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ABSTRAK 

 

 

UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA 

PENIPUAN BERMODUS SUMBANGAN 

(Studi di Wilayah Polda Lampung) 

 

 

Oleh 

 

 

DWI PURNAMA SARI 

 

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

jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, 

mengakali atau mencari keuntungan. Penipuan bermodus sumbangan masih sering 

kali kita temui dan sering kali terjadi di Indonesia karena itu 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 buat (1) Bagaimanakan 

upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penipuan bermodus 

sumbangan ? (2) Apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam menanggulangi 

tindak pidana penipuan bermodus sumbangan ? 

 

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 1 responden anggota kepolisian daerah Lampung, 1 Korban 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. 

 

 

 

 

 

 



Dwi Purnama Sari 

Hasil Penelitian dan Pembahasan ini menunjukan upaya kepolisian dalam 

menanggulangi tindak pidana penipuan bermodus sumbangan adalah dengan 

upaya preventif adalah dengan cara memberikan informasi kepada masyarakat 

dalam bentuk berita di media masa agar mengantisipasi masyarakat bahwa telah 

merebaknya penipuan-penipuan bermodus sumbangan dan upaya represif adalah 

dengan cara melakukan penyelidikan dan penyidikan. Faktor penghambat yang 

paling dominan adalah faktor masyarakat yang mudah terkena bujuk rayu pelaku 

penipuan dan masyarakat juga kurang berpartisipasi dalam memberantas tindak 

pidana penipuan sehingga penipuan ini sering kaliterjadi 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 bermodus sumbangan, 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  

 

Kata Kunci : Upaya Kepolisian, Penipuan,  Bermodus Sumbangan 
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MOTTO 

 

 

“Seseorang dengan tujuan yang jelas akan membuat kemajuan 
walaupun melewati jalan yang sulit. Seseorang yang tanpa tujuan 
tidak akan membuat kemajuan walaupun ia berada dijalan yang 

mulus” 
(Thomas Carlyle) 

 
“Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, 

tetapi bangkit 
kembali setiap kali kita jatuh” 

(Confusius) 
 

“Jangan tunda sampai esok,apa yang bisa dikerjakan hari ini” 
(Dwi Purnama Sari) 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah  

 

Kejahatan yang berlangsung ditengah-tengah masyarakat semakin hari kian 

berkembang, salah satu  yang  mulai tampak menonjol  ialah banyaknya 

kejahatan-kejahatan yang terjadi dalam masyarakat, yang pada umumnya 

berkaitan dengan harta benda, atau harta kekayaan, kejahatan yang berkaitan 

dengan harta kekayaan ini semakin berkembang apabila tingkat kehidupan 

masyarakat semakin rendah sehingga berakibat semakin melunturnya nilai-nilai 

kehidupan. 

 

Nilai-nilai kehidupan yang cenderung luntur, memberikan peluang tertentu 

kepada sebagian masyarakat untuk melakukan suatu tindak pidana yang erat 

hubungannya dengan kepercayaan dan harta kekayaan, yaitu tindak pidana 

penipuan. Dimana pengertian tindak pidana  penipuan itu sendiri adalah suatu 

bentuk dari obral janji. Sifat umum obral janji itu adalah bahwa orang dibuat 

keliru, dan oleh karena itu rela menyerahkan barangnya atau uangnya. Kejahatan 

penipuan ini termasuk “materieel delict”, artinya untuk kesempurnaannya harus 

terjadi akibatnya.
1
 

 

                                                           
1
 Tri Andrisman.  Delik Tertentu Dalam KUHP. Universitas   Lampung. Bandar Lampung. 2011. 

hlm.176. 
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Tindak pidana merupakan suatu permasalahan yang tidak akan pernah ada 

habisnya. Apalagi seperti keadaan sekarang di negara kita ini yang 

perekonomiannya sedang merosot. Dengan adanya hal yang demikian maka 

secara tidak langsung telah menambah jumlah pengangguran. Hal ini membuat 

timbulnya niat seseorang untuk melakukan tindak pidana karena mereka terhimpit 

oleh kebutuhan hidup sehingga mereka melakukan tindak pidana.bila jumlah 

pengangguran bertambah besar dan sulit untuk memperoleh pekerjaan, sedangkan 

mereka harus tetap memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari maka mereka 

cenderung untuk melakukan suatu tindak pidana. Hal ini dapat diketahui melalui 

pemberitaan di media cetak maupun media elektronik mengenai meningkatnya 

tindak pidana yang terjadi akhir-akhir ini, seperti halnya tindak pidana mengenai 

penipuan bermodus sumbangan. 

 

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

jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, 

mengakali atau mencari keuntungan. Penipuan merupakan suatu perbuatan yang 

dapat merugikan tidak hanya bagi diri sendiri, tapi juga bagi orang lain oleh 

karena itu tindakan penipuan  dapat dikenakan sanksi pidana. Pidana pada 

hakikatnya mempunyai dua tujuan utama yaitu untuk mempengaruhi tingkah laku 

(gedrags be invloding) dan penyelesaian konflik (conflic to plossing).
2
 

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. 

                                                           
2
 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Kamus Besar Bahasa 

Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta. 1990. hlm.95 
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keuntungan yang di maksud berupa keuntungan materil maupun keuntungan yang 

sifat nya abstrak, misalnya penipuan dengan bermodus sumbangan. 

Perbuatan penipuan  selalu ada bahkan cenderung meningkat dan berkembang di 

dalam masyarakat seiring kemajuan zaman. Padahal perbuatan penipuan tersebut 

dipandang dari sudut manapun sangat tercela, karena dapat menimbulkan rasa 

saling tidak percaya dan akibatnya merusak tata kehidupan masyarakat.  

 

Perbuatan penipuan tersebut tidak hanya didorong karena hal untuk memenuhi 

kebutuhan hidup saja. Tetapi juga dilakukan sebagai mata pencarian yang 

bertujuan untuk memperkaya diri. Bahwa penipuan tersebut telah diatur secara 

tegas diatur dalam  pasal 378 KUHP disebut dengan perbuatan curang (bedrog).
3
 

Sebagaimana diatur dalam Buku Kedua Bab XXV Pasal 378 KUHP, yaitu: 

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau 

orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau 

martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian 

kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda 

kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, 

diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) 

tahun." 

