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ABSTRAK 

UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA 

PENIPUAN JUAL BELI JABATAN DENGAN MENCATUT 

NAMA WALIKOTA BANDAR LAMPUG 

( Studi di Kepolisian Daerah Lampung ) 

OLEH : 

KURNIAWATI DELIMA PUTRI 

 

Penipuan dengan menyalahgunakan nama pejabat masih sering kita temui 

sekarang  ini sering kali kerap terjadi di Negara kita ini karena itu Kepolisian 

Daerah (Polda) Lampung sebagai lembaga penegak hukum yang dibentuk untuk 

melaksanakan tugas dan fungsi untuk memelihara keamanan dan ketertiban 

masyarakat. Salah satu tugas nya adalah menangani tindak pidana penipuan yang 

terjadi di masyarakat agar tidak terulang lagi kasus-kasus semacam ini yang dapat 

merugikan masyarakat yang tidak memahami Hukum, kasus tindak pidana 

penipuan ini di atur dalam Pasal 378 KUHP , untuk itu permasalahan yang penulis 

buata adalah (1) Bagaimanakah Upaya Kepolisian Daerah Lampung dalam 

penyidikan tindak pidana penipuan jual beli jabatan dengan mencatut nama 

walikota Bandar Lampung ? (2) apasajakah faktor penghambat Kepolisian Daerah 

Lampung dalam penyidikan tindak pidana penipuan jual beli jabatan dengan 

mencatut nama walikota Bandar Lampung ? 

 

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 2 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 menunjukan (1) Upaya kepolisian Daerah 

Lampung dalam penyidikan tindak Pidana penipuan jual beli jabatan dengan 

mencatut nama walikota Bandar Lampung adalah dengan upaya preventif adalah 

dengan cara memberikan informasi kepada masyarakat dalam bentuk berita di 

media masa atau media elektronik agar mengantisipasi masyarakat bahwa telah 

merebaknya penipuan-penipuan dengan mencatut nama pejabat yang ada di 

Indonesia  dan upaya represif  adalah dengan cara melakukan proses-proses 

penyidikan yaitu penyelidikan dan penyidikan : penangkapan , penahanan,  

           



                                              Kurniawati Delima Putri  

 

penggeledahan, penyitaan, pemanggilan, pemeriksaan, pemberkasan, Faktor 

penghambat Kepolisian Daerah Lampung adalah Faktor masyarakat yang mudah 

terkena bujuk rayu pelaku penipuan dan masyarakat juga kurang berpartisipasi 

dalam memberantas tindak pidana penipuan sehingga penipuan ini sering kali 

terjadi karena penipaun ini di anggap tindak pidana Biasa .  

 

Saran yang dapat penulis berikan adalah (1) perlunya kerjasama antara 

masyarakat dengan aparat penegak hukum dalam mengatasi tindak pidana 

penipuan dengan mencatut naa pejabat , maka di harapkan masyarakat berperan 

aktif dalam penanggulangan tindak pidana penipuan ini agar tindak pidana 

penipuan yang ada di Indonesia Berkurang karena tanpa peran masyarakat 

kepolisian Daerah lampung akan sulit melakukan pemberantasan tindak pidana 

penipuan ini . (2) Hendaknya keolisian daerah lampung lebih gencar lagi dalam 

menangani tindak pidana penipuan ini karena penipuan ini sangat merugikan 

masyarakat dan pejabat yang di catut namanya .  

 

 

Kata Kunci : Upaya Kepolisian , Penipuan , Pencatut Nama  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKANTINDAK PIDANA 

PENIPUAN JUAL BELI JABATAN DENGAN MENCATUT 

NAMAWALIKOTA BANDAR LAMPUNG 

(studi di Kepolisian Daerah Lampung ) 

 

 

 

OLEH : 

KURNIAWATI DELIMA PUTRI 

 

 

 

Skripsi 

 

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar 

SARJANA HUKUM 

 

Pada 

 

Bagian Hukum Pidana 

Fakultas HukumUniversitas Lampung 

 

 

 

 
 

 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 

2017 





 



 

 

 

 

 

 

                                         RIWAYAT HIDUP 

 

 

                                  Penulis dilahirkan di Tanjung Karang pada tanggal 07 Juni  

                                  1995, Putri kelima dari Tujuh bersaudara pasangan  

                                  Mukhtaridi S.pd dan Aswati S.pd yang berdarah suku 

                                  Lampung. 

                  

Penulis Menyelesaikan Pendidikan di Taman Kanak-Kanak Dharma wanita 

Persatuan UNILA Bandar Lampung di selesaikan Pada Tahun 2001, Pendidikan 

sekolah Dasar Negeri 1 Rajabasa Raya Bandar Lampung di selesaikan pada tahun 

2007, sekolah Lanjutan Tingkat pertama Negeri 20 Bandar Lampung diselesaikan 

pada tahun 2010, sekolah Menengah atas Negeri 15 Bandar Lampung diselesaikan 

pada tahun 2013 . 

Pada tahun 2013, penulis di teima melalui Jalur Seleksi Nasional Masuk 

Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) sebagai mahasiswa Fakultas Hukum 

Universitas Lampung sebagai Mahasiswa Hukum Pidana , Penulis juga mengikuti 

beberapa Organisasi, seperti PSBH sebagai anggota Tetap dan Fossi, pada bulan 

Januari 2016 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa 

Kecubungraya kecamatan Meraksa aji kabupaten Tulang Bawang Selama 60 hari .  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

MOTTO 

 

 

 

“Better in guard against because honesty  than in approach because hypocrisy” 

( Kurniawati Delima Putri ) 

 

“Telling the truth is a simple way to have a peaceful life “ 

( Kurniawati Delima Putri ) 

 

”Agar dapat membahagiakan seseorang, isilah tangannya dengan kerja, 

hatinya dengan kasih sayang, pikirannya dengan tujuan, ingatannya dengan 

ilmu yang bermanfaat, masadepannya dengan harapan dan perutnya dengan 

makanan” 

(James Thurber”) 

 

“Timbangan pada hari itu ialah Kebenaran(keadilan) 

Maka Barangsiapa berat Timbangan Kebaikannya, Maka mereka itulah 

orang-orang yang Beruntung” 

(Q.S. Al-A’raaf :8) 
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I.PENDAHULUAN 

 

A.Latar Belakang Masalah 

Penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak 

jujur atau berbohong, palsu dan sebagainya dengan maksud menyesatkan, 

mengakali dan mencari keuntungan. tindakan penipuan merupakan suatu tindakan 

yang merugikan orang lain termasuk kedalam tindakan yang dapat di kenakan 

hukuman pidana 

Pengertian penipuan di atas memberikan gambaran bahwa tindak pidana penipuan 

memiliki beberapa bentuk, berupa perkataan bohong atau perbuatan yang 

merupakan dengan maksud mencari keuntungan sendiri dari orang lain. 

keuntungan yang di maksud berupa keuntungan materil maupun keuntungan yang 

sifat nya abstrak, misalnya penipuan dengan mencatut nama pejabat atau petinggi 

di Indonesia atau penipuan dengan jual beli jabatan .
1
 

Di dalam KUHP tepatnya pada Pasal 378 di tetapkan kejahatan penipuan 

(oplichting ) dalam bentuk umum, sedangkan yang tercantum  dalam Bab XXV 

Buku II KUHP  memuat berbagai bentuk penipuan terhadap harta benda yang di 

rumuskan dalam 20 pasal, yang masing-masing pasal mempunyai nama-nama 

khusus (penipuan dalam bentuk khusus ), keseluruhan pasal pada Bab XXV ini di 

kenal dengan nama bedrog atau perbutan curang . 

                                                           
1
 S.R Sianturi, Tindak Pidana KUHP Berikut Uraiannya, ( Jakarta : Gunung Mulia, 1983),hlm 631 



2 
 

Bunyi Pasal 378 KUHP sebagai berikut : 

            Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkam diri sendiri atau 

oranglain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau 

martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, 

menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, 

atau supaya memberi utang maupun menghapus piutan, diancam karena 

penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.  

Di tinjau dari penjelasan di atas maka R Sugandhi mengemukakan pengertian 

penipuan sebagai berikut : 

       Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipuan muslihat, rangkaian 

kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan 

diri sendiri dengan tiada hak rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-

kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu 

yang seakan-akan benar .
2
 

Pengertian penipuan sesuai pendapat tersebut di atas tampak jelas bahwa yang di 

maksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong 

Seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan mengatakan yang tidak 

sebenarnya kepada orang lain tentang suatu  berita, kejadian, pesan dan lain-lain 

yang dengan maksud-maksud tertentu yang ingin dicapainya adalah suatu 

tindakan penipuan atau seseorang yang melakukan tindakan-tindakan yang 

bersifat menipu untuk memberikan kesan bahwa sesuatu itu benar dan tidak palsu, 

untuk kemudian mendapat kepercayaan dari orang lain. 

