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ABSTRAK 

 

 

UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA 

PENIPUAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK 

 

 

Oleh 

 

AJENG KANIA DINI 

 

 

Perkembangan teknologi dan informasi melalui media elektronik yang semakin 

pesat memberikan kemudahan kepada manusia, akan tetapi dampak negatif yang 

ditimbulkan berupa tindak pidana penipuan. Kepolisian daerah (polda) Lampung 

sebagai lembaga penegak hukum yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan 

fungsi untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Salah satu 

tugasnya adalah berperan dalam memberikan pencegahan serta penerapan hukum 

pidana dalam tindak pidana penipuan melalui media elektronik. Terkait dengan 

tindak pidana penipuan melalui media elektronik, kepolisian melakukan berbagai 

upaya pencegahan serta penindakan kasus penipuan melalui media elektronik. 

Meskipun pengaturannya telah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 

2008 dan dalam KUHP Pasal 378. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) 

Bagaimanakah upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penipuan 

melalui media elektronik? (2) Apakah yang menjadi faktor penghambat kepolisian 

dalam menanggulangi tindak pidana penipuan melalui media elektronik? 

 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan pendekatan masalah yuridis normatif adalah pendekatan yang 

penulis lakukan dalam bentuk usaha mencari kebenaran dengan melihat asas-asas 

yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pendekatan yuridis 

empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan metode wawancara langsung 

kepada 2 responden anggota kepolisian daerah Lampung dan 1 orang Akademisi 

Fakultas Hukum bagian Hukum Pidana Universitas Lampung. Pengumpulan data 

dilakukan dengan teknik studi kepustakaan dan studi lapangan. Data yang telah 

diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. 

 

Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan (1) Upaya Kepolisian Daerah 

Lampung dalam penanggulangan dan penindakan dalam kasus penipuan melalui 

media elektronik dilakukan dengan, non-penal preventif dan pre-emtif berupa 

sosialisasi dan membagikan selebaran kepada masyarakat tentang bahaya tindak 

pidana penipuan melalui media elektronik. Melalui upaya penal yaitu diawali 



Ajeng Kania Dini 

dengan penyelidikan dan penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana 

penipuan. Faktor penghambat pihak kepolisian dalam penanggulangan tindak 

pidana penipuan melalui media elektronik yaitu faktor penegak hukum yang 

dalam hal ini sering kesulitan dalam mencari alat bukti serta tanggap dalam 

merespon laporan, faktor masyarakat yang sering menjadi faktor penghambat 

karena kurangnya pemahan tentang bahaya tindak pidana penipuan media 

elektronik, dan faktor sarana serta fasilitas yang kurang mendukung dalam 

pengungkapan tindak pidana. 

 

Saran yang dapat penulis berikan adalah (1) Hendaknya anggota kepolisian 

khususnya daerah Lampung lebih gencar dalam menyelenggarakan sosialisasi 

tentang pencegahan tindak pidana penipuan melalui media elektronik, (2) kepada 

pihak yang terkait baik masyarakat agar lebih meningkatkan kerjasama dalam 

penanggulangan dan penindakannya, karena tindak pidana melalui media 

elektronik perlu penanggulangan khusus. 

 

Kata kunci: upaya kepolisian, penipuan, media elektronik. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah  

 

Perkembangan dunia teknologi dan informasi dalam beberapa tahun terakhir ini 

menunjukan perkembangan yang cukup pesat. Perkembangan ini membawa kita 

kedalam sejarah pemikiran manusia bila ditinjau dari konstruksi pengetahuan 

umat manusia yang dicirikan dengan cara berfikir tanpa batas. 

 

Indonesia merupakan salah satu Negara yang tidak luput dari perkembangan 

teknologi. Pengaruh arus globalisasi yang didukung oleh kemajuan teknologi 

telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak di bidang 

komunikasi. Disis lain kondisi dan fenomena teknologi dan informasi yang 

semakin lama semakin maju menjadi sebab perubahan yang terus menerus dalam 

semua aktifitas masyarakat. Bagi sebagian orang munculnya fenomena ini telah 

merubah prilaku manusia dalam berinteraksi dengan manusia lain, baik secara 

individu maupun secara kelompok. Perkembangan teknologi telekomunikasi dan 

informatika juga membawa dampak positif dan negatif bagi manusia dan 

lingkungannya. Salah satu bentuk kejahatan yang ditimbulkan oleh perkembangan 

kemajuan teknologi informasi di bidang komunikasi melalui media elektronik 

adalah bentuk penipuan. Penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP. Melalui media 

elektronik komunikasi yang kini sering terjadi dan dialami di masyarakat 
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belakangan ini baik yang kemudian menyebabkan masyarakat mengalami 

kerugian baik materil maupun inmateril. Hal ini tentunya dilakukan oleh oknum 

atau kelompok sindikat kejahatan yang tidak bertanggung jawab yang ingin 

mengambil keuntungan dari masyarakat. 

 

Teknologi informasi kini menjadi pedang bermata dua yang dimana satu sisi telah 

memberikan banyak kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan serta kemajuan 

namun sekaligus digunakan untuk perbuatan melawan hukum. Disisi yang 

berbeda keberadaan dari media elektonik itu sendiri sebagai salah satu alat 

komunikasi yang dewasa ini banyak dibutuhkan dan digunakan oleh masyarakat 

seluruh dunia dan menjadi sebuah terobosan besar dalam dunia teknologi 

informasi. Bentuk media elektronik yang praktis dan paling banyak digunakan 

oleh masyarakat adalah telepon genggam (handphone). Dengan adanya 

handphone sebagai alat komunikasi dan akhirnya memiliki peranan penting dalam 

kehidupan masyarakat saat ini yang berkembang sesuai dengan perkembangan 

dan tuntutan era globalisasi dunia yaitu efisien dan efektifitas. Sifat konsumtif dari 

bangsa ini menyebabkan media elektronik kini dimiliki oleh hampir semua orang 

dengan berbagai kalangan usia dan pada semua lapisan sosial masyarakat yang 

penggunanya sering kita saksikan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Semakin 

mudahnya seseorang memiliki media elektronik berbanding lurus dengan semakin 

murahnya tariff dari berbagai kartu telefon yang disediakan oleh provider 

telekomunikasi yang jika dipandang dari sisi lain dapat berdampak negatif untuk 

menimbulkan suatu tindak pidana. 
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Sms (Sort Massage Service) merupakan media untuk mengirim suatu pesan dan 

menerima pesan berupa text melalui perangkat nirkabel yaitu perangkat 

komunikasi telepon selular yang merupakan salah satu menu yang terdapat pada 

setiap media elektronik beserta perangkatnya, yang  kemudian dapat 

menimbulkan penyalahgunaan yang bisa memungkinkan menjerat baik pengirim 

maupun penerimanya. Contohnya kasus yang sedang terjadi dikalangan 

masyarakat yaitu munculnya pesan singkat yang bisa menjadi suatu tindak pidana 

penipuan adalah sebagai berikut: 

 

Selamat nomor pelanggan telkomsel anda memenangkan hadia ulang tahun 

telkomsel senilai Rp.50.000.000,00 dan pengundiannya telah dilaksanakan di 

salah satu stasiun televise nasional, untuk keterangan lanjut hub call center di 

nomor 08237537xxxxx atau di nomor 08522113xxxx. 