 

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 378 penipuan terdiri dari unsur-unsur 

obyektif yang meliputi perbuatan (menggerakkan), yang digerakkan (orang), 

perbuatan itu ditujukan pada orang lain (menyerahkan benda, memberi hutang, 

dan menghapuskan piutang), dan cara menggerakkan dengan memakai nama 

palsu, memakai martabat palsu, memakai tipu muslihat, dan memakai serangkaian 

                                                           
3
 Andi Hamzah. Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta. Jakarta. 1991.hlm.16. 
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kebohongan. Selanjutnya adalah unsur-unsur subyektif yang meliputi maksud 

untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain dan maksud melawan hukum.
4
 

 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri pada Pasal 378 menegaskan bahwa 

seseorang yang melakukan tindak pidana penipuan diancam dengan sanksi pidana. 

Walaupun demikian masih dirasa kurang efektif dalam penegakan terhadap 

pelangarnya, karena dalam penegakan hukum pidana tidak hanya cukup dengan 

diaturnya suatu perbuatan didalam Undang-Undang, namun dibutuhkan juga 

aparat hukum sebagai pelaksana atas ketentuan Undang-Undang serta lembaga 

yang berwenang untuk menangani suatu tindak pidana seperti kepolisian. 

 

Pihak kepolisian memegang peran penting dalam menindak para pelaku  tindak 

pidana, namun guna tercapainya ketenangan dan kenyamanan di lingkungan 

masyarakat masih terdapat berbagai hambatan yakni berupa penyimpangan, 

penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran hukum lainnya. Salah satunya adalah 

timbul dari tingkah laku masyarakat itu sendiri, seperti munculnya tindak kriminal 

dengan berbagai modus apapun baik yang dilakukan secara terorganisasi maupun 

individu. Seperti tindak kriminal penipuan pungutan liar yang menggunakan 

modus sumbangan yang saat ini sering terjadi dimasyarakat. 

 

Perbuatan bermodus sumbangan tersebut bisa dikenakan Pasal Pengemisan dan 

Pergelandangan diatur dalam Pasal 504 dan Pasal 505 KUHP Buku Ketiga 

Tentang Tindak Pidana Pelanggaran.
5
 

 

                                                           
4 S.R. Sianturi. Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya. Gunung Mulia. Jakarta. 1983. hlm. 

631. 
5
 ttps://myslawlibrary.wordpress.com/2012/04/09/gelandangan-dan-pengemis. Tanggal 14 Juli 

2017. Pukul 15.23 wib 
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Pasal 504. 

1) Barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan 

pengemisan dengan pidana kurungan paling lama enam minggu. 

2) Pengemisan yang dilakukan bersama-sama oleh tiga orang atau lebih, yang 

masing-masing berumur di atas enam belas tahun, diancam dengan pidana 

kurungan paling lama tiga bulan 

Pasal 505. 

1) Barang siapa bergelandangan tanpa mempunyai mata pencaharian, 

diancam karena melakukan pergelandangan dengan pidana kurungan 

paling lamatiga bulan. 

2) Pergelandangan yang dilakukan bersama-sama oleh tiga orang atau lebih, 

yang masing-masing berumur di atas enam belas tahun, diancam 

denganpidana kurungan paling lama enam bulan.  

 

Penipuan berupa sumbangan ini biasanya mengatasnamakan yayasan sosial, panti 

asuhan, sumbangan amal untuk masjid ataupun sumbangan untuk bencana alam 

dan sebagainya untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Dalam hal ini biasanya 

mereka melampirkan surat-surat yang dibuat seakan-akan dari panti sosial, 

instansi pemerintahan, bahkan dari kepolisian agar lebih meyakinkan korban serta 

biasanya mereka juga melampirkan surat-surat dan logo maupun gambar yang 

mengatasnamakan suatu instansi maupun organisasi kemanusiaan, yang pastinya 

semua itu palsu dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, semua itu dilakukan para 

pelaku tindak pidana agar masyarakat yakin dan percaya kepada para pelaku 

sehingga mau memberikan sumbangan. 

 

Berdasarkan prosedur yang ada yayasan yang akan meminta sumbangan harus 

mendapatkan izin dari Dinas Sosial . Pihak Dinas Sosial selaku instansi yang 

berwenang dalam pemberian surat izin harus lebih selektif dalam penyeleksian 

berkas permohonan  izin pengumpulan sumbangan, selain itu perlu dilakukannya 
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sosialisasi kepada masyarakat tentang perbedaan antara surat izin pengumpulan 

sumbangan yang sah dan yang  tidak sah serta perlu adanya bentuk koordinasi 

yang baik antara pihak kepolisan dengan instansi terkait dengan masyarakat  

dalam proses penanggulangan tindak penipuan yang bermodus sumbangan guna 

terwujudnya cita-cita hukum yang diharusi serta demi terwujudnya ketertiban dan 

keamaan bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat Bandar Lampung.  

 

Berikut ini salah satu contoh kejahatan Penipuan Bermodus Sumbangan, Bandar 

Lampung, Tersangka kasus dugaan penipuan dengan modus mengumpulkan amal 

di Pasar Bambu Kuning, diamankan Tim Khusus Anti Bandit (Tekab) 308 

Ditreskrimum Polda Lampung. Penangkapan tersangka atas laporan warga. 

Modusnya meminta uang sumbangan kepada pemilik toko di Pasar Bambu 

Kuning dan sekitarnya atas nama Yayasan Bina Putra Bangsa Tersangka Lakoni 

ditangkap Kamis 30 Juni 2016, saat sedang beraksi. Dari tangan tersangka, polisi 

menyita uang Rp165 ribu hasil sumbangan pemilik toko yang dikumpulkannya. 

Surat permohonan zakat mal infaq dan sedekah dengan kop Yayasan Bina Putra 

Bangsa yang merupakan yayasan penyantun anak yatim piatu atau keluarga tak 

mampu itu ternyata palsu. Dari tersangka juga kami sita stempel berlogo bintang 

atas nama yayasan. Setelah diinterogasi, ternyata tersangka melakukan penipuan. 

Uangnya digunakan membiayai keperluan pribadi.
6
 

 

 

 

                                                           
6
www.saibumi.com/artikel-79214-berkedok-pengumpulan-dana-amal-tersangka-penipuan-di-

pasar-bambu-kuning-ditangkap. Tanggal 5 November 2016. Pukul 21.49 wib 

http://www.saibumi.com/artikel-79214-berkedok-pengumpulan-dana-amal-tersangka-penipuan-di-pasar-bambu-kuning-ditangkap.%20Tanggal%205%20November%202016
http://www.saibumi.com/artikel-79214-berkedok-pengumpulan-dana-amal-tersangka-penipuan-di-pasar-bambu-kuning-ditangkap.%20Tanggal%205%20November%202016
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Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji 

sebagai bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan judul “ Upaya Kepolisan Dalam 

Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Bermodus Sumbangan (Study di 

Wilayah Hukum Polda Lampung)” 

 

 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Permasalahan  

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka yang menjadi 

permasalahan dalam penelitian ini adalah : 

a. Bagaimanakah upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana 

penipuan bermodus sumbangan ? 

b. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam menanggulangi tindak 

pidana penipuan bermodus sumbangan ? 

