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ABSTRAK 

 

 

UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK 

PIDANA PENIPUAN OLEH PENGURUS KOPERASI  

 (Studi pada Kepolisian Resor Metro) 

 

Oleh 

MUHAMMAD PANJI PANGESTU 

 

Pendirian suatu koperasi secara ideal bertujuan untuk memajukan kesejahteraan 

anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun 

tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, 

adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada 

kenyataan terjadi tindak pidana penipuan oleh pengurus koperasi yang tidak mampu 

mengembalikan dana nasabah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) 

Bagaimanakah upaya Kepolisian Resor Metro dalam penyidikan terhadap tindak 

pidana penipuan oleh pengurus koperasi yang tidak mampu mengembalikan dana 

nasabah? (2) Apakah faktor penghambat upaya Kepolisian Resor Metro dalam 

penyidikan terhadap tindak pidana penipuan oleh pengurus koperasi yang tidak 

mampu mengembalikan dana nasabah? 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis 

empiris. Narasumber penelitian ini adalah penyidik Kepolisian Resor Metro dan 

Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. Pengumpulan data dilakukan 

dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif 

untuk mendapatkan simpulan penelitian.  

 

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Upaya kepolisian dalam penyidikan tindak 

pidana penipuan oleh pengurus koperasi yang tidak mampu mengembalikan dana 

nasabah dilakukan melalui serangkaian tindakan yang diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP) untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu 

membuat terang tentang tindak pidana penipuan oleh pengurus koperasi yang tidak 

mampu mengembalikan dana nasabah yang terjadi dan guna menemukan 

tersangkanya. Penyidik setelah menyelesaikan tindakan segera menyerahkan hasil 

penyidikan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) berikut tersangka dan 

barang bukti  kepada Kejaksaan untuk proses hukum selanjutnya. (2) Faktor-faktor 

yang menghambat penyidikan tindak pidana penipuan oleh pengurus koperasi yang 

tidak mampu mengembalikan dana nasabah adalah masih terbatasnya penyidik yang 

secara khusus menangani tindak pidana khusus dan faktor masyarat khususnya 

korban penipuan yang tidak melaporkan kepada pihak kepolisian terkait penipuan 

yang dialaminya tetapi justru menempuh upaya sendiri yang tidak dibenarkan oleh 

hukum seperti melakukan penyitaan dan perusakan terhadap aset koperasi.    

 

 



 

 

 

 

Muhammad Panji Pangestu 
Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Penyidik Polres Metro disarankan untuk 

melaksanakan penyidikan dengan sebaik-baiknya serta meningkatkan pengetahuan 

tentang koperasi dan aktivitas usaha perkoperasian secara optimal. (2) Masyarakat 

disarankan untuk lebih selektif dalam memilih atau menjadi anggota suatu koperasi 

dan menyimpan uang dalam jumlah yang cukup besar pada koperasi. 

 

Kata Kunci: Upaya Kepolisian, Penyidikan, Penipuan, Pengurus Koperasi  
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MOTO 

 

 

 

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan,  

memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, 

kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu  

agar kamu dapat mengambil pelajaran 
 

 (QS An-Nahl  : 90) 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Koperasi merupakan lembaga perekonomian yang didirikan sebagai usaha 

bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 Angka (1) 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, koperasi adalah 

badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, 

dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan 

usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, 

dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. 

 

Tujuan pendirian koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada 

khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan 

perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, 

dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada 

dasarnya kegiatan koperasi merupakan usaha yang berorientasi pada peningkatan 

usaha dan kesejahteraan anggotanya dan apabila terdapat kelebihan pelayanan 

koperasi maka dapat dialokasikan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat yang 

tidak terdaftar sebagai anggota koperasi. Bidang usaha koperasi meliputi berbagai 

bidang kehidupan ekonomi rakyat. Selain itu, dalam kegiatan usahanya koperasi 

dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan 

pinjam, baik untuk internal anggota koperasi yang bersangkutan maupun anggota 



 
 

2 

koperasi lainnya. Kegiatan usaha simpan pinjam dapat dilaksanakan sebagai salah 

satu atau satu-satunya kegiatan usaha Koperasi, bermakna bahwa apabila koperasi 

tidak mampu menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha maka koperasi dapat 

menyelenggarakan satu bidang usaha saja yaitu kegiatan usaha simpan pinjam.
1
 

 