Tindak pidana penipuan kerap kali kita temukan dan terjadi di lingkungan 

masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan atau keuntungan seseorang dapat 

melakukan suatu tindak pidana penipuan. Di Indonesia seringnya terjadi tindak 

pidana penipuan dikarenakan banyak faktor-faktor yang mendukung terjadinya 

suatu tindakan penipuan, misalnya karena kemajuan teknologi sehingga dengan 

                                                           
2
 Satjipto rahardjo,199. Ilmu hukum ,PT citra aditya bhakti.bandung . hlm 52  
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mudah melakukan tindakan penipuan, keadaan ekonomi yang kurang sehingga 

memaksa seseorang untuk melakukan penipuan, terlibat suatu utang dan lain 

sebagainya.
3
 

Salah satu upaya kepolisian dalam menangulangi tindak pidana penipuan adalah 

dengan Memberikan informasi kepada masyarakat dalam bentuk berita di media 

masa atau media elektronik agar mengantisipasi masyarakat bahwa telah 

merebaknya penipuan dengan mencatut nama-nama pejabat yang ada di 

Indonesia, upaya penyebaran yang di lakukan oleh tim Humas Polda Lampung 

langsung di publikasikan kepada masyarakat guna tidak terjadinya lagi penipuan-

penipuan yang dapat merugikan masyarakat . 

Salah satu contoh kasus penipuan yang ada di Bandar Lampung adalah penipuan 

jual beli jabatan dengan mencatut nama walikota Bandar Lampung Herman HN, 

terdakwa terbukti menggunakan Nama Herman HN untuk  meyakinkan korban 

bisa menduduki jabatan setingkat kadis di pemerintahan kota (Pemkot) Bandar 

Lampung, Semua itu akan disetting melalui walikota terpilih Herman HN, namun 

pada kenyataannya Herman mengaku tidak kenal dengan para penipu yang kini 

sudah diamankan aparat kepolisian. Menurut walikota terpilih, kalau kenal pun 

tidak apalagi pernah bersekongkol untuk mentransaksikan jabatan dengan imbalan 

fulus. "Jabatan di pemkot selama Herman  memimpin kemarin, juga tidak pernah 

di  perjual belikan.
4
  

                                                           
3
 Moeljatno. 1993. Asas-Asas Hukum Pidana.Jakarta: Bina Aksara. Hlm 54.  

4
Lentera swara Lampung ,  Kasus penipuan , main mata oknum PNS dan pimred Jual nama 

Herman HN ,  senin 15 febuari 2015 .hlm 7 
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dan karena penipuan ini korban Jhondrawadi., S.E,M.M  mengalami kerugian 

Hingga Rp.305.000.000 yang di transfernya melalui Bank BRI dan Bank 

Lampung dengan Nomor rekening BRI : 0430069075 atas nama Herman 

Hosanusi Dan Bank Lampung dengan Nomor Rekening : 397030102634 atas 

Nama Herman Hosanusi . 

Sering kali penipuan terjadi di Indonesia baik penipuan dengan menggunakan 

media online atau secara langsung untuk itu kepolisian seharusnya lebih tegas lagi 

dalam mengambil tindakan sehingga membuat para pelaku jera dan tidak 

mengulangi tindak pidana penipuan dan Jika pelaku kasus penipuan tersebut tidak 

dijatuhi pidana atau lolos dari hukuman, maka akan menimbulkan keresahan 

didalam masyarakat. Bahkan mungkin bisa pula menumbuhkan ketidakpercayaan 

masyarakat terhadap lembaga peradilan, karena membiarkan berlangsungnya 

perbuatan yang bertentangan dengan hukum, moral dan kesusilaan, tanpa ada 

usaha untuk mencegahnya hanya karena dasar alasan hukum formal semata. Bagi 

korban dengan tidak adanya tuntutan terhadap pelaku penipuan tersebut, dan di 

zaman sekarang seringkali kita dengar kasus-kasus penipuan dengan 

menggunakan atau memanfaatkan nama pejabat atau petinggi negara untuk 

menguntungkan diri sendiri dan merusak nama baik pejabat atau petinggi 

Indonesia dan kasus yang penulis teliti ini baru sampai di tahap penyidikan karena 

pihak penyidik masih mengumpulkan bukti-bukti yang akurat dan penyidik juga 

masih mencari informasi tentang korban-korban lain karena penyidik beranggapan 

kasus ini bukan hanya satu korban saja dan kemungkinan masih ada korban yang 

lainnya . 
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Penipuan yang penulis teliti ini berbeda dengan penipuan yang seperti biasanya, 

namun hukumannya sama dengan penipuan biasa, penipuan biasa hanya 

melibatkan satu pihak dengan pihak lainnya yang melibatkan orang biasa 

sedangkan penipuan yang penulis teliti ini adalah penipuan yang melibatkan 

pejabat atau walikota, jika penipuan ini di biarkan begitu saja dan hukumannya 

sama dengan penipuan biasa maka pelaku-pelaku tidak akan jera menggunakan 

atau mencatut nama pejabat lainnya untuk merugikan orang lain dan 

menguntungkan dirinya sendiri . 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis  tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Upaya Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak 

Pidana Penipuan Jual Beli Jabatan Dengan Mencatut Nama Walikota Bandar 

Lampung ( Studi di Polda Lampug)“ 

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup 

1. Permasalahan 

a. Bagaimanakah upaya kepolisian Daerah Lampung dalam penyidikan tindak 

pidana penipuan jual beli jabatan dengan mencatut nama walikota Bandar 

Lampung? 

b. Apa sajakah faktor yang penghambat kepolisian Daerah Lampung dalam 

penyidikan tindak pidana penipuan jual beli jabatan dengan mencatut nama 

walikota Bandar Lampung ? 
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2. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini merupakan lingkup bidang ilmu hukum pidana yang 

berkaitan dengan upaya kepolisan dalam penyidikan tindak pidana penipuan jual 

beli jabatan dengan mencatutk nama wali kota Bandar Lampung, tahun penelitian 

2016-2017  dan dengan lokasi penelitian di wilayah hukum POLDA LAMPUNG . 

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

   adapun tujuan penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui upaya kepolisian Daerah Lampung dalam penyidikan tindak 

pidana penipuan jual beli jabatan dengan mencatutk nama walikota Bandar 

Lampung . 

b. Untuk mengetahui faktor penghambat kepolisian Daerah Lampung dalam 

penyidikan tindak pidana penipuan jual beli jabatan dengan mencatut nama 

walikota Bandar Lampung . 

2.Kegunaan Penelitian 

a. Secara teoritis adalah memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu 

hukum pidana khusus nya tentang penipuan, yaitu dengan beberapa 

permasalahan tentang upaya kepolisian dalam penyidikan tindak pidana 

penipuan jual beli jabatan dengan mencatut nama Walikota Bandar Lampung . 

b. Secara praktis hasil penulisan skripsi ini di harapkan dapat berguna bagi 

masyarakat dan bagi aparatur penegak hukum dalam memperluas serta 

memperdalam ilmu pidana dan juga dapat bermanfaat bagi masyarakat. 
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D. Kerangka Teori dan konseptual 

1.  Kerangka Teoritis 

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi 

yang di gunakan harus berdasarkan kerangka acuan hukumnya. karena 

permasalahannya yang dibahas mengenai upaya kepolisian dalam penyidikan 

tindak pidana penipuan jual beli jabatan dengan mencatutkan nama walikota, di 

bawah ini di kemukakan beberapa teori . 

Teori yang penulis gunakan adalah : 

a. Teori ketentuan-ketentuan mengenai kewenangan penyidik 

Kewenangan yang diberikan undang-undang kepada Kepolisian cukup besar yaitu 

salah satunya adalah kewenangan Penyidikan yang diberikan kepada Penyidik dan 

Penyidik Pembantu Polri dalam menangani perkara tindak pidana umum (Lex 

Generalis) maupun tindak pidana khusus (Lex Spesialis), Penyidik mempunyai 

peranan penting dan merupakan ujung tombak dalam proses penegakan hukum 

pidana. Kinerja penyidik berpengaruh besar dalam proses penanganan perkara 

pidana, dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa ada dua pejabat yang 

berkedudukan sebagai penyidik, yaitu “Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara 

Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi 

wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan” dan pada 

Pasal 1 angka 3 KUHAP dikatakan bahwa “Penyidik Pembantu adalah Pejabat 

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu 

dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini” dan 
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kewenangan Penyidikan tersebut tertuang dalam Pasal 7 KUHAP, sementara 

tujuan dari Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik dan Penyidik Pembantu 

tersebut bertujuan untuk memelihara keamanan dan ketertiban di dalam 

masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan 

pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan Pasal 13 UU No 2 Tahun 2002 ttg 

Kepolisian RI, dan berdasarkan Peraturan Kapolri No 1 Tahun 2012 tentang 

Rekruitmen dan Seleksi Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, 

penegakan hukum Penyidikan Tindak Pidana membutuhkan Penyidik dan 

Penyidik Pembantu yang profesional dan proporsional serta berintegritas tinggi 

oleh karena itu diharapkan dalam proses rekruitmen dan seleksi Penyidik dan 

Penyidik Pembantu sudah seharusnya dilakukan secara bersih, transparan, 

akuntabel dan humanis serta dilaksanakan pendidikan pengembangan spesialisasi 

sehingga Penyidik dan Penyidik Pembantu memiliki standardisasi dan stratifikasi 

dengan metode rekruitmen yang dinamakan assesment.
5
 

Salah satu Kewenangan penyidik adalah melakukan upaya penegakan hukum 

berupa : 

(1).Upaya Preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya        

kejahatan . 

