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BAB III 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Kota Kepanjen merupakan sebagai ibu kota Kabupaten Malang memiliki 

letak yang cukup strategis diwilayah Jawa Timur. Dimana letak Geografisnya 

lebih kurang 12 Km dari arah selatan kota malang, dengan batas sebelah selatan 

dibatasi oleh samudra Indonesia, disebelah barat dibatasi oleh Kabupaten Blitar, 

disebelah utara dibatasi oleh Kabupaten Lumajang. Polres Malang terletak dijalan 

Ahmad Yani no. 1 Kepanjen, Kabupaten Malang. Dimana dimana sebelum kantor 

polres malang berada dijalan Pahlawan TRIP, di daerah pusat kota malang, yang 

selanjutnya pada tahun 1986 pindah ke Kepanjen.
60

 Polres Malang memiliki 

kurang lebih 1.000 orang personil, yang terdiri dari 66 orang Pegawai Negeri Sipil 

(PNS) dan 934 orang PNS polisi dan jumlah anggota Reskrim sendiri adalah 76 

orang.  

Dengan jumlah personil tersebut, polres malang memiliki 32 wilayah 

tanggung jawab yaitu sektor Lawang, Karang Ploso, Singosari, Dau, Tumpang, 

Poncongkusumo, Pakis, Jabung, Pujon, Ngantang, Kasembon, Bululawang, 

GondangLegi, Wajak, Tajinan, Kepanjen, Wagir, Pakisaji, Ngajum, 

Sumberpucung, Pagak, Kalipar, Donomulyo, bantur, Turen, Dampit, Ampel 

Gading, Sumber Manjing Wetan, Gedangan, Tirtoyudo wonosari, Kromegan dan 

juga terdapat pos polisi didaerah pegelara, luas wilayah kekuasaan seluruhnya 

kurang lebih 3.718,32 Km
2
. Daerah hukum kepolisian Negara Republik 
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Indonesia, adalah wilayah yurisdiksi Negara kesatuan Republik Indonesia yang 

meliputi wilayah darat, wilayah perairan dan wilayah udara dengan batas-batas 

tertentu dalam rangka melaksanakan fungsi dan peran kepolisian sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dari kesemua wilayah hukum 

Kepolisian Republik Indonesia dipimpin oleh Kepala Kepolisian Republik 

Indonesia.
61

 

Perubahan dan pembagian daerah hukum Kepolisian, luas wilayah, serta 

keadaan penduduk. Sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan pemerinah No 

23 Tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Republik Indonesia, daerah 

hukum dibagi beberapa wilayah yaitu
62

: 

a) Daerah Hukum Kepolisian markas besar untuk wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia  

b) Daerah hukum Kepolisian daerah untuk wilayah Provinsi  

c) Daerah hukum Kepolisian resort untuk wilayah kabupaten atau kota 

d) Daerah hukum Kepolisian sektor untuk wilayah kecamatan 

Ada beberapa wilayah yang terdapat di Republik Indonesia akan tetapi tidak 

termasuk kedalam wilayah hukum Kepolisian Republik Indonesia, yaitu kawasan 

Diplomatik, Kedutaan Besar Asing, kantor perwakilan badan internasional, kapal 

laut atau pesawat udara yang berbenderah asing. Adapun tugas dari Polres Malang 

ini adalah antara lain:  
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1) Selaku aparat Negara penegak hukum, melihara serta menegakkan tertib 

hukum, memelihara serta bersama-sama dengan segenap komponen 

kekuatan pertahanan dan keamanan yang lainnya, membina ketenteraman 

masyarakat dalam wilayah hukum polres Malang guna terwujudnya 

keamanan dan ketertiban masyarakat. 

2) Melaksanakan tugas-tugas kepolisian sebagai pengayom, pelindung dan 

pelayan masyarakat bagi tegaknya ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku.  

3) Membimbing masyarakata bagi terciptanya kondisi yang mentap dan stabil 

untuk menunjang terselenggaranya usaha dan kegiatan di wilayah 

pemerintahan Kabupaten Malang. 

4) Melakanakan tugas-tugas kepolisian yang dibebankan oleh peraturan 

perundang-undangan yang ada. 

 

B. Faktor-Faktor Penyebab Maraknya Terjadi Tindak Pidana Perjudian 

Togel Online dan Offline di Wilayah Hukum Polres Malang 

 

1. Jenis-Jenis Tindak Pidana Perjudian yang Ditangani oleh Wilayah 

Hukum Polres Malang 

Maraknya tindak pidana perjudian yang ada di wilayah hukum Polres Malang 

dilatar belakangi oleh berbagai macam faktor-faktor yang melekat pada para 

pelaku tindak pidana tersebut. Berdasarkan hasil penelitian penulis dari tahun 

2015 hingga 2016, prosentase meningkatnya tindak pidana perjudian berada pada 

tahap progresif. Jenis-jenis tindak pidana perjudian jenis togel offline di wilayah 

hukum Polres Malang didominasi oleh beberapa wilayah, antara lain Kecamatan 

Gondang Legi, Kecamatan Lawang, Kecamatan Bantur, dan Kecamatan 
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Pagelaran. Kemudian, berkaitan dengan tindak pidana judi online terjadi di 

Kecamatan Tajinan, kecamatan Lawang dan Kecamatan Turen.
63

 Wilayah-

wilayah tersebut menunjukkan bahwa prosentase tindak pidana togel dari tahun ke 

tahun meningkat. Adapun perincian uraian-uraian diatas adalah sebagai berikut: 

Tabel 1: Judi Togel Online Tahun 2015 

Kecamatan No. dan Tgl 

Laporan Polisi 

TKP Modus 

Operandi 

Barang 

Bukti 

Lawang 

LP/15. A/ III/ 

2015/Jtm/ Res Mlg/ Sek 

Lawang  

Tgl. 09 Maret 2015 Ttg. 

TP. Judi Togel 

Warnet Gita Jl. 

Kauman Kel. 

Lawang Kab. 

Malang. 

Pelaku 

melakukan 

perjudian jenis 

Togel Online 

- 3 Lbr 

Rekapan 

Togel. 

- 1 Lbr 

Kartu 

ATM 

BCA. 

- 1 Set 

Komputer. 

Turen 

LP/62,A/XII/ 2015/Jtm/ 

Res Mlg/ Sek Turen 

Tgl. 12 Desember  2015 

Ttg TP. Judi Online 

Ds. Pagedangan 

Kec. Turen  

Kab. Malang. 

Pelaku 

kedapatan 

melakukan 

perjudian 

togel online. 

- 1 Buah HP 

Samsung. 

- 1 Buku 

Tabungan 

Bank 

Mandiri 

- 1 Buah 

Spidol. 

- Uang Rp.       

56.000,- 

Sumber: Laporan Hasil Ungkap 9 (Sembilan) Kasus Atensi Kapolri Polres Malang Tahun 2015 

 

Tabel 2: Judi Togel Online Tahun 2016 

Kecamatan No. dan Tgl 

Laporan Polisi 

TKP Modus 

Operandi 

Barang 

Bukti 

Lawang 

LP/07.A/I/2016/Jtm/ 

Res Mlg/ Sek Lawang 

Tgl. 21 Januari 2016 

Ttg. TP. Judi Togel 

Ruko Istana Ds. 

Turirejko kec. 

Lawang        

Kab. Malang. 