2. Ruang Lingkup 

a. Ruang lingkup penulisan, terbatas pada ilmu hukum umumnya khususnya 

hukum pidana, mengenai Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak 

Pidana Penipuan Bermodus Sumbangan  

b. Ruang lingkup Lokasi penelitian di Polda Lampung dan dilakukan pada 

Tahun 2016 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

 

1. Tujuan Penelitian  

    Sesuai dengan permasalahan yang dibahas, maka tujuan penulis adalah : 

a. Untuk mengetahui upaya kepoliasan dalam menangulangi tindak pidana 

penipuan bermodus sumbangan. 

b.  Untuk mengetahui dan memahami faktor penghambat upaya kepolisian 

dalam menanggulangi tindak pidana penipuan bermodus sumbangan. 

2. Kegunaan Penelitian  

Sedangkan kegunaan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut 

a. Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat  menjadi bahan kajian ilmu 

pengetahuan hukum, khususnya di dalam hukum pidana, dalam rangka 

memberikan penjelasan mengenai Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi 

Tindak Pidana Pemalsuan Bermodus Sumbangan di Bandar Lampung. 

b. Kegunaan Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi 

rekan-rekan mahasiswa selama mengikuti program perkuliahan Hukum Pidana 

pada Fakultas Hukum Universitas Lampung mengenai Upaya Kepolisian 

Dalam Menanggulangi Tindak Penipuan Bermodus Sumbangan ( Study di 

Wilayah Hukum Polda Lampung). 
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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 penelitian.
7
 

 

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. Polri melakukan penanggulangan dengan cara mengadakan 

kegiatan/ operasi rutin maupun operasi khusus. Operasi rutin dibedakan menjadi 

tiga yaitu
8
 : 

1. Upaya Represif meliputi rangkaian kegiatan penindakan yang ditujukan ke arah 

pengungkapan terhadap semua kasus kejahatan yang telah terjadi, yang disebut 

sebagai ancaman faktual. Bentuk kegiatannya antara lain penyelidikan, 

penyidikan serta upaya paksa lainnya yang disahkan menurut undang-undang. 

2. Upaya Preventif meliputi rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mencegah 

secara langsung terjadinya kasus kejahatan. Mencakup kegiatan pengaturan, 

penjagaan, patroli, dan pengawalan dilokasi yang diperkirakan mengandung 

                                                           
7
 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum Cetakan 3. Universitas Indonesia Pres. Jakarta. 

2007. hlm. 127. 
8
 Sunarto. Keterpaduan Dalam Penanggulangan Kejahatan Edisi Revisi . Aura CV. Anugrah  

Utama Raharja. 2016. hlm 45-46 
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“police hazard”, termasuk juga kegiatan pembinaan masyarakat, yang 

ditujukan untuk memotivasi segenap lapisan masyarakat agar dapat 

berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahaan, menangkal dan memerangi 

kejahatan. 

3. Upaya Pre-emtif berupa rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk menangkal 

atau menghilangkan faktor-faktor kriminogen pada tahap sedini mungkin. 

Termasuk upaya untuk mengeliminir faktor-faktor kriminogen yang ada dalam 

masyarakat yang bentuk kegiatannya sangat bervariasi, mulai dari analisis 

terhadap kondisi wilayah berikut potensi kerawanan yang terkandung di 

dalamnya sampai dengan upaya koordinasi dengan setiap pihak dalam rangka 

mengantisipasi kemungkinan timbulnya kejahatan. Sedangkan operasi khusus, 

akan diterapkan bila gelagat perkembangan situasi menunjukan kecenderungan 

peningkatan sampai melampaui batas toleransi kerawanan. 

4. Operasi Khusus Kepolisian/ Kamtibmas ini juga diterapkan pada saat 

menghadapi masa rawan yang berdasarkan pengalaman dan pencatatan data 

tahun-tahun yang silam telah dapat diprediksi dan dijadwalkan dalam kalender 

kerawanan kamtibmas, misalnya menjelang tahun baru, menjelang hari raya 

ataupun pada masa-masa paceklik dan lain-lain. 

 

Berkaitan dengan upaya diatas, kepolisian dalam upayanya melaksanakan tugas, 

fungsi, dan wewenangnya sesuai dengan kenyataan. Adapun tugas dan wewenang 

kepolisian sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002,    

adalah
9
 : 

 

                                                           
9
 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian 
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1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat 

2. Menegakkan hukum 

3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan perlindungan kepada 

masyarakat  

 

Penegakan hukum dapat diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas 

penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai 

kewenangannya masing-masing menurut aturan yang berlaku. Menurut Soerjono 

Soekanto penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-

undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang menghambat dalam 

penegakan hukumnya, yaitu sebagai berikut
10

 :  

 

1) Faktor Perundang-undangan (Substansi Hukum)  

Faktor Undang-Undang mempunyai peran yang utama dalam penegakan 

hukum berlakunya kaedah hukum dimasyarakat ditinjau dari kaedah 

hukum itu sendiri.  

 

2) Faktor Penegak Hukum  

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah 

mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam 

kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa 

penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebejatan. Penegakan 

kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan.  

 

                                                           
10

 Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Raja Grafindo  

   Persada. Jakarta. 2007. hlm. 8   
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3) Faktor Sarana dan Fasilitas  

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang 

berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang 

memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan falisitas yang 

memadai, penegakan hukum tidak akan berjalan dengan lancar dan 

penegakan hukum tidak mungkin menjalankan peranan semestinya. 

4) Faktor Masyarakat  

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan 

penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan 

bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting 

dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat.  

5) Faktor Kebudayaan  

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. 

Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan 

nilai- nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, 

semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan 

dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahlah dalam 

menegakannya.  

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan 

hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila 

berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan 

dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai actual di 

dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak 
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termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk 

melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana. 