 

Selain contoh kasus diatas bentuk lain penipuan melalui media elektronik yang 

terjadi khususnya di daerah lampung yaitu penipuan berkedok kerjasama investasi 

yang menggiurkan, korban terhasut dengan hasil yang dipaparkan pelaku di sosial 

medianya. Korban lalu mengirimkan uang senilai Rp.1.050.000.000,00 kepada 

pelaku tindak pidana yang ternyata setelah dikirimkan investasi tersebut nihil atau 

hanya bentuk penipuan dari pelaku.
1
 

 

Baru-baru ini juga terjadi tindak pidana jual beli anak online yang sedang 

ditangani kepolisian pada tahun 2015 yang. Kasus ini berkaitan dengan penipuan 

melalui media elektronik yang melibatkan artis ibukota Ruben Onsu dan Ayu 

                                                           
1
 Hasil wawancara dengan anggota Kepolisian bagian Reskrimsus Polda Lampung tanggal 19 

januari 2016 Pukul 11:30 wib 
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ting-ting. Dalam kasus ini pelaku kejahatan memperjualbelikan foto anak dari 

kedua artis tersebut untuk mengambil keuntungan dari korbannya.
2
 

 

Kasus-kasus tersebut berkaitan dengan cybercrime. Cybercrime yang diambil dari 

kata cyber law adalah istilah yang terkait dengan pemanfaatan teknologi 

informasi. Istilah lain yang digunakan adalah hukum teknologi informasi (law of 

information technology), dan hukum dunia maya. Di IndonesiaUndang-undang 

yang berkaitan dengan teknologi telekomunikasi yang khusus mengatur mengenai 

kejahatan yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik diatur dalam 

undang-undang no 11 tahun 2008.  

 

Modus-modus penipuan melalui media elektronik pesan singkat atau sejumlah 

telepon tidak bertanggungjawab tentunya bukan merupakan hambatan bagi 

perkembangan di bidang teknologi informasi di Indonesia yang secara garis besar 

sangat membantu aktifitas dan pekerjaan individu, akan tetapi perlunya perhatian 

dan penindaklanjutan dari lembaga-lembaga yang berwenang seperti lembaga 

kepolisian sebagaimana telah diatur dalam undang-undang no 2 tahun 2002 

tentang kepolisian Republik Indonesia untuk bagaimana memberikan 

perlindungan hukum yang merupakan suatu tindakan perlindungan atau tindakan 

melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan 

menggunakan cara tertentu pula.
3
 Serta mengambil tindakan hukum bagi 

masyarakat yang mengalami kasus penipuan lewat media elektronik hanphone 

atau masyarakat yang mengalami kejahatan cybercrime atau bagaimanakan aturan 

hukum itu harus bisa diterapkan dalam menanggulangi maupun memberikan 

                                                           
2
 www.tabloidnova.com Diakses 8/2/2016 

3
 Wahyu Sasongko, ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen . Bandar Lampung 

Unila 2001 hlm 31 

http://www.tabloidnova.com/
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perlindungan kepastian hukum bagi masyarakat sekaligus hukuman bagi siapapun 

yang menyalahgunakan kemajuan di bidang teknologi informasi dan 

telekomunikasi agar dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat di Negara 

Indonesia. 

 

Hukum merupakan keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu 

kehidupan bersama yang dapat dipaksakan dengan suatu sanksi. Pleaksanaan 

hukum dapat berlangsung secara formal dan damai, tetapi dapat juga terjadi 

karena pelanggaran hukum harus ditegakkan.
4
  

 

Melihat fakta yang ada pada saat ini dampak perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang telah disalahgunakan sebagai sarana kejahatan ini menjadi sangat 

penting untuk diantisipasi bagaimana kebijakan hukumnya sehingga kejahatan 

cybercrime ini dapat diantisipasi dengan upaya penanggulangan lewat sarana 

hukum pidana yang dilakukan oleh lembaga kepolisian. Dari uraian diatas telah 

menarik minat penulis untuk melakukan penelitian yakni berhubungan dengan 

upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penipuan melalui media 

elektronik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Sudikno mertokusumo, mengenal hukum suatu pengantar, Yogyakarta ,Liberty 2003 hlm 37 
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B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

 

1. Permasalahan  

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada Latar Belakang tersebut, 

mengenai upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penipuanmelalui 

media elektronik maka permasalahan dalam skripsi ini dapat dirumuskan sebagai 

berikut:  

a. Bagaimanakah upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana 

penipuan melalui media elektronik? 

b. Apakah faktor penghambat kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana 

penipuan melalui media elektronik? 

 

2. Ruang Lingkup  

Ruang lingkup pembahasan masalah skripsi ini dibatasi ruang lingkup penelitian 

dalam bidang ilmu hukum pidana khusus dan umum dan berkaitan dengan hukum 

pidana serta upaya penanggulangannya. Upaya tersebut merupakan upaya yang 

dilakukan kepolisian dalam penanggulangan oleh kepolisian terhadap tindak 

pidana penipuan melalui media elektronik serta faktor-faktor penghambat yang 

dihadapi kepolisian dalam menanggulangi penipuan melalui media elektronik. 

Penelitian ini akan dilakukan pada studi berdasarkan kasus dengan lingkup 

penelitian hukum di wiliyah polda lampung pada tahun 2015.  
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian 

a. Bertujuan untuk mengetahui upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak 

pidana penipuan melalui media elektronik  

b. Bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dari upaya 

penanggulangan oleh kepolisian terhadap tindak pidana penipuan melalui 

media elektronik. 

 

2. Kegunaan Penelitian 

Secara garis besar dan sesuai dengan tujuan penelitian, maka kegunaan penelitian 

ini dibagi menjadi beberapa bagian, adapun kegunaan yang diharapkan penulis 

dalam penulisan skripsi yang berjudul upaya kepolisian dalam menanggulangi 

tindak pidana penipuan melalui media elektronik. 

a. Kegunaan Teoritis  

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian terhadap 

perkembangan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan khususnya mengenai 

upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penipuan melalui media 

elektronik. Kemudian memberikan kontribusi kepada kalangan akademisi dan 

praktisi untuk menambah pengetahuan hukum umumnya dan hukum pidana. 

 

Memberikan pengetahuan tentang tugas dan fungsi kepolisian dalam upaya 

penanggulangan dan pemberantasan penipuan melalui media elektronik. 
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b. Kegunaan Praktis 

Diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah dan khususnya bagi 

Lembaga Kepolisian Republik Indonesia sebagai bahan masukan untuk 

memberikan upaya perlindungan, penanggulangan dan kepastian hukum untuk 

korban penipuan melalui media elektronik.  

 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual  

 

1. Kerangka Teoritis  

Kerangka teoritis merupakan konsep-konsep yang abstraksi dari hasil pemikiran 

atau suatu kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi 

terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.
5
 

 

Teori yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian yaitu 

berupa pendapat ahli hukum tentang penanggulangan yang diberikan dari tindak 

pidana serta kendala atau faktor yang menghambat dari sutau penegakan hukum 

yang dapat digunakan penulis sebagai acuan dalam menganalisis permasalahan 

yang ada. 

 

Kerangka teori yang digunakan dalam penulisan ini adalah upaya 

penanggulangan. Tindak pidana secara umum dapat dibagi menjadi 2 yaitu upaya 

represif dan preventif 
6
. Menurut Kunarto yang dikutip dari Sunarto

7
 dalam 

penanggulangan tindak pidana penipuan dibidang teknologi dan informasi dapat 

ditempuh dengan berbagai upaya, yaitu : 

                                                           
5
 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum Cetakan 3 . Jakarta, Universitas Indonesia 

Pres, 2007 . hlm 127 
6
 Firganefi SH MH, Deni Achmad SH MH, Hukum Kriminologi PKKPUU Fakultas Hukum Unila, 

2013 
7
 http://silcabustam.blogspot.com  diakses pada tanggal 12-2-2016, Pukul 00:25 wib 
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a. Upaya Pre-emtif  

Upaya yang dilakukan untuk menghilangkan penyebab kejahatan. Upaya ini 

dilakukan untuk menghilangkan faktor penyebab yang mendorong terjadinya 

kejahatan tersebut. 

b. Upaya preventif 

Yaitu upaya penanggulangan non penal yang menitiberatkan pada tindakan 

preventif (pencegahan)
8
 seperti: 

1) Memperbaiki keadaan sosial dan ekonomi masyarakat meningkatkan 

kesadaran hukum serta disiplin masyarakat. 

