
 

 

BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan pada dan hasil penelitian yang dilakukan, 

maka dapat diambil kesimpulan bahwa : 

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

oleh unit reskrim polres Bukittinggi terbagi atas dua yaitu :  

a. Penyelidikan 

Dalam penyelidikan dilakukan juga peninjauan, pembuntutan, 

penyusupan, rencana pelaksanaan penggrebekan 

b. Penindakan 

Penindakan yang dilakukan oleh unit reskrim polres 

bukittinggi terhadap tindak pidana perjudian toto gelap (togel) 

yaitu pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, 

penyitaan, pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas 

perkara, penghentian penyidikan 

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. 

Preventif :  

a. Melakukan patroli di tempat yang di duga adanya transaksi 

dari perjudian toto gelap (togel) . 

b. Melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat dan 

menekankan kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak 

pidana perjudian khususnya perjudian toto gelap (togel). 

c. Memperkuat keyakinan agama kepada masyarakat, dengan 

mengadakan ceramah-ceramah agama karena perjudian 

dilarang oleh agama. 

d. Pemasangan spanduk tentang larangan perjudian dan sanksi-

sanksi yang didapatkan oleh pelaku tindak pidana perjudian. 

Represif : 

a. Setelah bukti-bukti mencukupi dan aparat penegak hukum 

melihat sendiri bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian 

maka dapat melakukan penyergapan terhadap pelaku karena 

dikhawatirkan pelaku akan melarikan diri. 

b. Melakukan penangkapan dan penahanan apabila tertangkapnya 

pelaku  tindak pidana perjudian toto gelap (togel) oleh 

penyidik unit reskrim polres kota bukittinggi. 

c. Memberikan hukuman pada pelaku tindak pidana perjudian 

sesuai dengan ketentuan hukum dan di hukumseadil-adilnya 



 

 

sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian 

diharapkan pelaku judi togel menyadari akan tindakan yang 

dilakukan memang tidak ditoleransi oleh penegak hukum 

sehingga dapat memberikan efek jera kepada pelaku judi togel. 

d. Melakukan kerjasama dengan masyarakat dalam memantau 

kegiatan perjudian toto gelap (togel) yang berada di kawasan 

kota Bukittinggi. 

e. Melakukan pembinaan kepada pelaku tindak pidana perjudian 

toto gelap (togel) agar tidak mengulangi perbuatan yang 

melanggar hukum tersebut.  

B. Saran  

Berdasarkan dari pembahasan yang dilakukan oleh penulis, maka terdapat 

saran sebagai berikut : 

1. Agar lebih ditekankan kesadaran hukum kepada masyarakat agar tidak 

melakukan tindak pidana perjudian toto gelap (togel). 

2. Sebaiknya dari pihak kepolisian dan pemuka masyarakat melakukan 

secara rutin penyuluhan kepada masyarakat agar tidak melakukan 

tindakan yang melanggar hukum, khususnya perjudian toto gelap 

(togel) 

3. Sebaik penyidik lebih keras lagi dalam melakukan upaya mengatasi 

tindak pidana perjudian toto gelap (togel) 

 


