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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perjudian bukan merupakan hal baru bagi masyarakat indonesia, karena 

permainan judi sudah ada sejak dulu dan berkembang seiring dengan perkembangan 

jaman. Tindak pidana perjudian togel yang maraknya terjadi di wilayah Kabupaten 

Malang ini cukup dirasakan sangat meresahkan masyarakat. Pesatnya pertumbuhan 

jumlah penduduk yang cukup banyak, sehingga menimbulkan persaingan untuk 

memenuhi kehidupannya, hingga menimbulkan berbagai jenis tindak pidana 

khususnya yang cukup banyak terjadi di kabupaten Malang adalah perjudian.
1
 

Perjudian yang sekarang lagi marak adalah perjudian toto gelap (togel), 

merupakan salah satu permasalahan yang paling utama diperhatikan oleh seluruh 

lapisan masyarakat Indonesia. Tidak sedikit masyarakat yang terganggu dalam hal 

keamanan dan kenyamanannya. Keberadaannya yang mulai merambah dan 

meresahkan semua lapisan masyarakat ini, membuat para penegak hukum kesulitan 

dalam menyikapinya. Ini bukan hal yang tabuh lagi bagi masyarakat akibat realita 

kemiskinan yang ada di Negara Indonesia, sebagai salah satu faktor penyebab makin 

menjamurnya perjudian.
2
 Salah satunya Perjudian menjadi salah satu pilihan yang 

dianggap sangat menjanjikan keuntungan tanpa harus bersusah payah bekerja. Judi 
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dianggap sebagai pilihan yang tepat bagi rakyat kecil untuk mencari uang dengan 

lebih mudah. Kehidupan bermasyarakat pasti akan menghadapi masalah-masalah 

sosial. Masalah itu merupakan problema sosial jika mempunyai akibat negatif dalam 

pergaulan hidup dalam masyarakat.  

Akibat dari problema sosial tersebut adalah meresahkan kehidupan warga 

masyarakat, sehingga interaksi dalam masyarakat itu sangat terganggu. Akibat negatif 

itu sangat besar pengaruhnya apabila tidak diatasi secepat mungkin. Oleh sebab itu 

penegak hukum khususnya aparat kepolisian harus bertindak tegas dan serius dalam 

menangani kejahatan, khususnya tindak pidana perjudian yang sudah merebak 

dimana-mana. Walaupun judi dilarang dan diancam dengan hukuman, masih saja 

banyak yang melakukannya. Hal itu antara lain karena manusia mempunyai 

kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, sedangkan di sisi lain tidak setiap orang dapat 

memenuhi hal itu karena berbagai sebab misalnya karena tidak mempunyai pekerjaan 

atau mempunyai penghasilan lain untuk memenuhi kebutuhan mereka, atau dapat 

juga mempunyai pekerjaan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok 

mereka. Pilihan mereka untuk menambah kekurangan kebutuhan tersebut adalah 

antara lain pilihannya melakukan judi dan perjudian, judi menjadi alternatif yang 

terpaksa dilakukan meskipun mereka tahu risikonya, untuk mencukupi kebutuhannya 

dan keluarganya.
3
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Perjudian menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah permainan dengan 

memakai uang sebagai taruhan. Sedangkan berjudi ialah mempertaruhkan sejumlah 

uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan 

mendapatkan sejumlah uang atau harta yeng lebih besar daripada jumlah uang atau 

harta semula.
4
  

Persoalan perjudian, dari dulu sampai dengan sekarang banyak menimbulkan 

pertentangan dengan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam kehidupan 

masyarakat. seiring dengan kemajuan-kemajuan masyarakat saat ini, baik di bidang 

teknologi ataupun bidang lainnya, kemajuan-kemajuan tersebut membuat orang 

semakin pandai dalam melakukan tidak pidana, salah satunya tindak pidana 

perjudian. definisi perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja yaitu memperta-

ruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya 

resiko dan harapan-harapan terterntu pada peristiwa-peristiwa permainan, 

pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.
5
 

R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul kitab undang-undang hukum pidana 

(KUHP) terkait dengan perjudian diataur dalam pasal 303 yang berbunyi: 

1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda 

paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin: 

(1) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk 

permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan 

sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu; 
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(2) Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak 

umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam 

perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan 

kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara; 

(3)  Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian. 

2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan 

pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu. 

