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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum tentang Kriminologi 

1. Definisi Kriminologi 

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang 

kejahatan. Istilah kriminolgi ditemukan oleh P. Topinar pada tahun 1830, seorang 

ahli antropologi Perancis, secara jelas berasal dari kata crimen yang berarti 

kejahatan atau penjahat dan logos berarti ilmu pegentahuan, maka kriminologi 

dapat diartikan sebagai ilmu tentang kejahatan dan penjahat.
17

 Sedangkan menurut 

W.A Bonger dalam bukunya Topo Santoso memberikan pengertian kriminologi 

sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan 

seluas-luasnya.
18

 Kemudian kriminologi juga dirumuskan oleh Sutherland sebagai 

keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai 

gejala sosial. Jadi menurut Sutherland kriminologi mencakup proses-proses 

perbuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.
19

 

Uraian mengenai objek dan tujuan kriminologi dimaksud untuk menepis 

anggapan bahwa kriminologi merupakan ilmu bantu hukum pidana. Bagi penulis, 

baik kriminologi dan hukum pidana memiliki objek dan tujuan yang berbeda 

sehingga tidak pada tempatnya menjadikan hukum pidana sebagai ilmu yang lebih 

superior dibandingkan dengan kriminologi sebagaimana diketahui objek (ilmu) 

hukum pidana aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan kejahatan atau yang 
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berhubungan dengan pidana, sedangkan tujuannya adalah agar dapat mengerti dan 

mengunakan aturan-aturan hukum pidana dengan sebaik-baiknya dan seadil-

adilnya.
20

 Kriminologi digunakan untuk memberikan petunjuk bagaimana 

masyarakat dapat menanggulangi dan menghindari kejahatan dengan  baik. 

Berdasarkan perumusan mengenai kriminologi oleh W.A Bonger dan 

Sutherland diatas, menurut penulis konsep yang dikemukakan oleh para ahli 

tersebut sesuai untuk menjawab rumusan permasalahan yang diangkat penulis. 

Hal ini dikarenakan fokus kajian yang diangkat penulis terdiri atas perjudian togel 

berbasis online dan offline. Pendapat Bonger sesuai dengan permasalahan togel 

berbasis online mengingat bahwa kejahatan tersebut diklasifikasikan sebagai salah 

satu cybercrime yang terintergrasi dan memberikan dampak yang jauh lebih 

signifikan dibanding togel offline. Dalam hal ini penulis hendak mengkaji gejala 

kejahatan togel berbasis online untuk menemukan solusi terhadap pemberantasan 

jenis kejahatan yang sulit untuk diminimalisir. Kemudian penulis berpedoman 

kepada pendapat Sutherland untuk melakukan pengkajian terhadap perjudian 

berbasis offline dikarenakan togel offline merupakan jenis kejahatan yang 

berkaitan dengan gejala sosial yang ada dalam masyarakat. 

2. Teori-Teori Kriminologi 

a. Spritualisme 

Menanggapi kajian tentang kejahatan, spritualisme memiliki perbedaan 

mendasar dengan metode penjelasan kriminologi yang ada saat ini. Berbeda 
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dengan teori-teori saat ini spritualisme memfokuskan perhatiannya pada 

perbedaan antara kebaikan yang datang dari Tuhan, dan keburukan yang 

datang dari setan. Seseorang yang telah melakukan kejahatan dipandang 

sebagai orang yang terkena bujukan setan.
21

 Landasan pemikiran yang 

paling rasional dari perkembangan ini adalah bahwa kejahatan dianggap 

sebagai permasalahan yang melibatkan korban dan pelaku.  

b. Naturalisme 

Perkembangan paham naturalisme yang muncul dari perkembangan 

ilmu alam menyebabkan manusia mencari model penjelasan lain yang lebih 

rasional dan mampu dibuktikan secara ilmiah. Dalam perkembangan 

lahirnya teori-teori tentang kejahatan, dapat dibagi beberapa aliran: 