Usaha koperasi merupakan usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan 

anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota. Kelebihan 

kemampuan pelayanan Koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat yang bukan anggota koperasi. Adapun bidang usaha koperasi adalah 

yang berkaitan dengan kehidupan ekonomi rakyat.
 2

 

 

Salah satu jenis koperasi menurut kegiatan usahanya adalah Koperasi Simpan 

Pinjam, yaitu  koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-

satunya usaha. Adapun kegiatan Koperasi Simpan Pinjam menurut Pasal 89 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian meliputi kegiatan: 

a. menghimpun dana dari Anggota; 

b. memberikan Pinjaman kepada Anggota; dan 

c. menempatkan dana pada Koperasi Simpan Pinjam sekundernya 

 

Pengaturan mengenai tindak pidana penipuan terdapat dalam Pasal 378 Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu barang siapa 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, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu 

                                                           
1
 Ahmad Sulaiman. Koperasi dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. Rineka Cipta. Jakarta. 

2011. hlm. 6 
2
 Ibid. hlm. 7 
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kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang, diancam 

karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.  

 

Sehubungan dengan adanya tindak pidana penipuan tersebut maka Pihak 

Kepolisian melaksanakan serangkaian prosedur dalam mengungkapkan kasus 

melalui penyidikan sebagai pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang kepolisian 

sebagai aparat penegak hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

 

Tugas pokok kepolisian menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 

adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; 

serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 

Fungsi kepolisian menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah 

melaksanakan fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan 

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

masyarakat. 

 

Wewenang kepolisian sebagaimana diatur Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara 

keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan 

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka 

terpeliharanya keamanan dalam negeri. 

 

Dasar hukum penyidikan oleh kepolisian diatur dalam Pasal 1 Ayat (13) Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, 

penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara 
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yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang 

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

menemukan tersangkanya. Hal ini diatur pula dalam Pasal 1 butir (2) Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa 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 tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya. 

 

Penyidikan oleh kepolisian dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-

bukti yang pada tahap pertama harus dapat memberikan keyakinan, walaupun 

sifatnya masih sementara, kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya 

terjadi atau tentang tindak pidana yang telah dilakukan serta siapa tersangkanya. 

Apabila berdasarkan keyakinan tersebut penuntut umum berpendapat cukup 

adanya alasan untuk mengajukan tersangka kedepan sidang pengadilan untuk 

segera disidangkan. Di sini dapat terlihat bahwa penyidikan suatu pekerjaan yang 

dilakukan untuk membuat terang suatu perkara, yang selanjutnya dapat dipakai  

oleh penuntut umum sebagai dasar untuk mengajukan tersangka beserta bukti- 

bukti yang ada kedepan persidangan. Penyidikan dilakukan untuk kepentingan 

peradilan, khususnya untuk kepentingan penuntutan, yaitu untuk menentukan 

dapat tidaknya suatu tindakan atau perbuatan dilakukan penuntutan.  

 

Baitul Maal Wattamwil (BMT) merupakan salah satu bentuk koperasi  simpan 

pinjam yang menjalankan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana kepada 

masyarakat. Pada pelaksanaannya terdapat pengelola BMT yang tidak mampu 

mengembalikan uang yang dihimpun dari nasabah. Contoh kasusnya terjadi pada 
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BMT L Risma di Kota Metro Lampung yang dilaporkan oleh nasabahnya ke 

Polres Metro karena tidak mampu mengembalikan uang yang disimpan nasabah 

sebesar Rp.350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
3
 

 

Isu hukum dalam kasus ini adalah ada kesenjangan antara peraturan perundang-

undangan khususnya ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 

tentang Perkoperasian yang mengatur bahwa kegiatan koperasi adalah 

menghimpun dana dari anggota dan memberikan pinjaman kepada anggotanya, 

sehingga seharusnya koperasi dapat mengelola dana yang disimpan nasabah 

dengan sebaik-baiknya. Pada kenyataannya di lapangan koperasi justru 

melakukan tindak pidana penipuan terhadap nasabahnya sendiri, sedangkan 

nasabah sebuah koperasi seharusnya dilayani dengan baik mengingat 

kedudukannya sebagai mitra dari koperasi itu sendiri. Adanya penipuan terhadap 

nasabah ini menunjukkan bahwa pengurus koperasi telah melakukan tindak 

pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Oleh karena itu diperlukan 

upaya penanggulangan tindak pidana terhadap pengurus koperasi yang melakukan 

tindak pidana penipuan tersebut dalam rangka melindungi hak-hak nasabah dari 

perbuatan pengurus koperasi yang dapat merugikan nasabah. 

