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BAB I. PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Berbagai macam bentuk perjudian sudah demikian merebak dalam 

kehidupan masyarakat sehari-hari, baik yang bersifat terang-terangan maupun 

secara sembunyi-sembunyi. Mulai dari model perjudian tradisional sampai 

perjudian modern. Perjudian pada model tradisional umumnya bandar dan pemain 

bertemu secara langsung dalam suatu tempat. Alat yang digunakan bisa 

bermacam-macam, mulai dari kartu sampai dadu. Pemain perjudian tradisional 

biasanya menetapkan taruhan terlebih dahulu sebelum permainan dimulai. Model 

perjudian tradisional ini mudah sekali diidentifikasi sebagai perjudian. Namun, 

akhir-akhir ini muncul model perjudian baru yang modern, yang biasanya 

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dimana bandar atau pengelola 

dan pemain tidak bertemu secara langsung. Contoh yang mudah kita temukan 

adalah perjudian melalui internet, yaitu dengan login ke alamat tertentu, 

diantaranya Bwin.com, mansion888.com, 365.com, Pasarbola.com, www.sc30.net, 

www.sbobet.com, Bolabet.com, dan lain-lain.  

Khususnya pada Bolabet.com, bahkan secara promotif menyatakan bagi 

member juga dilayani pembukaan account untuk situs-situs taruhan lainnya 

seperti, www.guavita.com; 88tangkas.com; mmmbet.net; sttbet.com (togel online), 

dan sgd777.com. Persyaratan untuk menjadi member diantaranya, berusia minimal 

18 tahun; mematuhi peraturan masing-masing situs afiliasi; memiliki alamat email 

dan nomor handphone aktif; melakukan deposit minimal Rp 500.000. Fasilitas 

yang diberikan oleh bolabet diantaranya, dukungan CS 24 jam; transaksi bank 

lokal; penarikan dapat dilakukan setiap hari kerja; jaminan privacy; komisi dan 

reward menarik (http://www.bolabet.com/judi-online.html). 

Pelaku perjudian tidak hanya dari kalangan dewasa, bahkan baru-baru ini 

10 bocah yakni Abdul Rohim, Abdul Rahman, Abdul Gofur, Musa, Hakim, 

Bahruddin, Sarifuddin, Dalih, Ifran dan Rosidik. Mereka semuanya merupakan 

warga Rawarenga, Rawajati, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, yang 
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ditangkap di area parkir Bandara Soekarno Hatta pada tanggal 29 Mei 2009 dan 

ditahan hampir selama sebulan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Anak 

Tangerang, karena terbukti bermain judi koin dengan mempertaruhkan uang 

senilai Rp. 135.000,-

(http://www.detiknews.com/read/2009/07/21/122730/1168622/10/pakai-topeng-

10-anak-disidang-kasus-judi-di-pn-tangerang). 

Ditinjau dari kepentingan nasional, perjudian mempunyai dampak yang 

negatif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat. Perjudian sendiri 

dimaknai sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk 

mempertaruhkan suatu yang bernilai dengan disadari adanya resiko dan harapan 

tertentu pada peristiwa permainan, perlombaan dan kejadian yang belum diketahui 

hasilnya. Setiap pelaku mempunyai keinginan untuk dapat mengalahkan 

lawannya, namun tidak semua pelaku mempunyai keahlian yang sama sehingga 

pasti akan ada pihak yang menang dan kalah. Pelaku cenderung melakukan segala 

upaya untuk memenangkan permainan judi meskipun  bertentangan dengan aturan 

main yang telah ditetapkan. 

Perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, 

moral, kesusilaan maupun hukum. Perjudian merupakan tindak pidana umum 

yang secara yuridis diatur dalam Pasal 303 KUHP,  Pasal 303 bis KUHP, Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian. Dalam 

hukum pidana berlaku asas, bahwa seorang tidak boleh dianggap bersalah 

sebelum adanya putusan hakim. Pasal-pasal dalam hukum pidana hanya akan 

menjadi kenyataan, apabila ada badan yang melakukan mobilisasi hukum (pidana) 

