
 

 

 

V. PENUTUP 

 

 

A. Simpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Modus operandi tindak pidana penipuan melalui sarana Short Message Service 

(SMS) dilakukan pelaku dengan 3 (tiga) cara, pertama dengan menghubungi 

dengan menelepon langsung calon korban dan mengirimkan pesan 

singkat/SMS melalui telepon seluler. Kedua, dengan cara menghubungi 

langsung melalui telepon seluler ke telepon tetap (fixed line) milik calon 

korban. Sedangkan yang ketiga dengan mengirimkan SMS random ke 

pengguna layanan dari provider dan mengabarkan kalau user adalah pemenang 

undian dan mendapatkan hadiah, lalu user diarahkan untuk mengunjungi 

website tertentu. Perkembangan modus operandi penipuan melalui SMS 

tersebut terjadi seiring dengan perkembangan zaman dengan berbagai cara 

dam semakin canggih. Lemahnya kontrol sosial berpotensi meningkatkan 

perkembangan modus operandi kejahatan dalam masyarakat. 

2. Upaya penanggulangan tindak pidana penipuan melalui sarana Short Message 

Service (SMS) dilakukan dengan menggunakan sarana penal dan non penal. 

Penganggulangan tindak pidana penipuan melalui sarana Short Message 
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Service (SMS) yang dilakukan dengan menggunakan sarana penal yaitu 

dengan penggunaan sistem peradilan pidana, mulai dari kriminalisasi sampai 

dengan pelaksanaan pidana. Dalam perkara tindak pidana penipuan melalui 

SMS, dasar hukum yang digunakan penyidik untuk menuntut pelaku 

berdasarkan ketentuan hukum pidana yang mengatur tentang penipuan yaitu 

Pasal 378 KUHP dan Pasal 35 UU ITE. Sedangkan upaya penanggulangan 

tindak pidana penipuan melalui sarana Short Message Service (SMS) dengan 

non penal dilakukan dengan  mewajibkan para penyelenggara jasa 

telekomunikasi untuk menerapkan regristasi kartu prabayar bagi para 

pengguna telepon seluler sebelum mengaktifkan suatu nomor dari kartu 

perdana. Sedangkan untuk masyarakat, pihak Kepolisian memberikan 

penyuluhan dan himbauan untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak murah 

tertipu dengan bujuk rayu yang dibuat oleh para pelaku/sindikat penipuan via 

SMS telepon seluler.  

 

B. Saran 

 

Adapun yang menjadi saran-saran dari penulis dalam penulisan ini antara lain: 

Kepada Departemen Kepolisian agar lebih ditingkatkan lagi kinerja dari dalam 

rangka upaya penanggulangan tindak pidana penipuan melalui sarana Short 

Message Service (SMS). Serta lebih meningkatkan profesionalisme para anggota 

kepolisian dalam mengumpulkan dan menggali fakta dan data yang lebih dalam, 

khususnya dalam hal penggunaan teknologi yang perkembangannya semakin 

pesat, sehingga hal-hal yang diungkapkan dapat selalu lebih maju. 