(2).Upaya Refresif adalah upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak 

pidana berupa penegakan hukum (law enforcement ) dengan cara menjatuhakn 

hukuman .
6
 

                                                           
5
 M.Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, penyidikan dan 

Penuntutan,cet VII,Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 110 
6
 M.Yahya Harahap, Op.cit, hlm 9 
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penyelidikan dan penyidikan penting diuraikan karena dalam tingkat penyelidikan 

dan penyidikan pejabat penyelidik dan penyidik mempunyai kewenangan untuk 

melakukan tindakan upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, 

penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat. Dalam tindakan upaya paksa 

tersebut, jika yang diperiksa merasa keberatan atas perlakuan dirinya yang tidak 

sesuai dengan ketentuan hukum, maka dapat mengajukan praperadilan. 

Terminologi penggunaan kata penyelidikan dan penyidikan, jika diperhatikan dari 

kata dasarnya, sama saja, keduanya berasal dari kata dasar sidik. Namun dalam 

KUHAP pengertian antara penyelidikan dan penyidikan dibedakan sebagai 

tindakan untuk mencari dan menemukan kebenaran dalam tindak pidana. 

Berdasarkan Pasal 1 butir 5 KUHAP menegaskan penyelidikan adalah 

serangkaian tindakan/penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa 

yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya 

dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang. 

Penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan. Dengan pengertian yang ditegaskan 

dalam KUHAP, penyelidikan sesungguhnya penyelidik yang berupaya atau 

berinisiatif sendiri untuk menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak 

pidana. Walaupun dalam pelaksaanan tugas penyelidikan terkadang juga 

menerima laporan atau pengaduan dari pihak yang dirugikan Pasal 108 KUHAP.
7
 

Tujuan dari pada penyelidikan memberikan tuntutan tanggung jawab kepada 

aparat penyelidik, agar tidak melakukan tindakan hukum yang merendahkan 

harkat dan martabat manusia.Penyelidikan dilakukan oleh Pejabat Polisi Negara 

Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang (Pasal 1 butir 4) 

                                                           
7
 Nico Ngani, I nyoman Budi Jaya; Hasan Madani, Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian 

Umum dan penyidikan, Liberty, Yogyakarta, Hlm 19  
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yang memiliki fungsi dan wewenang sebagaimana ditegaskan dalam  Pasal 5 

KUHAP Penyelidik atau Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia Karena  

kewajibannya mempunyai wewenang : 

a.Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana 

b.Mencari keterangan dan barang bukti. 

c.Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa          

tanda pengenal diri. 

d.Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab atas  

perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa : 

a.Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan 

b.Pemeriksan dan penyitaan surat 

c.Mengambil sidik jari dan memotret seseorang. 

d.Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik Penyelidik membuat 

dan menyampaikan laporan pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada 

ayat 1 huruf a dan huruf b kepada penyidik 

Menurut pasal 184 KUHAP di jelaskan mengenai alat bukti  sah berupa : 

(1).Keterangan saksi 

(2).Keterangan Ahli 

(3).Surat 

(4).Petunjuk 

(5).Keterangan terdakwa
8
 

 

 

                                                           
8
 Darwin Prinst, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Djambatan, Jakarta, 1989, hlm 92-93 
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b. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum 

Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto 

adalah : 

1. Faktor Hukum 

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan 

antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan 

merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum 

merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu 

kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan 

sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak 

bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum 

bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance, karena 

penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasianya antara 

nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapaikedamaian. 

2. Faktor Penegakan Hukum 

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan 

peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, 

ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan 

hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum. 

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung 

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat 

keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang 

diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, 
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sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, 

diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana 

khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut 

karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. 

Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas 

dan banyak.
9
 

4. Faktor Masyarakat 

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian 

di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya 

mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan 

hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat 

kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator 

berfungsinya hukum yang bersangkutan. 

5. Faktor Kebudayaan 

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan 

soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi 

yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia 

dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan 

sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, 

kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan 

peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang 

                                                           
9
 Soerjono soekanto,2014, Faktor-Faktor  yang mempengaruhi penegakan Hukum , Jakarta : 

rajawali pers , hlm.5 
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b. Kerangka Konseptual 

Konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-

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

istilah yang akan di teliti atau yang ingin di ketahui. Agar tidak terjadi kesalahan 

terhadap  permasalahan maka penulis akan memberikan konsep yang bertujuan 

untuk menjelaskan istilah yang di gunakan dalam pembahasan ini adapun istilah 

yang di maksud adalah 
10

 : 

a. Polri adalah pejabat kepolisian RI yang diberi wewenang oleh undang-undang 

untuk melaksanakan kekuasaan negara di bidang kepolisian, bertindak sebagai 

penyidik atau penyelidik dalam rangka sistem peradilan pidana dan sebagai 

pembina keamanan, ketertiban masyarakat
11

 . 

b. Kepolisian adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan 

ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman dan 

pelayanan kepada masyarakat.
12

 

c. Penipuan adaah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong dengan    

maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan dari orang 

lain
13

 

    d. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara 

yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan 

bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi 

dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 8 

                                                           
10 Kanter, E.Y. dan Sianturi, S.R. 2002, Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, 

Jakarta: Storia Grafika. Hlm 45 
11

 Undang-undang  Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia . 
12

 Warsito Hadi Utomo, Hukum Kepolisian di Indonesia, Prestasi Pustaka, Jakarta,2005.Hlm 39 
13

 Pasal 378 , Op.cit Hlm 2 
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Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).Pelaksanaan 

tugas-tugas penyidikan ditangani oleh pejabat penyidik atau penyidik 

pembantu, sesuai dengan kewenangannya masing-masing sebagaimana diatur 

dalam Pasal 7 dan Pasal 11 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dalam KUHP dinyatakan 

bahwa yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat polisi negara atau 

pejabat pegawai negeri sispil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh 

undang-undang untuk melakukan penyidikan (Pasal 1 Angka 1 KUHP).
14

 

e. Penegkan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, 

kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.
15

 

f. Pencatut Nama pejabat adalah memperdagangkan nama pejabat dengan cara 

mengelabui seseorang untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya . 
16

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
14

 Djoko Prakoso, Polri sebagai penyidik dalam Penegakan Hukum, PT Bina Aksara, Jakarta, 

1987, hlm 57 
15

 Barda Nawawi Arief, Masalah Kebijakan Hukum dan kebijakan menanggulangi Kejahatan,Pt 

citra Aditya bakti, Bandung, 2011. Hlm 33 
16

 www.sultengpost.com/?p=14189 
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E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi ini secara keseluruhan akan di susun sebagai 

berikut: 

1.PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan tentang latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan 

dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode pendekatan 

serta sistematika penulisan. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini merupakan tinjauan pustaka yang berisi mengenai pengertian kepolisian, 

pengertian penyidikan, pengertian tindak pidana penipuan, dan pengertian teori 

penegakan hukum. 