3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada 

umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan 

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

termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan 

lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau 

bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.”
 6

 

Sedangkan didalam kuhap tidak diatur secara jelas terkait perjudian melalui 

media elektronik yang pada masa saat ini sudah mulai cangih dan maju sebab dengan 

perkembangan dan kemajuan dunia yang meningkat dari tahun-ketahun sebab 

menusia pada saat ini makin cangih dalam menjalankan aksinya untuk memperoleh 

untuk menambah kemajuan ekonomi peribadi seorang meski melangar hukum, maka 

di aturlah oleh pemerintah  melalui undang-undang No 11 Tahun 2008 Tentang 

Informasi Dan Transaksi Elektronik, dalam undang-undang ini sudah di jelaskan 

transaksi perjudian yang dilakukan dengan media elektronik adalah salah satu 

perlangaran tindak pidana yang medapatkan hukuman penjara bagi pelakunya. 

Pelangran ini diatur dalam undang – undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi 

Dan Transaksi Elektronik dalam pasal 27 ayat (2) yang berbunyi: 
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2) setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau 

membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau yang memiliki 

muatan perjudian”.
7
 

Larangan mengenai perjudian ini di perjelas dalam Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1974 tentang penertiban perjudian yang merubah ancaman pidana dalam Pasal 

303 KUHP dengan ancaman pidana yang berat yaitu 10 (sepuluh) tahun penjara atau 

denda sebesar 25 (dua puluh lima) juta rupiah. Walaupun ancaman hukumnya telah 

diperberat, tapi masih saja banyak yang melakukan perjudian. Hal ini disebabkan oleh 

keinginan masyarakat yang ingin mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dengan 

cara yang mudah dan waktu yang relatif singkat.
8
 Secara jelas Judi dilarang oleh 

negara, terlebih-lebih oleh tiap-tiap Agama. Karena di pandang sebagai suatu 

tindakan atau perbuatan yang amoral dan melanggar kesusilaan masyarakat, tetapi 

meskipun demikian tetap saja perjudian ini tumbuh secara sembunyi-sembunyi, 

dikarenakan judi dianggap oleh pelakunya sebagai suatu jalan tercepat untuk menjadi 

kaya tanpa melakukan usaha yang membanting tulang.
9
 Contoh kasus, tepatnya 

pelaku adalah salah satu warga Dusun Ketangi, Desa Tegalgondo, Karangploso 

akhirnya tak berkutik. Tersangka kasus Perjudian togel ini seringkali lolos sebab 

barang bukti selalu dilenyapkan.
10
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Kasus tersebut dikomentari oleh Kapolsek Karangploso AKP Prayitno, 

Tersangka ini memang licin dan seringkali lolos. Namun kali ini tersangka tak dapat 

berkilah, dan ditangkap pada Sabtu tanggal 20 Januari 2016, sebab barang bukti 

sebelumnya ditemukan,  pada hari Selasa  tanggal 19 Januari 2016. Barang bukti 

yang berhasil disita polisi berupa uang sebesar Rp. 1,2 juta, rekapan hasil tombokan, 

bolpoin, telepon genggam samsung, dan buku tafsir mimpi.Pelaku yang bekerja 

sehari-hari sebagai kuli bangunan tersebut mengaku baru 6 bulan melakukan judi.
11

 

Dari hasil pengembangan penyelidikan, J beroperasi dari pengepul berinisial P warga 

Lowokwaru, Kota Malang namun hingga kini belum berhasil ditangkap. Desa 

Tegalgondo memang seringkali digunakan sebagi tempat perjudian yang meresahkan 

warga. Dari hasil laporan warga akhirnya pelaku berhasil dibekuk. Kami himbau 

kepada warga siapapun yang melihat adanya kasus perjudian harap segera melapor 

dan akan segera kami tangani,” tegas Prayitno. Akibat perbuatannya tersebut pelaku 

dijerat pasal 303 KUHP tentang perjudian dengan ancaman hukuman 5 tahun 

penjara.
12

  

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

kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena 

pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang 

keputusan pe`rlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara 
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mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.
13

 