 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, penulis akan melaksanakan 

penelitian yang berjudul: “Upaya Kepolisian dalam Penyidikan terhadap Tindak 

Pidana Penipuan oleh Pengurus Koperasi (Studi pada Kepolisian Resor Metro)” 

 

 

                                                           
3
 https://lampungpro.com/post/13381/tak-mampu-kembalikan-dana-nasabah-bmt-l-risma-metro-

diadukan. Diakses pada Senin 5 November 2018.  
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B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

 

1. Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang masalah maka permasalahan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Bagaimanakah upaya Kepolisian Resor Metro dalam penyidikan terhadap 

tindak pidana penipuan oleh pengurus koperasi yang tidak mampu 

mengembalikan dana nasabah? 

b. Apakah faktor penghambat upaya Kepolisian Resor Metro dalam penyidikan 

terhadap tindak pidana penipuan oleh pengurus koperasi yang tidak mampu 

mengembalikan dana nasabah? 

 

2. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah hukum pidana formil, dengan 

kajian upaya Kepolisian Resor Metro dalam penyidikan terhadap tindak pidana 

penipuan oleh pengurus koperasi yang tidak mampu mengembalikan dana 

nasabah dan faktor-faktor penghambat upaya kepolisian tersebut. Lokasi 

penelitian ini adalah di wilayah hukum Kepolisian Resor Metro dan ruang lingkup 

waktu penelitian adalah Tahun 2018. 

 

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui upaya Kepolisian Resor Metro dalam penyidikan terhadap 

tindak pidana penipuan oleh pengurus koperasi yang tidak mampu 

mengembalikan dana nasabah 
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b. Untuk mengetahui faktor penghambat upaya Kepolisian Resor Metro dalam 

penyidikan terhadap tindak pidana penipuan oleh pengurus koperasi yang 

tidak mampu mengembalikan dana nasabah 

 

2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Kegunaan teoritis  

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu 

pengetahuan hukum pidana, dalam rangka memberikan penjelasan mengenai 

upaya Kepolisian Resor Metro dalam penyidikan terhadap tindak pidana 

penipuan oleh pengurus koperasi yang tidak mampu mengembalikan dana 

nasabah.  

b. Kegunaan praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna pihak Kepolisian dalam upaya 

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai penegak hukum dalam 

rangka memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat dari 

berbagai tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. 

 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

 

1. Kerangka Teoritis  

 

Kerangka teoritis adalah susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, 

asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan, 

dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitiaan atau penulisan. Adapun 

kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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a. Tugas, Fungsi dan Wewenang Polri 

 

Tugas pokok Kepolisian menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia: 

(1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; 

(2) Menegakkan hukum;  

(3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 

 

Uraian mengenai tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam 

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia: 

(1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap 

kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;  

(2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, 

dan kelancaran lalu lintas di jalan;  

(3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran 

hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan 

peraturan perundang-undangan;  

(4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;  

(5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;  

(6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap 

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

pengamanan swakarsa;  

(7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana 

sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan 

lainnya;  

(8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, 

laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas 

kepolisian;  

(9) 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;  

(10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani 

oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;  

(11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya 

dalam lingkup tugas kepolisian;  

(12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  

 

 



 
 

9 

Fungsi kepolisian menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah 

melaksanakan fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan 

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

masyarakat. Selanjutnya menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan bahwa pengemban 

fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu 

oleh: 

1. Kepolisian khusus;  

Kepolisian khusus adalah instansi dan/atau badan Pemerintah yang oleh atau 

atas kuasa undang-undang (peraturan perundang-undangan) diberi wewenang 

untuk melaksanakan fungsi kepolisian dibidang teknisnya masing-masing. 

Wewenang bersifat khusus dan terbatas dalam "lingkungan kuasa soal-soal" 

(zaken gebied) yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang 

menjadi dasar hukumnya. Contoh "kepolisian khusus" yaitu Balai Pengawasan 

Obat dan Makanan (Ditjen POM Depkes), Polsus Kehutanan, Polsus di 

lingkungan Imigrasi dan lain-lain. 

2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil;  

3. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.  

Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa adalah suatu bentuk pengamanan yang 

diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri yang 

kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, seperti satuan pengamanan lingkungan dan badan usaha di bidang 

jasa pengamanan. Pengamanan swakarsa memiliki kewenangan kepolisian 

terbatas dalam "lingkungan kuasa tempat" (teritoir gebied/ruimte gebied) 

meliputi lingkungan pemukiman, lingkungan kerja, lingkungan pendidikan. 

Contohnya satuan pengamanan lingkungan pemukiman, satuan pengamanan 

pada kawasan perkantoran atau satuan pengamanan pada pertokoan. 

Pengaturan mengenai pengamanan swakarsa merupakan kewenangan Kapolri.  

 

Wewenang kepolisian sebagaimana diatur Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara 

keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan 

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka 

terpeliharanya keamanan dalam negeri. 
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Uraian menegani wewenang kepolisian menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: 

(1) Menerima laporan dan/atau pengaduan;  

(2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat 

mengganggu ketertiban umum;  

(3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; antara lain 

pengemisan dan pergelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat 

dan narkotika, pemabukan, perdagangan manusia, penghisapan/praktik lintah 

darat, dan pungutan liar. 

(4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam 

persatuan dan kesatuan bangsa; Aliran yang dimaksud adalah semua atau 

paham yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan 

kesatuan bangsa antara lain aliran kepercayaan yang bertentangan dengan 

falsafah dasar Negara Republik Indonesia. 

(5) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup administratif;  

(6) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian 

dalam rangka pencegahan; 

(7) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; 

(8) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang; 

(9) Mencari keterangan dan barang bukti; 

(10) Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional; 

(11) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam 

rangka pelayanan masyarakat;  

(12) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan 

pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;  

(13) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.  

 

Kepolisian menurut Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-

undangan lainnya berwenang: 

(1) Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan 

masyarakat lainnya;  

(2) Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor; 

(3) Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;  

(4) Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;  

(5) Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, 

dan senjata tajam; 

(6) Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan 

usaha di bidang jasa pengamanan;  

(7) Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan 

petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;  
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(8) Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan 

memberantas kejahatan internasional;  

(9) Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang 

berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;  

(10) Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian 

internasional;  

(11) Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas 

kepolisian.  

 

 

b. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum  

 

Untuk menjawab permasalahan kedua penulis menggunakan teori faktor-faktor 

yang mempengaruhi penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono 

Soekanto, yaitu sebagai berikut: 

1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)  

Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi 

pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan 

konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan 

kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. 

Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya 

berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang 

kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.  

2) Faktor penegak hukum  

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas 

atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan 

hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus 

dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan. 
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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 fasilitas yang memadai, penegakan 

hukum tidak dapat berjalan dengan lancar. 

4) Faktor masyarakat  

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan 

hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk 

mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat 

maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.  

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 mudah dalam menegakkannya.
4
 

 

2. Konseptual  

 

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan 

dalam melaksanakan penelitian. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan 

pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

                                                           
4
 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, Rineka 

Cipta, 1983, hlm. 8-10 
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a. Upaya adalah cara usaha untuk menanggulagi kejahatan melalui penegakan 

hukum pidana untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna, baik melalui 

sarana penal maupun sarana nonpenal
5
 

b. Kepolisian menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah segala hal-ihwal yang 

berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan.  

c. Penyidikan menurut Pasal 1 butir (2) KUHAP 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. 

d. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, 

larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi 

siapa yang melanggar larangan itu. Tindak pidana merupakan pelanggaran 

norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak 

sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku.
6
 

e. Penipuan menurut Pasal 378 KUHP adalah setiap orang yang bermaksud 

untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, 

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

ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan 

sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang, 

diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun. 

                                                           
5
 Barda Nawawi Arif, Kebijakan Hukum Pidana, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 12  

6
 Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana, Jakarta, Bina 

Aksara, 1993, hlm. 54 
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f. Koperasi menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 

tentang Perkoperasian adalah badan hukum yang didirikan oleh orang 

perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para 

anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi 

dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan 

nilai dan prinsip koperasi. 

g. Dana atau simpanan Pasal 1 Angka (13) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2012 tentang Perkoperasian adalah sejumlah uang yang disimpan oleh 

Anggota kepada Koperasi Simpan Pinjam, dengan memperoleh jasa dari 

Koperasi Simpan Pinjam sesuai perjanjian. 

h. Nasabah atau anggota menurut Pasal 26) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2012 tentang Perkoperasian pengguna jasa Koperasi. Keanggotaan Koperasi 

dicatat dalam buku daftar Anggota. Keanggotaan Koperasi bersifat terbuka 

bagi semua yang bisa dan mampu menggunakan jasa Koperasidan bersedia 

menerima tanggung jawab keanggotaan. 