2) Meningkatkan pendidikan moral 

c. Upaya Respresif  

Adalah usaha yang dilakukan untuk menghadapi pelaku kejahatan seperti 

dengan pemberian hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku dimana 

tujuan diberikan hukuman agar pelaku jera, pencegahan serta perlindungan 

sosial. 

d. Operasi  Khusus 

Operasi khusus adalah operasi yang akan diterapkan khusus untuk 

menghadapi masa rawan yang diprediksi. 

 

Pencegahan dan penanggulangan tindak pidana diterapkan dengan upaya penal 

dan non penal. 

 

Upaya penal dilakukan dengan cara penerapan dari hukum pidana itu sendiri 

sedangkan, non penal merupakan pencegahan dan penanggulangan kejahatan 

                                                           
8
 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Penanggulangan Hukum Pidana Sarana Penal dan Non Penal, 

Semarang Pustaka Magister. Hlm 31 



10 

dapat dilakukan dengan upaya-upaya lain diluar hukum pidana seperti melalui 

kenijakan politik, atau sosial budaya. 

 

Masalah penanggulangan tindak pidana tidak terlepas dari pada faktor-faktor yang 

mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut harus mempunyai arti yang netral, 

sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.
9
 

Kemudian dijelaskan faktor yang mempengaruhi atau yang menjadi penghambat 

dari upaya kepolisian adalah: 

a. Faktor hukumnya sendiri  

b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun 

menerapkan hukum  

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum  

d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan 

diterapkan  

e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan 

pada karsa manusia didalam pergaulan hidup. 

 

2. Konseptual  

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara 

konsep-konsep khusus yang akan diteliti, baik dalam penelitian hukum normative 

maupun empiris.
10

 

 

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menghubungkan dan menggambarkan 

konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan 

                                                           
9
 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta Rajawali . 

1986 hlm 8 
10

 Sanusi Husin, Penuntun Praktis Skripsi . Fakultas Hukum Unila . 1991 Hlm 9 
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istilah yang akan diteliti.
11

 Untuk memudahkan pengertian yang terkandung dalam 

kaliamat judul skripsi ini, maka dalam kerangka konseptual penulis menguraikan 

pengertian yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini, agar tidak terjadi 

pemahaman atau penafsiran yang berbagai macam dan ditujukan untuk 

memberikan pemahan yang jelas.  

 

Maka beberapa istilah yang digunakan yaitu: 

a. Upaya  

Upaya merupakan arti dari usaha atau cara untuk mencapai maksut, 

pertimbangan daya upaya mencari jalan keluar atau memecahkan masalah 

dalam mencari jalan keluar yang terbaik.
12

 

b. Kepolisian  

Kepolisian adalah kepolisian nasional Indonesia yang bertanggung jawab 

langsung di bawah presiden dan mengemban tugas kepolisian diseluruh 

wilayah Indonesia, kepolisian juga merupakan hal-hal yang berkaitan dengan 

fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
13

 

c. Penanggulangan  

Penanggulangan adalah proses pencegahan perbuatan atau suatu cara untuk 

merubah atau mengatasi dan mengurangi.
14

 

d. Tindak Pidana  

Tindak pidana merupakan  perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum 

larangan yang disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu
15

 

                                                           
11

 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, Rajawali, 1986. Hlm 

132 
12

 Anton M Moeljono, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka,1998,Hlm 450 
13

 Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia 
14

 Moeljono, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka,1998,Hlm 326 
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bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut merupakan perbuatan 

anti sosial
16

 

e. Penipuan  

Menurut Pasal 378 KUHP adalah barang siapa dengan maksud untuk 

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan 

memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau dengan 

serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan 

barang/sesuatu kepadanya. 

f. Media Elektronik  

Merupakan media yang menggunakan elektronik atau energy elektromekanis 

bagi pengguna untuk mengakses kontennya.
17

 Media elektronik sebuah media 

yang menyampaikan sesuatu yang berbentuk elektronik, contohnya HP 

(handphone), TV, Radio dan Internet. 

 

E. Sistematika Penulisan  

 

Skripsi ini secara keseluruhan sistematika penulisannya disusun sebagai berikut:  

I. PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisikan tentang pendahuluan yang merupakan latar belakang yang 

menjadi titik tolak dalam perumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan kegunaan 

serta berbagai kerangka yang menjelaskan teori. 

 

 

                                                                                                                                                               
15

 Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Jakarta. Bina 

Aksara. 1993, Hlm 37 
16

 Tri Andrisman, Asas-asas dan Dasar Aturan HukumPidana, Bandar Lampung. Universitas 

Lampung 2011 hlm 156 
17

 https//id.m.wikipedia.org 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini merupakan pengantar yang berisikan tentang pengertian-pengertian 

umum tentang Tugas, Fungsi dan Wewenang Kepolisian, Upaya Kepolisian 

Dalam Penanggulangan Tindak Pidana, Tindak Pidana Penipuan dan Unsur-unsur, 

Bentuk dan Modus Operandi yang Berkaitan Dengan Cybercrime, Dasar Hukum 

Tindak Pidana dibidang Teknologi dan Informasi secara umum . 

 

III. METODE PENELITIAN  

Bab ini membahas tentang metode penelitian yang digunakan terdiri dari 

pendekatan masalah, sumber dan jenis data, populasi, sample dan prosedur 

pengumpulan data serta pengolahan data secara analisis data. 

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Bab ini memuat hasil dari penelitian dan pembahasan yang membahas tentang 

permasalahan yang tersaji yaitu tentang, upaya kepolisian dalam menanggulangi 

tindak pidana penipuan melalui media elektronik. dan faktor-faktor penghambat 

upaya kepolisian dalam penanggulangan tersebut. 

 

V. PENUTUP 

Pada bab ini merupakan hasil akhir berisikan kesimpulan yang merupakan 

kristalisasi dari pembahasan. Penulisan berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan dan saran yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang ada dalam 

penulisan. 
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II TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Tugas, Fungsi dan Wewenang Kepolisian 

 

Istilah polisi berasal dari bahasa latin yaitu politia artinya tata Negara, kehidupan 

politik kemudian di Inggris menjadi police, di Belanda dikenal dengan polite, di 

Jerman disebut dengan polizei dan di Indonesia disebut polisi, yaitu suatu badan 

yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan menjadi penyidik perkara 

criminal. Adapun kepolisian menurut Undang-Undang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia nomor 28 tahun 1997 Pasal 1 dan undang-undang kepolisian 

republik Indonesia nomor 2 tahun 2002 Pasal 1 ialah segala hlm-ikhwal yang 

berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan perundang-undangan. 

 

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah kepolisian nasional di 

Indonesia yang bertanggung jawab langsung di bawah presiden. Polri mengemban 

tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Polri dipimpin oleh seorang 

kepala kepolisian Negara republik Indonesia (KAPOLRI). Pada awal mulanya, 

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah bagian dari ABRI (angkatan 

bersenjata republic Indonesia). Namun sejak dikeluarkannya undang-undang 

kepolisian no 2 tahun 2002 status kepolisian republic Indonesia sudah tidak lagi 

menjadi bagian dari ABRI. Hlm ini dikarenakan adanya perubahan paradigm 

dalam sistem ketatanegaraan yang menegaskan pemisahan kelembagaan tentara 
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nasional republic Indonesia (TNI) dan kepolisian Negara republik Indonesia 

sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Diatur dalam Pasal 6 ayat (1) 

KUHAP sebagai berikut kepolisian juga menjalankan tugas penyidikan.  