 

2. Konseptual  

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara 

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

maupun empiris. Kerangka konseptual adalah kerangka yang menghubungkan dan 

menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang 

berkaitan dengan untuk memudahkan pengertian yang terkandung dalam kalimat 

proposal skripsi ini, maka dalam kerangka konseptual penulis menguraikan 

pengertian yang berhubungan dengan penulisan proposal skripsi ini, agar tidak 

terjadi pemahaman atau penafsiran yang berbagaimacam dan ditujukan untuk 

memberikan pemahan yang jelas. Maka beberapa istilah yang digunakan yaitu: 

a. Upaya 

Upaya adalah suatu  tujuan yang bermaksud untuk memecahkan persoalan atau 

mencari jalan keluar atau melakukan suatu tindakan.
11

 

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. 
12

 

 

 

                                                           
11

 Barda Nawawi Arief. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan. PT.Citra 

Aditya Bakti. Bandung. 2001. hlm 23 
12

 Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. 
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c. Penanggulangan  

Penanggulangan adalah pelaksanaan kebijakan kriminal yang dilakukan secara 

sistematis dan berkesinambungan oleh aparat penegak hukum, dengan 

menggunakan sarana pidana/sarana penal maupun sarana diluar hukum 

pidana/sarana nonpenal, dalam rangka penegakan hukum dan terciptanya 

kepastian hukum.
13

 

d. Tindak Pidana  

Tindak Pidana adalah suatu kelakuan/hendeling yang diancam pidana, bersifat 

melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh 

orang yang mampu bertanggung jawab.
14

 

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. Sumbangan 

Sumbangan adalah sebuah pemberian pada umumnya bersifat secara fisik oleh 

perorangan atau badan hukum, pemberian ini mempunyai sifat sukarela dengan 

tanpa adanya imbalan bersifat keuntungan.
15

 

 

 

 

 

                                                           
13

Barda Nawawi Arief. Kebijakan Hukum Pidana. PT.Citra Aditya Bakti. Bandung. 2004.  hlm.13 
14 Moeljatno.  Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta. Bandung. 1983.  hlm.56. 
15

 “Pengertian Sumbangan” melalui https//id.m.wikipedia.org. Tanggal 22 September 2016. Pukul  

19.38 wib 
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E. Sistematika Penulisan 

 

Untuk memudahkan dan memahami skripsi ini secara keseluruhan, maka 

sistematika penulisannya disusun sebagai berikut : 

I. PENDAHULUAN 

Merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang, permasalahan dan 

ruang lingkup. Tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan 

konseptual, serta sistematika penulisan. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan dikemukan tentang pengertian penegakan hukum pidana, 

serta pengertian dari tindak pidana penipuan. 

III. METODE PENELITIAN 

Bab ini akan menguraikan langkah-langkah atau cara yang dilakukan dalam 

penulisan yang meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, metode 

pengumpulan dan data serta analisis data. 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Bab ini memuat pembahasan berdasarkan hasil penelitian dari pokok 

permasalahan tentang analisis yuridis penegakan hukum pidana dalam kasus 

tindak pidana penipuan yang diatur dalam pasal 378 KUHP 

V. PENUTUP  

Pada bab ini dibahas mengenai kesimpulan terhadap jawaban permasalahan 

dari hasil penelitian dan saran-saran dari penulis yang merupakan alternatif 
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penyelesaian permasalahan yang berguna dan dapat menambah wawasan 

tentang ilmu hukum khususnya hukum pidana. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tugas, Wewenang dan Fungsi Kepolisian 

 

Kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga yang 

diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang- 

undangan. Jadi, apabila kita membicarakan persoalan kepolisian berarti berbicara 

tentang fungsi dan lembaga kepolisian.
16

 Pengertian kepolisian dalam Pasal 1 ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia yaitu Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi 

dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  

 

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, fungsi kepolisian 

adalahsalah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan 

dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan 

kepada masyarakat. 

 

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Kepolisian Negara 

Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang 

meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib, dan tegaknya 

hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 

                                                           
16

 Pudi Rahardi. Profesionalisme dan Reformasi Polri. Laksbang Mediatama. Surabaya. 2007. 

hlm. 56. 
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masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi 

hak asasi manusia. 

 

Istilah polisi dan kepolisian mengandung pengertian yang berbeda. Istilah Polisi 

adalah sebagai organ atau lembaga pemerintahan yang ada dalam negara, 

sedangkan kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, 

yakni suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam 

organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta 

tanggung jawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan 

fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, 

penegakan hukum, pelindung, pengayoman dan pelayan masyarakat. Sebagai alat 

negara kepolisian secara umum memiliki fungsi dan tugas pokok kepolisian.
17

 

 

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 : 

 

 

                                                           
17 Sadjijino. Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubungannya Dalam Hukum 

Administratif. LaksBang Pressindo. Yogyakarta. 2006. hlm.49. 
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a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; 

b. Menegakkan hukum; 

c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan 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 patroli terhadap 

kegiaan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; 

b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban 

dan kelancaran lalu lintas dijalan; 

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 forensi 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;
19

 

 

 

                                                           
18

 Viswandro. Maria Matilda.  Bayu Saputra. Mengenal Profesi Penegak Hukum. Putaka Yustisia. 

Yogyakarta. 2015 hlm. 20-21 
19

 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia 



20 

2. 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 : 

a. Menerima laporan dan/atau pengaduan; 

b. Membantu menyelesaikan perselisihan antar warga yang dapat menggangu 

ketertiban umum; 

c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; 

d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengncam 

persatuan bangsa; 

e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan 

administratif; 

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 lainnyaserta memotret seseorang; 

i. Mencari keterangan dan barang bukti; 

j. Menyelenggarakan pusat informasi criminal; 

k. Mengeluarkan surta izin 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; 
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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 

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.
20

 

 

3. Fungsi Kepolisian 

 

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 
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dan usaha yang dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas sebaik-baiknya 

untuk mencapai tujuan.
21

 

 

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 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, perlindungan, pengayoman, dan 

pelayanan kepada masyarakat yang diperoleh secra atributif melalui ketentuan 

undang-undang (Pasal 30 UUD 1945 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).  

 

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, 
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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. 

3. Pelayanan  

Anggota kepolisian dalam setiap langkah merupakan suatu pengabdiannya 

untuk masyarakat dan Negara Republik Indonesia. Pengabdiaannya 

dilakukan secara bermoral, beretika, bermartabat dan proporsional. 

 

 

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana  

1. Pengertian Tindak Pidana  

 

Konsep hukum di Indonesia terdapat berbagai perbedaan dalam menyebutkan 

istilah tindak pidana. Ada yang menyebut tindak pidana tersebut sebagai peristiwa 

pidana, perbuatan pidana dan delik. Sedangkan dalam bahasa Belanda istilah 

tindak pidana tersebut dengan “strafbaar feit” atau “delict”. Berikut ini beberpa 

pendapat para sarjana mengenai tindak pidana: 

Moeljatno menerjemahkan istilah “strafbaar feit”  dengan perbuatan pidana. 

Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” adalah perbuatan yang 



24 

dilarang oleh suatu suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) 

yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
22

 

Menurut Teguh Prasetyo Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum 

dilarang dan diancam dengan pidana.Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan 

yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) dan  

perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan 

oleh hukum).
23

 

Menurut Andi Hamzah tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan 

dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan 

dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan 

mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai 

kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan 

perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan pandangan normatif mengenai 

kesalahan yang dilakukan.
24

 

 

Menurut Jonkers merumuskan bahwa tindak pidana sebagai perisitiwa pidana 

yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum  

(wederrechttelijk)   yang  berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang 

dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.
25

 Menurut Wirjono 
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Prodjodikoro tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat 

dikarenakan hukuman pidana.
26

 

Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam 

menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar 

pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Akan 

tetapi, sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatanmengenai 

perbuatannya sendiri berdasarkan asas legalitas (Principle Of Legality) yang 

menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana 

jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. 

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. tindak 

pidanamerupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan 

jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk 

tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap 

perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa 

yang melanggarnya maka akan dikenakan pidana. jadi larangan-larangan dan 

kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib 

dicantumkan dlaam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik 

ditingkat pusat maupun daerah.
27
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2. Unsur-Unsur Tindak Pidana  

Pandangan ini membawa konsekuensi dalam memberikan pengertian tindak 

pidana. Aliran Monistis dalam merumuskan pengertian tindak pidana dilakukan 

dengan melihat “keseluruhan syarat adanya pidana itu kesemuanya merupakan 

sifat dari pembuat”, sehingga dalam merumuskan pengertian tindak pidana ia 

tidak memisahkan unsur-unsur tindak pidana, mana yang merupakan unsur 

perbuatan pidana dan mana yang unsur pertanggungjawaban pidana. Aliran 

dualistis dalam memberikan pengertian tindak pidana memisahkan antara 

perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.  

Menurut Simons unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut: 

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau 

membiarkan); 

2. Diancam dengan pidana; 

3. Melawan hukum; 

4. Dilakukan dengan kesalahan; 

5. Orang yang mampu yang bertanggungjawaban. 

 

Moeljatno merumuskan unsur-unsur perbuatan pidana/tindak pidana sebagai 

berikut: 

1. Perbuatan (manusia); 

2. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat 

formil);dan 

3. Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materil)
28
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Orang yang melakukan tindak pidana (yang memenuhi unsur-unsur tersebut tidak 

diatas) harus dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana agar dapat 

dipidana. Jadi unsur pertanggungjawaban pidana ini melekat pada 

orangnya/pelaku tindak pidana. Adapun unsur-unsur pertannggungjawaban pidana 

meliputi : 

1. Kesalahan; 

2. Kemampuan bertanggungjawab. 

 

Kedua aliran/pandangan tersebut tidak terdapat perbedaan yang 

mendasar/prinsipil. Perlu diperhatikan adalah bagi mereka yang menganut aliran 

yang satu, hendaknya memegang pendirian itu secara konsekuen, agar tidak ada 

kekacauan pengertian. Dengan demikian dalam mempergunakan istilah “Tindak 

Pidana” haruslah pasti bagi orang lain. Apakah istilah yang dianut menurut 

aliran/pandangan Monistis aturan Dualistis. Bagi orang yang menganut aliran 

monistis, seseorang yang melakukan tindak pidana itu sudah dapat dipidana, 

sedangkan bagi orang yang menganut pandangan dualistis, sama sekali belum 

mencukupi syarat pertanggungjawaban pidana yang harus ada pada orang yang 

berbuat. 

 

Aliran/pandangan Dualistis lebih mudah untuk diterapkan, karena secara 

sistematis membedakan antara perbuatan pidana (tindak pidana) dengan 

pertanggungjawaban pidana. Sehingga memudahkan dalam penuntutan dan 

pembuktian tindak pidana yang dilakukan. 
29

Dalam konsep KUHP 2008 

pengertian tindak pidana telah dirumuskan dalam Pasal 11 Ayat (1) sebagai 
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berikut: “Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan 

sesuatu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang 

dilarang dan diancam dengan pidana. 

 

3.  Faktor Terjadinya Tindak Pidana  

Ada berbagai faktor yang menjadi penyebab seseorang melakukan tindak 

kejahatan atau pidana. Bisa dilihat sebagai kenyataanya bahwa manusia dalam 

pergaulan hidupnya sering terdapat penyimpangan norma, terutama norma 

hukum. Separovic mengemukakan ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya 

kejahatan, yaitu: 

1. Faktor personal termasuk di dalamnyafaktor biologis (umur, jenis kelamin, 

keadaan mental dan lain-lain) dan psikologis (agresivitas, kecerobohan, 

dan keterasingan) 

2. Faktor situasional seperti konflik, faktor tempat dan waktu dalam 

perkembanganya terdapat beberapa faktor berusaha untuk menjelaskan 

sebab-sebab kejahatan. 

Kriminologi dikenal adanya beberapa teori yang dapat dipergunakan untuk 

menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan. 

Teori-teori tersebut pada hakekatnya berusaha untukmengkaji dan menjelaskan 

hal-hal yang berkaitan dengan penjahat dengan kejahatan, namun dalam 

menjelaskan hal tersebut sudah tentu terdapat hal-hal yang berbeda antara satu 

teori dengan teori lainnya. Adapun teori-teori kriminologi tentang tindak pidana, 

sebagai berikut:
30
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1. Teori Klasik  

Teori ini mulai muncul di Inggris pada pertengahan abad ke-19 

dantersebar di Eropa dan Amerika. Teori ini berdasarkan psikologi 

hedonistik. Menurut psikologi hedonistik setiap perbuatan manusia 

berdasarkan pertimbangan rasa senang dan rasa tidak senang. Setiap 

manusia berhak memilih mana yang baik dan mana yang buruk, perbuatan 

mana yang mendatangkan kesenangan dan yang mana yang tidak. Konsep 

keadilan menurut teori ini adalah suatu hukuman yang pastiuntuk 

perbuatan-perbuatan yang sama tanpa memperhatikan sifat dari sifat si 

pembuat dan tanpa memperhatikan pula kemungkinan adanya peristiwa-

peristiwa tertentu yang memaksa terjadinya perbuatan tersebut. 

