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Obyek penelitian sekaligus menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Faktor-faktor apa 

saja yang menyebabkan ibu rumah tangga terlibat sebagai pelaku tindak pidana perjudian Togel 

di Kecamatan Kota, Kota Kediri ? Bagaimana modus dan bentuk keterlibatan ibu rumah tangga 

sebagai pelaku tindak pidana perjudian Togel di Kecamatan Kota, Kota Kediri ? serta Bagaimana 

upaya penanggulangan dan kendala yang dihadapi oleh POLRESTA Kediri dalam 

menanggulangi keterlibatan ibu rumah tangga sebagai pelaku tindak pidana perjudian Toto 

Gelap di Kecamatan Kota, Kota Kediri ?. 

Sedangkan metode yang digunakan adalah deskriptif analisis ini hasil penelitian lapangan yang 

berupa data diyakini belum dapat memberikan pemecahan terhadap permasalahan yang dibahas, 

dan diolah yang kemudian dipadukan dengan yang didapat dari penelitian kepustakaan yang 

tujuaannya adalah mendapatkan jawaban permasalahan yang telah dikemukakan. 

Berdasarkan hasil penelitian bahwa faktor-faktor yang menyebabkan keterlibatan ibu rumah 

tangga di Kecamatan Kota, Kota Kediri dalam praktek judi togel adalah faktor internal yang 

bersumber dalam diri pelaku, yang meliputi harapan ingin menang, rasa ingin tahu/coba-

coba/iseng, sifat malas bekerja, hobi, lemahnya mental spiritual, kesadaran hukum, tingkat 

pendidikan, dan umur serta Faktor eksternal yang bersumber dari luar diri pelaku yang meliputi 

faktor ekonomi, pengaruh lingkungan sekitar, kondisi keluarga, faktor pekerjaan, dan faktor 

pengaruh media. Sedangkan bentuk-bentuk keterlibatan ibu rumah tangga di Kecamatan Kota, 

Kota kediri dalam praktek judi togel meliputi sebagai penjudi, pengecer, dan pengepul. Adapun 

modus operandinya meliputi : menawarkan dari rumah ke rumah, membuka kios, melalui telepon 

seluler, dan menjual tan menggunakan kupon. 

Upaya-upaya yang dilakukan oleh POLRESTA Kediri dalam meminimalisasi keterlibatan ibu 

rumah tangga dalam praktek judi togel meliputi Upaya Preventif antara lain himbauan, 

pemasangan spanduk, rekomendasi kepada PEMKOT tentang Peraturan Daerah Anti Judi, 

Pengawasan terpadu, serta penyuluhan, bimbingan dan sosialisasi kepada masyarakat pada 

umumnya dan ibu rumah tangga pada khususnya serta Upaya Represif seperti penyelidikan, 

penyidikan, penangkapan pelaku, kerjasama dengan berbagai pihak dan penelusuran jaringan 

atau sindikat togel. Sedangkan kendala-kendala yang dihadapi oleh POLRESTA Kediri meliputi 

Kendala intern, seperti keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan sarana dan prasarana, 

serta keterbatasan biaya operasional dan Kendala extern, seperti kurangnya kesadaran 

masyarakat, jaringan judi togel yang terorganisasi rapi, dan lokasi judi togel yang sulit dilacak 

oleh aparat. 

 



 