itu. Orang yang telah melakukan kejahatan tidak dengan sendirinya menyerahkan 

dirinya untuk diproses melalui sistem peradilan yang ada. Harus ada suatu badan 

publik yang memulainya, dan itu pertama-tama dilakukan oleh Polisi, yaitu 

dengan melakukan penahanan dan penyidikan. Polisi adalah hukum pidana yang 

hidup, atau ujung tombak dari penegakan hukum pidana (Satjipto Rahardjo, 2002: 
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xxv). Penegakan hukum (pidana) memang seharusnya melibatkan Polisi. Hukum 

perlu dilaksanakan secara law enforcement manakala seseorang tidak dengan 

sukarela mentaatinya. Melalui penindakan secara tegas yang dilakukan oleh Polisi 

barulah seseorang mau menaati hukum. Polisi adalah organ kekuasaan bagi 

bekerjanya hukum. Tanpa power Polisi, hukum hanya sekedar kata-kata manis 

dalam Pasal Undang-Undang (Puji  Rahardi, 2007: 29).  

Pekerjaan polisi sebagai penyidik dapat dikatakan berlaku di seantero 

dunia. Kekuasaan dan wewenang polisi sebagai penyidik luar biasa penting dan 

sulit. Terlebih di Indonesia, di mana polisi memonopoli penyidikan hukum pidana 

umum (KUHP). Terhadap perkara tindak pidana perjudian, Polri merupakan 

lembaga pertama dalam proses penegakan hukum pidana yang mempunyai 

tanggung jawab dalam tahap penyidikan tindak pidana. Diajukan atau tidaknya 

suatu peristiwa tindak pidana sangat bergantung pada Polri sebagai penyidik. 

Proses penyidikan ini pada hakekatnya merupakan wujud penegakan hukum yang 

diatur dalam perundang-undangan dan dilaksanakan oleh pejabat penyidik 

Kepolisian Negara, baik pejabat penuh maupun  pejabat penyidik pembantu. 

Menurut Charles E. O’Hara dalam Bawengan, menyebutkan tentang 
langkah-langkah penyidikan salah satunya dengan menunjuk asisten jika 
diperlukan. Yang dimaksudkan asisten ialah penyidik pembantu 
sebagaimana diatur pada Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 KUHAP. Perlu 
tidaknya penyidik didampingi asisten adalah tergantung pada gawat 
tidaknya suatu peristiwa pidana yang dihadapi. Sebaliknya dapat terjadi 
pula menangani suatu kasus, cukup dilakukan oleh penyidik pembantu 
(Bawengan, 1989: 30-31). 

Pertimbangan diaturnya pejabat penyidik pembantu ini pada pokoknya 

adalah terbatasnya tenaga Polri berpangkat tertentu sebagai penyidik. Terutama 

bagi daerah atau sektor kepolisian terpencil, masih banyak yang dijabat anggota 

Polri berpangkat Bintara yang bukan Perwira. Mengingat terbatasnya jumlah 

Perwira sebagai pejabat Penyidik terutama di daerah-daerah, dibandingkan dengan 

makin berat tugas-tugas kepolisian dan kompleksitas perkembangan kriminalitas, 

maka personel kepolisian yang berpangkat bintara dapat diangkat sebagai 

penyidik pembantu (Hari Sasangka, 2003: 28-29). Semakin berat tugas-tugas 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 4 

kepolisian dan kompleksitas perkembangan kriminalitas inilah yang kemudian 

seringkali melibatkan penyidik pembantu dalam pelaksanaan penyidikan. 

Demikian halnya di Kepolisian Sektor (Polsek) Sukodono Sragen, penyidik 

pembantu selalu dilibatkan dalam penyidikan. Termasuk dalam penyidikan tindak 

pidana perjudian di Kepolisian Sektor Sukodono Sragen.  

Berdasarkan latar belakang yang tersebut di atas, Penulis tertarik untuk 

melakukan kajian terhadap permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan 

penyidikan oleh penyidik pembantu dalam penyidikan tindak pidana perjudian, 

termasuk mengenai hambatan dalam pelaksanaan penyidikan oleh penyidik 

pembantu dalam penyidikan tindak pidana perjudian Kepolisian Sektor Sukodono 

Sragen dengan Nomor Berkas Perkara : BP/  03 / VI / 2009 / Sek. Sukodono. 