2. Teori Neo Klasik. 

Menurut Made Darma Weda bahwa Teori neo klasik ini sebenarnya 

merupakan revisi atau pembaharuan teori klasik, dengan demikian teori 

neo klasik ini tidak menyimpang dari konsepsi-konsepsi umum tenteng 

sifat-sifat manusia yang berlaku pada waktu itu.Doktrin dasarnya tetap 

yaitu bahwa manusia adalah makhluk yang mempunyai rasio yang 

berkehendak bebas dan karenanya bertanggung jawab atas perbuatan-

parbuatannya dan dapat dikontrol oleh rasa katakutannya terhadap hukum. 

3. Teori Kartografi/Geografi 

Teori kartografi yang berkembang di Perancis, Inggris, Jerman. Teori ini 

mulai berkembang pada tahun 1830-1880 M. Teori ini sering pula disebut 

sebagai ajaran ekologis. Yangdipentingkan oleh ajaran ini adalah distribusi 

kejahatan dalam daerah-daerah tertentu, baik secara geografis maupun 
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secara sosial. Bahwa Teori ini kejahatan merupakan perwujudan kondisi-

kondisi sosial yang ada. Dengan kata lain bahwa kejahatan itu muncul 

disebabkan karena faktor dari luarmanusia itu sendiri. 

4. Teori Sosialis 

Teori sosialis mulai berkembang pada tahun 1850 M. Para tokoh aliran ini 

banyak dipengaruhi oleh tulisan dari Marxdan Engels, yang lebih 

menekankan pada determinasi ekonomi.Menurut para tokoh ajaran ini 

bahwa “kejahatan timbul disebabkan oleh adanya tekanan ekonomi yang 

tidak seimbang dalam masyarakat.”Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa 

“Kejahatan itu merupakan bayang-bayang manusia maka dari itu makin 

tinggi peradaban manusia makin tinggi pula cara melakukan 

kejahatan.”Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka untuk melawan 

kejahatan itu haruslah diadakan peningkatan di bidang ekonomi. Dengan 

kata lain kemakmuran, keseimbangan dankeadilan sosial akan mengurangi 

terjadinya kejahatan. 

 

 

C.  Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penipuan 

1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan  

 

Berbicara mengenai pengertian tindak pidana penipuan haruslah diketahui terlebih 

dahulu apa yang menjadi pengertian penipuan tersebut, didalam KUHP buku ke II 

Titel XXV berjudul “bedrog” yang berarti penipuan dalama arti luas, sedangkan 

pasal pertama dari title itu, yaitu pada Pasal 378, mengenai tindak pidana 

oplichting yang berarti juga penipuan tetapi dalam arti sempit.  
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Penipuan dalam arti luas (bedrog) yang memuat tidak kurang dari 17 pasal (Pasal 

379a-379bis) yang merumuskan tindak pidan lain yang semuanya bersifat menipu 

(bedriegen). Pemakaian bedrog juga mengatur sejumlah perbuatan-perbuatan 

yang ditujukan terhadap harta benda, dalam mana oleh si pelaku telah 

dipergunakan perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau dipergunakan tipu 

muslihat. Pengertian dari penipuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dari 

kata dasar penipuan adalah perbuatan atau perkataaan yang tidak jujur (bohong, 

palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali. Atau 

mencari untung. Sedangkan penipuan adalah proses, perbuatan, cara menipu.
31

 

 

Pengertian penipuan di atas memberikan gambaran bahwa tindakan penipuan 

memiliki beberapa bentuk, baik berupa perkataan bohong atau berupa perbuatan 

yang dengan maksud untuk mencari keuntungan sendiri dari orang lain. 

Keuntungan yang dimaksud baik berupa keuntungan materil maupun keuntungan 

yang bersifat abstrak, misalnya menjatuhkan seseorang dari jabatannya. Di dalam 

KUHP tepatnya pada Pasal 378 KUHP ditetapkan kejahatan penipuan 

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

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

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

khusus (penipuan dalam bentuk khusus).  

 

Keseluruhan pasal pada Bab XXV ini dikenal dengan nama bedrog atau perbuatan 

curang. Dalam Pasal 378 KUHP yang mengatur sebagai berikut : 
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 “Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain 

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

tipu muslihat maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong, membujuk 

orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan 

piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya 

empat tahun”
32

 

 

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan 

Pasal 378 KUHP di atas, bahwa : 

Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu 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. 

 

Pengertian penipuan sesuai pendapat tersebut diatas tampak secara jelas bahwa 

yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan 

bohong sehingga seseorang merasa terperdaya karena omongan yang seakan –

akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan adalah menerangkan 

sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu 

adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk 

meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diikuti keinginannya, sedangkan 

menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, 

begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan 

perkataannya. 
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Penipuan sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela 

namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan kepihak 

kepolisan. Penipuan yang bersifat kecil-kecilan dimana korban tidak 

melaporkannya membuat pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang 

pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku penipuan yang berskala 

besar. 

 

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan  

Tindak pidana penipuan memiliki unsur-unsur pokok yaitu :
33

 

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

melawan hukum 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). 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 : 
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1) Nama Palsu 

Nama palsu dalam hal 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.  

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. 
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Perbuatan menggunakan orang lain untuk menyerahkan barang 

diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan 

penyerahan barang. 

 

Jadi selain kelicikan penipu, harus pula diperhatikan keadaan orang yang kena 

tipu itu. Tiap-tiap kejahatan harus dipertimbangkan dan harus dibuktikan, bahwa 

tipu muslihat yang digunakan adalah begitu menyerupai kebenaran, sehingga 

dapat dimengerti bahwa orang yang ditipu sempat percaya. Suatu kebohongan 

saja belum cukup untuk menetapkan adanya penipuan. Bohong itu harus disertai 

tipu muslihat atau susunan belit dusta, sehingga orang percayakepada cerita 

bohong itu. Berdasarkan semua pendapat yang telah dikemukakan tersebut diatas, 

maka seseorang baru dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana penipuan 

sebagai mana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, apabila unsur-unsur yang 

disebut di dalam pasal tersebut telah terpenuhi, maka pelaku tindak pidana 

penipuan tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai perbutannya. 