Berdasarkan fakta sekarang tindak pidana pada saat ini sangat berkembang pesat yang 

dulu hanya dengan sebuah kertas dan sekarang dilakukan dengan menggunakan SMS 

pelaku perjudian togel (toto gelap) ini selalu melibatkan orang-orang yang tidak 

memiliki pekerjaan dan menginginkan keuntungan yang banyak. Para pelaku yang 

menyediakan jasa penawaran selalu mencari orang-orang yang bekerja keras dan 

memiliki penghasilan yang cukup, dengan rayuan akan mendapat kan keuntungan 

berkali-lipat dari apa yang dihasilakan sekarang, dengan cara hanya dengan menebak 

angka yang diinginkan. Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang 

menyatu dengan kejahatan yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi 

ternyata tidak mudah diberantas. Oleh karena itu perlu diupayakan agar masyarakat 

menjauhi melakukan perjudian, perjudian terbatas pada lingkungan sekecil-kecilnya 

dan terhindaranya ekses-ekses negatif yang lebih parah untuk akhirnya dapat berhenti 

melakukan perjudian. 

Berbagai cara telah dilakukan dalam menangani tindak pidana perjudian yang 

hingga saat ini masih tetap hidup ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat. 

Meskipun pada hakekatnya perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan 

dengan norma, agama, moral, kesusilaan maupun pelangaran hukum. Namun, 

faktanya perjudian masih menunjukan eksistensinya, dulunya hanya terjadi 
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dikalangan orang dewasa pria tapi saat ini judi tersebut telah menjalar ke berbagai 

elemen masyarakat termasuk di dalamnya anak-anak dan remaja yang tidak lagi 

membedakan mana pria dan mana wanita. Masyarakat, bangsa dan Negara hal ini 

termasuk mengancam masa depan para pelaku yang terlibat melakukan perjudian, 

utamanya para wanita-wanita yang sudah praktek dalam tindakan moral ini secara 

terang-terangan. Bahkan parahnya lagi perjudiaan saat ini justru menjadi industri 

besar yang menjanjikan keuntungan besar pula bagi pelakunya. Oleh sebab itu 

penegak hukum khususnya aparat kepolisian perlu bertindak tegas dan serius dalam 

menangani kejahatan, khususnya tindak pidana perjudian yang sudah merebak 

dimana-mana.  

Berdasarkan data yang di Peroleh penulis dalam keterangannya penyidik Unit 

Sidik Opsnal Sat Reskrim Polres Malang menyampaikan kurang lebih dalam setiap 

tahun tindak pidana perjudian togel mengalami peningkatan. Data ini dibuktikan 

dengan data kriminal tindak pidana perjudian togel pada Tahun 2015 sampai dengan 

2016 berkisaran sekitar 41 sampai dengan 80 kasus tentang tindak pidana perjudian 

togel khususnya seluruh wilayah hukum Polres Malang. Oleh karena itu harus ada 

perhatian yang khusus untuk menangulangi kejahatan tindak pidana perjudian togel.
 

14
 Dengan banyaknya yang tertangkap tangan para pelaku perjudian togel ini, rata-

rata orang dewasa yang tidak memiliki pekerjaan. Ini adalah salah satu tugas besar 

kasat rescrime polres malang untuk menghapuskan perjudian yang khususnya di 
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Kabupaten Malang. Semakin gencar para polisi menangkap para pelaku judi semakin 

tersenbunyi pula cara mereka untuk melakukan perbuatan tindak pidana Perjudian 

Togel (toto gelap). 

Berdasarkan alasan latar bekang yang telah di uraikan diatas maka penulis 

berkeinginan untuk melakukan penelitian terhadap faktor-faktor apa saja yang sampai 

saat ini perjudian di indonesia khususnya di Wilayah Kabupaten Malang masih 

terjadi sampai saat ini dan kendala apa saja yang menjadi penghambat bagi aparat 

Kepolisian untuk memberantas pelaku perjudian togel di Wilayah Kabupaten Malang 

dengan judul “ Tinjauan Kriminologis Terhadap Maraknya Tindak Pidana 

Perjudian Togel Online Dan Offline (Studi Kasus Wilayah Hukum Polres 

Malang) 

B. Rumusan Masalah 

Adapun yang menjadi rumusan masalah yang diambil pada penelitian ini adalah: 

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan maraknya terjadinya tindak pidana 

perjudian togel online dan offline di Wilayah Hukum Polres Malang? 

2. Bagaimana perspektif masyarakat terhadap perjudian togel online dan offline 

di Wilayah Hukum Polres Malang? 

3. Bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan oleh kepolisian Polres 

Malang terhadap tindak pidana perjudian togel online dan offline di Wilayah 

Hukum Polres Malang? 
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C. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui faktor-faktor yang menjadi maraknya terjadinya tindak pidana 

perjudian togel online dan offline di Wilayah Kabupaten Malang. 

2. Mengetahui perspektif masyarakat berkaitan dengan tindak pidana perjudian 

togel online dan offline di Wilayah Hukum Polres Malang.  

3. Mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan oleh kepolisian Polres 

Malang terhadapi tindak pidana perjudian togel baik secara online dan offline 

di Wilayah Hukum Polres Malang 

D. Manfaat Penelitian 

Masalah dalam penelitian ini bermanfaat agar hasil penelitian ini dapat 

bermanfaat, karena nilai dari sebab penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang 

dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang hendak penulis harapkan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Secara teoritis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat 

untuk:  

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada 

pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan 

hukum pidana pada khususnya.  

2. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah referensi dibidang 

karya ilmiah yang dapat mengembangkan ilmu pengetahuan.  
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Sementara disisi praktis, peneliti juga berharap penelitian ini dapat bermanfaat 

untuk:  

1. Sebagai masukan atau pedoman bagi aparat penegak hukum dalam 

memberantas tindak pidana perjudian togel yang dilakukan oleh para pelaku 

kejahatan. 

2. Menjadi wadah bagi peneliti untuk mengembangkan penalaran dan 

membentuk pola pikir sekaligus tugas akhir dalam merampungkan pendidikan 

pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. 

E. Kegunaan Penelitian 

Dengan adanya penelitian hukum ini diharapkan akan memberikan nilai dan hasil 

guna bagi pihak. Adapun kegunaan penelitian hukum adalah: 

1. Bagi Penulis 

Selain untuk melakukan penelitian dan sebagai syarat untuk mendapatkan S-1 

Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Malang, harapan 

penulis melalui penelitian ini ada tambahan pesan dan wawasan untuk 

mengurangi permasalahan tindak pidana perjudian togel. Dengan kemajuan 

dunia modern dan apabila tidak diiringi kepedulian masyarakat akan masalah 

kejahatan akan lebih sulit untuk diberantas. 

2. Bagi Masyarakat 

Dengan dilaksanakan penelitian ini diharapkannya nanti agar masyarakat 

untuk lebih berhati-hati dan mengerti apa saja kejahatan yang ada 
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dilingkungan sekitar. Kerena pada umumnya masyarakat adalah sasaran yang 

rawan untuk tindak pidana kejahatan salah satunya perjudian. 

3. Bagi Pemerintah 

Penelitian ini dapat memberikan informasi terkait perjudian yang sudah lama 

hidup dalam masyarakat tetapi sudah berbagai macam cara yang telah 

dilakukan oleh aparat penegak hukum, tetapi perjudian ini masi ada didalam 

lingkungan masyarakat Indonesia, khususnya Wilayah Kabupaten Malang.  

F. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan  

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 

pendekatan Yuridis Sosiologis.
15

 Artinya suatu penelitian yang dilakukan 

terhadap nyata masyarakat atau lingkungan dengan maksud dan tujuan 

menemukan fakta yang kemudian menuju pada identifikasi dan pada akhir 

menemukan penyelesaian masalah. 

Jadi secara yuridis perjudian togel online dan offline dikaitkan dengan 

undang-undang sebagai berikut: 

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) 

b. Undang-Undang No 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian 

c. Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik 

                                                           
15
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Sedangkan secara sosiologis dikaitkan dengan keadaan nyata dalam 

kehidupan masyarakat.
16

  

2. Lokasi Penelitian 

 Penulis melakukan penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor 

Kabupaten Malang dengan alasan, kabupaten Malang dianggap sebagai 

wilayah yang berpotensi selalu meningkatnya tindak pidana perjudian togel 

online dan offline. 