 

1. Tugas Kepolisian  

Tugas kepolisian dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu tugas represif dan 

preventif. Tugas represif ini merupakan tugas kekuasaan executive yaitu 

menjalankan peraturan atau perintah dari yang berkuasa apabila telah terjadi 

peristiwa pelanggaran hukum. 

 

Sedangkan tugas preventif kepolisian adalah menjaga dan mengawasi agar 

peraturan hukum tidak dilanggar oleh siapapun. Tugas utama dari kepolisian 

adalah memelihara keamanan di dalam negeri. Dalam Undang-Undang Kepolisian 

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 dalam Pasal 13 dijelaskan bahwa tugas 

pokok kepolisian adalah:  

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat  

b. Menegakkan hukum 

c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayaann kepada masyarakat 
18

 

 

Selanjutnya dalam Pasal 14 dijelaskan bahwasannya dalam melaksanakan tugas 

pokok sebagaimana dimaksut dalam Pasal 13 kepolisian bertugas: 

a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawaalan, dan patrol terhadap 

kegiaan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.  

b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban 

dan kelancaran lalu lintas dijalan. 

                                                           
18

 Viswandro, Maria Matilda, Bayu Saputra, Mengenal profesi penegak hukum,Yogyakarta,Putaka 

Yustisia,2015 hlm20-21 
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c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat kesadaran 

hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan 

peraturan perundang-undangan.  

d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional  

e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum  

f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap 

kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk 

keamanan swakarsa. 

g. Melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai 

dengan hukum acara bpidana dan undang-undang lainnya. 

h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, 

laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas 

kepolisian.  

i. Melindungi keselamatan jiwa raga harta benda, masyarakat, dan lingkungan 

hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan 

bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. 

j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani 

oleh instansi atau pihak yang berwenang.  

k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya 

dalam lingkup tugas kepolisian serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
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Tugas pokok tersebut dirinci lebih luas sebagai berikut: 

a. Aspek ketertiban dan Keamanan umum 

b. Aspek perlindungan terhadap perorangan dan masyarakat (dari gangguan atau 

perbuatan melanggar hukum / kejahatan dari penyakit masyarakat aliran 

kepercayaan yang membahayakan termasuk aspek pelayanan masyarakat 

dengan memberikan perlindungan dan pertolongan ) 

c. Aspek pendidikan sosial di bidang ketaatan / kepatuhan hukum warga 

masyarakat  

d. Aspek penegakan hukum di bidang peradilan, khususnya di bidang 

penyelidikan dan penyidikan. 

 

Mengamati tugas yuridis kepolisian yang demikian sangat luas tetapi luhur dan 

mulia itu, jelas sangatlah berat. Terlebih ditegaskan bahwa didalam menjalankan 

tugasnya itu harus selalu menjunjung tunggi hak-hak asasi rakyat dan hukum 

Negara, khususnya dalam melaksanakan kewenangan di bidang penyidikan. 

Ditegaskan pula agar senantiasa mengindahkan norma-norma keagamaan, 

perikemanusiaan, kesopanan, dan kesusilaan. Beban tugas yang demikian berat 

dan ideal itu tentunya harus didukung pula oleh aparat pelaksana yang berkualitas 

dan berdedikasi tinggi. 

 

Memperhatikan perincian fungsi, tugas dan wewenang kepolisian seperti telah 

diuraikan diatas, terlihat bahwa pada intinya ada dua tugas kepolisian dibidang 

penegakan hukum, yaitu: 

a. Penegakan hukum di bidang Peradilan Pidana (dengan sarana penal)  

b. Penegakan hukum dengan sarana non penal  
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Tugas penegakan hukum dibidang peradilan (dengan sarana penal) sebenarnya 

hanya merupakan salah satu bagian kecil saja dari tugas kepolisian, sebagian tugas 

kepolisian justru terletah diluar penegakan hukum pidana (non-penal). 

 

Tugas kepolisian dibidang peradilan pidana hanya terbatas dibidang 

penyelidikan
19

 dan penyidikan, tugas lainnya tidak secara langsung berkaitan 

dengan hukum pidana walaupun memang banyak aspek hukum pidananya. 

Misalnya tugas memelihara ketertiban dan keamanan umum, mencegah penyakit 

masyarakat yang berkembang dan beragam, perlindungan dan pertolongan kepada 

masyarakat dan salah satunya seperti yang akan kita bahas yaitu penanggulangan 

untuk kejahatan penjualan anak secara online menurut ketentuan hukum positif 

yang berlaku.  

 

Tugas dan wewenang kepolisian yang lebih berorientasi pada aspek sosial atau 

aspek kemasyarakatan yang bersifat pelayanan dan pengabdian sebenarnya lebih 

banyak dari tugas yuridisnya sebagai penegak hukum dibidang peradilan pidana. 

Dengan demikian dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya, kepolisian 

berperan ganda baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pekerja sosial. 

Selain itu tugas kepolisian tidak hanya menyangkut dengan apa yang telah 

diuraikan diatas, kepolisian juga dituntut untuk dapat menanggulangi kejahatn 

yang berat dan luas yang berkembang atau bermunculan di masyarakat. polisi juga 

diminta untuk menegakkan peraturan administrative (yang memiliki sanksi 

pidana) dan digambarkan sebagai law enforcer dan crime fighter. Seperti yang 

                                                           
19

 Prof.Jur, Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia , Sinar Grafika.2004 Hlm 80 
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telah diuraikan bahwa saat ini sedang maraknya kejahatan melalu dunia maya 

(Cybercrime).  

 

Cybercrime merupakan istilah yang mengacu pada kejahatan dengan 

menggunakan computer atau alat elektronik dan dihubungkan melalui jaringan 

internet sebagai alat atau tempat terjadinya kejahatan. Setelah terjadinya tindak 

pidana melalui media elektronik ini maka dapat dikategorikan sebagai tindak 

pidana yang mana dipastikan dapat melanggar hukum sehingga sudah menjadi 

kewajiban dan tugas kepolisian untuk menangani kasus Cybercrime yang terjadi 

khususnya fungsi reserse yang bertindak dalam bidang respresif dan berfungsi 

menindak setiap tindakan atau kejahatan yang terjadi dimasyarakat dan 

meresahkan serta merusak situasi ketertiban yang ada. 

 

Cybercrime juga ternyata terdapat pengaturan khusus dalam Keputusan Kapolri 

nomor KEP / 54 /X /2002 yaitu untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan 

tindak pidana khusus terutama kegiatan penyidikan yang berhubungan dengan 

teknologi informasi telekomunikasi serta transaksi elektronik.  

 

Peran reserse yang khususnya dilaksanakan oleh satuan cyber crime dalam 

menangani kasus tindak pidana Cybercrime yaitu: 

a. Penyidikan kasus-kasus yang berhubungan dengan transaksi elektronik 

(carding money, money loundring, pasar mosal, pajak, perbankan dll )  

b. Penyidikan kasus-kasus yang berhubungan dengan teknologi komunikaasi 

dan informasi, seperti penyadapan telepon, penyalahgunaan Voip, penipuan 

melalui ponsel  

c. Penyelidikan kejahatan yang menggunakan fasilitas internet  
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d. Penyidikan kejahatan computer  

e. Penyidikan yang berhubungan dengan hak kekayaan intelektual  

 

Menurut Pasal 1 angka 5 KUHP penyidik bertugas untuk mencari dan 

menemukan suatu peristiwa yang dianggap sebagai tindak pidana, kemudian 

bertugas menentukan apakah suatu peristiwa dapat atau tidak dapat dilakukan 

penyidikan menurut cara yang diatur oleh undang-undang. Jadi sangatlah jelas 

dalam Pasal 1 angka 5 Kuhp memberikan tugas kepada aparatur Negara di bidang 

penegakkan hukum untuk melakukan upaya ketika ada peristiwa melalu laporan, 

aduan,atau karena diketahui sendiri oleh aparat penegak hukum. 

