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Togel dan segala bentuk perjudian memang tidak jarang dapat membuat orang lupa daratan 

sehingga memungkinkan orang untuk melakukan apa saja guna membungkus aktifitasnya 

sedemikian rupa agar dapat mengelabuhi para aparat kepolisian guna melepaskan diri dari jeratan 

hukum yang berlaku. Perjudian togel ini umumnya menggunakan kupon sebagai alat 

peredarannya yang baru dapat diperoleh apabila orang membelinya langsung pada pengecer 

ataupun langsung pada pusat bandar togel itu sendiri. Sehingga terdapat interaksi secara nyata 

dan langsung antara penjual dan pembeli kupon togel. 

Dari diskripsi diatas, maka hal inilah yang melatarbelakangi penulis mengambil judul Upaya 

Polri Dalam Mengungkap Tindak Pidana Perjudian Togel Yang Menggunakan SMS.  

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Sedangkan 

jenis data yang digunakanadalah pertama, data primer yaitu data yang berhasil dikumpulkan dari 

wawancara dan dokumentasi di lapangan. Kedua, data sekunder adalah data yang diperoleh 

dengan cara studi kepustakaan. 

Adapun hasil penelitian yang diperoleh oleh penulis adalah pertama, Upaya yang dilakukan 

Polres Lamongan dalam menanggani tindak pidana perjudian togel yang menggunakan SMS 

yaitu dengan menetapkan pembagian sektor wilayah yang dicurigai sering digunakan sebagai 

tempat bertransaksi dalam tindak pidana perjudian togel, melakukan penyamaran dan 

penyergapan, penggeledahan dan penyitaan barang bukti, penangkapan, penahanan dan 

pemeriksaan tersangka, bekerjasama dengan masyarakat dalam bentuk informasi. Kedua, 

kendala-kendala yang dihadapi Polres Lamongan dalam menangani tindak pidana perjudian togel 

yang menggunakan SMS yaitu SMS bersifat aman, praktis dan rahasia, sulitnya melakukan 

pelacakan SMS, sulitnya mengungkap barang bukti, karakteristik tindak pidana perjudian yang 

bersifat terselubung serta sikap kepedulian dan kesadaran masyarakat yang enggan melaporkan 

adanya perjudian tersebut. 

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran kepada aparat penegak hukum, 

khususnya kepolisian ( Polres Lamongan) dalam menanggani tindak pidana perjudian yang 

menggunakan SMS seperti dengan atau diperlukannya suatu bentuk kerjasama antara Polri 

dengan perusahaan- perusahaan jaringan telepon seluler yang ada, perlu diadakannya 

penyesuaian dalam taktik penyidikan oleh pihak kepolisian menggingat tindak pidana ini 

tergolong baru. 

 

 