Pelaku 

kedapatan 

melakukan 

perjudian 

Jenis Togel 

Online 

- 1 Atm BRI 

- 1 Set 

Komputer 

LP/25.A/II/2016/ Jtm/ 

Res Mlg / Sek Lawang 

Ds. Sidodadi 

Kec. Lawang    

Pelaku 

kedapatan 

- 1 Buah HP 

- 2 Lembar 
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Tgl. 29 Pebruari 2016 

Ttg. TP. Judi Togel 

Kab. Malang melakukan 

perjudian jenis 

Togel Online 

Rekapan 

- Uang Rp. 

1.065.000,- 

LP/25.A/III/2016/ Jtm/ 

Res Mlg/ Sek Lawang 

Tgl. 02 Maret 2016 

Ttg. TP. Judi Togel 

Kel. Kalirejo 

Kec. Lawang      

Kab. Malang  

Pelaku 

kedapatan 

melakukan 

perjudian 

Jenis Togel 

Online 

- 1 Buah HP 

- 1 Kartu 

ATM BCA 

- 1 Set 

Komputer 

Turen 

LP/04.A/I/2016/ Jtm/ 

Res Mlg/ Sek Turen 

Tgl. 17 Januari 2016 

Ttg. TP. Judi Togel 

Warnet Flash 

Ds. Talok Kec. 

Turen   Kab. 

Malang. 

Pelaku 

kedapatan 

melakukan 

perjudian jenis 

togel Online 

- 1 HP 

- Uang Rp. 

55.000,- 

LP/16.A/II/2016/ Jtm/ 

Res Mlg / Sek Turen 

Tgl. 28 Pebruari 2016 

Ttg. TP. Judi Togel 

Ds. Gedog 

Wetan Kec. 

Turen    Kab. 

Malang 

Pelaku 

kedapatan 

melakukan 

perjudian jenis 

Togel Online 

- 1 Set 

Komputer 

- Uang Rp. 

122.000,- 

Sumber: Laporan Hasil Ungkap 9 (Sembilan) Kasus Atensi Kapolri Polres Malang Tahun 2016 

 

Tabel 3: Judi Togel Offline Tahun 2015 

Kecamatan No. dan TGl Laporan 

Polisi 

TKP Modus 

Operandi 

Barang 

Bukti 

Godanglegi 

 

 

LP/19. A/VI/2015/Jtm/Res 

Mlg/Sek Gondanglegi Tgl. 

15 Juni 2015 Ttg. TP. Judi 

Togel 

Ds. 

Putukrejo 

Kec. Gd. 

Legi Kab. 

Malang. . 

Pelaku 

kedapatan 

melakukan 

judi Togel. 

- 1 Bendek 

Kupon 

Togel 

- 2 Buah 

Bolpoint. 

- 1 Buah HP 

Uang Rp. 

167.000 

LP/48/X/2015/Jtm/Res.Mlg/ 

Sek Kr. Ploso Tgl. 31 

Oktober 2015 Ttg. TP. Judi 

Togel 

Ds. Urek-

urek Kec. 

Gd. Legi 

Kab. Malang 

Pelaku 

kedapatan 

melakukan 

perjudian 

jenis Togel 

- 2 Lbr 

Kertas 

Rekapan 

- 1 Bolpoint 

- 1 Buah HP. 

- Uang Rp. 

1.203.000,- 

Lawang 

LP/33.A/III/2015/Jtm/Res 

Mlg Tgl. 29 Maret 2015 

Ttg. TP. Judi Togel 

Kel. Lawang 

Kec. 

Lawang    

Kab. 

Malang. 

Pelaku 

kedapatan 

melakukan 

perjudian 

jenis Togel 

- 1 Lbr 

Kupon 

Togel 

- Uang Rp. 

50.000,- 

LP/41.A/V/2015/Jtm/ Res 

Mlg/ Sek Lawang Tgl. 27 

Mei 2015 Ttg. Judi Togel 

Jl. Kartini 

Kel. Lawang  

Kec. Lawang 

Kab. Malang  

Pelaku 

kedapatan 

melakukan 

perjudian 

Togel 

- 2  Rekapan 

Togel. 

- 1 Buah HP 

Talbet 

Asus 

Android. 
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- Uang Rp. 

100.000,- 

LP/82.A/X/2015/ Jtm/Res 

Mlg/ Sek Lawang Tgl. 18 

Oktober 2015 Ttg. TP. Judi 

Togel  

Ds. Bedali 

Kec. Lawang        

Kab. Malang  

 

Pelaku 

kedapatan 

melakukan 

Judi Togel 

 

1 Buah HP 

dan 1 Lbr 

Rekapan 

Togel. 

LP/119.A/X/2015/Jtm/Res 

Mlg Tgl. 21 Oktober 2015 

Ttg. TP. Judi  Togel 

Pasar ds. 

Ketindan 

Kec. Lawang      

Kab. Malang 

Pelaku 

kedapatan 

melakukan 

pejudian jenis 

Togel 

- 2 Lbr 

Rekapan 

Togel 

- Uang Rp. 

35.000,- 

 

 

 

 

 

 

 

Bantur 

LP/25.A/V/2015/Jtm/ Res 

Mlg/ Sek Bantur Tgl. 28 

Mei 2015 Ttg. Judi Togel 

Dsn. Krajan 

Ds. Bantur 

Kec. Bantur 

Kab. Malang   

Pelaku 

kedapatan 

melakukan 

perjudian 

Togel 

- 2 Buah HP 

Sony 

- Uang Rp. 

662.000,- 

LP/35.A/VIII/2015/Jatim/ 

Res Mlg/ Sek Bantur Tgl. 

16 Agustus  2015 Ttg. TP. 

Judi Togel 

Dsn. Krajan 

Rt.1/1 Ds. 

Karangsari 

Kec. bantur    

Kab. Malang 

Pelaku 

kedapatan 

melakukan 

perjudian 

jenis Togel 

- 1 Bendel. 

Kupon 

Togel 

- 1 Lbr 

Rekapan 

- 3 Spdol 

- 5 Bolpain 

warna 

- Uang tunai 

Rp. 

545.000,- 

- 1 Buku 

tafsir 1000 

Mimpi 

LP/   .A/X/2015/ Jtm/ Res 

Mlg/ Sek Bantur Tgl. 25 

Oktober 2015 Ttg. TP. Judi  

Togel 

Ds. 

Rejoyoso 

Kec. Bantur  

Kab. Malang 

Pelaku 

kedapatan 

melakukan 

pejudian jenis 

Togel 

- 2 Buah 

Bolpoint 

- Uang Rp. 

52.000,- 

Pagelaran 

LP/09.A/X/2015/ Jtm/Res 

Mlg/ Sek Pagelaran Tgl. 19 

Oktober 2015 Ttg. TP. Judi 

Togel 

Ds. 

Karangsuko 

Kec. 

Pagelaran        

Kab. Malang 

Pelaku 

kedapatan 

melakukan 

judi jenis 

Togel. 

- 1 Bendel 

Kupon 

- 1 Bolpoint 

- 1 Buah HP 

- Uang Rp. 

164.000,- 

LP/465.A/XI/ 2015/Jtm/Res 

Mlg/ Sek Pagelaran Tgl. 19 

Nopember 2015 Ttg. TP. 

Judi Togel 

Dsn. Gung 

Pandak Ds. 

Kademangan 

Kec. 

Pagelaran           

Kab. Malang 

Telah berhasil 

melakukan 

razia dan 

mengamankan 

barang bukti 

judi Togel 

- 1 Lembar 

Rekapan 

Togel 

- 1 Bolpoint 

- Uang Rp. 