 

Kasus ini merupakan tindak pidana yang masih tergolong baru namun apabila 

tidak ada sanksi yang tegas dikhawatirkan akan menjadi penyakit masyarakat dan 

kejahatan yang baru dan menyebar. 

 

2. Fungsi Kepolisian  

Fungsi menurut keputusan presiden republik Indonesia no 79 tahun 1969 lampiran 

3, fungsi adalah sekelompok pekerjaan kegiatan-kegiatan dan usaha satu sama 

lainnya ada hubungan erat untuk melaksanakan segi-segi tugas pokok. Dari uraian 

tersebut di atas jelaslah bahwa fungsi adalah merupakan segala kegiatan dan usaha 

yang dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas sebaik-baiknya untuk mencapai 

tujuan.  

 

Fungsi kepolisian adalah menyelenggarakan keamanan dan ketertiban masyarakat, 

penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat 

dalam rangka terpeliharanya keamanan dlam negeri. Fungsi kepolisian yang ada 
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dalam masyarakat menjadi aman, tentram, tertib, damai dan sejahtera. Fungsi 

kepolisian terkait erat dengan good govermance yakni sebagai alat Negara yang 

menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang bertugas melindungi, 

mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakan hukum yaitu sebagai salah 

satu fungsi pemerintahan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan 

msyarakat yang diproleh secara atributif melalui ketentuan Undang-Undang Pasal 

30 UUD 1945 dan Pasal 2 Undang-undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri 

’’fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang 

pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, 

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat’’. 

 

Pemaknaan akan pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat bisa beragam 

dari berbagai tinjauan, namun untuk kesamaan persepsi bagi kita dan langkah bagi 

kita, pemaknaan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Perlindungan  

Anggota kepolisian memiliki kemampuan dan mengaplikasikan kemampuannya 

memberikan perlindungan bagi warga masyarakat, sehingga terbebas dari rasa 

takut dan ancaman bahaya serta merasa tentram dan damai. 

 

2. Pengayom  

Anggota kepolisian haruslah memiliki kemampuan dan menerapkannya dalam 

memberikan bimbingan, petunjuk, arahan, dorongan, ajakan, pesan dan nasehat 

yang dirasakan bermanfaat bagi masyarakat sesuai dengan bidangnya. 
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3. Pelayanan  

Anggota kepolisian dalam setiap langkah merupakan suatu pengabdiannya untuk 

masyarakat dan Negara republic Indonesia. Pengabdiaannya dilakukan secara 

bermoral, beretika, bermartabat dan proporsional.  

 

Pemaknaan dari peran pelindung pengayom dan pelayanan seyogyanya tidak 

hanya tampil dalam setiap langkah kegiatan apapun yang dilakukan oleh personil 

kepolisian berkaitan dengan tugasnnya, melainkan juga dalam kehidupan sehari-

harinya.. Tampilan prilaku tersebut akan sangat tergantung pula kepada integritas 

pribadi masing-masing anggota kepolisian untuk bisa dilaksanakan secara sadar, 

baik, tulus dan bertanggungjawab. Dan pada intinya prilaku tersebut dapat 

berwujud dalam peran perlindungan anggota kepolisian memberikan bantuan 

kepada masyarakat yang merasa terancam dari segala bentuk gangguan yang 

berhubungan dengan tindak pidana baik gangguan psikis, fisik tanpa perbedaan 

perlakuan. Sedangkan dalam pengayoman dalam kiprahnya anggota kepolisian 

lebih mengutamakan tindakan yang bersifat persuasive dan edukatif. dalam 

konsep policy anggota kepolisian juga harus bersikap yang relevan yaitu etis 

tanggap dan tidak semena-mena dan relevan kuat yaitu kepolisian merupakan 

Crime Hunter. Dalam pelayanan kepolisian melayani masyarakat dengan 

kemudahan, cepat, simpatik, ramah, sopan dan tidak membebani.  

 

Polisi memang harus bertindak tegas namun tidak bengis dan melakukan 

pelayanan yang efisien tanpa mengharapkan imbalan, tidak memihak demi 

tegaknya keadilan dan azas dalam kepolisian. Bagi kepolisian hlm-hlm itu 

merupakan falsafah pelaksanaan tugas yang bersifat universal sebagai standart 
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minimum prilaku organisasi polisi. Seperti yang tertuang dalam TAP MPR RI 

No.VII/MPR/2000 tentang peran TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, 

disebutkan peranan Kepolisian adalah merupakan alat negara yang berperan 

dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat menegakkan hukum 

memberikan pengayoman dan pelayaann kepada masyarakat. Dalam menjalankan 

perannya kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memiliki ketrampilan dan 

keahlian secara profesiaonal. 

 

3. Wewenang Kepolisian 

Terdapat dalam Pasal 15 dan 16 Undang-undang Republik Indonesia tentang 

kepolisian. Kewenangan dalam pemahaman umum merupakan sebuah 

kesempatan kebebasan untuk berbuat dan/atau tidak berbuat sesuatu secara 

bertanggungjawab. 

 

Agar dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian sebagaimana yang telah diuraikan 

diatas dapat berjalan dengan baik, pelaksanaan tugasnya dapat dipatuhi, 

dihormati, oleh masyarakat dalam rangka penegakkan hukum maka oleh Undang-

undang Polri diberi kewenangan secara umum yang cukup besar antara lain: 

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan 

2. Membantu menyelesaikan perselisihan antar warga yang dapat menggangu 

ketertiban umum  

3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat 

4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengncam 

persatuan bangsa 

5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif 
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6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian 

dalam rangka pencegahan 

7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian 

8. Mencari keterangan dan barang bukti 

9. Menyelenggarakan pusat informasi criminal 

10. Mengeluarkan surta izin atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka 

pelayanan masyarakat 

11. Memberikan bantuan pengamanan
20

 

 

Salah satu kewenangan polri adalah penyidikan, kewenangan penyidik,. 

Kewenangan penyidik terdapat dalam Pasal 7a ayat (1) KUHAP, yang lengkapnya 

berbunyi (1) penyidik sebagaimana dimaksut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a 

karena kewajibannya terdapat wewenang:  

a. Menerima laporan atau pengaduan 

b. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
21

 

 

Polisi sebagai penyidik mempunyai kewajiban mutlak untuk bertindak apabila ada 

laporan atau pengaduan dari masyarakat. 

 

B. Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana 

 

Tindak pidana adalah pebuatan atau tindakan yang dapat dikenakan hukuman 

karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang.
22

 

                                                           
20

 Viswandro, Maria Matilda, bayu saputr, Mengenal profesi penegak hukum,Yogyakarta,Putaka 

Yustisia,2015 hlm22 
21

 Hartono, Penyidikan dan Penegakkan Hukum Pidana ,Jakarta, sinar grafika 2012 hlm 114-115 
22

 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hlm 45 
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Upaya penanggulangan kejahatan atau tindak pidana dapat diartikan sebagai 

“pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan 

oleh masyarakat” dan tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu 

kebijakan sosial.
23

 

 

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau tindak pidana dapat meliputi ruang 

lingkup yang luas. 

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal merupakan penal 

policy atau penal law enforcement policy yang fungsionalisasi/oprasionalisasi 

melalui beberapa tahap yaitu: 

1. Formulasi (kebijakan legislative) meliputi tujuan pidana, sanksi pidana, 

subjek, pertanggung jawaba. 

2. Aplikasi (kebijakan yudikatif) meliputi kebijakan aparat penegak hukum 

terhadap pidana beserta sanksinya. 

