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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan analisis  yang sudah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya 

yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Upaya Kepolisian untuk Menanggulangi Perjudian Hongkongpools di DIY 

adalah dengan melakukan upaya preventif dan represif : 

a. Upaya Preventif 

1) Melakukan Penyuluhan kepada masyarakat  dilakukan untuk 

menjelaskan  akan dampak yang  dapat ditimbulkan dari permainan 

judi hongkongpools.  

2) Kepolisian Polda  DIY pertama-tama  melakukan peneguran jika 

mendapati orang yang melakukan perjudian hongkongpools, apabila 

pelaku masih melakukannya maka kepolisian dapat menangkapnnya. 

b. Upaya Represif 

1) Melaksanakan Operasi Rutin dan Operasi Khusus yang dilakukan 

oleh Pihak Kepolisian untuk memberantas judi hongkongpools. 

2) Mencari informasi keberadaan pelaku judi hongkongpools sebagai 

penindakan pelaku perjudian, seperti upaya pendekatan kepada eks-

eks bandar/pemain judi hongkongpools. 

3) Kepolisian melakukan penagkapan dan menyita barang bukti 

 

 



44 
 

 
 

4) kepolisian melakukan penahanan   setelah alat bukti terhadap pelaku 

judi hongkongpools cukup. 

5) BAP  mengenai pelaku perjudian yang dilakukan oleh kepolisian 

diserahkan kepada JPU untuk dipriksa, apabila BAP lengkap JPU 

baru dapat melakukan penuntutan. 

2. Kendala yang Dihadapi oleh Kepolisian dalam Menanggulangi Perjudian 

Hongkongpools di DIY 

Kendala yang dihadapi kepolisian Polda DIY ada 6 (enam) kendala 

yang dihadapi yaitu: 

a. Belum diblokirnya situs hongkongpools 

b. Kepolisian dalam melakukan penggerebekan di tempat yang dicurigai 

melakukan perjudian hongkongpools sering tidak ditemukanya barang 

bukti karena pelaku terlebih dahulu menghilangkan  barang bukti. 

c. Jaringan judi hongkongpools yang semakin pintar menutupi judi 

hongkongpools. 

d. Masyarakat belum begitu aktif mengenai dampak negatif perjudian 

hongkongpools 

e. Adanya keterlibatan oknum aparat dalam sindikat judi hongkongpools 

sehingga menimbulkan kebocoran informasi sebelum diadakan 

pengerebekan. 

f. Ringannya hukuman atau vonis yang diterima oleh para pelaku tindak 

pidana perjudian. 
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B. Saran : 

  Dengan melihat banyaknya masyarakat dalam melakukan perjudian 

hongkongpools di wilayah DIY, untuk itu penulis memberikan saran: 

1. Kepolisian  seharusnya  mencari cara agar situs hongkongpoools dapat 

diblokir, dikarenakan dengan cara itulah perjudian hongkongpools dapat 

ditanggulangi ataupun ditekan keberadaannya. 

2.  Kepolisian harus melakukan pendekatan kepada masyarakat supaya 

kepolisian dapat mudah mendapatkan informasi mengenai judi 

hongkongpools. 

3. Dalam menjatuhkan hukuman pidana harus sesuai dengan perbuatannya 

sehingga dapat memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan. 

4. Penambahan sanksi pidana terhadap perbuatan judi hngkongpools, sehingga 

dengan pemabahan sangsi pidana membuat efek jera  kepada pelaku judi 

hongkongpools. 
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