1) Aliran Klasik 

Aliran ini menjelaskan bahwa pada dasarnya manusia adalah mahluk 

yang memiliki kehendak bebas (free will). Dimana dalam bertingkah 

laku, ia memiliki kemampuan untuk memperhitungkan segala tindakan 

berdasarkan keinginan (bedonime).
22

 

2) Aliran Positifisme  

Aliran ini dibagi menjadi dua yaitu: 

a) Determinisme Biologis 
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Teori-teori yang masuk dalam aliran ini mandasari pemikiran bahwa 

perilaku manusia sepenuhnya tergantung pada pengaruh biologis 

yang ada dalam dirinya. 

b) Determinisme Kultural 

Teori-teori yang masuk dalam aliran ini mendasari pemikiran bahwa 

perilaku sosial, budaya dari lingkungan dimana seseorang itu 

hidup.
23

 

3) Aliran Social Defence  

Aliran ini dipelopori oleh Judge Marc Angel yang telah 

mengembangkan suatu teori yang berlainan dengan aliran terdahulu. 

Munculnya aliran ini disebabkan teori aliran positif klasik dianggap 

terlalu statis dalam menganalisis kejahatan yang terjadi dalam 

masyarakat.
24

 

Berdasarkan penjabaran teori-teori diatas, penulis menggunakan beberapa 

teori untuk menunjang penelitian yang dikaji. Pertama, aliran klasik yang 

menegaskan bahwa manusia memiliki kehendak bebas. Penting untuk diketahui 

bahwa seseorang yang melakukan perjudian togel online maupun offline telah 

mempertimbangkan bahwa keinginannya merupakan suatu kejahatan. Namun 

dikarenakan manusia memiliki kehendak bebas, kejahatan tersebut tetap 

dilakukan dan akibat negatif yang diketahuinya akan timbul diabaikan. Kedua, 

aliran determinisme kultural yang menegaskan bahwa perilaku sosial, budaya dan 
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lingkungan menentukan kepribadian dan watak seseorang. Perjudian togel 

bersumber dari aspek-aspek tersebut, dimana pelaku terdorong untuk melakukan 

kejahatan yang dengan tegas telah diatur oleh undang-undang.   

Dari uraian deskripsi diatas, kriminologi mempunyai arti ilmu pegetahuan 

yang mempelajari tentang kejahatan. Menurut W.A. bonger, kriminologi 

mempunyai bagian-bagian yaitu:  

a) Antropologi Kriminal, yakni ilmu pengetahuan yang mempelajari pribadi 

si penjahat. 

b) Sosiologi Kriminal, yakni ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai 

suatu gejala masyarakat dalam arti luas. 

c) Psikologis Kriminal, yakni ilmu pengetahuan tentang kejahatan ditinjau 

dari sudut ilmu jiwa.
25

 

Pembagian kriminologi oleh Bonger ini cukup luas, tapi satu hal yang perlu 

diketahui bahwa kejahatan adalah sebagai kejahatan manusia, yang dalam 

interaksinya dan proses sosial, manusia didalam masyarakat memiliki 

kecenderungan untuk menyimpang dari norma yang ada, jika terdapat tekanan 

terhadap dan kepentingan manusia itu sendiri. Di antara penyimpangan- 

penyimpangan yang mengarah pada tingkah laku dan perbuatan jahat. 

Beberapa pendapat para ahli mengenai definisi kriminologi yaitu:  

1) W. A. bonger mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang 

bertujuan untuk menyelidiki gejala-gejala kejahatan yang seluas-luasnya. 
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2) Thorsten Sellin mendefinisikan kriminologi dipakai untuk mengambarkan 

ilmu tentang kejatahan dengan cara menanggulanginya atau sebab 

musabab kejahatan. 