3. Eksekusi (kebijakan eksekusi/administrative) meliputi penempatan dan 

pembinaan.
24

 

 

Kebijakan hukum pidana “strfrechtspoliteik” ialah kebijakan untuk menentukan: 

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yan berlaku perlu diubah atau 

diperbaharui 

2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana. 

3. Cara bagaimana penyidik, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana 

harus dilaksanakan. 

                                                           
23

 Barda Nawawi Arif, Masalah  Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, 

Citra Aditya Bakti, Bandung 2001, Hlm 73 
24

 Barda Nawawi Arif, Masalah  Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, 

Citra Aditya Bakti, Bandung 2001, Hlm 75 
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Pengertian kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana menurut Sudarto 

adalah: 

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan 

keadaan dan situasi pada suatu saat. 

2. Kebijakan Negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan 

peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan biasa digunakan 

untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk 

mencapai apa yang dicita-citakan.
25

 

 

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada 

hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Usaha 

penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga 

merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum 

pidana). 

 

Tindak pidana merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap 

masyarakat di dunia ini. Tindak Pidana dalam keberadaannya dirasa sangat 

meresahkan dan mengganggu ketertiban ketentraman serta keamanan dalam 

masyarakat. Upaya penanggulangan tindak pidana telah dan terus dilakukan oleh 

pemerintah maupun masyarakat. Upaya atau kebijakan untuk melakukan 

pencegahan atau penanggulangan tindak pidana termasuk dalam bidang penipuan 

melalui media elektronik. Kebijakan penipuanl ini pun tidak terlepas dari 

kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan atau 

uppaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. 

                                                           
25

 Barda Nawawi Arif, Masalah  Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, 

Citra Aditya Bakti, Bandung 2001, Hlm 24 
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Penaggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan dari integral perlindungan 

masyarakat. Oleh karena itu maka dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan 

utama dari penanggulangan kejahatan adalah perlindungan masyarakat untuk 

mencapai kesejahteraan masyarakat. 
26

 

 

Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan 

kejahatan ( politik criminal ), dengan tujuan akhir adalah perlindungan masyarakat 

untuk mencapai kesejahteraan. Dengan demikian penegakan hukum pidana yang 

merupakan bagian hukum pidana perlu ditanggulangi dengan penegakan hukum 

pidana dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan hukum pidana dengan 

penerapan, pelaksanaan, sanksi yang sesuai tepat sasaran, tidak lupa 

meningkatkan peran masyarakat dalam berpartisipasi dalam upaya 

penanggulangannya.  

 

Menurut Kunarto yang dikutip dari Sunarto (2007:94)
27

upaya penanggulangan 

kejahatan secara umum yaitu: 

a. Upaya Pre-emtif  

Upaya yang dilakukan untuk menghilangkan penyebab kejahatan. Upaya ini 

dilakukan untuk menghilangkan faktor penyebab yang mendorong terjadinya 

kejahatan tersebut. 

b. Upaya preventif 

Yaitu upaya penanggulangan non penal yang menitiberatkan pada tindakan 

preventif (pencegahan)
28

 seperti: 
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 Arief Barda Nawawi, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, 

Bandung, Citra Aditya Bakti . 2001 hlm 2 
27

 http//silabusca.blogspot.com diakses pada tanggal 12-2-2016 pukul 00:25 



28 

3) Memperbaiki keadaan sosial dan ekonomi masyarakat meningkatkan 

kesadaran hukum serta disiplin masyarakat. 

4) Meningkatkan pendidikan moral 

c. Upaya Respresif  

Usaha yang dilakukan untuk menghadapi pelaku kejahatan seperti dengan 

pemberian hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku dimana tujuan 

diberikan hukuman agar pelaku jera, pencegahan serta perlindungan 

sosial.Tindakan represif merupakan tindakan preventif dalam pengerian yang 

luas.
29

 

d. Operasi  Khusus 

Operasi khusus adalah operasi yang akan diterapkan khusus untuk 

menghadapi masa rawan yang diprediksi. 

 

Kemudian terdapat beberapa cara penanggulangan tindak pidana menurut Barda 

Nawawi, yaitu dengan cara: 
30

 

a. Penerapan hukum pidana  

b. Pencegahan hukum pidana  

c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan. 

 

Namun faktanya penanggulangan kejahatan ternyata tidak hanya dapat dibatasi 

dengan penegakan hukum pidana beserta sanksi saja melainkan harus dibarengi 

dengan upaya-upaya non-penal (diluar hukum pidana).  

                                                                                                                                                               
28

 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Penanggulangan Hukum Pidana Sarana Penal dan Non Penal, 

Semarang Pustaka Magister. Hlm 31 
29

 Arief Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung.Citra Aditya Bakti, 

2002 Hlm 1 
30

 Arief Barda Nawawi . Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, 

Bandung, Citra Aditya Bakti . 2001 hlm 48 
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Upaya dalam penanggulangan tindak pidana penipuan melalui media elektronik 

pun harus memenuhi unsure-unsur tindak pidana seperti yang dirumuskan oleh 

Moeljatno yaitu merupakan suatu perbuatan (manusia), kemudian memenuhi 

syarat formil (rumusan UU ), dan yang terakhir memenuhi syarat materil yang 

artinya harus bersifat melawan hukum dan benar-benar dirasakan oleh masyarakat 

karena bertentangan dengan yang selama ini ada di masyarakat ) 

 

C. Tindak Pidana Penipuan dan Unsur-unsur 

 

1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan 

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, 

larangan mana disertai sanksi yang berupa tpidana tertentu.
31

Penipuan berasal dari 

kata tipu yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, 

palsu dn sebagainya dengan maksut untuk menyesatkan, mengakali,atau mencari 

keuntungan. Tindakan penipuan merupakan tindakan yang merugikan orang lain 

sehingga termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana. 

 

Di dalam KUHP terdapat pengaturan tentang penipuan (oplichting) dalam Pasal 

378 dalam bentuk umum. Sedangkan yang tercantum dalam bab XXV Buku II 

KUHP membuat berbagai bentuk penipuan yang dirumuskan dalam Pasal 20 yang 

masing-masing Pasal mempunyai nama khusus (penipuan dalam bentuk khusus). 

Keseluruhan dalam Pasal ini dikenal dengan bedrog atau perbuatan orang. Bedrog 

atau perbuatan orang merupakan bentuk pokok dalam Pasal 378. 

 

 

                                                           
31

 Nikmah Rosidah, Asas-asas hukum pidana, Semarang, 2011 Pustaka Magister Semarang. Hlm 

10 
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Dalam Pasal 378 KUHP yang mengatur sebagai berikut : 

Barang siapa dengan maksut hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain 

dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan akal tipu 

muslihat maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong, membujuk orang 

supaya memberikan sesuatu barang, membuat ulang atau menghapuskan piutang, 

dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat 

tahun. 

 

2. Unsur-unsur tindak Pidana Penipuan 

 

Unsur-unsur tindak Pidana terdiri dari unsure subjektif dan objektif.
32

Berdasarkan 

rumusan diatas, maka tindak pidana penipuan memiliki unsure-unsur pokok yaitu: 

a. Dengan maksut untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara 

melawan hukum . 

Dengan maksut harus diartikan sebagai tujuan terdekat dari pelaku, yakni 

pelaku hendak mendapatkan keuntungan.  

Keuntungan ini adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, 

pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksut belum dapat 

dipenuhi. Dengan demikian, maksut tersebut ditujukan untuk menguntungkan 

dan melawan hukum sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan 

yang menjadi tujuannya harus bersifat melawan hukum. 

b. Dengan menggunakan salah satu dari alat penggerak penipuan (nama palsu, 

martabat palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan). 