187.000 

Sumber: Laporan Hasil Ungkap 9 (Sembilan) Kasus Atensi Kapolri Polres Malang Tahun 2015 

 

Tabel 4: Judi Togel Offline Tahun 2016 

Kecamatan No. dan TGl Laporan 

Polisi 

TKP Modus 

Operandi 

Barang 

Bukti 
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Gondanglegi 

LP/11.A/I/2016/ Jtm/ Res 

Mlg/ Sek Gd.legi Tgl. 27 

Januari 2016 Ttg. TP. Judi 

Togel 

Ds. Gd. Legi 

Wetan  Kec. 

Gd. Legi Kab. 

Malang. 

Pelaku 

kedapatan 

melakukan 

perjudian jenis 

Togel. 

- 1 HP Cros 

- Uang Rp. 

30.000,- 

LP/IV/2016/ Jtm/ Res Mlg/ 

Sek Gd. Legi Tgl. 04 April 

2016 Ttg. TP. Judi Togel 

Ds. Ganjaran 

Kec. Gd. Legi      

Kab. Malang. 

Pelaku 

melakukan 

perjudian 

jenis Togel. 

- 1 Lbr   

   Rekapan 

- uang Rp.             

25.000,- 

LP/99.A/IV/2016/ Jtm/ Res 

Mlg Tgl. 16 April 2016 

Ttg. Judi Togel 

Ds.Gondangl

egi Kec. Gd. 

Legi           

Kab. Malang. 

Pelaku 

kedapatan 

melakukan 

perjudian 

jenis Togel. 

- 1 Lbr 

Rekapan 

- 2 Bolpoint 

- 1 Buah HP 

Uang Rp. 

120.000,- 

LP/40.A/V/ 2016/ Jtm/ Res 

Mlg/ Sek Gndanglegi 23 

Mei 2016 Ttg. TP. Judi 

Togel. 

Ds. Gd. Legi 

Kulon Kec. 

Gd. legi  Kab. 

Malang. 

Pelaku 

kedapatan 

melakukan 

perjudian 

jenis Togel. 

- 3 Lbr 

Rekapan 

- 2 Bolpoint. 

Uang Rp. 

35.000,- 

LP/ 44. A/VI/ 2016/ Jtm/ 

Res Mlg/ Sek Gondanglegi 

15 Juni 2016 Ttg. TP. Judi 

Togel 

Ds. Putat 

Kidul 

Kec.Gondang

legi Kab. 

Malang. 

Pelaku 

kedapatan 

melakukan 

perjudian Judi 

Togel dengan 

cara menjual 

Kupon Togel. 

- 1 Buah HP 

Nokia 

- 2 Buah 

Bolpoint 

Uang Rp. 

60.000,- 

LP/45. A/VI/ 2016/ Jtm/ 

Res Mlg/ Sek Gondanglegi 

15 Juni 2016 Ttg. TP. Judi 

Togel 

Ds. Ganjaran 

Kec.Gondang

legi Kab. 

Malang. 

Pelaku 

kedapatan 

melakukan 

perjudian Judi 

Togel dengan 

cara menjual 

Kupon Togel. 

- 2 Lbr 

Rekapan  

- 1 Bdl 

Kupon 

Togel 

- 3 Bolpoint 

- Uang Rp. 

75.000,- 

Lawang 

LP/07.A/I/2016/ Jtm/ Res 

Mlg/ Sek Lawang Tgl. 21 

Januari 2016 Ttg. TP. Judi 

Togel 

Ruko Istana 

Ds. Turirejko 

kec. Lawang 

Kab. Malang. 

Pelaku 

kedapatan 

melakukan 

perjudian 

Jenis Togel 

3 Buah HP 

LP/25.A/II/2016/ Jtm/ Res 

Mlg / Sek Lawang Tgl. 29 

Pebruari 2016 Ttg. TP. Judi 

Togel 

Ds. Sidodadi 

Kec. Lawang    

Kab. Malang  

Pelaku 

kedapatan 

melakukan 

perjudian jenis 

Togel 

- 2 Buah HP 

- 5 Buah 

Spidol 

- Uang Rp. 

1.065.000,- 

LP/25.A/III/2016/ Jtm/ Res 

Mlg/ Sek Lawang Tgl. 02 

Maret 2016 Ttg. TP. Judi 

Kel. Kalirejo 

Kec. Lawang      

Kab. Malang 

Pelaku 

kedapatan 

melakukan 

- 1 Buah HP 

- 1 ATM 

BCA 
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Togel perjudian 

Jenis Togel 

LP/98.A/IV/2016/ Jtm/ Res 

Mlg Tgl. 14 April 2016 

Ttg. Judi Togel 

Ds. Kalirejo 

Kec. Lawang 

Kab. Malang. 

Pelaku 

kedapatan 

melakukan 

perjudian 

jenis Togel. 

- 1 Lbr 

Rekapan 

- 1 Buah HP 

- Uang Rp. 

231.000,- 

LP/129.A/VI/ 2016/ Jtm/ 

Res Mlg 15 Juni 2016 Ttg. 

TP. Judi Togel 

Pasar Lawang 

Kec. Lawang 

Kab. Malang. 

 - 7 Lbr 

Rekapan 

- 2 Buah 

Bolpoint 

- 1 Buah HP 

- Uang Rp. 

184.000,- 

LP/65. A/VI/ 2016/ Jtm/ 

Res Mlg/ Sek Lawang 15 

Juni 2016 Ttg. TP. Judi 

Togel 

Ds. Bedali 

Kec. Lawang. 

Kab. Malang. 

Pelaku 

kedapatan 

melakukan 

perjudian Judi 

Togel dengan 

cara menjual 

Kupon Togel. 

- 2 Buah HP 

Cross 

- 2 Lbr 

Rekapan 

- Uang Rp. 

276.000,- 

LP/66. A/VI/ 2016/ Jtm/ 

Res Mlg/ Sek Lawang 15 

Juni 2016 Ttg. TP. Judi 

Togel 

Kel. Lawang 

Kec. Lawang. 

Kab. Malang. 

Pelaku 

kedapatan 

melakukan 

perjudian Judi 

Togel dengan 

cara menjual 

Kupon Togel. 

- 1 Buah HP 

Cross 

- 1 Lbr 

Rekapan 

- Uang Rp. 

80.000,- 

Bantur 

LP/13.A/I/2016/ Jtm/ Res 

Mlg/ Sek Bantur Tgl. 13 

Februari 2016 

Ttg. TP. Judi Togel 

Ds. 

Wonokerto 

Kec. Bantur    

Kab. Malang. 

Pelaku 

kedapatan 

melakukan 

perjudian 

Togel 

- 2 Bdl 

Kupon 

Togel 

- 1 Buah HP 

- Uang Rp. 

239.000,- 

LP/19.A/III/2016/Jtm/ Res 

Mlg/ Sek Bantur Tgl. 14 

Maret 2016 

Ttg. TP. Judi Togel 

Ds.Rejoyoso 

Kec.Bantur          

Kab. Malang  

Pelaku 

kedapatan 

melakukan 

perjudian jenis 

Jenis Togel. 

- 1 Bdel. 

Kupon 

Togel. 

- 1 Buku 

Mimpi 

- 1 Bolpoint 

- Uang Rp. 

116.000,- 

LP/25/IV/2016/Jtm/Res 

Mlg/ Sek Bantur Tgl. 21 

April 2016 Ttg. Judi Togel 

Ds. 

Wonokerto 

Kec. Bantur 

Kab. Malang. 

Pelaku 

kedapatan 

melakukan 

perjudian jenis 

togel. 

- 2 Lbr 

Rekapan 

Togel. 