3. Sumber Data 

a) Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari kepolisian, 

penjual dan pemain yang dilapangan. 

b) Data Sekunder  

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber literature 

yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Data juga diperoleh dari 

buku-buku, media cetak, media elektronik, tulisan, makalah serta pendapat 

para pakar hukum. Dalam hal ini peneliti menyiapkan beberapa literature 

yang berupa peraturan perundang-undangan yang tentu berkaitan lansung 

dengan objek penelitian yang diantaranya adalah sebagai berikut: 

1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 

2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

3) Undang-undang No 7 Tahun 1974 Penertiban Perjudian 
                                                           

16
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4) Peratura Pemerintah No 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-

Undang No 7 Tahun 1974 

5) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian hukum 

ini menggunakan penelitian lapangan berdasarkan fakta yang ada tanpa di 

buat-buat melalui beberapa kegiatan pengumpulan data yang berupa 

Wawancara, dan Dokumentasi yang di jelaskan sebagaimana berikut: 

a. Wawancara 

Wawancara adalah sebuah cara unutk memperoleh secara lansung 

informasi tentang judi togel online dan offline kepada responden. Dalam 

hal ini penulis melakukan wawancara dengan responden kepolisian yaitu 

diwakili  oleh:  

1) AKP Adam Purbantoro 

2) AIPTU Irfan Eko P. 

3) BRIG Jefrino L. 

Sedangkan informasi dari masyarakat terkait Togel online dan offline: 

1) C (inisial), T (inisial), A (inisial). 

2) Dimas Saputra 

3) Romi Suherman 
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4) Angga Rahadi 

b.  Dokumen  

Dalam hal ini penulis melakukan pengumpulan laporan atau tulisan yang 

diperoleh dari pihak kepolisian, tentang tindak pidana perjudian togel 

online dan offline.  

c. Dokumentasi 

Membuat secara langsung rekaman suara, foto, video pelaku tentang 

bagaimana melakukan perjudian dan barang bukti.  

d. Browsing internet 

1) www.dewapoker.com 

2) www.Lotto01.com 

3) Karolina Sitepu. Pemberantasan Dan Penangulangan Perjudian. 

http://www. Pemberantasan- penangulangan  Perjudian. Wordpre 

4) Arif. Perjudian dikab. Malang. www.malangpagi.com. 

5) Aboe Shafijjah Beladjar. Judi Gelap (Togel). 

Http://Aboeshafiyyah.wordpress.com Judi Gelap Togel/Html. 

6) Jurnal online.um.ac.id. Tinjauan Kriminologis Togel Online. Vol. 1 

No. 1 (2012). 

7) Nasional.Republika.co.id. Judi Togel. Artikel tahun 2016. 

5. Analisis Data 

Data yang diperoleh atau yang berhasil dikumpulkan selama proses 

penelitian dalam bentuk data primer maupun sekunder yang berupa kulitatif 

dan kuantitatif, kemudian dianalisa mengunakan metode Kriminologis, 

http://www.dewapoker.com/
http://www.lotto01.com/
http://www.malangpagi.com/
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terhadap pelaku tindak pidana perjudian togel online dan offline. Kemudian 

disajikan secara deskriftif yaitu dijelaskan, menguraikan dan mengambarkan 

sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini 

nantinya dapat memberikan gambaran yang sangat jelas mengenai 

permasalahan yang menyebabkan meraknya tindak pidana perjudian togel 

online dan offline. 

G. Sistematika Penulisan  

Dalam sistematika penulisan ini penulis membagi pembahasan penelitian ke dalam 

4 (empat) bab, dengan perincian sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan  

Bab ini menguraikan tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan 

sistematika penulisan. 

Bab II Tinjauan Pustaka 

Bab ini menguraikan tentang teori hukum, pendapat ahli hukum, kajian yuridis 

sosiologis sesuai dengan kebijaka hukum yang berlaku dan digunakan dalam 

penelitian ini. Obyek penelitian ini adalah Tindak Pidana Perjudian Togel Offline 

dan Online yang terjadi di wilayah Hukum Polres Malang. 

Bab III Hasil Dan Pembahasan  

Bab ini menguraikan hasil dan pembahasan penelitian yang diperoleh penulis dari 

objek penelitian yakni wilayah hukum Polres Malang. Bab ini menjelaskan tentang 
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kronologis dari kriminologi perjudian online dan offline yang meningkat di 

wilayah Kabupaten Malang. Dalam bab ini juga disajikan data fisik yang 

berhubungan dengan maksud penelitian penulis serta analisis hukum terhadap 

meningkatnya tindak perjudian togel online dan offline di wilayah hukum Polres 

Malang. 

Bab IV Penutup 

Bab ini yang berisikan kesimpulan dan saran penulis terhadap kajian permasalahan 

hukum mengenai tindak pidana perjudian togel online dan offline di wilayah 

hukum Polres Malang. 

 

 

 

 

 

 

 

 


