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ABSTRAK 

Agus Faisal 2019. Upaya Kepolisian Sektor Karangtengah Kabupaten 

Demak dalam menanggulangi tindak pidana perjudian togel di 

wilayah  kecamatan karangtengah Skripsi. Jurusan Ilmu Hukum. 

Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 
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Praktik   perjudian   atau   peruntungan   nasib   merasuk  dan  berkembang  

ke  berbagai  lapisan  masyarakat. Namun yang paling marak adalah judi togel 

(toto gelap). Praktik  perjudian  tersebut  perlu  ditanggulangi dengan melakukan 

upaya-upaya baik dari kepolisan maupun masyarakat. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor 

Karangtengah Kabupaten Demak dalam mencegah tidak pidana togel di wilayah 

Kecamatan Karangtengah, serta untuk mengetahui kendala dan solusi yang 

dihadapi oleh Kepolisian Sektor Karangtengah Kabupaten Demak dalam upaya 

menanggulangi tindak pidana perjudian togel di wilayah Kecamatan 

Karangtengah. 

Penelitian ini menggunakan perpaduan antara penelitian lapangan (field 

research) dan penelitian kepustakaan (library research). Dalam pemecahan 

permasalahannya penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis 

dan yuridis sosiologis merupakan pendekatan yang mengacu pada perundang-

undangan atau hukum positif  yang memberikan implementasi terhadap 

perlindungan hukum di masyarakat. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh 

Kepolisian Sektor Karangtengah Kabupaten Demak dalam mencegah tindak 

pidana perjudian togel melalui upaya preventif dimana Warga desa Tambak 

bulusan diberi arahan menambah personil Linmas, menambah pos-pos keamanan 

dan menambah wawasan penyuluhan hukum, Memperkuat keyakinan agama, 

Pemasangan spanduk larangan perjudian, melakukan patroli rutin. Selanjutnya 

Upaya Represif dengan dilakukan Polsek Karangtengah, antara lain 

didapatkannya Informasi dari warga setempat, Penyelidikan, Penangkapan dan 

penahanan, Penyidikan, Serta Penyerahan Berita Acara Pidana (BAP). 

Dari hasil pelaksanaan terdapat kendala dan solusi yang dihadapi Polisi, 

antara lain (a) sulitnya mengungkap barang bukti yang kuat, (b) Tempat transaksi 

judi togel yang berpindah-pindah, (c) Rendahnya tingkat kesadaran hukum, (d) 

Hukuman atau vonis yang dijatuhkan terlalu ringan. Adapun solusinya yaitu 

mengoptimalkan petugas Polsek Karangtengah Kabupaten Demak dilapangan 

khususnya Bhabinkamtibmas guna memberikan penyuluhan, petugas dilapangan 

aktif melakukan penyelidikan agar dapat masuk dijaringan perjudian berbasis 

telekomunikasi baik SMS maupun bersumber internet,  dan bekerja sama dengan 

masyarakat untuk memperoleh informasi akan terjadinya perjudian Kerjasama 

dengan masyarakat penting dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai 

tindak pidana perjudian. 
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