                                                           
32

 Drs.Lamintang SH, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti 

2013, hlm 193-194 
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Sifat dari penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara-cara pelaku 

menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang. 

 

Alat-alat penggerak yang digunakan untuk menggerakkan orang adalah 

sebagai berikut : 

(1) Nama Palsu 

Nama palsu dalam hlm ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang 

sebenarnya, meskipun perbedaan tersebut sangat kecil. Apabila penipu 

menggunakan nama sendiri, maka penipu dapat dipersalahkan melakukan 

tipu muslihat atau susunan belit dusta. 

(2) Tipu Muslihat 

Tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang sedemikian rupa sehingga 

perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas 

kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Tipu muslihat ini bukanlah 

ucapan melainkan perbuatan atau tindakan. 

(3) Martabat atau Keadaan Palsu 

Pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang 

memberikan pernyataan bahwa dia berada dalam suatu keadaan tertentu 

dan keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam 

keadaan tersebut. 

(4) Rangkaian Kebohongan 

Beberapa kata bohong dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak. 

Rangkaian kebohongan itu harus diucapkan secara tersusun sehingga 

merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. 
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Dengan demikian kata yang satu memperkuat atau membenarkan kata 

yang lain. 

(5) Menggerakkan Orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang atau 

member utang atau menghapus utang. Perbuatan menggunakan orang lain 

untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara 

alat penggerak dan penyerahan barang.  

 

D. Bentuk dan Modus Operandi yang Berkaitan Dengan Cybercrime. 

 

Sebelum kita menguraikan tentang cybercrime, maka terlebih dahulu akan 

dijelaskan “induk” cybercrimes yaitu cyber spase. Cyber space dipandang sebagai 

sebuah dunia komunikasi yang berbasis computer. Dalam kehidupan sehari-hari 

cyberspace biasa dikenal dengan internet.
33

 Cybercrime sendiri memiliki definisi 

sebagai perbuatan yang melanggar hukum dengan memanfaatkan kecanggihan 

teknologi dan informasi. Ruang lingkup kejahat siber sendiri terdapat pada 

cakupan , pembajakan, penipuan, pencurian, pornografi, pelecehan, pemfitnahan 

dan, pemalsuan. 

 

Beberapa bentuk dan modus operandi kejahatan yang berkaitan dengan cyber 

crime atau erat hubungannya dengan penggunaan komputer dan jaringan 

telekomunikasi dalam beberapa literatur dan praktiknya dikelompokkan dalam 

beberapa bentuk, antara lain yaitu : 

a. Unauthorized access to computer and service, yaitu kejahatan yang dilakukan 

kedalam suatu sistem jaringan computer secara tidak sah, tanpa izin, atau 

tanpa pengetahuan dari pemilik sistem jaringan computer yang dimasukinya. 
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 Maskun SH LLM, Kejahatan Siber/Cyber Crime, Jakarta , KENCANA 2014 hlm 46 
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Biasanya pelaku kejahatan (hacker) melakukannya dengan maksut sabotase 

ataupun pencurian informasi penting atau rahasia. Namun begitu, ada juga 

yang melakukannya hanya karena merasa tertantang untuk mencoba 

keahliannya menembus sistem yang tingkat proteksi tinggi. Kejahatan ini 

marak dengan berkembangnya teknologi internet. 

b. Illegal contents yaitu kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke 

internet tentang suatu hlm yang tidak benar, tidak etis, dan dianggap 

melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.  

c. Data forgery yaitu kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-

dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless document melalui 

internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen. 

d. Cyber espionage yaitu kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk 

melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem 

jaringan pihak sasaran. 

e. Cyber sabotage and extortion, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan 

membuat gangguan, perusakan, atau penghancuran terhadap suatu data, 

program computer atau sistem jaringan yang tersambungdengan internet.  

f. Offence against intellectual yaitu kekayaan yang ditujukan terhadap hak 

kekayaan intelektual yang dimiliki seseorang di internet. 

g. Infringements of privacy yaitu kejahatan yang ditujukan terhadap infromasi 

seseorang yang merupakan hlm yang sangat pribadi dan rahasia.
34
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E. Dasar Hukum Tindak Pidana Teknologi dan Informasi secara Umum 

 

Tindak Pidana dibidang Teknologi dan Informasi dimasyarakat memerlukan 

peraturan yang harus dipatuhi dalam menangani kejahatan yang berkaitan dengan 

dunia maya dan menggunakan media elektronik. Sebelum diundangkannya 

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik yang mengatur secara khusus tentang persoalan kejahatan dunia maya 

adapun Pasal yang dikenakan dalam KUHP yang berkaitan tentang penipuan 

melalui media elektronik yaitu Pasal 378 KUHP. Adapun Pasal-Pasal diatur 

berdasarkan Undang-undang no 11 tahun 2008 tentang perbuatan yang dilarang 

mengenai tindak pidana dibidang teknologi informasi yaitu: 

 

Pasal 1 ayat 3 

Informasi Elektronik merupakan suatu atau sekumpulan data elektronik 

dan tidak terbatas pada tulisan. Transaksi Elektronik adalah perbuatan 

hukum yang dilakukan dengan menggunakan atau media elektronik 

lainnya. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, 

menyimpan, memproses, mengnalisan, dan menyebarkan informasi.  

 

Pasal 1 ayat 4  

Dokumen Elektronik adalah setiap elektronik yang dibuat, diteruskan, 

diterima atau disimpan dan dapat dilihat, ditampilkan dan didengar oleh 

sistem elektronik dan/atau didengar melalui computer melalui computer 

atau sistem elektronik, termasuk tidak terbatas pada gambar, tulisan, akses, 

symbol yang memiliki makna atau arti yang dapat dipahami  
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Pasal 1 ayat 5  

Sistem elektronik merupakan serangkaian prangkat dan prosedur 

elektronik yang dapat mempersiapkan, mengumpulkan, mengelola, 

menganalisis, menyimpan dan/atau menyebarkan informasi elektronik  

 

Pasal 28 jo 45 ayat (2)  

Tindak Pidana sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong yang 

menyebabkan kerugian konsumen transaksi elektronik dan menyebarkan 

informasi untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan.
35

 

(1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita 

bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen 

dalam Transaksi Elektronik, dipidana dengan penjara paling lama 6 

(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1000.000.000,00 (satu 

milyar rupiah). 

(2) Dipidana yang sama seperti pada ayat (1), setiap orang dengan sengaja 

dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk 

menimbulkan rasa kebencian kelompok dan/atau kelompok 

masyarakat tertentu. 

 

Pasal 29 

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi 

elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan 

atau menakuti yang ditujukan secara pribadi. 
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Pasal 35 

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak dan/atau melawan hukum 

melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan 

informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar 

informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap 

seolah-olah data yang otentik. 

 

Pasal 36 

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum 

melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai 

dengan 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. 

 

Pasal 37 

Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 diluar 

wilayah Indonesia terhadap sistem elektronik yang berada dibawah 

yurikdsi Indonesia. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

A. Pendekatan Masalah  

 

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah 

melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.
36

 

Dalam penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normative dan yuridis 

empiris. Pendekatan yuridis normative adalah penelitian hukum yang dilakukan 

dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk 

diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan perundang-

peraturan dan literature-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang 

diteliti.  

 

Sedangkan pendekatan yuridis empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan 

yang ada dalam praktik dilapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan 

pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung dilapangan..  

 

Kedua pendekatan ini dimaksutkan untuk memproleh gambaran yang 

sesungguhnya terhadap permasalaahn yang akan dibahas.  
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B. Sumber dan Jenis data  

 

Data yang digunakan dalam rangka penyelesaian skripsi ini yaitu menggunakan 

data primer dan data sekunder.  