 

3.  Faktor Terjadinya Tindak Pidana Penipuan 

Tindak pidana penipuan sangatlah sering terjadi dilingkungan 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 mudah 
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melakukan tindakan penipuan, keadaan ekonomi yang kurang sehingga memaksa 

seseorang untuk melakukan penipuan, terlibat suatu utang dan lain sebagainya.
34

 

 

D. Pengertian Sumbangan  

 

Sumbangan atau donasi atau derma (Inggris: donation yang berasal dari Latin: 

donum) adalah sebuah pemberian pada umumnya bersifat secara fisik oleh 

perorangan atau badan hukum, pemberian ini mempunyai sifat sukarela dengan 

tanpa adanya imbalan bersifat keuntungan.
35

 Sumbangan adalah pungutan yang 

dilakukan secara dipaksakan. Dapat dipaksakan, akan tetapi paksaan tersebut 

bukan untuk umum. Paksaan tersebut hanya berlaku kepada golongan-golongan 

tertentu.
36

 

 

Menurut Poerwadarminta sumbangan adalah suatu pemberian yang bersifat 

santuan dan bertujuan untuk memberikan bantuan.
37

  Sumbangan secara umum 

adalah pungutan yang dilakukan pemerintah kepada segolongan orang tertentu 

untuk pengumpulan dana dalam mencapai suatu tujuan.
38

 Sumbangan juga adalah 

jenis pungutan yang memiliki jasa timbal balik namin hanya untuk sekelompok 

orang.
39
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E. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum 

 

Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto  

adalah :
40

 

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 antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk 

mencapai kedamaian. 

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. 
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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 

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. 

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 derkepatuhan 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 
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perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, 

dan apa yang dilarang. 

 

 

F. Teori Penanggulangan Tindak Pidana 

 

Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan pidana dengan sarana penal adalah 

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang di dalamnya 

terdapat dua masalah sentral, yaitu:
41

 

a) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana. 

b) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada pelanggar. 

Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal Kebijakan penanggulangan kejahatan 

dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk 

memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung 

mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan 

 

Analisis terhadap dua masalah tersebut tidak dapat dilepaskan dari konsepsi 

integral antara kebijakan kriminal dan kebijakan sosial atau kebijakan 

pembangunan nasional. Pemecahan masalah di atas harus diarahkan pada 

pencapaian tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosial politik yang telah 

ditetapkan. Kebijakan hukum pidana, termasuk pula kebijakan dalam menangani 

dua masalah di atas harus dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada 

kebijakan (policy oriented approach). Dengan kata lain, kebijakan penal 

merupakan rangkaian kegiatan penindakan yang ditujukan ke arah pengungkapan 
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semua kasus tindak pidana  yang telah terjadi, yang disebut sebagai ancaman 

paksa lainnya yang disahkan menurut undang-undang.
42

 

 

Menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat 

diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum 

pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana 

pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan 

politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil 

perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu 

waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.
43

 

 

Pelaksanaan dari politik hukum pidana harus melalui beberapa tahapan yaitu:  

1. Tahap Formulasi  

Yaitu tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat 

undang-undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan 

kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa 

kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk 

peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-

undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya 

guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif. 

2. Tahap Aplikasi 

Yaitu tahap penegakan Hukum Pidana (tahap penerapan hukum pidana) 

oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai 

pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan 
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serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat 

oleh pembuat undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat 

penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya 

guna tahap ini dapat dapat disebut sebagai tahap  

yudikatif. 

3. Tahap Eksekusi  

Yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) Hukum secara konkret oleh aparat-

aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana 

bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah 

dibuat oleh pembuat undang-undang melalui Penerapan Pidana yang telah 

ditetapkan dalam putusan pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan 

yang telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan, aparat-aparat pelaksana 

pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada 

Peraturan Perundang-undangan pidana yang dibuat oleh pembuat undang-

undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

Metode penelitian di lakukan dalam usaha memperoleh data yang akurat serta 

dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Penelitian hukum merupakan 

kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada metode sistematika, dan pemikiran 

tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu juga diadakan pemeriksaan 

mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan 

pemecah atas permasalahan yang timbul. 

 

A. Pendekatan Masalah  

 

Penelitian Hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai obyek hukum, baik 

hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun 

hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat. Menurut 

pendapat Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, 

yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan 

untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara 

menganalisisnya.
44
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Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua 

pendekatan, yaitu :  

a. Pendekatan Yuridis Normatif, yaitu pendekatan dengan cara melihat dan 

mempelajari buku-buku dan dokumen-dokumen serta peraturan-peraturan 

lainnya yang berlaku dan  berhubungan dengan judul dan pokok bahasan 

yang akan diteliti, yaitu Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak 

Pidana Penipuan  Bermodus Sumbangan. 

b. Pendekatan Empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan meneliti 

data primer yang diperoleh secara langsung dari wawancara guna 

mengetahui kenyataan yang terjadi dalam  praktek. Peneliti melakukan 

wawancara dengan aparat penegak hukum serta akademisi untuk mendapat 

gambaran tentang bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku 

yang melakukan Tindak Pidana Penipuan Bermodus Sumbangan. 

 

 

B. Sumber dan Jenis Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung di lapangan oleh 

peneliti sebagai obyek penulisan. Data ini diperoleh melalui wawancara sebagi 

pendukung penelitian ini. Data sekunder adalah data yang tidak langsung 

memberikan data kepada peneliti, misalnya penelitian harus melalui orang lain 

atau mencari melalui dokumen. Data ini diperoleh dengan menggunakan studi 

literatur yang dilakukan terhadap banyak buku dan diperoleh berdasarkan catatan-

catatan yang berhubungan dengan penelitian, mempergunakan data yang 
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diperoleh dari internet. Sumber data penelitian ini berasal dari data lapangan dan 

kepustakaan.
45

 

1. Data Primer  

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil 

penelitian dilakukan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas 

dalam skripsi ini. Data Primer ini akan diambil dari wawancara Anggota 

Kepolisian Polda Lampung dan Akademisi atau Dosen Bagian Hukum 

Pidana.  

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, 

terdiri dari:  

a. Bahan hukum primer terdiri dari:  

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 

73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP).  

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia 

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan 

penjelasan- penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer seperti 

literatur-leteratur ilmu hukum, makalah-makalah, dan tulisan hukum 

lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.  
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c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang bersumber dari kamus-

kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel, jurnal, media massa, 

paper, serta bersumber dari bahan-bahan yang didapat melalui internet.  

