosidah, Asas-asas Hukum Pidana, Pustaka Magister  Semarang dan CV. Elangtuo Kinasih,  

   Semarang, 2011, hlm 10  
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yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan 

istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.
27

 

 

Wirjono Prodjodikoro menjelaskan hukum pidana materiil dan formiil sebagai 

berikut : 

a. Penunjuk dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan 

hukum pidana. 

 

b. Penunjukan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu merupakan 

perbuatan yang menbuatnya dapat di hukum pidana. 

 

c. Penunjuk jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan hukum acara pidana 

berhubungan erat dengan diadakannya hukum pidana, oleh karena itu 

merupakan suatu rangkaian yang memuat cara bagaimana badan-badan 

pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan 

bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.
28

 

 

 

Pompe menjelaskan pengertian tindak pidana menjadi dua definisi, yaitu : 

a. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang 

dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk 

mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. 

 

b. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan 

undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.
29

 

 

 

Setiap Tindak Pidana yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang dibagi 

menjadi 2 macam unsur, yakni unsur-unsur subyektif dan unsur-unsur obyektif. 

 

Lamintang menjelaskan mengenai unsur-unsur subjektif dan objektif dalam suatu 

tindak pidana, yaitu : 

 

                                                           
27 Amir Ilyas, Asas-asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, 

2012, hlm. 18   
28 Laden Marpaung, Azas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta 2005, hlm 21 
29

 A. Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, Sinar Grafika , Jakarta, 1995, hlm. 225. 
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Unsur-unsur subyektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :  

1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa); 

  

2) Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang 

dimaksud di dalam Pasal 53 Ayat 1 KUHP; 

 

3) Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedache raad , misalnya terdapat di 

dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP; 

  

4) Perasaan takut atau vress, antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana 

Pasal 308 KUHP. 

 

Unsur-unsur obyektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :  

1) Sifat melawan hukum atau wederrechtelijkheid; 

 

2) Kualitas dari si pelaku; 

 

3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan 

sesuatu sebagai kenyataan.
30

 

 

 

C. Tinjauan Umum tentang Perjudian Togel 
 

 

Judi atau perjudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Permainan 

dengan memakai uang sebagai taruhan.
31

 Kartini Kartono mengartikan judi 

sebagai 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.
32

 

 

Pasal 303 Ayat (3) KUHP menentukan bahwa “yang disebut permainan judi, 

adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan 

untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya terlatih 

                                                           
30 Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1997, hlm 194. 
31 Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm. 419. 
32 Kartini Kartono, Op.Cit, hlm 58. 
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atau mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau 

permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba 

atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya”. 

 

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian 

menentukan bahwa : 

1. Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 Ayat (1) Kitab Undang-undang 

Hukum Pidana, dari hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan 

bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi 

hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak 

banyaknya dua puluh lima juta rupiah. 

 

2. Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 Ayat (1) Kitab Undang-undang 

Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda 

sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah, menjadi hukuman penjara 

selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta 

rupiah. 

  

3. Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 Ayat (2) Kitab Undang-undang 

Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda 

sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara 

selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta 

rupiah. 

  

4. Merubah sebutan Pasal 542 menjadi Pasal 303 bis.  

 

 

Togel berasal dari Bahasa Indonesia dan merupakan singkatan dari kata toto dan 

gelap, dari kedua kata tersebut apabila digabungkan menghasilkan kata toto gelap 

yang akrab disingkat dengan togel. Togel adalah Pemainan judi dengan cara 

mengundi angka yang pemenangnya memiliki angka yang keluar sama dengan 

angka yang dibeli, baik secara online maupun offline.
33

 Togel berawal dari 

kegiatan legal untuk menyumbang kegiatan olahraga pada era 80 (delapan puluh)-

an dikenal dengan istilah SDSB (Sumbangan Dana Sosial Berhadiah). Seiring 

                                                           
33 http://aboeshafiyyah.wordpress.com/judi-gelap-togel/html, diakses pada tanggal 28 Januari 2016, Pukul  

   19.30 WIB. 

http://aboeshafiyyah.wordpress.com/judi-gelap-togel/html
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dengan banyaknya protes dari berbagai elemen kemasyarakatan dan agama, maka 

legalitas SDSB pun akhirnya dihentikan, dan seluruh kegiatan yang menyangkut 

judi kupon putih dilarang.
34

 

 

Ada beberapa cara bermain togel, yaitu : 

 

1. Menghitung angka keluar  

Menghitung angka keluar merupakan salah satu cara yang sering dilakukan 

oleh pemain togel, padahal dalam matematika betapun angka undian itu tidak 

akan pernah bisa diprediksi. 