- 1 Buku 

Mimpi 

Uang Rp. 
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12.000,- 

LP/25/IV/2016/Jtm/Res 

Mlg/ Sek Bantur Tgl. 21 

April 2016 Ttg. Judi Togel 

Ds. 

Wonokerto 

Kec. Bantur 

Kab. Malang. 

Pelaku 

kedapatan 

melakukan 

perjudian jenis 

togel. 

- 4 Lbr 

Rekapan 

Togel. 

- 1 Buku 

Mimpi 

- 1 Buah HP 

- Uang Rp. 

37.000,- 

LP/A/VI/ 2016/Jtm/Res 

Mlg 16 Juni 2016 Ttg. TP. 

Judi Togel 

Ds. Rejoyoso 

Kec.Bantur 

Kab. Malang.  

Pelaku 

kedapatan 

melakukan 

perjudian Judi 

Togel dengan 

cara menjual 

Kupon Togel. 

- 4 Lbr 

Rekapan 

Togel. 

- 4 Bendel 

Kupon 

Togel 

- 4 Buah 

Bolpoint 

Uang Rp. 

1.062.000,- 

LP/40.A/V/2016/ Jtm/ Res 

Mlg/ Sek Bantur Tgl. 22 

Juni 2016 Ttg. TP. Judi 

Togel 

Ds. Bantur 

Kec. Bantur 

Kab. Malang.  

Pelaku 

kedapatan 

melakukan 

perjudian Judi 

Togel dengan 

cara menjual 

Kupon Togel. 

- 1 Lbr 

Rekapan 

Togel. 

- 2 Buah HP 

- 1 Buah 

Bolpoint 

- 1 Buku 

Mimpi 

- Uang Rp. 

323.000,- 

Pagelaran 

LP/01.A/I/2016/Jtm/Res 

Mlg/ Sek PagelaranTgl. 27 

Januari 2016 Ttg. TP. Judi 

Togel 

Ds. Pagelaran 

Kec. 

Pagelaran         

Kab. Malang. 

Pelaku 

kedapatan 

melakukan 

perjudian 

Jenis Togel 

- 3 Buah HP 

- 1 Bendel 

Kupon 

Togel 

- 1 Bolpoint 

Uang Rp. 

57.000,- 

LP/33.A/II/2016/Jtm/Res 

Mlg Tgl. 13 Pebruari 2016 

Ttg. TP. Judi Togel 

Ds. Kanigoro 

Kec. 

Pagelaran 

Kab. Malang 

Pelaku 

kedapatan 

melakukan 

perjudian jenis 

Togel. 

- 2 Lbr 

Rekapan 

Togel. 

- 1 Buku 

Mimpi 

- 1 Bolpoint 

Uang Rp. 

132.000,- 

LP/34.A/II/2016/Jtm/Res 

Mlg Tgl. 13 Pebruari 2016 

Ttg. TP. Judi Togel 

Ds. Kanigoro 

Kec. 

Pagelaran  

Kab. Malang 

Pelaku 

kedapatan 

melakukan 

perjudian jenis 

- 1 Lbr 

Rekapan 

Togel. 

- 1 Bolpoint 
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Togel. Uang Rp. 

161.000,- 

LP/01.A/V/2016/Jtm/Res.

Mlg/Sek Pagelaran Tgl. 27 

Mei 2016 Ttg. TP. Judi 

Togel. 

Dsn. Sipring  

Kec. 

Pagelaran 

Kab. Malang. 

Pelaku 

melakukan 

perjudian jenis 

Togel. dengan 

cara menjual 

kupon togel. 

- 1 Bdl 

Kupon 

Togel. 

- 1 Buah 

HP. 

Uang Rp. 

67.000 

LP/32.A/IX/2016/Jtm/Res.

Mlg Sek Pagelaran Tgl. 17 

Sept 2016 Ttg. TP. Judi 

Togel 

Warung Kopi 

Ds. Pagelaran 

Kab. Malang. 

Pelaku 

kedapatan 

melakukan 

judi Togel. 

- 1 Bdl 

Kupon 

Togel. 

- 1 Bopint. 

Uang Rp. 

70.000,- 

Sumber: Laporan Hasil Ungkap 9 (Sembilan) Kasus Atensi Kapolri Polres Malang Tahun 2016 

 

Berdasarkan uraian tabel diatas, kasus perjudian togel offline pada tahun 2015 

didominasi di Kecamatan Lawang dengan jumlah 4 kasus dan Kecamatan Bantur 

4 kasus. Pada tahun 2016, kasus perjudian offline mengalami peningkatan dengan 

jumlah 8 kasus di Kecamatan Lawang dan 6 kasus di Kecamatan Bantur dan 

Gondanglegi. Kasus yang ditangani oleh wilayah hukum Polres Malang hanya 

sebagian kecil dari praktik perjudian yang belum terungkap hingga akhir tahun 

ini. Berkenaan dengan judi online, pada tahun 2015 terdapat 2 kasus dengan 

perincian 1 kasus judi online di Kecamatan Lawang dan 1 kasus di Kecamatan 

Turen. Pada tahun 2016, kedua wilayah tersebut mengalami peningkatan 

kriminalitas perjudian togel online sebanyak 5 kasus dengan perincian 3 kasus di 

Kecamatan Lawang dan 2 kasus di Kecamatan Turen.  

Penting untuk diketahui bahwa perjudian melalui system online sangat 

terintegrasi sehingga Polres Malang sulit untuk melakukan pemberantasan 

terhadap tindak kejahatan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan 

narasumber yang teridentifikasi menurut ketentuan perundang-undangan sebagai 
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pelaku tindak pidana perjudian online, narasumber memberikan keterangan 

mengenai modus operandi togel online dengan perincian sebagai berikut: 

1) Menurut C (Inisial) yang merupakan salah satu pelaku judi online, modus 

operandi yang dilakukannya adalah memasang nomor dengan membeli 

dan dititipkan kepada penjual yang dikenal pelaku dengan kisaran harga 

Rp.50.000,00 hingga Rp.100.000,00 untuk didaftarkan secara langsung 

kepada situs judi online yang bernama www.dewapoker.com, kemudian 

pemilik website akan mengumumkan angka yang telah diundi pada pukul 

23.00 wib, penjual akan menginformasikan kepada pelaku yang 

menitipkan perihal angka yang telah diundi. Metode ini dilakukan dengan 

adanya hubungan dekat antara pelaku dan penjual dikarenakan system 

pembayaran akan ditransfer melalui rekening penjual.
64

 

2) Menurut T (Inisial), yang merupakan salah satu penjual togel online, 

modus operandi perjudian adalah penjual harus memiliki akun yang 

terverifikasi oleh website bandar, kemudian pelaku memasang angka 

dengan terlebih dahulu membeli kepada penjual sebesar Rp. 100.000,00 

hingga Rp.200.000,00  dan melakukan pembayaran kepada bandar secara 

langsung via sms banking/ nomor rekening yang telah disediakan oleh 

bandar. Kemudian pelaku menunggu hasil angka yang diundi bandar pada 

pukul 24.00 wib melalui situs www.Lotto01.com, apabila yang keluar 
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 Wawancara dengan C (Inisial), Pelaku Judi Togel Online, tertanggal 08 Desember 2016 

pukul 21.00 wib 

http://www.dewapoker.com/
http://www.lotto01.com/
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adalah nomor pelaku maka pelaku membawa bukti pembayaran beserta 

angka kepada penjual untuk klaim hasil perjudian.
65

  