 

 

C.  Penentuan Narasumber 

 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, narasumber merupakan orang yang 

mengetahui secara jelas atau menjadi sumber informasi.
46

 Narasumber dalam 

penulisan skripsi ini adalah pihak-pihak yang mengetahui secara jelas berkaitan 

dengan Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Penipuan Bermodus 

Sumbangan (Studi di Wilayah Hukum Polda Lampung), penentuan narasumber 

dalam penelitian ini yaitu : 

 

1. Anggota Kepolisian Kabag Bin Opsnal        : 1 Orang 

2. Korban            : 1 Orang  

3. Dosen Bagian Hukum Pidana   

 Fakultas Hukum Universitas Lampung        : 1 Orang 

                                                                                                                         

  Jumlah Responden           : 3 Orang 
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D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

 

1. Prosedur Pengumpulan Data  

Berdasarkan pendekatan masalah dan sumber data yang dibutuhkan, maka 

pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan kepustakaan dan 

interview. 

a. Studi Lapangan 

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan 

menggunakan metode wawancara (interview) secara langsung dengan 

responden yang harus direncanakan sebelumnya. Wawancara dilakukan 

secara langsung dan terbuka dengan mengadakan tanya jawab untuk 

mendapatkan keterangan dan jawaban yang bebas sehingga data yang 

diperoleh sesuai dengan yang diharapkan. 

b. Studi Kepustakaan  

Studi Kepustakaan dilakukan untuk memperleh data sekunder, yaitu dengan 

cara mempelajari atau membaca, mencatat dan mengutip buku-buku, 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. 

 

2. Pengelolahan Data 

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya pengolahan sehingga data 

yang didapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti yang 

pada umumnya dilakukan dengan cara : 

a. Pemeriksaan data (editing), yaitu : 

mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar, dan 

sudah sesuai/relevan dengan masalah 
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b. Penandaan data (coding), yaitu: 

memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (respoden, 

buku, literatur, perundang-undangan, atau dokumen). 

c. Rekontruksi data (reconstrucing), yaitu : 

menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah di 

pahami dan dinterprestasikan. 

d. Sistematisasi data (systematizing), yaitu: 

menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan  

urutan masalah, sehingga memudahkan analisis data. 

 

 

E. Analisis Data 

 

Tahapan selanjutnya setelah pengelolahan data selesai dilakukan adalah 

analisis data. pada kegiatan penulisan ini, data yang telah diperoleh kemudian 

di analisis secara kualitatif dengan mendeskripsikan data yang dihasilkan dari 

penelitian di lapangan kedalam bentuk penjelasan secara sistematis tersebut 

dapat disimpulkan secara induktif yaitu cara berfikir yang didasarkan pada 

fakta-fakta yang bersifat umum dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan  

yang bersifat khusus dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat 

diajukan saran-saran. Analisis ini tidak diperoleh melalui bentuk hitungan. 
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 V. PENUTUP  

 

 

A. Simpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Upaya kepolisian dalam  menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Bermodus 

Sumbangan (Study di Wilayah Polda Lampung) yaitu: 

a. Upaya penal, upaya ini dilakukan setelah kejahatan terjadi yaitu 

menindak dan memberantas penipuan bermodus sumbangan melalui jalur 

hukum atau aparat keamanan yang dibantu oleh penegak hukum atau 

aparat keamanan yang dibantu oleh masyarakat. Tindakan yang 

dilakukan menggunakan upaya represif, yaitu dengan mengoptimalkan 

upaya penindakan serta menghimpun bukti-bukti guna menindak secara 

hukum pelaku kejahatan tersebut dengan pemberian sanksi tegas dan 

berefek jera seperti yang telah diuraikan dalam Kitab Undang Undang 

Hukum Pidana (KUHP) pada Bab XXV Pasal 378 yaitu Penipuan.  

b. Upaya Non Penal yaitu penanggulangan kejahatan secara preventif yang 

dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang 

pertama kali. Upaya ini meliputi tindakan Patroli yaitu tindakan 

pendeteksian, penindakan atau represif, dialogis. Upaya pre-emtif adalah 

penanganan kasus dengan cara pencegahan yang dilakukan secara dini, 

seperti penyuluhan dan pemberian spanduk mengenai bahayanya 
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penipuan. Upaya preventif melalui beberapa faktor seperti faktor penegak 

hukum dengan berkoodinasi bersama Polda Lampung untuk 

melaksanakan patroli dan razia. Selanjutnya faktor masyarakat yaitu 

dengan melakukan pendekatan dengan masyarakat dan polisi seperti 

rembuk pekon untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di Kota 

Bandar Lampug.  

 

2. Faktor-Faktor Penghambat dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan 

Bermodus Sumbangan: 

a. Faktor Hukumnya Sendiri 

Faktor hukum bukan termasuk faktor penghambat dalam upaya 

kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penipuan bermodus 

sumbangan, hukum telah dibuat sesuai dengan peraturan di masyarakat 

yang tujuannya untuk melindungi masyarakat dan untuk menegakkan 

keadilan 

b. Faktor Penegakan Hukum 

kurangnya personil polri merupakan salah satu faktor penghambat 

penanggulangan tindak pidana penipuan bermodus sumbangan, sehingga 

penanganan dalam suatu perkara dianggap lambat dan kurang 

memuaskan. 

c. Faktor Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana merupakan faktor penting kepolisian dalam 

menjalankan tugasnya, kurangnya sarana dan prasarana merupakan 

penghambat kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penipuan 
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bermodus sumbangan di Kota Bandar Lampung sehingga sulit dalam 

menyelesaikan proses secara cepat. 

d. Faktor Masyarakat 

Faktor pengahambat dalam menanggulangi tindak pidana penipuan 

bermodus sumbangan ditinjau dari masyarakatnya, karena masih 

kurangnya dukungan dan kesadaran masyarakat yang begitu lemah dan 

masih rendah. 

e. Faktor Kebudayaan 

Kebiasaan dari masyarakat Indonesia yang cenderung dalam memberikan 

sumbangan hanya bersifat formalitas dalam rangka menggugurkan 

kewajibannya dan budaya masyarakat yang permisif merupakan suatu 

faktor utama lemahnya penanggulangan tindak pidana oleh pihak yang 

berwajib. Adat ketimuran yang selalu memiliki tenggang adalah salah satu 

faktor utama yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. 

 

 

B. Saran 

1. Perlunya kerjasama antara masyarakat dengan Aparat penegak Hukum 

dalam mengatasi tindak pidana penipuan bermodus sumbangan, 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 dalam memberantas 

tindak penipuan ini. 
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2. Perlu sering diadakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat 

tentang tindak pidana penipuan, di zaman sekarang banyak oknum-oknum 

nakal memanfatkan sesuatu untuk mengelabui masyarakat yang minim 

pengetahuannya, khususnya untuk masyarakat provinsi Bandar Lampung 

agar mengubah pola pikir mereka dari yang pasif menjadi aktif dalam 

memberantas tindak penipuan ini. 
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