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ABSTRAK 

Tindak pidana tidak mengenal siapa korban dan jenis pidana apa yang 

dilakuka,salah satu contoh tindak pidana yang masih terjadi di indonesia 

khususnya dikota Bukittinggi Sumatera Baratadalah tindak pidana Perjudian 

Khususnya Perjudian Toto Gelap (togel) seperti contoh kasus yang terjadi dikota 

Bukittinggi mengenai Perjudian Toto Gelap (togel).Tindak pidana perjudian 

diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303 dan Pasal 

303Bis. Perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu 

nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan 

harapan harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, 

perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak dan atau belum pasti hasilnya. 

Perjudian Toto Gelap (togel) Judi togel merupakan suatu perbuatan kejahatan 

yang melakukan taruhan uang yaitu sebagai alatnya kupon togel dimana disitu 

terdapat angka-angka yang akan dipertaruhkan dengan uang dengan melawan 

hukum. Intinya judi togel adalah suatu perjudian yang menebak angka, jika angka 

yang dipesan itu berhadiah (tembus) maka dapat keuntungan, dilihat dari nominal 

uang yang dipasangkan angka tersebut. Dalam kasus perjudian totogelap ini, maka 

perlu adanya pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penegak hukum yaitu 

kepolisian Khususnya oleh unit reskrim polres bukittinggi. Rumusan masalah 

dalam skripsi ini adalah 1. Bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana 

perjudian toto gelap (togel) oleh unit reskrim polres Bukittinggi, 2. Apakah 

kendala yang dihadapi dalam penyidikan tindak pidana perjudian toto gelap 

(togel) oleh unit reskrim polres Bukittinggi, 3. Bagaimana upaya penyidik 

mengatasi kendala dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana perjudian toto 

gelap oleh unit reskrim polres Bukittingi. Metode penelitian yang dilakukan oleh 

penulis yaitu yuridis sosiologis. Hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini 

adalah 1. Pelaksanaan Penyidikan tindak pidana perjudian Toto Gelap (Togel) 

oleh unit reskrim polres Bukittinggi terbagi atas dua yaitu: penyelidikan dan 

penindakan, 2. Kendala yang dihadapi dalam penyidikan tindak pidana perjudian 

toto gelap (togel) oleh unit reskrim polres Bukittingi yaitu sulitnya mencari 

barang bukti, kurangnya kepedulian dan kesadaran masyarakat, sulitnya 

menangkap bandar togel, tempat transaksi perjudian toto gelap (togel) tidak tetap 

atau berpindah-pindah, hukuman atau vonis masih terlalu ringan terhadap pelaku 

tindak pidana perjudian toto gelap (togel). 3. Upaya penyidik mengatasi kendala 

dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana perjudian toto gelap (togel) oleh unit 

reskrim polres bukittinggi dengan cara preventif dan represif. 

 