III. METODE PENELITIAN 

Bab ini merupakan metode penelitian yang berisi pendekatan masalah, jenis dan 

sumber data, Penentuan Narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data 

serta analisis data . 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang hasil pembahasan berdasarkan hasil penelitian terhadap 

bagaimana  upaya kepolisian dalam penyidikan tindak pidana penipuan jual beli 

jabatan dengan mencatut nama walikota Bandar Lampung dan apasaja faktor 

penghambat kepolisian dalam penyidikan tindak pidana penipuan jual beli jabatan 

dengan mencatut nama walikota Bandar Lampung . 
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V. PENUTUP 

Merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan sebagai jawaban terhadap 

permasalahan yang di ajukan berdasarkan hasil penelitian , serta saran-saran. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tugas , Wewenang Dan Fungsi  Kepolisian  

1. Tugas Kepolisian  

Tugas kepolisian dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu tugas represif dan 

tugas preventif. Tugas represif ini adalah mirip dengan tugas kekuasaan 

executive, yaitu menjalankan peraturan atau perintah dari yang berkuasa 

apabila telah terjadi peristiwa pelanggaran hukum. Sedangkan tugas preventif 

dari kepolisian ialah menjaga dan mengawasi agar peraturan hukum tidak 

dilanggar oleh siapapun.Tugas utama dari kepolisian adalah memelihara 

keamanan di dalam negeri. Dengan ini nampak perbedaan dari tugas tentara 

yang terutama menjaga pertahanan negara yang pada hakikatnya menunjuk 

pada kemungkinan ada serangan dari luar negeri. Sementara itu, dalam 

Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 pasal 

13 dijelaskan bahwasannya tugas pokok kepolisian adalah: 

a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; 

b. menegakkan hukum; dan 

c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 

masyarakat
17

 

                                                           
17

  Momo kelana,hukum kepolisian ( Perkembangan Di Indonesia) Suatu studi histories komperatif 

,PTIK,jakarta,1972 
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Selanjutnya pada pasal 14 dijelaskan bahwasannya dalam melaksanakan tugas 

pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik 

Indonesia bertugas : 

           a.melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap 

kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; 

           b.menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, 

ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan; 

            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; 

            a)memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; 

            b)melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap 

kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk 

pengamanan swakarsa; 

           c)melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana 

sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan 

lainnya. Mengenai ketentuan-ketentuan penyelidikan dan penyidikan ini, 

lebih jelasnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana (KUHP) yang diantaranya menguraikan pengertian penyidikan, 

penyelidikan, penyidik dan penyelidik serta tugas dan wewenangnya. 

a.menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, 

laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas 

kepolisian; 

b.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; 

c.melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum 

ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang; 

d.memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan 

kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas 

lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan
18

 

 

2.  Wewenang Kepolisian 

Pasal 15 Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 

menyatakan bahwasannya Dalam rangka menyelenggarakan tugas 
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik 

Indonesia secara umum berwenang: 

a) menerima laporan dan/atau pengaduan; 

b) membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat 

mengganggu ketertiban umum; 

c) mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; 

d) mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam 

persatuan dan kesatuan bangsa; 

e) mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan 

administratif kepolisian; 

f) melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian 

dalam rangka pencegahan; 

g) melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; 

h) mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang 

i) mencari keterangan dan barang bukti; 

j) menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional; 

k) mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam 

rangka pelayanan masyarakat; 

l) memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan 

pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat; 

m) menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu. 

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan lainnya berwenang : 

a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan 

kegiatan masyarakat lainnya; 

b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor; 

c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor; 

d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik; 

e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan 

peledak, dan senjata tajam 

f. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap 

badan usaha di bidang jasa pengamanan; 

g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus 

dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian; 

h. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik 

dan memberantas kejahatan internasional; 

i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing 

yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait; 

j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian 

internasional; 

k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas 

kepolisian. 

 

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 

dan 14 dibidang proses pidana, maka kepolisian mempunyai wewenang yang 



20 
 

telah diatur secara rinci pada pasal selanjutnya.Seorang anggota polisi dituntut 

untuk menentukan sikap yang tegas dalam menjalankan tugas dan wewenangnya 

Apabila salah satu tidak tepat dalam menentukan atau mengambil sikap, maka    

tidak mustahil aka mendapat cercaan, hujatan, dan celaan dari masyarakat.
19

 

 3.Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia  

  Kata „fungsi‟ berasal dari bahasa inggris “function”. Menurut kamus webser, 

“function” berarti performance; the special work done by an structure. Selain 

itu menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 79 Tahun 1969 

(lampiran 3), fungsi adalah sekelompok pekerjaan kegiatan-kegiatan dan usaha 

yang 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.
20

 

Fungsi kepolisian adalah menyelenggarakan keamanan dan ketertiban 

masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan 

kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Fungsi 

kepolisian yang ada di masyarakat menjadi aman, tentram, tertib, damai dan 

sejahtera. Fungsi kepolisian (POLRI) terkait erat dengan Good Governance, 

yakni sebagai alat negara yang menjaga kamtibmas (keamanan dan ketertiban 

masyarakat) yang bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat 

serta menegakkan hukum yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan hukum, 
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administrasi ), laksbang mediatama ,surabaya,2005.  
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perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyrakat yang diperoleh 

secara atributif melalui ketentuan Undang-Undang (Pasal 30 UUD 1945 dan 

pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang POLRI) . 

B.Pengertian Penyidikan dan pengaturannya  

1. Pengertian Penyidik  

Kewenangan yang diberikan undang-undang kepada Kepolisian cukup besar 

yaitu salah satunya adalah kewenangan Penyidikan yang diberikan kepada 

Penyidik dan Penyidik Pembantu Polri dalam menangani perkara tindak pidana 

umum (Lex Generalis) maupun tindak pidana khusus (Lex Spesialis), Penyidik 

mempunyai peranan penting dan merupakan ujung tombak dalam proses 

penegakan hukum pidana. Kinerja penyidik berpengaruh besar dalam proses 

penanganan perkara pidana, dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa 

ada dua pejabat yang berkedudukan sebagai penyidik, yaitu “Penyidik adalah 

Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil 

tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan 

penyidikan” dan pada Pasal 1 angka 3 KUHAP dikatakan bahwa “Penyidik 

Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena 

diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam 

undang-undang ini” dan kewenangan Penyidikan tersebut tertuang dalam Pasal 7 

KUHAP, sementara tujuan dari Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik dan 

Penyidik Pembantu tersebut bertujuan untuk memelihara keamanan dan 

ketertiban di dalam masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan 

perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan 
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Pasal 13 UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Ripublik Indonesia, dan 

berdasarkan Peraturan Kapolri No 1 Tahun 2012 tentang Rekruitmen dan 

Seleksi Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penegakan hukum 

Penyidikan Tindak Pidana membutuhkan Penyidik dan Penyidik Pembantu yang 

profesional dan proporsional serta berintegritas tinggi oleh karena itu diharapkan 

dalam proses rekruitmen dan seleksi Penyidik dan Penyidik Pembantu sudah 

seharusnya dilakukan secara bersih, transparan, akuntabel dan humanis serta 

dilaksanakan pendidikan pengembangan spesialisasi sehingga Penyidik dan 

Penyidik Pembantu memiliki standardisasi dan stratifikasi dengan metode 

rekruitmen yang dinamakan assesment. Penyidik adalah pejabat polisi yang 

diangkat secara khusus dan berpangkat cukup tinggi. Pengertian Penyidikan 

menurut UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah serangkaian 

tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-

undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang 

tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 
21

  

Dan Berdasarkan pasal 21 UU No.26 Tahun 2000 tugas penyidikan dilakukan 

oleh Jaksa Agung dan ruang lingkup penyidikan kewenangan untuk menerima 

laporan atau pengaduan. Secara garis besar, penyidikan adalah suatu proses 

untuk mencaribukti-bukti yang menguatkan suatu tindak pidana serta mencari 

tersangkanya. Tersangka sendiri itu adalah seseorang yang dianggap atau diduga 

melakukan suatu tindak pidana.  
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 Hamrat Hamid dan Harun Husein, 1991, Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana, 

Jakarta, Rineka Cipta. 
 
 



23 
 

Ketika dalam proses penyidikan sudah terkumpul bukti-bukti yang menguatkan 

maka penyidik akan mengirim BAP (berkas acara pemeriksaan) kepada 

kejaksaan untuk kemudian kejaksaan membentuk penuntut umum yang 

kemudian membuat surat dakwaan dan diajukan pada pengadilan negeri. Ketua 

pengadilan membentuk majelis hakim yang bertugas memanggil terdakwa.  

Istilah penyidikan dipakai sebagai istilah yuridis atau hukum pada tahun 1961 

yaitu sejak dimuat dalam Undang-undang No. 13 Tahun 1961 tentang ketentuan-

ketentuan Pokok Kepolisian Negara. Penyidikan berasal dari kata “sidik” yang 

artinya terang. Jadi panyidikan artinya membuat terang atau jelas. Walaupun 

kedua istilah “penyidikan” dan “penyelidikan” berasal dari kata yang sama 

KUHAP membedakan keduanya dalam fungsi yang berbeda, Penyidikan artinya 

membuat terang . 

Pengertian Penyidikan Polri 

Penyidikan merupakan tahap awal dari proses penegakan hukum pidana atau 

bekerjanya mekanisme sistem peradilan pidana (SPP). Penyidikan mempunyai 

kedudukan dan peranan yang sangat penting dan strategis untuk menentukan 

berhasil tidaknya proses penegakan hukum pidana selanjutnya. Pelaksanaan 

penyidikan yang baik akan menentukan keberhasilan Jaksa Penuntut Umum 

dalam melakukan penuntutan dan selanjutnya memberikan kemudahan bagi 

hakim untuk menggali/menemukan kebenaran materiil dalam memeriksa dan 

mengadili di persidangan
22
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Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan 

pengertian penyidikan sebagaimana yang di atur menurut Pasal 1 Angka 2 

KUHAP, yaitu : 

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara 

yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti 

yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan 

guna menemukan tersangkanya. 