3) Menurut A (Inisial), yang merupakan salah satu pelaku judi togel online, 

modus operandi yang dilakukan adalah pelaku mendaftarkan akun kepada 

website bandar dengan disertai nomor rekening pelaku. Kemudian pelaku 

melakukan pembayaran sebesar Rp.150.000,00 kepada bandar melalui 

nomor rekening yang telah disediakan bandar dalam website untuk 

mendapatkan angka. Pada saat bandar mengumumkan hasil angka yang 

keluar dan apabila nomor pelaku yang menang, maka bandar akan 

langsung memberikan sejumlah uang melalui transfer kepada rekening 

pelaku. Metode ini memiliki resiko yang cukup tinggi namun juga 

menghasilkan peruntungan yang tinggi.
66

 

Adapun faktor-faktor penyebab maraknya tindak pidana perjudian offline dan 

online di wilayah hukum Polres Malang terbagi atas faktor intern maupun ekstern 

yakni sebagai berikut
67

: 

a. Faktor Ekstern yang meliputi: 

1) Faktor Ekonomi  

Melihat dari faktor perekonomian yang di miliki oleh beberapa wilayah 

hukum Polres Malang dari beberapa kecamatan yang memiliki tingkat 
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 Wawancara dengan T (Inisial), Penjual Angka Togel Online, tertanggal 07 Desember 

2016 pukul 22.00 wib 
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perjudian togel yang marak dari beberapa kecamatan yaitu kec. 

Gondanglegi, kec. Lawang, kec. Bantur, kec. Pagelaran, dari beberapa 

kecamatan tersebut, memiliki tingkat pendapatan perkapita yang relatif 

rendah. Sehingga masyarakat memilih perjudian togel untuk 

meningkatkan sektor perekonomian para pelaku. 

2) Faktor Lingkungan  

Faktor ini sangat mempengaruhi para pelaku tindak pidana perjudian 

togel sebab linkungan yang baik akan merubah seseorang menjadi lebih 

baik dan apabila linkungannya buruk akan membuat seseorang menjadi 

buruk pula, dari lingkungan yang buruk inilah yang membuat para pelaku 

melakukan perjudian togel dan dari teman yang ada di lingkungan 

tersebut melakukan perjudian togel sehingga membuat para pelaku 

tergiur untuk melakukan perjudian dan beberapa faktor yang lainnya. 

3) Faktor Pendidikan 

Faktor ini memberikan implikasi terhadap lingkungan yang sudah di 

uraikan di atas, kerena kurangnya tingkat pendidikan inilah yang 

membuat seseorang penganguran dan mengakibatkan para pelaku tindak 

pidana melakukan judi togel online dan offline. ada juga faktor 

disebabkan tidak adanya lapangan kerja bagi mereka yang tidak miliki 

pendidikan yang menjadi mereka memilih untuk melakukan judi togel 

agar mendapatkan beberapa keuntunga dari apa yang telah dipilih oleh 

para pelaku tindak pidana perjudian togel offline. Namun berbeda dengan 

para pelaku tindak pidana judi togel online yang diatas rata-rata sudah 
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memiliki tingkat pendidikan yang tinggi minimal sudah tamatan tingkat 

Sekolah Menegah Atas (SMA) dan juga para pelaku judi togel online ini 

mengetahui bahwasanya perbuatan yang dilakukan para pelaku tersebut 

sudah dilarang oleh pemerintah dan juga sudah diatur dalam undang-

undang dan juga para pelaku tindak pidana ini banyak yang sudah 

bekerja. 

b. Faktor Intern yang meliputi: 

1) Faktor Iman 

Dari apapun yang terjadi baik itu dari ekonomi, lingkungan dan 

pendidikan yang sangat berpengaruh dalam diri seseorang tersebut adalah 

iman yang kurang dalam dirinya sehingga dirinya mudah terjerumus 

dalam perbutan judi togel ini dan juga membuat dirinya tidak percaya 

akan rizki yang sudah diberikan oleh Allah S.W.T kepadanya dan juga 

ketidak sabaran dan keputus asa yang membuat para pelaku melakukan 

judi togel. Asumsi mereka adalah salah satu langkah yang mudah untuk 

memperoleh pendapatan tanpa harus bekerja keras dan hanya 

memebutuhkan modal yang sedikit dan memperoleh untung yang berlipat 

ganda.  

2) Faktor Ketidak patuhan Masyarakat Terhadap Hukum 

Ini salah satu alasan masyarakat yang menyebabkan seseorang 

melakukan pelanggaran tindak pidana perjudian togel. Banyaknya 

msayarakat yang tidak mengetahui akan adanya aturan hukum yang 

mengatur terkait tentang adanya larangan untuk bermain judi togel online 
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dan offline dan juga ada yang mengetahui bahwasanya perjudian itu 

dilarang oleh negara dan sudah diatur didalam undang-undang dan 

peraturan pemerintah terkait larangan perjudian. Jadi para pelaku ini 

dengan sengaja melakukan pelanggaran tersebut tanpa melihat apa resiko 

yang mengakibatkan dirinya dalam kerugian yang sangat besar. 

3) Faktor Moral  

Disini dapat kita lihat dari beberapa wilayah yang terjadi tindak pidana 

perjudian togel online dan offline khususnya wilayah hukum Polres 

Malang yang dimana beberapa wilayah tersebut sudah menjadi kebiasaan 

bagi masyarakatnya sehingga  para pelaku judi togel ini mulai dari Tahun 

2015 sampai Tahun 2016 para pelaku tindak pidana ini terus meningkat 

khususnya untuk judi togel offline dan juga sifat yang tidak mau peduli 

lingkungan sekitar dimana tempat tinggal kita sediri yang membuat judi 

togel itu sendiri semakin meningkat dan semakin tersembunyi cara 

pelaku melakukan perjudian togel ini.  

 

2. Perspektif Masyarakat terkait Perjudian Togel Online dan Offline di 

Wilayah Hukum Kabupaten Malang 

Perjudian togel merupakan salah satu tindak pidana yang marak dijumpai di 

kehidupan masyarakat. Dalam perkembangannya togel terbagi atas dua konsep, 

yakni online dan offline. Adapun pelaku tindak pidana perjudian jenis togel 

berasal dari seluruh elemen masyarakat. Maksud dari pernyataan diatas adalah 

judi togel tidak memandang usia dan kriteria lain dari subjek perjudian. 

Berdasarkan hasil observasi penulis di wilayah Hukum Kabupaten Malang, 
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terdapat beberapa narasumber yang dijadikan representatif oleh penulis terkait 

pandangan masing-masing subjek terhadap tindak pidana perjudian togel online 

dan offline. Data yang diperoleh penulis bersumber dari hasil wawancara dengan 

narasumber yang dibagi atas beberapa tingkat elemen masyarakat, yakni sebagai 

berikut: 

a. Menurut Dimas, selaku siswa di salah satu sekolah menengah atas (SMA) di 

Kabupaten Malang, perjudian togel yang kerap dilakukan siswa didominasi 

dengan judi berbasis online. Pada umumnya, siswa menjadikan warnet 

sebagai lokasi perjudian togel dikarenakan merupakan lokasi yang aman 

untuk melakukan perjudian. Siswa yang melakukan togel dilatarbelakangi 

oleh keinginan atau dorongan lingkungan sekitar untuk melakukan 

perjudian. Adapun nominal yang dipertaruhkan oleh siswa tergolong kecil, 

hanya sebatas untuk memenuhi fantasi akan keuntungan semata.
68

 

b. Menurut Romi, selaku mahasiswa di salah satu perguruan tinggi swasta di 

Malang, jenis perjudian yang kerap dilakukan oleh mahasiswa didominasi 

dengan judi berbasis online. Hal ini dikarenakan intelektualitas dan 

kemajuan teknologi yang dikuasai mahasiswa menyebabkan perjudian 

online merupakan alternatif untung-untungan yang aman untuk dilakukan. 