3) J. Costant mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang 

bertujuan menetukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab 

terjadinya kejahatan.
26

 

Dari beberapa penjelasan yang diuraikan diatas, ada beberapa anggapan 

bahwa kriminologi diperlukan untuk mencari sebab kejahatan disamping untuk 

dapat meneliti latar belakang adanya kelakuan jahat. Secara sederhana 

kriminologi disebut sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang 

kejahatan yang timbul dari gejala-gejala sosial. Kemudian penulis memberikan 

uraian mengenai teori-teori yang lebih spesifik mengenai sebab-sebab terjadinya 

sebuah kejahatan yakni: 

a) Teori Anomi 

Teori ini dikemukakan oleh Durkheim dan Merton. Durkheim mengatakan 

tradisi telah menghilang dan kebutuhan dalam masyarakat. Konsep anomi 

Durkheim yang menyatakan bahwa pernyimpangan tingkah laku yang  

disebabkan karena kondisi ekonomi dalam masyarakat. Yang kemudian 

pendapat ini dikembangkan lebih lanjut oleh Merton bahwa perbedaan 

kondisi sosial didalam masyarakat mengakibatkan tekanan begitu kuat 
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pada diri seseorang didalam masyarakat sehingga ia melibatkan diri ke 

dalam tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang.
27

 

b) Teori Asosiasi Differensial 

Teori ini dikemukankan oleh E. H. Sutherland yang menjelaskan bahwa 

tidak hanya pergaulan dengan pejahat yang menyebabkan prilaku kriminal 

tetapi bentuk komunikasi dengan orang lain. Ia juga menekankan bahwa 

perilaku jahat tidak diwariskan tetapi dengan pergaulan. 

c) Pendekatan Psikologis  

Teori ini menjelaskan penyebab kejahatan disebutkan bahwa seseorang 

dapat berbuat jahat, dipengaruhi kondisi biologis dan psikologis orang 

yang bersangkutan. Dengan adanya dorongan antara ketidak sesuaian dan 

antara keinginan tersebut yang menyebakan seseorang tidak bisa 

mengontrol diri mereka, sehingga pada kenyataan justru hidup mereka 

akan dikontrol oleh keinginan dan hasrat yang mereka miliki.
28

 

d) Teori Kontrol Sosial dan Kontainment  

Teori ini dikemukakan oleh Travis Hirchi dalam hal ini mengemukakan 

bahwa tingkah laku seseorang mencerminkan berbagai ragam tentang 

kesusilaan yaitu menyimpang dari norma yang didalam masyarakat yang 
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tidak menghargai masyarakat.  Travis Hirchi juga menjelaskan didalam 

teorinya bahwa ada penekanan bahwa ada tiga unsur penting yaitu:
29

 

1) Keterikatan seseorang pada orang lain atau lembaga yang mana dapat 

mencegah atau menghambat yang pelaku untuk melakukan kejahatan. 

2) Kegiatan seseorang akan memperkecil kecenderungan yang 

menghambat yang bersangkutan terlibat kejahatan. 

3) Suatu investasi seseorang dalam masyarakat salah satunya berbentuk 

pendidikan dan reputasi yang baik serta kemajuan dalam bidang 

wirausaha. 

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana 

1. Pengertian Tindak Pidana 

Strafbaarfeit merupakan istilah dari bahasa Belanda yang diterjemahankan 

dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana atau 

delik, perbuatan pidana atau peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat 

dipidana. Tindak pidana merupakan suatu tindakan pada tempat (Locus), waktu 

(Tempus), dan keadaan tertentu yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh 

undang-undang dikarenakan bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan di 

lakukan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab.
30

 Jika dalam arti yang luas 

hal ini berhubungan dengan dengan pembahasan masalah tingkah laku yang 

bertentangan dengan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. 
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Kualitas kejahatan berubah-ubah, proses kiriminalisasi dan deskriminalisasi 

suatu tindakan atau tindak pidana mengingat tempat, waktu kepentingan kebijakan 

golongan yang berkuasa dan pandangan hidup berhubungan dengan 

perkembangan sosial, ekonomi dan kebudayaan pada masa dan tempat tertentu.
31

 

Sedangkan menurut Pompe, sebagaimana yang dikutip oleh Bambang Poernomo, 

pengertian strafbaarfeit dibedakan menjadi beberapa bagian, antara lain
32

: 

a) Definisi teoritik memberikan pengertian strafbaarfeit 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, pengertian strafbaarfeit adalah suatu 

kejadian (feit) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan 

sebagai perbuatan yang dapat dihukum. 