  Dari pengertian di atas, kegiatan penyidikan merupakan upaya paksa yang 

meliputi kegiatan untuk melakukan pemanggilan, penangkapan, penggeledahan, 

dan penyitaan. Kegiatan di dalam penindakan pada dasarnya bersifat membatasi 

kekebasan hak-hak seseorang dan perannya. Dalam melaksanakan kegiatan 

penyidikan harus memperhatikan norma-norma hukum dan ketentuan-ketentuan 

yang mengatur atas tindakan tersebut.Penyidikan merupakan kegiatan 

pemeriksaan pendahuluan/awal (vooronderzoek) yang seyogyanya di titik 

beratkan pada upaya pencarian atau pengumpulan “bukti faktual” penangkapan 

dan penggeledahan, bahkan jika perlu dapat di ikuti dengan tindakan penahanan 

terhadap tersangka dan penyitaan terhadap barang atau bahan yang di duga erat 

kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi. 

  penyidikan adalah suatu tindak lanjut dari kegiatan penyelidikan dengan adanya 

persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa setelah 

pengumpulan bukti permulaan yang cukup guna membuat terang suatu peristiwa 

yang patut di duga merupakan tindak pidana. 

dalam bahasa Belanda penyidikan disejajarkan dengan pengertian   opsporing. 

Menurut Pinto, menyidik (opsporing) berarti pemeriksaan permulaan oleh 
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pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah 

mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekadar beralasan, bahwa 

ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum, Istilah lain yang dipakai untuk menyebut 

istilah penyidikan adalah mencari kejahatan dan pelanggaran yang merupakan 

aksi atau tindakan pertama dari penegak hukum yang diberi wewenang untuk 

itu, dilakukan setelah diketahuinya akan terjadi atau di duga terjadinya suatu 

tindak pidana. Penyidikan merupakan tindakan yang dapat dan harus segera 

dilakukan oleh penyidik jika terjadi atau jika ada persangkaan telah terjadi suatu 

tindak pidana. Apabila ada persangkaan telah dilakukan kejahatan atau 

pelanggaran maka harus di usahakan apakah hal tersebut sesuai dengan 

kenyataan, benarkah telah dilakukan suatu tindak pidana dan jika benar 

demikian siapakah pelakunya.
23

 

penyidikan itu dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang 

pada taraf pertama harus dapat memberikan keyakinan walaupun sifatnya masih 

sementara, kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau 

tentang tindak pidana apa yang telah dilakukan serta siapa tersangkanya. 

Penyidikan dilakukan untuk kepentingan peradilan, khususnya untuk 

kepentingan penuntutan, yaitu untuk menetukan dapat atau tidaknya suatu 

tindakan atau perbuatan itu dilakukan penuntutan.
24

 

Secara konkrit tindak itu disebut penyidikan  dapat diperinci  sebagai tindakan 

yang dilakukan oleh penyidik untuk mendapatkan keterangan tentang :  

 1. Tindak pidana apa yang telah dilakukan,  

 2. Kapan tindak pidana itu dilakukan,  

 3. Di mana tindak pidana itu dilakukan, 

 4. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan,  

                                                           
23
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 5. Bagaimana tindak tidana itu dilakukan, 

 6. Mengapa tindak pidana itu dilakukan dan,                 

 7. Siapa pembuatnya atau yang melakukan tindak pidana itu.
25

 

 

Penyidikan sebagai bagian terpenting dalam Hukum Acara pidana yang pada 

pelaksanaannya kerap kali harus menyinggung mertabat individu yang dalam 

persangkaan kadang-kadang wajib untuk dilakukan. Suatu semboyan penting 

dalam hukum Acara Pidana yaitu hakikat penyidikan perkara pidana adalah untuk 

menjernihkan persoalan sekaligus menghindarkan orang yang tidak bersalah dari 

tindakan yang seharuskan dibebankan padanya. Oleh karena tersebut sering kali 

proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik membutuhkan waktu yang 

cenderung lama, melelahkan dan mungkin pula dapat menimbulkan beban psikis 

diusahakan dari penghentian penyidikan. 

rangkaian tindakan penyidikan adalah segala tindakan atas nama hokum yang 

dilakukan oleh Penyidik Polri, mulai dari pemanggilan, pemeriksaan, 

penangkapan, penahanan, penyitaan dan tindakan-tindakan lain yang diatur dalam 

ketentuan hukum, perundang-undangan yang berlaku hingga proses penyidikan 

itu dinyatakan selesai.  

Proses Penyidikan Polri dalam KUHAP                                               

Penyidikan mulai dapat di laksanakan sejak dikeluarkannya Surat Perintah 

Dimulainya Penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam 

instansi penyidik, dimana penyidik tersebut telah menerima laporan mengenai 

terjadinya suatu peristiwa tindak pidana. Maka berdasar surat perintah tersebut 

penyidik dapat melakukan tugas dan wewenangnya dengan menggunakan taktik 

dan teknik penyidikan berdasarkan KUHAP agar penyidikan dapat berjalan 
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dengan lancar serta dapat terkumpulnya bukti-bukti yang diperlukan dan bila telah 

dimulai proses penyidikan tersebut maka penyidik harus sesegera mungkin 

memberitahukan telah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum. 

adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan 

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 2 Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana (KUHAP), adalah sebagai berikut :                

a.Penangkapan 

Pengertian penangkapan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat    20 

KUHAP yaitu: 

Penangkapan adala suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara  

waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna 

kepentingan penyidikan atau penuntutan dan peradilan dalam hal serta menurut 

cara yang diatur dalam undang-undang ini. 

penangkapan yang dilakukan terhadap tersangka diatur dalam Pasal 18 sampai    

dengan Pasal 19 KUHAP dan dilakukan untuk kepentingan penyelidikan atau 

untuk kepentingan penyidikan. 

b. Penggeledahan 

Pengertian penggeledahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat 17  

KUHAP yaitu : 

Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat 

tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan 

atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur 

dalam undang-undang ini. 
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penggeledahan yang dilakukan terhadap tersangka diatur dalam Pasal 32 sampai 

dengan Pasal 37 KUHAP, untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang 

untuk melakukan penggeledahan terhadap rumah, pakaian dan badan. Adapun 

tujuan dilakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti, dan sekaligus 

untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka 

c.penyitaan 

Pengertian penggeledahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat 16 

KUHAP yaitu : 

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau 

menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, 

berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, 

penuntutan dan peradilan. dalam pelaksanaan penyitaan yang dilakukan guan 

kepentingan acara pidana dapat dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan oleh 

Undang-undang yaitu adanya suatu pembatasan-pembatasan dalam penyitaan, 

antara lain keharusan adanya izin ketua Pengadilan Negeri setempat. Namun 

dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera 

bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlabih dahulu, 

penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas  benda bergerak, dan untuk itu 

wajib segera melaporkan kepada ketua Pengadilan Negeri setempat guna 

mendapat persetujuannya.Penyitaan terhadap barang bukti diatur dalam Pasal 38 

sampai dengan Pasal 46 KUHAP dimana penyitaan barang bukti yang dilakukan 

oleh penyidik hanya dapat dilakukan dengan surat izin dari Ketua Pengadilan 

Negeri setempat. 
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d.Penahanan 

Pengertian mengenai penahanan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat 21 

KUHAP yaitu : 

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh 

penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta 

menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.  Penahanan merupakan salah 

satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang.Jadi disini terdapat 

pertentangan antara dua asas yaitu hak bergerak seseorang yang merupakan hak 

asasi manusia yang harus dihormati disatu pihak dan kepentingan ketertiban 

umum di lain pihak yang harus dipertahankan untuk orang banyak atau 

masyarakat dari perbuatan jahat tersangka, pertimbangan dan ketentuan mengenai 

penahanan yang dilakukan terhadap    tersangka diatur dalam Pasal 20 sampai 

dengan Pasal 31 KUHAP.
26

 

2.Aparat Penyidikan  

Dalam proses penyidikan, yang berhak melakukan penyidikan adalah Pejabat 

Penyidik. Seorang penyidik melakukan penyidikan adalah dalam usaha 

menemukan alat bukti dan barang bukti, guna kepentingan penyidikan dalam 

rangka membuat suatu perkara menjadi jelas/terang dan untuk mengungkap atau 

menemukan tersangka kejahatan.
27

 

Dalam Pasal 1 Butir ke-1 KUHAP dijelaskan pengertian penyidik. ”Penyidik 

adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri 

Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk 

melakukan penyidikan”. 

                                                           
26

 Kadri Husin Dan Budi Rizki Husin , 2015. Sistem Peradilan Pidana di indonesia , Lembaga 

penelitian Universitas Lampung  , Bandar Lampung .  Hlm 122 
27
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Dari pengertian tersebut di atas, dapat ditarik dua unsur penyidik, seperti 

tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, yaitu : 

1. Penyidik adalah : 

a.Pejabat Polisi Negara Indonesia; 

b.Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh 

undang-undang. 