  

2. Tebak langsung  

Selain dengan menghitung, togel juga biasanya ditebak langsung oleh para 

pemainnya pada saat membeli kupon. 

 

3. Memanfaatkan mimpi  

Para pemain togel ini pun juga sering bermain diluar akal, mimpi saja dibuat 

sekan kenyataan padahal mimpi hanyalah bunga tidur yang tak bermakna.
35

 

 

Terdapat dua jenis permainan judi togel di Indonesia, yakni : 

 

1. Togel offline  

Togel offline adalah togel yang pengecernya menjual secara langsung kepada 

target pasarnya, hal ini hampir merata disetiap kampung, dusun, desa, 

kabupaten, kecamatan dan provinsi yang ada di Indonesia, togel offline ini 

menggunakan kupon sebagai bukti transaksi.  

 

                                                           
34 http:// ensiklopedia.mywapblog.com/togel.xhtml, diakses pada tanggal 28 Januari 2016, Pukul 19.45 WIB. 
35 Ibid 
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2. Togel online  

Togel online ini menggunakan media internet untuk membeli nomor dengan 

mentrasfer uang ke rekening bandar togel, angka yang keluar juga dilihat 

memalui internet. Togel jenis ini tidak terlalu merata diseluruh wilayah 

indonesia, karena keterbatasan penggunaan teknologi internet yang 

mendukungnya.
36

 

 

 

D. Tinjauan tentang Kepolisian 
 

 

Ditinjau dari segi etimologis istilah polisi dibeberapa negara memiliki ketidak 

samaan, seperti di Yunani istilah polisi dikenal dengan istilah “politeia” di 

Jerman dikenal dengan istilah “polizei” di Amerika Serikat dikenal dengan nama 

“sheriff”.
37

 Istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintahan yang 

ada dalam Negara, sedangkan istilah kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai 

fungsi. Sebagi organ yaitu suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan 

terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan 

wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk 

menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan, ketertiban 

masyarakat, penegak hukum pelindung, pengayom, pelayananan masyara.
38

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36 http://angkajp.blogspot.ca/Jenis-permainan-togel.html,, diakses pada tanggal 28 Januari 2016, Pukul 19.50  

    WIB 
37 Sadjijono, Memahami Hukum Kepolisian, LaksBang Persindo , Yogyakarta, 2010,  hlm 1   
38 Ibid, hlm 5 
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Pasal 1 angka 1, angka 2, dan angka 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 

tentang Kepolisian memberikan definisi mengenai kepolisan, diantaranya adalah : 

 

1. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga 

polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada 

Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

3. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian 

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki 

wewenang umum Kepolisian. 

 

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 

tentang Kepolisian fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara 

dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, 

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya dalam 

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian ditentukan 

bahwa : 

 

(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan 

dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, 

serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 

masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. 

 

(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang 

merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1). 
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Menurut Sadjijono, dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum 

polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam pelaksanaan tugas yaitu : 

 

1. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib 

tunduk pada hukum.  

 

2. Asas Kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan 

dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karna belum diatur dalam hukum.  

 

3. Asas Partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi 

mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan kekuatan 

hukum dikalangan masyarakat.  

 

4. Asas Preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada 

penindakan kepada masyarakat.  

 

5. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan 

permasalahan yang lebih besar sebelum di tangani oleh institusi yang 

membidangi.
39

 

 

 

Adapun mengenai tugas dan wewenangn kepolisian secara jelas telah diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, diantaranya adalah : 

 

Pasal 13 menentukan bahwa : 

 

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah : 

a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; 

b. menegakkan hukum; dan 

c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 

 

Pasal 14 menentukan bahwa : 

 

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, 

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas : 

 

                                                           
39

 Ibid, hlm 17 
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a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap 

kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; 

b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, 

dan kelancaran lalu lintas di jalan; 

c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, 

kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap 

hukum dan peraturan perundang-undangan; 

d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional; 

e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; 

f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap 

kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk 

pengamanan swakarsa; 

g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana 

sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan 

lainnya; 

h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, 

laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas 

kepolisian; 

i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan 

lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk 

memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi 

manusia; 

j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum 

ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang; 

k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya 

dalam lingkup tugas kepolisian; serta 

l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

 

(2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf 

f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

 

 

Pasal 15 menentukan bahwa : 

 

(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang : 

 

a. menerima laporan dan/atau pengaduan; 

b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat 

mengganggu ketertiban umum; 

c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; 

d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam 

persatuan dan kesatuan bangsa; 

e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan 

administratif kepolisian; 

f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian 

dalam rangka pencegahan; 

g. melakukan tindakan pertama ditempat kejadian; 
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h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang; 

i. mencari keterangan dan barang bukti; 

j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional; 

k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam 

rangka pelayanan masyarakat; 

l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan 

pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat; 

m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu. 

