Apa Itu Judi Online? Berikut Pembahasan Lengkapnya!
Pernah dengan istilah judi online? apa sih itu? ya, istilah tersebut memang beberapa tahun
terakhir telang menyeruak dan populer sekali di kalangan netizen sebetulnya. Nah padahal
istilah judi sendiri sudah sejak lama sekali dikenal di masyarakat bahkan banyak juga
masyraakat yang terlibat. Hanya saja dulu memang praktis judi yang dilakukan masih dalam
tahap offline. Sedangkan kini semuanya bisa dilakukan dengan menggunakan bantuan media
digital online. jadi kalau berbicara tentang judi, maka kini yang populer adalah yang dimainkan
secara online tidak lagi yang dimainkan secara offline. Bahkan versi offline sepertinya sudah
mulai ditinggalkan oleh banyak player saat ini karena dianggap ketinggalan jaman.
Apa Itu Judi..?
Judi adalah sebuah permainan untung-untungan yang banyak dimainka oleh banyak orang
selama ini. Judi biasanya dimainkan oleh beberapa orang dan masing-masing mengumpulkan
uang dengan besaran tertentu, nanti yang menang akan mendapatkan uang dari semua yang
dikumpulkan player. Biasanya judi ini adalah atribusi layaknya bisnis yang membalut beberapa
permainan yang ada dan tersedia. Setiap permainan pasti akan ada menang dan kalah, lalu
disini perjudian hadir untuk mendukung siapa yang akan menang lewat pemasangan taruhan
dengan jumlah uang yang disepakati. Sehingga yang menang, dialah yang akan untung karena
bisa mendapatkan uang-uang yang dikumpulkan itu.
Tiap Permainan Bisa Disusupi Perjudian
Sebetulnya kalau kita lihat ada banyak permainan yang sudah disusupi dengan perjudian.
Bahkan bisa dikatakan bahwa setiap permainan memang bisa disusupi dengan perjudian. Kok
bisa? Sangat bisa sekali karena memang permainan akan ada selalu yang namanya kalah dan
menang, tentu itu sesuai dengan prinsip perjudian itu sendiri. Tiap orang akan menjagokan diri
siapa yang menjadi pemenang namun memang ada yang harus dimainkan sendiri atau hanya
menunggu hasil pertandingan saja. Namun meski menunggu, bukan berarti kita tidak
melakukan apa-apa. Dalam permainan judi bola misalnya, kita harus lakukan prediksi dengan
beberapa strategi khusus.
Macam-macam Judi Online yang Populer
Nah buat anda semua yang memang tertarik untuk main permainan taruhan online ini,
sebaiknya tahu bahwa ada banyak sekali permainan online yang masuk dalam ranah perjudian.
Anda bisa bebas memang memilih yang mana saja sesuai dengan keinginan. Hanya saja untuk
bisa benar dalam bermain, anda harus memilih berdasarkan pertimbangan baik pertimbangan
skill, modal, bahkan kekuatan lawan yang akan dihadapi. Nah dari banyak permainan yang ada,
berikut adalah beberapa yang cukup populer secara online:
* Taruhan bola
* Judi kartu (poker, domino, tangkas, dll)
* Judi casino (blackjack, roulette, sic bo)
* Mesin slot / e-games
Prosedur Main Judi atau Taruhan Online
Kemudian sebelum main, anda juga harus tahu bahwa ada beberapa step demi step atau
prosedur yang memang harus anda lakukan dan jalankan. Prosedur ini penting untuk diketahui
dan memang ada perbedaan dengan prosedur dalam judi offline dulu. Kini semuanya dilakukan

dengan online tanpa harus menggunakan cara konvensional. Beberapa prosedurnya adalah
sebagai berikut:
* Pencarian situs judi
* Lakukan pendaftaran untuk mendapatkan akun
* Lakukan deposit transfer dana untuk bisa main
* Pilih permainan yang tepat
* Pasang taruhan, dan mulai bermain
* Menang, silahkan lakukan penarikan dana (withdraw)
Nah itu beberapa prosedur mudahnya. Memang saat ini semuanya bisa dilakukan dengan
prkatis lagi. Misalnya transfer dana deposit tak perlu lagi ngantri di bank, cukup gunakan
iBanking saja dalam hitungan menit juga selesai. Nah itulah penjelasan tentang apa yang
dimaksud dengan judi online..