1. Data Primer  

Data yang diproleh dari hasil penelitian dilapangan secara langsung pada 

objek penelitian yang dilakukan di kepolisian daerah lampung (Polda 

Lampung ) dengan mengadakan wawancara dan pertanyaan kepada pihak 

Polda Lampung. serta didukung dengan wawancara dengan akademisi yang 

digunakan sebagai data penunjang bagi penulis dalam penelitian ini.  

2. Data Sekunder  

Merupakan data yang diproleh dari studi kepustakaan. Data sekunder diproleh 

dengan cara membaca, mengutip, mencatat serta menelaah bahan hukum 

primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.  

a. Bahan hukum primer, merupakan bahan pustaka yang berisi pengetahuan 

ilmiah, seperti ketentuan perundang-undangan  yang berkaitan dengan 

topik  permasalahan didalamnya
37

. Kekuatan  hukum yang mengikat, 

dalam hal ini yaitu:  

1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik 

Indonesia. 

2) Kitab Undang-undang hukum pidana Pasal 378 tentang penipuan. 

3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 (“UU 14/2009”) 

4) Undang-Undang Kepolidisn Negara Republik Indonesia nomor 28 

tahun 1997 
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5) Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik  

b. Bahan Hukum sekunder  

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, 

yang merupakan bahan penunjang yang terdiri dari literature-literatur, 

buku-buku dan keputusan-keputusan yang berkaitan. 

c. Bahan hukum Tersier  

Merupakan bahan hukum yang berfungsi melengkapi bahan hukum 

primer dan sekunder agar dapat menjadi lebih jelas dan dapat menunjang 

dalam penulisan skripsi ini, bahan hukum tersier yang digunakan dalam 

penulisan ini adalah media online, media masa, internet dan sebagainya. 

 

C. Penentuan Populasi dan Sampel 

 

Populasi adalah seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti. Populasi 

juga merupakan sekelompok orang, benda atau hal yang menjadi sumber 

pengambilan sample 
38

 

Sample adalah sejumlah objek yang jumlahnya kurang dari populasi serta 

mempunyai persamaan sifat dengan populasi.
39

 

 

Populasi dalam penelitian ini adalah aparat kepolisian polda lampung. Dan dari 

populasi yang ada dapat ditentukan sample berupa purposive sampling yang 

merupakan suatau metodepengambilan sample yang dalam penentuan sample 
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disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai dan dianggap mewakili dari 

masalah yang diteliti. 

 

Sample yang menjadi informasi terdiri dari aparat kepolisian, aparat kepolisian 

satuan cyber crime dan telematika, dan dosen fakultas hukum unila bagian pidana.  

Adapun responden dalam penelitian ini  

1. Anggota kepolisian polda lampung     2 orang 

2. Dosen fakultas hukum unila bagian pidana    1 orang + 

3 orang 

 

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data  

 

1. Prosedur Pengumpulan Data  

Dalam prosedur pengumpulan data, penulis menggunakan alat-alat pengumpulan 

data sebagai beriku:  

a. Studi Pustaka  

Studi kepustakaan dilakukan dengan serangkaian kegaiatan kepustakaan 

dengan cara membaca, mencatat, mengutip, menelaah, serta mencari 

informasi ataupun dokumen demi mendapat data sekunder dan diserrtai 

dengan dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian.  

 

b. Studi Lapangan   

Studi Lapangan dilakukan dengan observasi atas beberapa tolak ukur 

normative terhadap peristiwa hukum dan wawancara secara langsung dengan 

narasumber yang terlibat dengan peristiwa hukum yang bersangkutan.
40
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2. Prosedur Pengolahan Data  

Metode yang digunakan dalam prosedur pengolahan data ini yaitu:  

a. Seleksi data  

Yaitu kegiatan memilih data yang akan digunakan yang sesuai dengan objek 

yang akan dibahas serta memeriksa, meneliti kembali mengenai kelengkapan, 

kejelassan dan kebenarannya.  

b. Klasifikasi Data  

Yaitu pengelompokan data yang telah dievaluasi menurut kerangka yang 

ditetapkan. 

c. Sistematisasi Data  

Yaitu data yang telah dievaluasi dan diklasifikasi kemudian disusun demi 

menciptakan keteraturan dalam menjawab permasalahan sehingga mudah 

untuk dibahas. 

 

E. Analisis Data 

 

Hasil pengumpulan dan pengolahan data tersebut kemudian dianalisis 

menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan data 

secara bermutu dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, 

logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data 

dan pemahaman hasil analisis. 
41

 Analisis ini tidak diproleh melalui bentuk 

hitungan.
42
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Hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diproleh kesimpulan secara induktif, 

yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus yang 

kemudian diambil kesimpulan secara umum. 
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V.  PENUTUP 

 

 

A. Simpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-

bab terdahulu, maka penulis menarik kesimpulan dari penelitian yaitu: 

1. Upaya Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penipuan melalui 

media elektronik (studi pada Polda Lampung) dapat dilakukan dengan 

melalui upaya non-penal (preventif dan pre-emtif)  dan upaya penal (represif). 

a. Upaya pre-emtif yaitu dengan meningkatkan ketrampilan  sumber daya 

manusia di bidang teknologi dan informasi dan meningkatkan sarana 

fasilitas  

b. Upaya preventif yaitu dengan diadakannya sosialisasi yang berupa 

himbauan tentang modus tindak pidana penipuan melalui media 

elektronik yang disertai dengan memasang spanduk dan membagikan 

selebaran tentang bahaya tindak pidana penipuan melalui media 

elektronik yang dilakukan oleh aparat kepolisian. 

c. Upaya penal yaitu berupa penerapan hukum pidana. Dalam penulisan ini 

upaya yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap pelaku tindak 

pidana penipuan melalui media elektronik diawali dengan penyidikan, 

dilanjutkan dengan kerjasama dengan pihak yang terkait dan pada 
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akhirnya dilakukan penindakan atau penerapan hukum pidana yaitu pasal 

378 KUHP dan Pasal 28 UU ITE 2008. 

 

2. Faktor-faktor penghambat upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak 

pidana penipuan melalui media elektronik. 

a. Faktor penegak hukum,  terdiri dari pihak kepolisian beserta perangkat 

lainnya yang menemui hambatan saat mencari alat bukti yang sesuai 

dengan Pasal 184 KUHP, pihak kepolisian harus dengan tegas dalam 

memberikan sanksi dan cepat dalam menerima atau menanggapi laporan 

kejahatan yang berkaitan dengan media elektronik .  

b. Faktor sarana dan fasilitas  

Faktor sarana dan fasilitas pihak kepolisian mengalami kesulitan saat 

mengungkap indentitas dari para pelaku. Diperlukan kerjasama dalam 

pengungkapan penipuan melalui media elektronik kepada pihak yang 

terkait. Dibutuhkan sarana dan fasilitas yang mendukung dalam 

menanggulangi tindak pidana penipuan melalui media elektronik. 

c. Faktor masyarakat  

Kurangnya kesadaran hukum masyarakat serta sumder daya manusia 

yang kurang memahami tentang bahaya penipuan melalui media 

elektronik menjadi salah satu faktor penghambat upaya kepolisian. 

 

B. Saran 

 

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian dan wawancara penulis dari beberapa 

narasumber, adapun saran-saran penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 
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1. Hendaknya pihak kepolisian khususnya Polisi Daerah Lampung harus lebih 

gencar dalam memberikan sosialisasi bahaya serta modus-modus dari 

penipuan melalui media elektronik serta memberikan pelayanan dengan 

maksimal. 

2. Penerapan sanksi tindak pidana  penipuan melalui media elektronik haruslah 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diperlukan 

kerjasama kepada pihak yang terkait guna menghilangkan faktor penghambat. 

. 
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