 

(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-

undangan lainnya berwenang : 

 

a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan 

masyarakat lainnya; 

b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor; 

c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor; 

d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik; 

e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, 

dan senjata tajam; 

f. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan 

usaha dibidang jasa pengamanan; 

g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan 

petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian; 

h. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan 

memberantas kejahatan internasional; 

i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang 

berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait; 

j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian 

internasional; 

k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas 

kepolisian. 

 

(3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf 

a dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

 

 

Pasal 16 menentukan bahwa : 

 

(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

13 dan 14 dibidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia 

berwenang untuk : 

 

a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan; 

b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian 

perkara untuk kepentingan penyidikan; 

c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka 

penyidikan; 
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d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa 

tanda pengenal diri; 

e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; 

f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau 

saksi; 

g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan 

pemeriksaan perkara; 

h. mengadakan penghentian penyidikan; 

i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum; 

j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang 

berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau 

mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka 

melakukan tindak pidana; 

k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai 

negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil 

untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan 

l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. 

 

(2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan 

penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat 

sebagai berikut : 

 

a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; 

b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut 

dilakukan; 

c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; 

d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan 

e. menghormati hak asasi manusia. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

A. Pendekatan Masalah 

 

 

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, 

sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau 

beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisanya.
40

 

 

Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam penulisan ini menggunakan 

pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis 

normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat, dan menelaah mengenai 

beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum yang 

berkenaan dengan permasalahan yaitu mengenai Tinjauan Yuridis Penegakan 

Hukum oleh Kepolisian terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Togel (Studi 

pada Polres Lampung Tengah). 

 

Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan masalah dengan menelaah hukum 

dalam kenyataan baik berupa penilaian, pendapat, sikap yang dimaksudkan untuk 

memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan 

objek yang sedang diteliti, digunakan metode wawancara dengan anggota 

kepolisian dan dosen berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak 

pidana perjudian togel, yang berfungsi sebagai pembantu dalam menganalisis 

                                                           
40

 Soerjono Soekanto, Op.Cit, hlm 43 
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skripsi ini. Jenis dan sifat penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian 

yang bersifat analisis. 

 

B. Sumber dan Jenis Data 

 

 

Menurut Soerjono Soekanto, data adalah sekumpulan informasi yang dibutuhkan 

dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber, 

berdasarkan sumbernya, data terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan.
41

 

 

Data yang dipergunakan dalam penelitian guna penulisan skripsi ini adalah : 

 

1. Data Primer  

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan 

penelitian dengan melakukan wawancara kepada narasumber, yaitu Kepala 

Satuan Reserse Kriminal Polres Lampung Tengah, Kepala Sub Bagian Humas 

Polres Lampung Tengah, dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung 

untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian. 

 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai bahan hukum yang 

berhubungan dengan penelitian, data sekunder terdiri dari bahan hukum 

primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 

 

 

 

                                                           
41

 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2004,  
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a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat 

yang terdiri dari : 

 

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 

Tahun 1958 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 

 

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

Hukum Acara Pidana. 

 

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

 

b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat 

menjelaskan bahan hukum primer yang meliputi literatur-literatur, 

makalah-makalah, dan lain-lain yang mempunyai relevansi dengan 

permasalahan yang sedang diteliti.  

 

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu 

meliputi kamus ensiklopedia, internet. 

 

C. Penentuan Narasumber 

Narasumber dalam penulisan ini sebanyak 3 (tiga) orang yaitu : 

1. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Lampung Tengah : 1 Orang 

2. Kepala Satuan Binmas Polres Lampung Tengah   : 1 Orang 

3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum  

Universitas Lampung      : 1 Orang 

Jumlah          : 3 Orang 
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D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data 

 

 

1. Metode Pengumpulan Data 

 

 

Upaya mengumpulkan data yang diperlukan dalam penulisan ini, penulis 

menggunakan prosedur studi lapangan dan studi kepustakaan. 

 

a. Studi kepustakaan 

 

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, studi kepustakaan 

dilakukan dengan cara membaca, mengutip hal-hal yang dianggap penting dan 

perlu dari beberapa peraturan perundang-undangan, literatur, dan bahan-bahan 

tertulis lainnya yang berkaitan dengan materi pembahasan. 

 

b. Studi Lapangan 

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer. Studi lapangan 

dilakukan dengan cara mengadakan wawancara (interview) dengan responden. 