2.Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) akan 

diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. 

Dalam Pasal 6 KUHAP tersebut di atas telah ditentukan mengenai instansi atau 

kepangkatan seorang pejabat penyidik adalah :  

 

a. Pejabat Penyidik polri  

Untuk melakukan penyidikan, pejabat penyidik polisi harus memenuhi syarat 

kepangkatan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Mengenai 

kedudukan dan kepangkatan pejabat penyidik kepolisian diatur dalam peraturan 

pemerintah yaitu PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP. 

Memperhatikan kepangkatan yang diatur dalam Bab II PP No. 27 Tahun 1983 

tersebut, syarat kepangkatan dari penyidik adalah sebagai berikut: 

a.Pejabat Penyidik Penuh 

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat penyidik penuh harus 

memenuhi kepangkatan dan pengangkatan  

(a)Pejabat Penyidik Pembantu 

(b)Sekurang-kurangnya berpangkat Bripda; 

(c)Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan kepolisian negara dengan syarat 

sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (golongan Tk I/B); 
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(d)Diangkat oleh Kepala Kepolisian RI, atas usul komandan atau pimpinan 

kesatuan masing-masing.  

Khusus mengenai pengangkatan pegawai negeri sipil di lingkungan kepolisian 

untuk menjadi pejabat penyidik pembantu harus mempunyai keahlian dan 

kekhususan di bidang tertentu. Syarat kepangkatan pejabat penyidik pembantu 

harus lebih rendah dari pangkat pejabat penyidik penuh. 

Dalam hal ini perlulah kiranya diutarakan di sini, bahwa Surat keputusan Menteri 

Hankam/Pangab tanggal 13 Juli 1979 telah menentukan antara lain, bahwa 

penyidik pembantu yang dijabat oleh pejabat kepolisian Negara harus berpangkat 

Sersan Dua s/d Sersan Mayor dan kepolisian khusus yang atas usul komandan 

atau kepala Jawatan / Instansi Sipil Pemerintah diangkat oleh Kapolri. Penyidik 

pembantu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau 

sekurang-kurangnya berpendidikan Sekolah Bintara Polisi; 

(a) Mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang berhubungan dengan 

penyidikan; 

(b) Mempunyai kecakapan dan kemampuan baik psikis maupun fisik untuk 

melakukan tugas penyidikan; 

(c) Berkelakuan baik atau tidak tercela. 

b.Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil 

Pegawai Negeri Sipil mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada 

dasarnya wewenang yang mereka miliki bersumber pada ketentuan pidana khusus, 
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yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu 

pasalnya. Jadi hanya terbatas hanya sepanjang menyangkut tindak pidana yang 

diatur dalam undang-undang khusus tersebut.Menurut M. Yahya Harahap bahwa 

kedudukan dan wewenang penyidik pegawai negeri sipil dalam melaksanakan 

tugas penyidikan adalah : 

1. Penyidik pegawai negeri sipil kedudukannya dibawah koordinasi dan 

pengawasan penyidik Polri, 

2. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik Polri memberikan petunjuk kepada 

penyidik pegawai negeri sipil untuk memberikan bantuan penyidikan yang 

diperlukan, 

3. Penyidik pegawai negeri sipil harus melaporkan kepada penyidik Polri jika 

ditemukan bukti yang kuat untuk mengajukan tindak pidananya ke penuntut 

umum, 

4. Setelah penyidikan selesai, penyidik pegawai negeri sipil menyerahkan hasil 

penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Polri. Penyidik Polri 

memeriksa hasil penyidikan untuk menghindari pengembalian kembali hasil 

penyidikan oleh penuntut umum kepada penyidik karena kurang lengkap, 

5. Apabila penyidik pegawai negeri sipil menghentikan penyidikan yang telah 

dilaporkan kepada penyidik Polri, maka penghentian penyidikan tersebut 

harus diberitahukan kepada penyidik Polri dan penuntut umum. 

Untuk menunjang tugas utama penyidik agar berjalan dengan lancar, maka 

penyidik diberi kewenangan untuk melaksanakan kewajibannya, seperti yang 

tercantum dalam Pasal 7 ayat (1), yang berbunyi: 
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“Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena    

kewajibannya mempunyai wewenang : 

1)  menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak 

pidana 

2) melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian 

3)  menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal 

tersangka 

4) melakukan penangkapan, penahanan, penggledahan, dan penyitaaan 

5) melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat 

6) menganbil sidik jari dan memotret seseorang 

7) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka 

ataupun saksi 

8)  mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya 

dengan pemeriksaan perkara 

9) mengadakan penghentian penyidikan 

10)  melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab
28

 

Kewenangan penyidik juga dapat diatur secara khusus sebagaimana 

ditegaskan dalam Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang No. 9 tahun 1992 

tentang Keimigrasian yaitu : 

 

1) Menerima laporan tentang adanya tindak pidana keimigrasian  

2) Memanggil, memeriksa, menggeledah, menangkap, menahan seseorang yang 

disangka melakukan tindak pidana keimigrasian. 

3) Memeriksa dan / atau menyita surat-surat, dokumen-dokumen, surat 

perjalanan, atau benda-benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana 

keimigrasian ). 

4) Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi. 

5) Melakukan pemeriksaan di tempat-tempat tertentu yang diduga terdapat surat-

surat, dokumen-dokumen, surat perjalanan, atau benda-benda lain yang ada 

hubungannya dengan tindak pidana keimigrasian. 
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 Djoko Prakoso, 1987, Penyidik, Penutut Umum,Hakim Dalam Proses Hukum Acara Pidana 
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2. Undang-Undang yang mengatur Tentang Penyidikan  

Tugas dan wewenang dari penyelidik salah satunya adalah menerima laporan atau 

pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana sesuai dengan Pasal 5 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penyelidik dalam hal ini 

polisi sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 KUHAP, atas laporan/pengaduan 

tersebut mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak 

pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Di dalam 

penyidikan berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP, penyidik/polisi mencari serta 

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana 

yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.didalam Pasal 4 Peraturan Kepala 

Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang 

Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (Perkap14/2012), dasar dilakukan 

penyidikan adalah : 

a.laporan polisi/pengaduan; 

b.surat perintah tugas; 

c.laporan hasil penyelidikan (LHP) 

d.surat perintah penyidikan dan 

e.Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). 

 

Menurut Pasal 1 angka 21 Perkap 14/2012 menyatakan: 

Bukti permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti 

yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan 

tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan. 

Pasal 184 KUHAP menjabarkan alat bukti yang sah sebagai berikut :  

a)keterangan saksi; 

b)keterangan ahli; 

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/node/629/uu-no-8-tahun-1981-hukum-acara-pidana
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c)surat; 

d)petunjuk; 

e)keterangan terdakwa.  

Atas pengertian dan penjelasan di atas dapat diketahui polisi dengan adanya 

laporan polisi/pengaduan dan keterangan saksi korban dapat menindaklanjuti 

laporan tersebut 

Dasar Hukum Penyidikan :  

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 

2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana
29

 

C.  Tindak Pidana Penipuan  Dan Pengaturannya  

1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan  

Penipuan berasal dari kata Tipu yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak 

jujur atau berbohong, palsu dan sebagainya dengan maksut menyesatkan, 

mengakali dan mencari keuntungan .tindakan penipuan merupakan suatu tindakan 

yang merugikan orang lain termasuk kedalam tindakan yang dapat di kenakan 

hukuman pidana . 

Pengertian penipuan di atas memberikan gambaran bahwa tindak pidana penipuan 

memiliki beberapa bentuk, berupa perkataan bohong atau perbuatan yang 

merupakan dengan maksud mencari keuntungan sendiri dari orang lain. 

keuntungan yang di maksud berupa keuntungan materil maupun keuntungan yang 

                                                           
29

 Djoko Prakoso,Op.Cit.hlm 33 
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sifatnya abstrak, misalnya penipuan dengan mencatutkan nama pejabat atau 

petinggi di indonesia atau penipuan dengan jual beli jabatan, didalam KUHP tepat 

nya pada Pasal 378 di tetap kan kejahatan penipuan ( oplichting ) dalam bentuk 

umum, sedangkan yang tercantum  dalam Bab XXV Buku II KUHP , memuat 

berbagai bentuk penipuan terhadap harta benda yang di rumuskan dalam 20 pasal, 

yang masing-masing pasal mempunyai nama-nama khusus (Penipuan dalam 

bentuk Khusus ), keseluruhan pasal pada Bab XXV ini di kenal dengan nama 

bedrog atau perbutan curang . 
30

 

Tindak pidana penipuan merupakan salah satu tindak pidana atau kejahatan 

terhadap harta benda. Dalam arti yang luas tindak pidana ini sering disebut 

bedrog. Di dalam KUHP, bedrog diatur dalam bab XXV Pasal 378 sampai dengan 

395. Dalam rentang pasal-pasal tersebut, bedrog kemudian berubah menjadi 

bentuk-bentuk penipuan yang lebih khusus 

Unsur-unsur penipuan  

Tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam Pasal 378 

KUHP, terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut : 

a. Unsur Subjektif : Dengan maksud (met het oogmerk) untuk menguntungkan diri 

sendiri atau orang lain secara melawan hukum. 

b.  Unsur-unsur objektif : 

1. Barang siapa : 

2. Menggerakkan orang lain Atau orang lain tersebut : 

                                                           
30
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a)  menyerahkan sesuatu benda 

b)  mengadakan suatu perikatan utang 

c) meniadakan suatu piutang. 