Mahasiswa mengetahui bahwa perjudian merupakan perbuatan yang 

dilarang oleh undang-undang. Namun sifat judi online yang terintegrasi 

dengan baik, menjadikan mahasiswa condong untuk melakukan perjudian 

tersebut. Hal yang melatarbelakangi mahasiswa melakukan perjudian adalah 
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peningkatan pendapatan dan keperluan lain yang dirasa melalui perjudian 

akan terealisasi dengan cepat dan instan.
69

 

c. Menurut Angga, selaku pekerja di perusahaan swasta di Kabupaten Malang, 

jenis perjudian yang mendominasi kalangan pekerja adalah perjudian jenis 

offline. Hal yang melatarbelakangi maraknya perjudian togel jenis offline 

adalah pemenuhan kebutuhan pekerja yang disebabkan pendapatan tidak 

cukup untuk mengakomodir pengeluaran pekerja. Selain itu, lingkungan 

sekitar juga merupakan faktor utama yang mendorong seorang pekerja 

untuk melakukan perjudian. Adapun media yang digunakan kalangan 

pekerja untuk melakukan tindak pidana tersebut adalah telepon genggam 

melalui Short Message Service (SMS). Pelaku hanya mengirim pesan 

singkat untuk nomor kepada penjual untuk kemudian menunggu hasil angka 

yang diumumkan. Dengan demikian, pelaku dan penjual togel harus 

memiliki relasi untuk melakukan perjudian tersebut.
70

 

d. Menurut Supriyono, selaku masyarakat yang berdomisili di Kabupaten 

Malang, jenis perjudian yang berkembang dalam masyarakat pada 

umumnya adalah judi berbasis offline. Judi tersebut lebih condong digemari 

oleh masyarakat dengan ekonomi bawah. Masyarakat yang bermata 

pencaharian seperti petani, buruh dan sebagainya melakukan judi togel 

untuk meningkatkan sektor ekonominya yang tergolong rendah. Perjudian 

togel yang berkembang di masyarakat bawah masih menggunakan metode 
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manual. Dalam hal ini, masyarakat menentukan lokasi perjudian togel 

dengan membawa kupon putih yang dipertaruhkan untuk menunggu angka 

yang diumumkan oleh penjual. Sifat sederhana perjudian yang dilakukan 

oleh masyarakat menyebabkan potensi tertangkapnya pelaku jauh lebih 

mudah.
71

 

Menurut perspektif penulis, maraknya perjudian togel di masyarakat 

merupakan cermin dari kegagalan upaya membangun rasionalitas di publik. Hal 

inilah yang menyebabkan kehidupan menjadi spekulatif dimana terdapat asumsi 

bahwa hidup tidak dapat diprediksikan. Oleh karena itu masyarakat akhirnya 

menempuh jalur peruntungan angka (togel) yang merupan perbuatan melawan 

hukum. Irasionalitas pola pikir yang berkembang di masyarakat tumbuh karena 

kultur kerja keras dan disiplin tidak lagi berlaku di masyarakat. Judi togel hampir 

mewabah di segenap elemen masyrakat wilayah hukum Polres Malang. 

Kesempatan untuk memperoleh uang dengan cepat tanpa prestasi maupun kerja 

keras menjadi alasan bagi pelaku tindak pidana togel untuk melakukan perjudian 

secara continue/ berkelanjutan tanpa memikirkan dampak yang menyertainya.  

Sebagaimana yang diketahui oleh publik, bahwa judi togel berpotensi 

meningkatkan angka kriminalitas. Hal ini dikarenakan keuntungan yang berlipat 

ganda dengan modal awal yang sedikit, menyebabkan seseorang enggan untuk 

menghentikannya sebelum memperoleh keuntungan yang jauh lebih besar. 

Kemenangan perjudian togel bersifat fiktif, artinya tidak selamanya pelaku dapat 

kesempatan untuk memenangkan perjudian tersebut. manusia merupakan makhluk 
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tertanggal 06 Desember 2016 pukul 13.00 wib 

 



60 
 

yang tidak pernah puas sehingga apabila ia kalah berjudi, maka ia akan 

menghalalkan segala cara untuk mengulang kembali perbuatan yang secara jelas 

diketahui melawan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Aturan induk 

yang mengatur tentang tindak pidana perjudian adalah pasal 303 KUHPidana. 

Pasal tersebut hanya memberikan gambaran secara umum mengenai arti perjudian 

tanpa memberikan deskripsi yang komperhensif terkait bentuk-bentuk perjudian. 

Tindak pidana perjudian togel memiliki modus operandi yang bervariatif. 

Indonesia merupakan negara yang dengan tegas melarang adanya perjudian secara 

terbuka seperti kasino sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 

1981 tentang Penertiban Perjudian. Oleh Karena itu, praktik kejahatan ini 

dilakukan secara terselubung dan terorganisir. Dalam perkembangannya, pasal 

303 KUHPidana dipertegas dengan adanya Undang-Undang Nomor 07 Tahun 

1974 tentang Penertiban Perjudian yang berisikan mengenai konsep sanksi yang 

condong meringankan pelaku tindak pidana perjudian. Sebagaimana yang 

diketahui publik, bahwa perjudian togel terdiri atas dua metode yakni offline dan 

online. Aturan yang melarang adanya perjudian togel online adalah pasal 27 ayat 

(2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa setiap orang dilarang 

mengakses Informasi/ data elektronik yang memuat unsur perjudian. Dalam hal 

ini, sistus judi online merupakan konten illegal yang bertentangan dengan 

Undang-Undang ITE. 

Kemudian yang menjadi permasalahan adalah apakah aturan perundang-

undangan yang telah diuraikan diatas sudah mengakomodir tindak pidana 
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perjudian togel online dan offline di Indonesia. Mengingat bahwa kasus perjudian 

togel dari tahun ke tahun meningkat tanpa disertai kebijakan tegas yang mampu 

untuk mengatasi kejahatan yang berpotensi meningkatkan angka kriminalitas di 

Indonesia. Menurut penulis, kebijakan hukum positif yang sudah diterapkan 

sebagaimana uraian diatas harus dipertimbangkan untuk diberikan aturan yang 

lebih konkrit demi menjamin keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi 

masyrakat. Pemerintah Indonesia selaku organisasi tertinggi negara pada 

hakikatnya telah menyusun rancangan Undang-Undang KUHPidana Tahun 2013 

namun kejahatan perjudian tidak diatur dalam rancangan peraturan tersebut. 

Hingga saat ini, perjudian menjadi permasalahan yang kompleks tanpa adanya 

produk hukum yang memadai untuk menanggulangi kejahatan perjudian togel 

yang lebih konkrit. 

 

C. Upaya Penanggulangan terhadap Tindak Pidana Perjudian Togel Online 

dan Offline di Wilayah Hukum Polres Malang 

 

1. Bentuk Upaya Penanggulangan Perjudian Togel Online dan Offline di 

Wilayah Hukum Polres Malang 

Kepolisian Republik Indonesia bertugas menangani permasalahan keamanan 

dalam negeri yang meliputi penegakan hukum dalam rangka supremasi hukum. 

Adapun tugas yang dimaksud telah tertuang dalam pasal 13 dan 14 Undang-

Undang Nomor 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yaitu
72

: 

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; 

2. Menegakkan hukum dan; 
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3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 

masyarakat. 