Wawancara dilakukan secara langsung dengan mengadakan tanya jawab secara 

terbuka dan mendalam untuk mendapatkan keterangan atau jawaban yang utuh 

sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapan. Metode wawancara 

yang digunakan adalah standartisasi interview dimana hal-hal yang akan 

dipertanyakan telah disiapkan terlebih dahulu (wawancara terbuka). Studi 

lapangan dilakukan di wilayah hukum Polres Lampung Tengah pada tahun 2016. 
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2. Metode Pengolahan Data 

 

Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data yang kemudian diproses 

melalui pengolahan dan peninjauan data dengan melakukan : 

 

a. Studi data, yaitu data yang diperoleh diperiksa untuk mengetahui apakan masih 

terdapat kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan, serta apakah data 

tersebut sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. 

 

b. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data yang telah dievaluasi menurut 

bahasanya masing-masing setelah dianalisis agar sesuai dengan permasalahan. 

 

c. Sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap 

pokok bahasan sistematis sehingga memudahkan pembahasan. 

 

E. Analisis Data 

 

 

Setelah dilakukan pengumpulan dan pengolahan data, kemudian dilakukan 

analisis data dengan menggunakan analisis kualitatif dilakukan dengan cara 

menguraikan data yang diperoleh dari hasil penelitian dalam bentuk kalimat-

kalimat yang disusun secara sistematis, sehingga dapat diperoleh gambaran yang 

jelas tentang masalah yang akan diteliti, sehingga ditarik suatu kesimpulan dengan 

berpedoman pada cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir dalam 

mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang 

bersifat khusus guna menjawab permasalahan yang telah dikemukakan. 
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V. PENUTUP 

 

 

A. Simpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat 

ditarik simpulan sebagai berikut : 

 

1. Penegakan hukum oleh Kepolisian terhadap pelaku tindak pidana perjudian 

togel dilakukan melalui tahap aplikasi. Tahap aplikasi yaitu Kepolisian 

melakukan penyelidikan, penahanan dan penyidikan terhadap pelaku tindak 

pidana perjudian togel meliputi pemeriksaan pelaku atau tersangka dengan tata 

cara pemeriksaan sebagaimana diatur dalam KUHAP, serta dilakukannya 

pelimpahan berkas perkara kepada penuntut umum guna disusun surat 

dakwaan untuk dilakukan pemeriksaan persidangan di pengadilan. 

2. Faktor penghambat pelaksanaan penegakan hukum oleh Kepolisian terhadap 

pelaku tindak pidana perjudian togel meliputi faktor penegak hukum yakni 

masih terdapat penyidik yang tidak berlatar belakang sarjana hukum dan 

tingginya beban kerja yang dialami penyidik, faktor sarana atau fasilitas yakni 

minimnya anggaran pelaksanaan penyidikan dan belum tersedianya ruangan 

khusus untuk melakukan penyidikan, faktor masyarakat yakni kurangnya 

partisipasi untuk menjadi saksi dalam proses penegakan hukum yang dilakukan 

oleh kepolisian.  
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B. Saran 

 

 

1. Berkaitan dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian terhadap 

pelaku tindak pidana perjudian togel, maka disarankan kepada aparat 

kepolisian khususnya Polres Lampung Tengah untuk dapat lebih 

mengedepankan pendekatan upaya preventif berupa sosialisasi, patroli, serta 

dioptimalkannya fungsi Polisi Masyarakat guna menekan perbuatan perjudian, 

mengingat penegakan hukum merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam 

upaya menyerasikan nilai-nilai yang tercermin dalam perilaku masyarakat 

untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan 

hidup serta mengedepankan asas ultimum remidium, yakni pidana sebagai 

upaya terakhir, maka tujuan untuk menghapuskan tindakan perjudian diseluruh 

wilayah Republik Indonesia sebagaimana termuat dalam konsideran Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian diharapkan dapat 

terwujud. 

 

2. Berkaitan dengan adanya faktor penghambat yang dialami oleh Kepolisian 

dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian 

togel meliputi faktor penegak hukum disarankan agar kepada Kepala 

Kepolisian Republik Indonesia untuk membuat program wajib melanjutkan 

jenjang pendidikan ilmu hukum di universitas bagi penyidik yang tidak berlatar 

belakang sarjana hukum. Faktor sarana atau fasilitas disarankan kepada Kepala 

Kepolisian Resort Lampung Tengah agar mengajukan anggaran kepada Kepala 

Kepolisian Republik Indonesia guna membangun sarana atau fasilitas yang 

belum memadai yang ada di Polres Lampung Tengah. Faktor masyarakat 
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disarankan kepada Kepala Kepolisian Resort Lampung Tengah untuk 

memaksimalkan sosialisasi atau penyuluhan hukum kepada masyarakat agar 

dapat meningkatkan kesadaran hukum dan pentingnya peran serta masyarakat 

dalam mewujudkan keberhasilan penegakan hukum. 
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