BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka diambil kesimpulan:
1. Dalam Penegakkan hukum dalam rangka menanggulangi tindak pidana
perjudian togel oleh Polsek Delitua dapat dilakukan dengan berbagai cara
yaitu: (1) upaya preventif yaitu memberi peringatan terhadap pelaku tindak
pidana perjudian yang biasa melakukan perjudian ditempat-tempat umum dan
menjalin hubungan dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat agar
membantu memberi pengarahan, bimbingan masyarakat lewat jalur agama
kepada pelaku perjudian khususnya dan masyarakat pada umumnya. (2) upaya
represif yaitu menjatuhkan hukuman atau sanksi pidana pada barang siapa yang
melakukan tindak pidana perjudian sesuai dengan peraturan dan hukum acara
yang berlaku (KUHP dan KUHAP). (3) upaya preemtif yaitu merupakan upaya
yang dilakukan melalui usaha yang ditujukan untuk menigkatkan kesadarab
masyarakat seperti, sosialisasi tau penyuluhan hukum.
2. Adapun hambatan yang dialami Polsek Delitua dalam menanggani perjudian
togel di karenakan jumlah personil di Polsek Delitua yang kekurangan personil,
kekurangan anggaran dan wilayah hukumnya terlalu luas sehingga membuat
tidak efektif pekerjaannya di bidang masing-masing. Selain itu kepolisian juga
mengalami hambatan dari masyarat sendiri yaitu, kurangnya partisispasi
masyarakat dalam memberitahukan dan melaporkan apabila mereka melihat,
mendengar dan mengetahui suatu tindak praktet perjudian togel yang sedang
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dilakukan oleh masyarakat baik dalam situasi apaun, masyarakaat merasa
enggan membantu memberikan keterangan dengan alasan takut terlibat atau
tersangkut dalam tindak pidana yang sedang diproses, adanya kompromi antar
masyarakat dalam menyembunyikan tempat perjudian tersebut, saksi tidak
berani melaporkan perjudian karena takut adanya ancaman-ancaman tertentu
dari si pelaku.
5.2 SARAN
1. Hendaknya kepolisian Polsek Delitua mampu secara optimal membangun
hubungan kemitraan dengan berbagai potensi dan komponen masyarakat
untuk proaktif mencegah terjadinya kejahatan yang mungkin akan timbul di
dalam masyarakat serta dalam pengungkapan suatu kasus perjudian togel
yang terjadi di dalam masyarakat dan lebih meningkatkan pengawasan dan
operasi-operasi pengerebekan pelaku tindak pidana perjudian togel. Selain
itu Polsek Delitua seharusnya menambah jumlah sarana/fasilitas yang
dibutuhkan agar dapat bekerja secara optimal sehingga tindak pidana
perjudian togel di wilayah hukum Polsek Delitua dapat diungkap secara
maksimal.
2. Hendaknya hal-hal yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan penyidikan
janganlah menjadi kendala bagi penyidik Kepolisian Polsek Delitua
sehingga pelaksanaan penyidikan terhadap kasus perjudian togel dapat
berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
3. Kepada seluruh masyarakat diminta agar ikut berpartisipasi dan bekerja
sama dengan pihak Kepolisan agar tindak pidana perjudian togel dapat
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diberantas karena ini bukan hanya tugas pihak Kepolisian saja tetapi kita
seluruhnya berkewajiban menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan kita,
dan bagi pelaku, sebaiknya menyadari bahwa perjudian togel merupakan
suatu tindakan pidana yang melanggar hukum.