3. Dengan memakai : 

a)  sebuah nama palsu 

b) suatu sifat palsu 

c) tipu muslihat 

d)  rangkaian kata-kata bohong. 

Untuk dapat membuktikan seseorang melakukan penipuan hakim harus 

melakukan pemeriksaan yakni apakah benar terdakwa telah :  

a.  Terbukti memenuhi unsur kesengajaan (Opzet) 

b. Terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana penipuan.  

1.  Barang siapa Kata ini menunjukkan orang jadi apabila ia memenuhi semua 

unsur tindak pidana pencurian yang diatur dalam pasal 378 KUHP, maka ia dapat 

disebut pelaku atau dader dari tindak pidana pencurian.   

2.Menggerakkan orang lain (iemand bewegein) Bewegein selain diartikan 

menggerakkan, sebagian ahli juga menggunakan istilah membujuk atau 

menggerakkan hati. KUHP tidak memberikan keterangan jelas istilah bewegen 

tersebut. Menggerakkan disini didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi 

atau menanamkan pengaruh pada orang lain, objeknya kehendak seseorang. Yang 

jelas dengan cara tidak benar karena kalau dengan cara benar bagaimana mungkin 

orang lain (korban) terpengaruh. 
31
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3.Sarana-Sarana Penipuan (Oplichtingsmiddelen) Sarana penipuan disini diantara 

salah satunya harus dipakai atau perbuatan tersebut dapat dikatakan penipuan. 

Seperti dengan menggunakan nama palsu yang bukan nama aslinya atau nama 

aslinya sendiri tapi belum diketahui masyarakat umum, adapula memakai sifat-

sifat yang palsu, dengan tipu muslihat dan juga kata-kata bohong. 

Terdapat perbedaan antara tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, kalau tipu 

muslihat itu berupa membohongi tanpa kata-kata sedangkan rangkaian 

kebohongan itu dengan kata-kata bohong atau tidak benar, akan tetapi dalam 

praktek kedua cara ini dipergunakan bersama-sama dan secara gabungan. 

Kejahatan penipuan ini tergolong dalam delicta commisionis, yang intinya 

melanggar larangan undang-undang Pasal 378 tentang penipuan dan juga 

merupakan delik aduan sebagaimana dikemukakan oleh menteri kehakiman 

Belanda moderman yang memiliki dua alasan, asusila dan materiil selain itu juga 

dikatakan sebagai vermogens delicten yaitu delik-delik terhadap harta benda, yang 

disertai dengan bentuk penipuan-penipuan. 

 

2.Undang-undang yang mengatur tentang Penipuan  

a. Pasal 372  KUHP tentang penggelapan  

    yang termasuk penggelapan adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain        

sebagian atau seluruhnya) di mana penguasaan atas barang itu sudah ada pada 

pelaku, tapi penguasaan itu terjadi secara sah. Misalnya, penguasaan suatu barang 

oleh pelaku terjadi karena pemiliknya menitipkan barang tersebut. Atau 

penguasaan barang oleh pelaku terjadi karena tugas atau jabatannya, misalnya 

petugas penitipan barang. Tujuan dari penggelapan adalah memiliki barang atau 
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uang yang ada dalam penguasannya yang mana barang/ uang tersebut pada 

dasarnya adalah milik orang lain.
32

 

b.Pasal 378 KUHP tentang Penipuan  

dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan 

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

ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan 

barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan 

piutang.
33

 

 

D.Pencatut Nama  

1.Pengertian Pencatu Nama  

Mencatut / Pencatut berasal dari kata dasar “catut”.pencatut memiliki beberapa 

arti, antara lain: 

1. Mencari keuntungan dengan jalan tidak sah. Misal dengan cara-cara menipu 

(tipu muslihat ) dan atau mengakali. 

2. Menyalahgunakan, antara lain kekuasaan nama orang, jabatan dan sebagainya 

untuk mencari keuntungan diri sendiri/ orang lain/ kelompok
34

 

Didalam KUHP ( Kitab Undang-undang Hukum Pidana) memang tidak terdapat 

pasal spesifik yang mengatur tentang tindak pencatutan. Hanya saja, dalam 
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praktik pencatut (nama,jabatan dan lain-lain) terdapat unsur penipuan. Sehingga 

pencatutan nama dikategorikan dalam KUHP Pasal 378 tentang  Penipuan 

     “Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang 

lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan 

palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan 

perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu 

barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena 

penipuan, dengan hukuman penjara paling lama empat tahun”. 
35

 

 

E.Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan Hukum  

Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto  

adalah :
36

 

1. Faktor Hukum 

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan  

antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan 

merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum 

merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.Justru itu, suatu 

kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan 

sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak 

bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum 

bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance, karena 

penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian nyaantara 

nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. 
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2. Faktor Penegakan Hukum 

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan 

peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, 

ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan 

hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum. 

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung 

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat  

keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang 

diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional,  

sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, 

diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana  

khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut 

karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. 

Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas 

dan banyak. 

4. Faktor Masyarakat 

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian  

di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya  

mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan 

hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat  

kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator 

berfungsinya hukum yang bersangkutan. 

 

 



42 
 

5. Faktor Kebudayaan 

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan 

soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi 

yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia 

dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan 

sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, 

kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan 

peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang. 
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III.METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan masalah   

Pendekatan masalah yang penulis gunakan adalah dengan menggunakan dua 

metode pendekatan, yaitu pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan 

secara yuridis empiris.  

1. Pendekatan secara yuridis normatif  

Yaitu suatu langkah pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari ketentuan 

dan kaidah berupa aturan hukumnya atau ketentuan hukum yang ada hubungannya 

dengan judul skripsi ini dan berhubungan dengan permasalahan yang di bahas, 

yaitu Pasal 378 tentang penipuan . 

2. Pendekatan secara yuridis empiris  

Yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengadakan hubungan langsung terhadap 

pihak-pihak yang dianggap mengetahui hal-hal yang ada kaitannya dengan 

permasalahan yang sedang di bahas dalam skripsi ini. pendekatan empiris 

dilakukan dengan cara meperhatikan atau melihat perilaku-perilaku atau gejala-   

gejala hukum dan pristiwa hukum yang terjadi di lapangan
37
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Penulis merasakan bahwa pendekatan secara empiris yang lebih utama dalam 

penulisan skripsi ini, sedangkan pendekatan secara normatif hanya sekedar 

pendukung dalam pembahasan ini .  

B.Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa: 

1.  Data Primer 

Data Primer  adalah  data yang diperoleh secara lisan dari pihak-pihak yang terkait 

dalam pennelitian ini melalui wawancara. Pengumpulan data primer dilakukan 

dengan mengunakan teknik wawancara terhadap Pihak kepolisian dalam upaya 

kepolisian dalam penyidikan tindak pidana penipuan jual beli jabatan dengan 

mencatut nama walikota . 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah sebuah publikasi hukum yang bukan berupa dokumen-

dokumen resmi, publikasi hukum Berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, 

jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar termasuk skripsi dan tesis data yang 

diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi 

kepustakaan, yaitu dengan melakukan studi dokumen dan arsip dan literatur dengan 

mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis yang berkaitan dengan pokok penulisan 

serta ilmu pengetahuan hukum mengikat yang terdiri dari bahan hukum antara lain :  

a . Bahan Hukum Primer 

bahan–bahan Hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti 

perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainya yang terdiri dari : 

1. Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 Jo Undang-undang Nomor 73 Tahun 

1958 tentang pembentukan Kitab undang-undang hukum Pidana  
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2. Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana (KUHAP). 

3. Undang-undang Nomor. 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia. 

4. PP No. 27 Tahun 1983 jo PP No.58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 

KUHAP. 