Untuk itu Penulis melakukan penelitian dalam bentuk penulisan hukum dengan 

judul: “PELAKSANAAN PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK PEMBANTU 

DAN HAMBATAN-HAMBATANNYA DALAM PENYIDIKAN TINDAK 

PIDANA PERJUDIAN DI KEPOLISIAN SEKTOR SUKODONO 

SRAGEN“ 

B.  PERUMUSAN MASALAH 

Dalam suatu penelitian diperlukan adanya perumusan masalah untuk 

mempermudah penulis dalam membatasi masalah yang akan diteliti sehingga 

tujuan dan sasaran yang akan dicapai menjadi lebih jelas, terarah dan memperoleh 

hasil yang diharapkan. Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, 

maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan oleh penyidik pembantu dalam 

penyidikan tindak pidana perjudian di Kepolisian Sektor Sukodono Sragen? 

2. Hambatan-hambatan apa yang timbul dalam pelaksanaan penyidikan oleh 

penyidik pembantu dalam penyidikan tindak pidana perjudian di Kepolisian 

Sektor Sukodono Sragen? 
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C.  TUJUAN PENELITIAN 

 Penelitian merupakan kegiatan ilmiah dimana berbagai data dan informasi 

dikumpulkan, dirangkai, dan dianalisa yang bertujuan untuk mengembangkan 

ilmu pengetahuan dan juga dalam rangka pemecahan masalah-masalah yang 

dihadapi. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Tujuan Obyektif 

a. Untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan oleh penyidik pembantu dalam 

penyidikan tindak pidana perjudian di Kepolisian Sektor Sukodono 

Sragen. 

b. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan penyidikan oleh penyidik 

pembantu dalam penyidikan tindak pidana perjudian Kepolisian Sektor 

Sukodono Sragen. 

2. Tujuan Subyektif 

a. Untuk memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam 

menyusun penulisan hukum untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan 

dalam meraih gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum pada Fakultas 

Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

b. Untuk menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan dan 

pengalaman penulis serta pemahaman aspek hukum di dalam teori dan 

praktek lapangan hukum, khususnya dalam bidang hukum acara pidana 

yang sangat berarti bagi penulis. 

c. Untuk memberi gambaran dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum. 

D.  MANFAAT PENELITIAN 

Nilai dari suatu penelitian dapat dilihat dari manfaat yang dapat diberikan. 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Merupakan salah satu sarana bagi penulis untuk mengumpulkan data 

sebagai bahan penyusunan skripsi guna melengkapi persyaratan untuk 
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mencapai gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum 

Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

b. Untuk mendalami teori–teori yang telah Penulis peroleh selama menjalani 

kuliah strata satu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 

serta memberikan landasan untuk penelitian lebih lanjut. 

c. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan 

pengetahuan dan pikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada 

umumnya dan ilmu hukum pada khususnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Memberikan masukan bagi semua pihak yang berkepentingan serta 

memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. 

b. Meningkatkan penalaran dan pola pikir dinamis guna mengembangkan 

ilmu yang diperoleh selama penulis menjalani studi di Fakultas Hukum 

Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan 

serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah 

yang diteliti. 

E. METODE PENELITIAN 

Metode ilmiah dari suatu ilmu pengetahuan adalah segala cara dalam 

rangka ilmu tersebut, untuk sampai kepada satu kesatuan pengetahuan. Tanpa 

metode ilmiah, suatu ilmu pengetahuan itu sebenarnya bukan suatu ilmu, tetapi 

suatu himpunan pengetahuan saja tentang berbagai gejala, tanpa dapat didasari 

hubungan antara gejala yang satu dengan yang lainnya (Bambang Sunggono, 

2003: 45). 