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh 

suatu aturan hukum berupa larangan disertai ancaman sanksi yang berupa pidana 

tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
33

 Tindak pidana juga 

disebut dengan kata delik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti delik diberi 
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batasan sebagai perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan 

pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.
34

 

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 

Rumusan tindak pidana oleh Simons dipandang sebagai rumusan yang 

lengkap karena meliputi unsur-unsur sebagai berikut:
35

 

a) Diancam dengan pidana oleh hukum  

b) Bertentangan dengan hukum 

c) Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (schuld) 

d) Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas pebuatannya. 

Menurut C.S.T Kansil, unsur-unsur dalam suatu tindak pidana atau delik 

adalah sebagai berikut:
36

 

1) Harus ada suatu kelakuan 

2) Kelakuan atau tindakan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang  

3) Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak 

4) Kelakuan itu dapat diberatkan pada pelaku 

5) Kelakuan itu diancam dengan hukuman. 

Tindak pidana juga mengenal adanya unsur subjektif yang meliputi:
37
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a) Kesengajaan (dolus), dimana hal ini terdapat di dalam pelanggaran 

kesusilaan (Pasal 281 KUHPidana), perampasan kemerdekaan (Pasal 333 

KUHPidana), pembunuhan (Pasal 338). 

b) Kealpaan (culpa), dimana hal ini terdapat di dalam perampasan 

kemerdekaan (Pasal 334 KUHPidana), dan menyebabkan kematian (Pasal 

359 KUHPidana), dan lain-lain. 

c) Niat (voornemen), dimana hal ini terdapat di dalam percobaan ataupoging 

(Pasal 53 KUHPidana). 

d) Maksud (oogmerk), dimana hal ini terdapat dalam pencurian (Pasal 362 

KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHPidana), penipuan (Pasal 378 

KUHPidana), dan lain-lain. 

e) Dengan rencana lebih dahulu (met voorbedachterade), dimana hal ini 

terdapat dalam membuang anak sendiri (Pasal 308 KUHPidana), 

membunuh anak sendiri (Pasal 341 KUHPidana), membunuh anak sendiri 

dengan rencana (Pasal 342 KUHPidana).  

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana 

a) Kejahatan dan Pelanggaran 

Merupakan tindak pidana yang tidak dirumuskan dalam undang-undang 

melainkan memang pada dasarnya berupa sifat terlarang meskipun tidak 

ditegaskan dalam kebijakan perundang-undangan.  

b) Delik Formil dan Delik  Materiil 

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian 

rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu 
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adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana 

formil tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu 

akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, 

melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian 

(pasal 362 KUHPidana) untuk selesainya pencurian digantungkan pada 

selesainya perbuatan mengambil. 

c) Delik Sengaja dan Delik Kelalaian 

Tindak pidana sengaja (doleus delicten) adalah tindak pidana yang dalam 

rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau ada unsur kesengajaan. 

Sementara itu tindak pidana culpa (culpose delicten) adalah tindak 

pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur kealpaan. 

d) Delik Commisionis dan Delik Omisionis 

Delik Commisionis merupakan pelanggaran terhadap larangan, yaitu 

berbuat suatu yang dilarang undang-undang, misalnya melakukan 

perjudian, pencurian, pembunuhan, penipuan dan sebagainya. Sedangkan 

Delik Omisionis ialah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, 

yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintahkan undang-undang, misalnya 

tidak menghadap sebagai saksi dimuka pengadilan.
38

 

C.  Tinjauan Umum Tentang Perjudian Togel (Toto Gelap) 

1. Pengetian Perjudian 

Perjudian dalam sudut pandang pantologi sosial didefinisikan sebagai 

pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau suatu yang 
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dianggap bernilai, dengan menyadari adanya resiko harapan-harapan tertentu pada 

peristiwa-peristiwa pemainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian 

yang tidak atau belum pasti hasilnya.
39

 Menurut pasal 303 ayat (3) KUHPidana, 

yang disebut dengan Perjudian adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya 

kemungkinan mendapat untung bergantung pada keuntungan belaka, juga karena 

permainannya terlatih dan lebih mahir. Berdasarkan uraian diatas, perjudian 

merupakan perbuatan yang secara tegas dilarang oleh undang-undang dikarenakan 

merupakan salah satu jenis tindak pidana yang dilarang untuk dilakukan. 