Menurut Bripka Wahyudin HS
73

, pola pelaku tindak pidana perjudian terbagi 

atas 3 macam, yakni: 

1. Normal Person/ kalangan umum yang menjadikan perjudian sebagai 

hiburan dan dapat menghentikan apabila orang tersebut menghendakinya. 

2. Professional Gamblers adalah seseorang yang menjadikan perjudian 

sebagai mata pencahariannya. 

3. Neurotic Gamblers adalah pelaku perjudian yang didasari dorongan 

individu/ alam bawah sadarnya dan sulit untuk menghentikannya.  

Bripka Wahyudin menambahkan bahwa Kapolres Malang yang menangani 

tindak pidana perjudian togel mengklasifikasikan bahwa mayoritas jenis perjudian 

togel di wilayah hukum Kapolres Malang tergolong dalam Neurotic Gamblers. 

Hal ini dikarenakan tipe pola tersebut termasuk dalam habitat criminal yakni 

tindak criminal yang dilakukan berulang-ulang tanpa memikirkan dampaknya. 

Pola tersebut juga menimbulkan ketagihan (addicted) untuk terus berjudi. Tahap-

Tahap sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana perjudian 

offline dan online di wilayah hukum Polres Malang, adalah sebagai berikut: 

1. Razia 

2. Pemeriksaan 

3. Pelimpahan Berkas Perkara ke Pengadilan 

4. Penerapan Pidana Perjudian 
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Tindak pidana merupakan perbuatan yang menyimpang dari peraturan 

perundang-undangan dan dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu perilaku yang 

tidak dapat diterima serta dikenai sanksi pidana apabila dilanggar. Tindak pidana 

perjudian togel selalu berhubungan dengan masyarakat dimana tindak pidana itu 

dilakukan. Masyarakat terganggu akibat adanya tindak pidana tersebut sehingga 

diperlukannya upaya untuk menanggulangi tindak pidana perjudian togel, agar 

kehidupan masyarakat dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan
74

. Untuk 

itu diperlukan upaya penanggulangan kejahatan perjudian yang diisyaratkan pada 

pendekatan integralitas yang terbagi atas 2, yakni metode represif dan preventif. 

Berdasarkan hasil observasi penulis di wilayah hukum Polres Malang, penjelasan 

mengenai metode-metode tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Metode Represif (pendekatan Panel) 

Upaya penggulangan ini adalah segala bentuk upaya guna untuk menolong 

para pelaku yang sudah memilih jalan yang salah untuk menjalankan aktifitas 

sehari -hari. Jadi upaya inilah yang dapat mengembalikan seorang yang jahat 

untuk dapat kembali ke jalan yang benar. Terselenggaranya penanggulangan 

dalam bentuk represif ini direalisasikan dalam bentuk sebagai berikut: 

a) Informasi Masyarakat  

Informasi sangat berperan penting dalam melakukan penanggulangan 

tindak pidana perjudian togel disetiap daerah sebab kapasitas jumlah 

masyarakat yang tinggi dengan berbagai macam para pelaku yang 

melakukan judi togel baik dengan online maupun offline menyebabkan 
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kepolisian tidak dapat memantau secara langsung dimana terjadinya 

perjudian itu sendang berlangsung. Maka masyarakat memiliki peran 

penting untuk dapat melaporkan dimana terjadinya perjudian togel online 

dan offline
75

. 

b) Penyelidikan dan penyidikan  

Pasca dilakukan sebuah penyidikan dalam kasus yang sudah ditangani oleh 

kepolisian maka kasus tersebut harus dikembangkan sebab melihat bahwa 

setiap perjudian togel yang dilakukan tidak hanya melibatkan satu orang. 

c) Penyergapan 

Apabila dari pihak kepolisian sudah mendapatkan bukti yang cukup untuk 

menangkap seorang bandar judi togel maka dipercepat untuk menangkap 

bandar tersebut sebelum bandar tersebut mengetahui seorang pelaku yang 

sudah bermain kepadanya ditangkap oleh pihak kepolisian. 

d) Memberikan hukuman dan menjatuhkan sanksi terhadap pelaku 

Apabila tindak pidana perjudian togel disinyalir berpotensi mengalami 

peningkatan, maka diperlukan kebijakan penerapan sanksi yang tegas 

kepada pelaku tindak pidana tersebut mengingat bahwa tujuan dari 

pemidanaan adalah efek jera. Pemberian sanksi juga ditujukan untuk 

meminimalisir angka kriminalitas yang mengalami progresivitas yang 

cukup signifikan
76

. 

2. Metode Preventif (pendekatan Non-Panel) 
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Upaya preventif juga berperan penting terhadap maraknya suatu tindak 

pidana perjudian togel di suatu daerah. Metode ini menegaskan tentang usaha 

yang dapat dilakukan untuk pencegahan meningkatnya tindak pidana perjudian 

togel baik itu melalui online maupun offline. Urgensi pencegahan sebelum 

meningkatnya perjudian togel di wilayah hukum Polres Malang memiliki 

persamaan konsep bahwa pencegahan masih jauh lebih baik daripada 

mengobati. Metode ini merupakan alternatif pencegahan terjadinya tindak 

pidana perjudian togel dengan rangkaian usaha untuk menghapus tindak pidana 

perjudian togel online dan offline. Adapun wujud dari pendekatan non-panel 

antara lain: 

a) Melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat 

Hal ini menjadi kewajiban Polres Malang kerena banyaknya masyarakat 

yang kurang akan kesadaran hukum dan juga banyaknya masyarakat yang 

tidak mengetahui kebijakan hukum positif yang berlaku terkait larangan 

judi togel ini. Dengan adanya penyuluhan hukum di lingkungan 

masyarakat, maka akan mengurangi kapasitas tindak pidana perjudian. 

Substansi penyuluhan berisi tentang bahaya dan larangan yang mengatur 

tentang judi togel ini serta sanksi apa yang didapat oleh pera pemain, 

penjual dan bandar terkait perjudian yang sedang dilakukannya. Dengan 

dilakukannya penyuluhan hukum ini dapat mengurangi para pelaku 

perjudian sebagai mana yang diharapkan pemerintah didalam Undang-

Undang No 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Dalam penjelasan 

umum undang-undang tersebut, pemerintah berkewajiban mengambil 
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langkah dan usaha untuk menertibkan dan mengatur kembali perjudian, 

meberantas sampai ke lingkungan sekecil-kecilnya, untuk akhirnya menuju 

penghapusan perjudian togel hingga seluruh wilayah Indonesia.
77

 

b) Membentuk tim khusus untuk mengamati tempat yang sering terjadi 

perjudian. Pembentukan tim khusus yang dimaksud disini bukan tim yang 

berasal dari kepolisian yang menyamar sebagai preman sebab hal ini lebih 

mudah diketahui oleh para pelaku judi togel, melainkan tim khusus yang 

berasal dari masyarakat sekitar yang dibentuk oleh kepolisian guna 

menginformasikan dimana perjudian yang berlangsung.78 

Menanggapi uraian diatas, wilayah hukum Polres Malang dalam menangani 

tindak pidana perjudian lebih condong menggunakan metode represif (pendekatan 

penal) sesudah kejahatan terjadi. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1974 tentang 