Penerapan metode secara tepat akan mempermudah mendapatkan data 

yang sesuai dengan tujuan penelitian, mempermudah pengembangan data guna 

memperlancar penulisan hukum ini. Metode penelitian merupakan unsur yang 

mutlak yang harus ada dalam penelitian. Metodologi pada hakekatnya 
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memberikan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, 

menganalisis dan memahami lingkup yang dihadapi (Soejono soekanto, 1986: 6). 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan 

sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang mengkaji hukum dalam 

realitas atau kenyataan di dalam masyarakat. Dalam penelitian hukum ini, 

penulis melakukan penelitian dan memperoleh informasi yang berkaitan 

dengan materi penulisan dalam hal pelaksanaan penyidikan oleh penyidik 

pembantu dalam penyidikan tindak pidana perjudian di Kepolisian Sektor 

Sukodono Sragen. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian yang akan dilakukan penulis bersifat deskriptif kualitatif, 

yakni penelitian untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan 

menggambarkan gejala tertentu. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan 

untuk memberikan data yang seteliti mungkin mengenai manusia, keadaan 

atau gejala-gejala lainnya (Soerjono Soekanto, 1986: 10). 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat data objek penelitian didapat, 

penentuan lokasi penelitian berkaitan dengan pembatasan masalah yang telah 

disebutkan. Dalam penelitian hukum ini, penulis mengambil lokasi di 

Kepolisian Sektor Sukodono Sragen. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan 

kepada pertimbangan bahwa di Kepolisian Sektor Sukodono Sragen tersedia 

data yang berkaitan dengan pelaksanaan penyidikan oleh penyidik pembantu 

dalam penyidikan tindak pidana perjudian di Kepolisian Sektor Sukodono 

Sragen. 
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4. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian hukum empiris terdapat beberapa pendekatan 

penelitian. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi 

dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah critical theory 

dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen, wawancara, 

dan observasi. 

5. Jenis dan Sumber Data Penelitian 

Sumber data adalah tempat ditemukan data. Sumber data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung 

di lokasi yang menjadi objek penelitian dengan cara wawancara langsung 

dengan pihak-pihak yang terkait dengan objek penelitian dalam 

penelitiann hukum ini di Kepolisian Sektor Sukodono Sragen. 

b. Sumber Data Sekunder 

1) Bahan Hukum Primer diperoleh secara langsung maupun tidak 

langsung melalui studi pustaka yaitu semua bahan atau materi hukum 

yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis, meliputi 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan 

yang diteliti, diantaranya : 

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang 

Penertiban Perjudian 

c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 

Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia 

e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1983 
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Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

2) Bahan Hukum Sekunder diperoleh dari bahan-bahan hukum yang 

berupa buku-buku ilmiah di bidang hukum dan jurnal hukum. 

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberi petunjuk atau 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum 

ini diperoleh dari media internet dan kamus ensiklopedi. 

6. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan penulis adalah 

sebagai berikut : 

a. Data Primer 

Teknik pengumpulan data primer dengan cara wawancara langsung 

yakni, mengadakan tanya jawab dengan pihak yang terkait dalam 

penelitian ini yaitu penyidik pembantu dalam kasus perjudian di 

Kepolisian Sektor Sukodono Sragen guna mendapatkan data yang sesuai 

dengan objek penelitian yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. 

Jenis wawancara yang akan dipergunakan penulis dalam penelitian ini 

adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu wawancara yang dilakukan 

dengan mempersiapkan pokok-pokok permasalahan terlebih dahulu yang 

kemudian dikembangkan dalam wawancara, kemudian responden akan 

menjawab secara bebas sesuai dengan permasalahan yang diajukan 

sehingga kebekuan atau kekakuan proses wawancara dapat terkontrol 

(Sutrisno Hadi, 2001 : 207). 

b. Data Sekunder 

Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan memanfaatkan 

buku-buku yang membahas penyidikan khususnya mengenai pelaksanaan 

penyidikan oleh penyidik pembantu, peraturan perundang-undangan 
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beserta permasalahannya yang terkait dengan pelaksanaannya selain itu 

penulis juga mengumpulkan dari media massa dan internet. 

Menurut Soerjono Soekanto, studi kepustakaan adalah studi dokumen 

yang merupakan suatu alat pengumpul data yang dilakukan melalui data 

tertulis dengan mempergunakan “content analysis” atau yang biasa disebut 

dengan analisis muatan (Soerjono Soekanto, 1986 : 21). 

7. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan pengurutan 

data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan ditemukan tema 

dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data 

(Lexy J.Moleong, 2002 : 103). Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan 

teknik analisis data kualitatif dengan model interaktif yaitu komponen 

reduksi data dan penyajian data dilakukan bersama dengan pengumpulan 

data, kemudian setelah data terkumpul maka tiga komponen tersebut 

berinteraksi dan bila kesimpulan dirasakan kurang maka perlu ada 

verifikasi dan penelitian kembali mengumpulkan data lapangan (H.B. 

Sutopo, 2002 : 8).  

Model analisis interaktif maksudnya Peneliti tetap bergerak di antara 

tiga komponen analisis dengan proses pemgumpulan data selama kegiatan 

pengumpulan data berlangsung. Tiga tahap tersebut adalah: 

a. Reduksi Data 

Kegiatan ini merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian 

kepada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar 

yang muncul pada catatan tertulis di lapangan. Reduksi data 

berlangsung terus-menerus sampai sesudah penelitian lapangan 

sampai laporan akhir lengkap tersusun. 

b. Penyajian Data 
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Merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. 

c. Menarik Kesimpulan  

Dari permulaan data, seorang Penganalisis kualitatif mulai 

mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, 

konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposi. Kesimpulan 

akan ditangani dengan longgar, tetap terbuka dan skeptis, tetapi 

kesimpulan telah disediakan, mula-mula belum jelas, meningkat 

menjadi lebih rinci dan mengakar dengan pokok. Kesimpulan-

kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi 

itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam 

pemikiran Penganalisis selama ia menulis, atau mungkin dengan 

seksama dan makan tenaga dengan peninjauan kembali (HB. Sutopo, 

2002 : 97). 

Berikut ini penulis memberikan ilustrasi bagan dari tahap 

analisis data : 

 

 

  

 

 

 

Gambar 1. Analisis Data 

 

Pengumpulan Data 

Reduksi Data 

Penarikan Kesimpulan/ 
Verifikasi 

Sajian Data 
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Maksud model analisis interaktif ini, pada waktu pengumpulan 

data Peneliti selalu membuat reduksi dan sajian data. Reduksi dan 

sajian data harus disusun pada waktu Peneliti sudah memperoleh unit 

data dari sejumlah unit yang diperlukan dalam penelitian. Pada waktu 

pengumpulan data sudah berakhir, Peneliti mulai melakukan usaha 

untuk menarik kesimpulan dan verifikasinya berdasarkan pada semua 

hal yang terdapat dalam reduksi maupun sajian datanya. Jika 

kesimpulan dirasa kurang mantap karena kurangnya rumusan dalam 

reduksi maupun sajiannya, maka Peneliti dapat kembali melakukan 

kegiatan pengumpulan data yang sudah terfokus untuk mencari 

pendukung kesimpulan yang ada dan juga bagi pendalaman data ( HB. 

Sutopo, 2002 : 95 - 96 ). 

F.  SISTEMATIKA PENULISAN HUKUM 

Guna memberikan gambaran menyeluruh mengenai bahasan dalam 

penulisan hukum ini, penulis menguraikan sistematika penulisan hukum ini 

sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

metode penelitian dan sistematika penulisan hukum. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi uraian mengenai kerangka teori tentang tinjauan 

umum tentang Penyidikan, tinjauan umum tentang Penyidik, 

tinjauan umum tentang Penyidik Pembantu, tinjauan umum 

tentang tindak pidana perjudian, tinjauan umum tentang 

Kepolisian, serta uraian mengenai kerangka pemikiran. 
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BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi uraian mengenai hasil penelitian yang disertai 

dengan pembahasan mengenai pelaksanaan penyidikan oleh 

penyidik pembantu dalam penyidikan tindak pidana perjudian di 

Kepolisian Sektor Sukodono Sragen dan hambatan pelaksanaan 

penyidikan oleh penyidik pembantu dalam penyidikan tindak 

pidana perjudian di Kepolisian Sektor Sukodono Sragen. 

BAB IV : PENUTUP  

Bab ini berisi simpulan dan saran berdasarkan analisa dari data 

yang diperoleh selama penelitian sebagai jawaban terhadap 

pembahasan bagi para pihak yang terkait agar dapat menjadi 

bahan pemikiran dan pertimbangan untuk menuju perbaikan 

sehingga bermanfaat bagi semua pihak. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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