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban 

Perjudian menyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian merupakan suatu 

kejahatan. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang 

Penertiban Perjudian tersebut berpedoman kepada pasal 303 bis KUHPidana yang 

dijelaskan dalam pasal 2 undang-undang Nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban 

perjudian berbunyi sebagai berikut: 

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. 
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4. Merubah sebutan Pasal 542 menjadi Pasal 303 bis.  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perjudian adalah 

permainan dengan mempertaruhkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar 

dari uang atau harta semula.
40

 Perjudian dalam pengertian secara umum 

merupakan tindakan yang melanggar hukum sekaligus perwujudan dari pola 

perilaku yang menyimpang dari norma-norma serta nilai-nilai yang berlaku di 

dalam kehidupan masyarakat yang merupakan hasil dari adanya hubungan 

interaksi sosial antara sesama dengan anggota masyarakat. Judi adalah kejahatan 

tanpa korban, karena korban adalah pelakunya. Judi merupakan bentuk 

pelanggaran norma hukum, pemberantasannya merupakan tanggung jawab 

kepolisian. Sementara secara umum perilaku menyimpang adalah perilaku yang 

tidak sesuai dengan nilai-nilai norma yang dianut oleh kelompok atau 

masyarakat.
41

 Menanggapi hal tersebut, para ahli memberikan beberapa 

pengertian perilaku menyimpang yang menjadi salah satu unsur utama suatu 

kejahatan, antara lain: 

a) Menurut James.W. Vander Zanden, penyimpangan perilaku adalah 

perilaku yang oleh sejumlah besar orang dianggap sebagai hal yang 

tercela di luar batas toleransi.
42

 

                                                           
40

 Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1989  

41
 Siti Waridah Q dan J. Sukardi. 1999. Sosiologi. Jakarta. Bumi Aksara. Hlm 48 

42
 Kun Maryati Dan Juju Suryawan. 2004. Sosiologi. Jakarta. Esis. Hlm 135 



32 

 

b) Menurut Robert. M. Z. Lawang, perilaku menyimpang adalah semua 

tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam suatu 

sistem sosial.
43

 

c) Menurut Edwin. M. Lemert yang terkenal dengan teori Labeling 

mengemukan bahwa seseorang menjadi menyimpang karena adanya 

proses (pemberian julukan, cap, merek) yang diberikan masyarkat 

kepadanya.
44

 

Pada dasarnya faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku individu atau 

manusia dapat dikategorikan ke dalam dua faktor yaitu:
45

 

1) Faktor dari dalam diri sendiri 

Faktor-faktor yang bersumber dari dalam individu mempunyai 

hubungan dengan timbulnya suatu tindakan kejahatan/kriminalitas. 

2) Faktor dari luar individu atau lingkungan yang terdiri dari: 

a) Lingkungan keluarga 

Adalah tempat berkumpul yang merupakan sarana utama seseorang 

dalam proses menerima dan memahami arti kehidupan dalam 

bermasyarakat yang selanjutnya dibawa dalam proses sosialisasi 

lingkungan masyarakat sehingga keluarga berperan sebagai sarana 

sekaligus media dalam membentuk karakter dan kepribadian 

seseorang. 
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b) Lingkungan masyarakat 

Merupakan tempat sehari-hari dalam melakukan interaksi sosial 

sekaligus sebagai media sosialisasi dalam membentuk karakter 

pribadi. Jadi suatu masyarakat dapat membentuk watak, kepribadian 

dan kelanjutan pribadi seseorang. 