Penertiban Perjudian yang merupakan penyempurna pasal 303 KUHPidana hanya 

menitik beratkan perumusan dan penetapan kebijakan sanksi terhadap pelaku 

tindak pidana perjudian togel. Dengan demikian substansi undang-undang 

tersebut tidak memiliki perbedaan dengan KUHPidana. Kebijakan hukum tersebut 

juga memberikan keringanan bagi pelaku tindak pidana perjudian dikarenakan 

terdapat alternatif sanksi selain pemidanaan yakni sanksi denda. Meninjau 

alternatif tersebut, apakah adanya pembaharuan undang-undang perjudian tersebut 

dapat memberikan efek jera terhadap pelaku perjudian.  
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Jawaban dari fenomena tersebut adalah tidak memberikan efek jera sehingga 

maraknya perjudian togel offline meningkat dari tahun ke tahun tanpa adanya 

regulasi yang cukup untuk menjerat dan memberikan sanksi tegas untuk 

meminimalisir angka kriminalitas bidang perjudian. Kemudian kebijakan 

penanggulangan togel online yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga terbatas dalam pelaksanaan 

penanggulangan dan hanya berisikan larangan dan konsep definitif mengenai 

perjudian saja. Mengingat bahwa perjudian online jauh lebih kompleks modus 

operandinya juga memiliki media yang bervariatif, maka penanggulangan 

perjudian jenis tersebut sangat sulit bahkan tidak dapat diungkap meskipun 

memiliki perbandingan yang sama dengan offline. Pentingnya sebuah regulasi 

yang spesifik mengatur tentang cybercrime perjudian untuk meminimalisir dan 

mencegah maraknya perjudian togel online. 

Metode preventif merupakan unsur pokok yang harus ditingkatkan oleh 

wilayah hukum Polres Malang untuk mencegah berkembangnya tindak pidana 

perjudian. Dalam hal ini pendekatan non-penal merupakan bentuk antisipasi 

tingkat kriminalitas yang tinggi dengan kebijakan hukum yang terbatas dalam 

penerapannya. Aturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana 

perjudian dirasa kurang relevan dengan perkembangan zaman. Konsep larangan 

dan sanksi yang ada di aturan perjudian tergolong baku sehingga tidak dapat 

mengakomodir seluruh bentuk perjudian yang terjadi dalam masyarakat, 

khususnya wilayah hukum Polres Malang. Pendekatan yang harus dilakukan 

Polres Malang tidak hanya sebatas implementasi ketentuan perundang-undangan 
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saja, namun harus melalui pendekatan sosial terhadap masyarakat. Dalam hal ini, 

pihak kepolisian harus melibatkan peran masyarakat untuk mencegah tingkat 

perjudian yang semakin berkembang dan kompleks. 

 

2. Kendala-Kendala yang Dihadapi oleh Kepolisian dalam 

Menanggulangi   Tindak Pidana Perjudian di Wilayah Hukum Polres 

Malang 

 

a. Pembuktian yang Tidak Memadai 

Alat bukti yang diperoleh tim penyidik yang membuat pihak kepolisian 

kesulitan untuk menangkap bandar judi tersebut disebabkan penjual 

dengan bandar tidak pernah bertemu. Hanya dengan melakukan transfer 

uang yang biasa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya melalui 

Anjugan Tunai Mandiri (ATM). Inilah salah satu kendala pihak 

kepolisian untuk menghapuskan perjudian di wilayah Hukum Polres 

Malang.
79

 

b. Perjudian yang Terorganisir 

Tindak pidana perjudian togel online termasuk ke dalam kejahatan yang 

terorganisir, dikarenakan tindak pidana judi togel online mengunakan 

jaringan internet yang menghubungkan seseorang yang berada dalam 

jarak jauh hingga lintas negara. Tindak pidana judi togel online yang 

dilakukan lebih dari dua orang dan para pelaku ini sulit di ungkap oleh 

kepolisian. 
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c. Masyarakat enggan dijadikan saksi perkara perjudian. Hal inilah yang 

mengakibatkan sulitnya meminimalisir terjadinya tindak pidana 

perjudian togel sebeb banyak masyarakat takut untuk dipanggil menjadi 

saksi dalam kasus perjudian yang terjadi di sekitarnya. Masyarakat tidak 

mengetahui jika menjadi saksi sudah dilindungi oleh aturan hukum dan 

juga sudah dirahasiakan identitasnya sebagai pelapor oleh pihak 

kepolisian. Masyarakat juga berasumsi apabila saksi melaporkan pelaku 

judi togel diketahui oleh keluarganya akan menjadi permusuhan antar 

para pihak80. 

d. Masyarakat berasumsi bahwa perjudian merupakan budaya yang 

diwariskan secara turun-temurun, sehingga bukan merupakan perbuatan 

melawan hukum. Masyarakat di berbagai daerah mengetahui adanya 

larangan perjudian togel yang diatur dalam undang-undang. Sebagian 

masyarakat menilai judi togel merupakan budaya bagi mereka sebab judi 

tersebut sudah turun temuran dilakukan. Judi togel online dapat 

dilakukan melalui Hand Phone yang terhubung dengan internet dan juga 

seperangkat elektronik yang yang terhubung dengan internet misal 

seperti warnet. Pada dasarnya pemilik warnet mengetahui sedang 

berlansungnya perjudian togel online tapi sifat yang tidak ingin peduli 

inilah yang menjadikan kepolisian semakin sulit dalam penanggulangan 

judi togel online. 
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e. Lokasi perjudian menjadikan pihak kepolisian kesulitan dalam upaya 

pemberantasan tindak pidana perjudian togel sebab lokasi para pelaku ini 

tidak tetap dalam melakukan judi togel. Lokasi perjudian tidak 

memerlukan tempat yang strategis untuk melakukan perbuatan melawan 

hukum tersebut karena metode permainan judi cukup melalui pertemuan 

singkat anatar penjual dan pemain. Adapula melalui SMS melalui HP 

tanpa harus bertemu langsung kepada penjual dan pada waktu yang 

sudah ditentukan penjual mengumumkan siapa yang menang dalam 

permainan judi togel. Judi togel lebih sulit diketahui lokasinya jika para 

pelaku melakukan permainan togel online sebab tempat ini sudah tertutup 

dan tidak dapat dilihat oleh siapa saja.  

f. Terdapatnya oknum kepolisian yang menjadi back-up pelaku tindak 

pidana perjudian. Hal ini sudah tidak menjadi rahasia umum antara 

bandar dengan oknum pelindung para bandar judi togel dikarenakan dari 

statistik hasil ungkap tindak pidana perjudian diatas, mayoritas yang 

tertangkap selalu penjual dan pemain tetapi tidak adanya bandar judi. 

Inilah salah satu yang faktor yang sangat besar menghambat 

pemerantasan tindak pidana perjudian togel online dan offline. 

g. Terbatasnya sumber daya manusia (SDM) di bidang satuan khusus 

penanganan permasalahan perjudian. Dari tahun ke tahun semakin maju 

dan cangih yang dilakukan oleh para pelaku dalam mekakukan perjudian 

togel online maupun offline. Dengan ketebatasan para kepolisian dalam 

melakukan penyidikan atau pembuktian yang dapat mejerat para bandar 
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dan pelaku judi togel offline dan dalam judi togel online ini sangat sulit 

untuk melakukan penangkapan terhadap bandar dan bara pemain 

dikarenakan membutuhkan seorang penyidik yang ahli terhadap 

pengukapan perjudian dalam dunia internet dan dapat kita lihat orang 

yang seperti inilah yang tidak ada di dalam penyidik Polres Malang yang 

khusus. Untuk membongkar kasus perjudian togel ini memerlukan 

seorang ahli yang hanya ada di Kepolisian Republik Indonesia. 

 

 