5. UU No. 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. 

6. PP No. 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil. 

7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 

2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana 

b. Bahan Hukum Sekunder 

bahan-bahan yang erat kaitanya dengan bahn hukum primer, yang dapat 

memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer, terdiri dari buku-

buku, literature, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas  

dalam penelitian ini. 

c. bahan-bahan penunjang lain yang ada relevansinya dengan pokok 

permasalahan, memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan 

hukum primer dan sekunder, bukann merupakan bahan hukum, secara signifikan 

dapat dijadikan bahan analisa terhadap penerapan kebijakan hukum dilapangan, 

seperti kamus besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, majalah, artikel-artikel di 

internet dan bahan-bahan lainya yang sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan 

dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.
38
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C.Penentuan Narasumber  

Narasumber adalah pihak-pihak yang menjadi sumber informasi dalam suatu 

penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai 

dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber dalam penelitian ini sebagai  

berikut :  

1.Aparat Penyidik Kepolisian daerah  Lampung    : 2 orang  

2. Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung    : 2 orang  +  

Jumlah                       : 4 orang 

D.Metode Pengumupulan Dan Pengolahan Data 

1 . Prosedur pengumpulan data 

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh 

prosedur sebagai berikut : 

a. Studi Kepustakaan  

Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara 

membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagi litertur yang ada 

hubunnganya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan perundang-

undangan, majalah-majalah, serta dokumen lain yang berhubungan denga masalah 

yang dibahas. 

b. Studi Lapangan   

Studi Lapangan adalah mengumpulkan data dengan penelitian langsung pada 

tempat atau objek penelitian yang dilakukan dengan wawancara kepada para 

informan yang sudah ditentukan.  
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2. Pengolahan Data 

Data yang terkumpul, diolah melalui pengolahan data dengan tahap-taha sebagai 

berikut: 

a. Identifikasi  

Identifikasi yaitu mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan upaya 

kepolisian dalam penyidikan tindak pidana penipuan jual beli jabatan dengan 

mencatutkan nama walikota  

b. Editing 

Editing yaitu meneliti kembali data yang diperoleh dari keterangan para 

responden maupun dari kepustakaan, hal ini perlu untuk mengetahui apakah data 

tersebut sudah cukup  dan dapat dilakukan untuk proses selanjutnya. Semua data 

yang diperoleh kemudian disesuaikan dengann permasalahan yang ada dalam 

penulisan ini, editing dilakukan pada data yang sudah terkumpul diseleksi dan 

diambil data yang diperlukan 

c. Klasifikasi Data 

Klasifikasi Data yaitu menyusun data yang diperoleh menurut kelompok yang 

telah ditentukan secara sistematis sehingga data tersebut siap untuk dianalisis. 

d. Penyusunan Data 

Sitematis Data yaitu penyusunan data secara teratur sehingga dam data tersebut 

dapat dianalisa menurut susunan yang benar dan tepat. 

e. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan Kesimpulan yaitu langkah selanjutnya setelah data tersusun secara 

sitematis, kemudian dilanjutkan dengan penarikan suatu kesimpulan yang bersifat 

umum dari datum yang bersifat khusus. 



48 
 

E.Analisis Data 

Pada tahap ini data yang di peroleh dilakukan analisis secara kualitatif yang 

artinya hasil dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat 

yang mudah di baca dan di mengerti untuk di interprestasikan dan di tarik 

kesimpulan mengenai upaya kepolisian dalam penyidikan tindak pidana penipuan 

jual beli jabatan dengan mencatutkan nama walikota Bandar Lampung (studi 

Polda Lampung ), dari hasil analisis tersebut sehingga di peroleh gambaran yang 

jelas tentang masalah yang di teliti, dari hasil ini dapat di lanjutkan dengan 

menarik kesimpulan secara indukatif yaitu cara berfikir dan mengambil 

kesimpulan secara umum yang di dasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus 

dan selanjut nya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat di ajukan saran . 
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V.PENUTUP 

 

 

A. Simpulan  

Berdasarkan Hasil Penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat 

dibuat Kesimpulan sebagai berikut : 

 

a. Upaya kepolisian dalam penyidikan tindak pidana pada hakikat nya merupakan 

bagian dari penegakan hukum, oleh karena itu sering juga di katakan, bahwa 

politik atau kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian dari kebijakan 

penegakan hukum (law enforcement policy) . Usaha-usaha yang rasional untuk 

menanggulangi tindak pidana penipuan ini kepolisian melakukan penyidikan 

dengan cara upaya Preventif dan Upaya Refresif .  

Upaya preventif yang dilakukan oleh Kepolisian  Polda Lampung Khusus nya 

Distreskrimum III dalam penanggulangan tindak pidana penipuan ini adalah  

Memberikan informasi kepada masyarakat dalam bentuk berita di media masa 

atau media elektronik agar mengantisipasi masyarakat bahwa telah merebaknya 

penipuan dengan mencatut nama-nama pejabat yang ada di Indonesia, upaya 

penyebaran yang di lakukan oleh tim Humas Polda lampung langsung di 

publikasikan kepada masyarakat guna tidak terjadinya lagi penipuan-penipuan 
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yang dapat merugikan masyarakat . Tim humas Polda lampung juga mengadakan 

sosialisai kepada masyarakat, menghimbau bahwa di zaman sekarang banyak 

sekali penipuan-penipuan yang mengatas namakan pejabat, tim humas polda 

lampung memberikan arahan agar masyarakat tidak mudah begitu saja percaya 

oleh bujuk rayu yang tidak ada dasar hukum nya dan kepastian yang jelas . 

sedangkan upaya refresifnya adalah dengan melakukan serangkaian proses 

penyidikan yaitu berupa : 

a. Penyelidikan Penyelidikan terhadap tindak pidana penipuan mencatut nama 

walikota dilakukan oleh Polisi Penyelidik dit reskrimum III Penyelidikan 

merupakan tindakan tahap pertama permulaan sebelum dilakukan penyidikan. 

b. Penyidikan Seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa penyidikan merupakan 

serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam 

undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna 

menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 

Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Dalam hal ini penyidikan 

tindak pidana penipuan dengan mencatut nama walikota, berupa penangkapan, 

penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemanggilan, pemeriksaan serta 

pemberkasan .  

 

b. penerapan pelaksaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan 

dengan mencatut nama pejabat seringkali di jumpai kendala atau hambatan, 

faktor-faktor penghambat yang dapat mempengaruhi pelaksanaan upaya 

kepolisian dalam penyidikan tindak pidana penipuan dengan mencatut nama 

walikota yaitu terdapat pada penegakan hukumnya, faktor sarana dan fasilitas, 
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faktor masyaraka, dan faktor kebudayaan Masalah penegakan hukum merupakan 

masalah yang tidak pernah henti-hentinya di bicarakan. Perkataan penegakan 

hukum mempunyai konotasi yang artinya menegakkan , melaksanakan ketentuan-

ketentuan hukum yang berlaku didalam masyarakat . sehingga dalam konteks 

yang lebih luas penegakan hukum merupakan kelangsungan dalam perwujudan 

konsep-konsep yang abstrak dan menjadi kenyataan . perlindungan hukum bagi 

masyarakat dari segala bentuk kejahatan yang terjadi merupakan salah satu tujuan 

yang diharapkan tercapai takkala penegakan hukum dilaksanakan dengan baik . 

Dari keempat faktor tersebut yang paling dominan adalah faktor masyarakat nya 

dalam hal ini masyarakat kurang nya kesadaran hukum dalam menyikapi tindak 

pidana penipuan dan  kurang nya ilmu pengetahuan masyarakat akan tindak 

pidana penipuan membuat masyarakat mudah di bohongi dengan tipu muslihat 

para pelaku , masyarakat juga mudah mempercayai rayuan penipu dengan di 

iming-imingi jabatan yang lebih tinggi tetapi ingin mendapatkan nya secara 

instan. Sehingga membuat penangulangan dan pemberantasan kejahatan penipuan 

kurang efektif dan membuat para pelaku tidak jera dan mengulangi tindak pidana 

yang sama lagi .  dan seharus nya kepatuhan Masyarakat terhadap hukum sangat 

kurang dan masyarakat kurang menyadari tugas kepolisian sehingga hal ini dapat 

menghambat penegakan hukum 
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B.Saran 

 

1. perlunya kerjasama antara masyarakat dengan Aparat penegakan Hukum 

dalam mengatasi Tindak pidana penipuan dengan mencatut nama pejabat , 

maka di harapkan masyarakat berperan aktif dalam penanggulangan tindak 

pidana penipuan ini agar pelaku tindak pidana penipuan di Indonesia 

Berkurang karena tanpa peran masyarakat kepolisian akan sulit daam 

memberantas tindak pidana penipuan ini dan akan sangat merugikan pejabat 

yang tidak bersalah tetapi di rusak nama baik nya .  

 

2. Perlu sering diadakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang 

tindak pidana penipuan, di zaman sekarang banyak sekali oknum-oknum nakal 

yang memanfaatkan jabatan seseorang untuk mengelabui masyarakat yang 

minim pengetahuan nya, khususnya untuk masyarakat provinsi lampung agar 

mengubah pola pikir mereka dari yang pasif menjadi aktif dalam memberantas 

tindak pidana penipuan ini .  
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