2. Jenis-Jenis Perjudian 

Jenis perjudian yang kerap dilakukan masyarakat antara lain permainan 

kartu, togel, sabung ayam, disamping itu juga tersedia sarana berupa tempat-

tempat hiburan yang telah menyediakan peralatan permainan elektronik lainnya. 

Pada dasarnya tempat semacam ini banyak didatangi oleh kebanyakan pria 

dewasa dan anak anak yang belum dewasa. Perjudian ini dapat dilakukan tanpa 

harus bertemu atau melihat rekan atau teman sepermainanya. Melalui teknologi 

komunikasi yang saat ini mulai canggih orang dapat melakukan perjudian tanpa 

harus bertemu langsung dengan para bandar judi cukup dengan mengunakan 

telepon gengam dan seperangkat komputer yang terhubung ke perangkat jaringan 

internet. Maka orang tersebut dapat melakukan perjudian yang diingginkan. 

3. Definisi Togel (Toto Gelap) 

Togel berasal dari Bahasa Indonesia dan merupakan singkatan dari kata toto 

dan gelap. Dari kedua kata tersebut, apabila digabungkan menghasilkan kata toto 

gelap. Togel adalah Pemainan judi dengan cara mengundi angka yang 

pemenangnya memiliki angka yang keluar sama dengan angka yang dibeli, baik 
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secara online maupun offline.
46

 Mekanisme judi togel adalah bertaruh uang 

dengan menebak nomor-nomor yang akan keluar. Judi togel merupakan suatu 

kejahatan dengan taruhan uang sebagai alatnya kupon togel dimana terdapat 

angka-angka yang akan dipertaruhkan dengan uang secara melawan hukum.
47

 

Kemudian yang dimaksud dengan togel offline adalah togel yang pengecernya 

menjual secara langsung kepada target pasarnya. Di indonesia hampir merata di 

tiap kampung, dusun, desa, kabupaten, kecamatan dan provinsi. Togel offline 

menggunakan kupon sebagai alat bukti transaksi. 

 

4. Unsur-Unsur Perjudian Togel 

Berdasarkan realita yang terjadi di masyarakat, unsur-unsur perjudian togel 

sama dengan bunyi ketentuan pasal 303 dalam KUHPidana yaitu:
48

 

a) Perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan kupon putih yang berisi 

angka-angka. 

b) Bersifat untung-untungan yang tergantung dari angka-angka yang 

dipertaruhkan dalam kupon putih. 

c) Uang atau barang merupakan taruhan yang digunakan untuk melaksanakan 

perjudian togel. 

d) Perjudian togel merupakan perbuatan yang bertengan dengan kaidah 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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5. Tinjauan Umum tentang Togel Berbasis Online 

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan perubahan 

perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan 

tersebut juga menyebabkan perubahan sosial, ekonomi dan budaya secara 

signifikan. Selain kontribusi yang diberikan oleh perkembangan tersebut, terdapat 

implikasi yang timbul yakni sarana yang efektif untuk melakukan perbuatan 

melawan hukum. Seiring dengan perkembangannya, perjudian melalui sarana 

teknologi informasi yang paling menonjol adalah judi togel online (Internet 

Gambling). Tindak pidana jenis tersebut tergolong dalam kejahatan dalam dunia 

maya (Cyber Crime). Masyarakat Indonesia pada saat ini mengalami 

perkembangan dengan menjunjung pola-pola modernitas yang gagal 

mengedepankan prinsip humanitas. Hal ini dikarenakan internet tidak hanya 

membawa dampak positif, namun juga digunakan untuk melakukan hal negatif.
49

 

Sebuah teori menyatakan bahwa crime is product of society itself, yang 

bermakna semakin tinggi tingkat intelektualitas suatu masyarakat akan 

menyebabkan semakin canggih dan beragam kejahatan yang dapat terjadi. 

Cybercrime kemudian berkembang menuju dimensi baru menjadi white collar 

crime (kejahatan kerah putih). Judi togel online diklasifikasikan white collar 

crime sebagai kejahatan individu dimana pelaku memiliki keahlian khusus di 

bidang teknologi informasi dan komunikasi. Kualifikasi togel online dalam white 

collar crime adalah Illegal Content, yakni kejahatan dengan memasukkan data 

atau informasi yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum 
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atau mengganggu ketertiban umum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perjudian 

merupakan kejahatan yang bertentangan dengan norma-norma dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
50

 

Aturan yang melarang tentang tindak pidana perjudian togel online adalah 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik dalam pasal 27 ayat (2) yang menegaskan bahwa setiap orang dilarang 

dengan sengaja dan tanpa hak mendistibusikan dan/ atau mentransimisikan dan/ 

atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen 

elektronik yang memiliki muatan perjudian.  

Dalam undang-undang tersebut tidak dijelaskan secara spesifik bagaimana 

kualifikasi perjudian online yang dimaksud. Peran kebijakan tersebut tidak dapat 

mengakomodir seluruh kejahatan judi jenis togel online dalam kehidupan 

bermasyarakat. Realita yang terjadi adalah togel online tumbuh dan berkembang 

dan sulit untuk ditanggulangi. Berbeda halnya dengan togel offline yang dilakukan 

di depan umum, togel online memiliki karateristik yang terorganisir dengan baik. 

Sehingga dampak berkelanjutan yang timbul adalah rendahnya moral serta 

kapasitas sumber daya manusia (SDM) bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa 

yang mandiri dan global.
51

 

Menanggapi hal tersebut, penulis akan mendeskripsikan alasan pelaku 

perjudian togel lebih condong memiliih basis online daripada konvensional 

(offline). Pertama, perjudian togel menggunakan media online memiliki tingkat 
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sekuritas yang tinggi, sehingga sulit untuk diketahui aparat penegak hukum. 

Kedua, togel online memiliki efektivitas dan kemudahan untuk melakukan 

transaksi tanpa harus bertatap muka dengan penjual, berbeda halnya dengan 

sistem offline yang memiliki konsep yang sederhana. Ketiga, peruntungan yang 

diperoleh melalui togel berbasis online jauh lebih besar meskipun modal yang 

dimiliki tergolong kecil, berbeda dengan togel offline dimana peruntungan 

didasarkan pada jumlah pemain yang memasang angka. Keempat, togel berbasis 

online hanya diminati oleh pelaku yang memiliki intelektualitas dan penguasaan 

teknologi informasi dan komunikasi yang tinggi
52

. 

Kemudian modus operandi pelaku perjudian togel online adalah untuk 

mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa harus berusaha. Pelaku 

pada umumnya hanya memikirkan aspek ekonomi yang dapat diperoleh dalam 

waktu yang relatif singkat tanpa memikirkan akibat yang timbul. Golongan yang 

berasumsi bahwa togel online merupakan alternatif perolehan penghasilan yang 

tinggi ini menganggap judi togel merupakan perbuatan yang biasa dengan 

berpedoman pada falsafah menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan 

meskipun perbuatan tersebut jelas bertentangan dengan falsafah Pancasila dan 

kebijakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Langkah utama yang 

dilakukan pelaku untuk melakukan perjudian togel berbasis online adalah 

mengetahui terlebih dahulu kualitas dan track record sebuah agen togel online
53

. 
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Apabila agen tersebut dirasa memiliki kapasitas yang layak sebagai wadah 

perjudian, pelaku akan memasang angka dengan melakukan pembayaran melalui 

akun rekening yang disediakan oleh agen togel online. Agen togel online atau 

biasa yang dikenal sebagai bandar menyediakan website yang terverifikasi dan 

memiliki thrust (kepercayaan) yang tinggi dari para pemain yang turut 

berpartisipasi dalam website tersebut. Dikarenakan sistem perjudian yang 

terintegrasi dengan ketersediaan aparat penegak hukum yang terbatas, 

menyebabkan perjudian togel jenis ini sulit untuk ditanggulangi. Apabila 

dikaitkan dengan upaya penal kebijakan hukum pidana, kejahatan tersebut sudah 

tidak lagi relevan dengan metode penal. Kemudian jika dikaikkan dengan upaya 

non-penal, pelaku togel online tidak akan menghiraukan metode tersebut 

dikarenakan pelaku kejahatan tersebut pada hakikatnya mengetahui bagaimana 

hukum mengaturnya, namun kesadaran yang tergolong rendah menyebabkan 

pelaku enggan untuk mematuhinya
54

. 

D. Teori -Teori Penanggulangan Kejahatan 

Upaya menanggulangi kejahatan mempunyai dua cara yaitu preventif 

(mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan tindakan represif (usaha sesudah 

terjadinya kejahatan). Berikut ini diuraikan pula masing-masing usaha tersebut: 

1. Tindakan Preventif 

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau 

menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Menurut A. Qirom Samsudin 
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M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah 

kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab 

bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan 

mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.
55

 Selanjutnya Bonger 

berpendapat bahwa terwujudnya upaya penanggulangan dengan maksimal harus 

mempertimbangkan hal-hal berikut: 

a) Upaya preventif terhadap kejahatan dalam arti luas meliputi reformasi 

kebijakan peraturan perundang-undangan. 

b) Upaya preventif terhadap kejahatan dalam arti sempit meliputi: 

1) Moralistik yaitu menyebarluaskan sarana-sarana yang dapat 

memperteguhkan moral seseorang agar dapat terhindar dari 

nafsu berbuat jahat. 

2) Abalionistik yaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan 

kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang dikenal sebagai 

penyebab timbulnya kejahatan misalnya memperbaiki ekonomi.
56

 

2. Tindakan Represif 

Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparatur 

penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana. Tindakan respresif lebih 

dititikberatkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain 

dengan memberikan hukuman sanksi yang setimpal atas perbuatannya. Tindakan 
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ini meliputi cara aparat penegak hukum dalam melakukan penyelidikan, 

penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan 

seterusnya sampai pembinaan narapidana.
57

 

Penanggulangan kejahatan secara represif dilakukan juga dengan tekhnik 

rehabilitasi. Menurut Cressey terdapat dua konsepsi mengenai cara atau tekhnik 

rehabilitasi, yaitu: 

a) Menciptakan program yang bertujuan untuk menghukum penjahat yang 

bersifat memperbaiki berupa hukuman bersyarat dan hukuman kurungan. 

b) Lebih ditekankan pada usaha agar penjahat dapat berubah menjadi orang 

biasa, selama menjalani hukuman diberikan pekerjaan bagi terhukum dan 

konsultasi psikologis, diberikan kursus keterampilan agar kelak 

menyesuaikan diri dengan masyarakat.
58

 

Tindakan represif juga disebutkan sebagai pencegahan khusus, yaitu suatu 

usaha untuk menekankan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman pidana 

terhadap pelaku kejahatan dan berusaha pula melakukan perbuatan dengan jalan 

memperbaiki si pelaku yang berbuat kejahatan. Jadi lembaga permasyarakatan 

bukan hanya tempat untuk mendidik narapidana, tapi juga untuk tidak lagi 

menjadi jahat atau melakukan kejahatan yang pernah dilakukan. Kemudian upaya 

penanggulangan kejahatan yang sebaik-baiknya harus memenuhi persyaratan 

sebagai berikut: 
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1) Sistem dan operasi Kepolisian yang baik. 

2) Peradilan yang efektif. 

3) Hukum dan perundang-undangan yang berwibawa. 

4) Koodinasi antar penegak hukum dan aparatur pemerintah yang serasi. 

5) Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan. 

6) Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan. 

7) Pembinaan organisasi kemasyarakatan.
59

 

Pokok-pokok usaha penanggulangan kejahatan sebagaimana diatas 

merupakan serangkaian upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh kepolisian dalam 

rangka menanggulangi kejahatan, termasuk tindak pidana perjudian togel online 

dan offline. 
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