 

E. Sistematika Penulisan 

 

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang saling berhubungan antara bab 

yang satu dengan bab lainnya, dengan sistematika penulisan: 

I. PENDAHULUAN 

Memuat tentang latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup 

penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode 

penelitian dan sistematika penulisan. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tinjauan kepustakaan yang diambil dari pendapat para ahli tentang 

upaya Kepolisian Resor Metro dalam penyidikan terhadap tindak pidana 

penipuan oleh pengurus koperasi yang tidak mampu mengembalikan dana 

nasabah 

III. METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan 

narasumber pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data. 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini memuat penjelasan dan pembahasan sesuai dengan permasalahan 

yang dibahas, yaitu upaya Kepolisian Resor Metro dalam penyidikan 

terhadap tindak pidana penipuan oleh pengurus koperasi yang tidak 

mampu mengembalikan dana nasabah dan faktor-faktor penghambat 

upaya Kepolisian Resor Metro dalam penyidikan terhadap tindak pidana 

penipuan oleh pengurus koperasi yang tidak mampu mengembalikan dana 

nasabah 

V. PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dari materi 

yang telah didapat serta berbagai saran untuk dapat diajukan dan 

dipergunakan bagi pihak-pihak yang membutuhkan. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Hukum Pidana dan Tindak Pidana 

 

Hukum pidana sebagai salah satu bagian independen dari hukum publik 

merupakan salah satu instrumen hukum yang sangat urgen eksistensinya sejak 

zaman dahulu. Hukum ini ditilik sangat penting eksistensinya dalam menjamin 

keamanan masyarakat dari ancaman tindak pidana, menjaga stabilitas negara dan 

bahkan merupakan “lembaga moral” yang berperan merehabilitasi para pelaku 

pidana agar mereka tidak melakukan kejahatan setelah melalui proses 

pemidanaan.   

 

Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan 

larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan 

suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. 

Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu 

sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana 

(hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terdapat suatu 

keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana 

hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat 

dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.
7
 

                                                           
7
 P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 2003, hlm. 12.  
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Penjelasan di atas menunjukkan bahwa hukum menentukan bagaimana dan dalam 

hal apa pelaku pelanggaran tersebut dipertanggungjawabkan, serta ketentuan-

ketentuan mengenai hak dan cara penyidikan, penuntutan, penjatuhan pidana dan 

pelaksanaan pidana demi tegaknya hukum yang bertitik berat kepada keadilan. 

Perumusan ini mencakup juga hukum (pidana) adat, serta bertujuan mengadakan 

keseimbangan di antara berbagai kepentingan atau keadilan. 

 

Pidana memiliki pengertian perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum 

yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan 

perundang-undangan. Sedangkan Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau 

tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan 

sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan 

sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh 

peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau 

bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu 

dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.
8
 

 

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa hukum berfungsi sebagai sebagai sarana 

untuk mendorong pembaharuan masyarakat, penekanannya terletak pada 

pembentukan peraturan perundang-undangan oleh lembaga legislatif, yang 

dimaksudkan untuk menggagas konstruksi masyarakat baru yang ingin 

diwujudkan di masa depan melalui pemberlakuan perundang-undangan. 

 

                                                           
8
 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bhakti, 

Bandung, 1996, hlm. 152-153. 
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Roscoe Pound menekankan arti pentingnya hukum sebagai sarana rekayasa sosial 

ini, terutama melalui mekanisme penyelesaian kasus oleh badan-badan peradilan 

yang akan menghasilkan jurisprudensi. Konteks sosial teori ini adalah masyarakat 

dan badan peradilan di Amerika Serikat. Fungsi hukum demikian itu, dalam 

konteks Indonesia oleh Mochtar Kusumaatmadja diartikan sebagai sarana 

pendorong pembaharuan masyarakat.
9
 

 

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa penegakan hukum merupakan suatu 

proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. 

Keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan di sini yaitu yang merupakan 

pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam 

peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang 

dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan 

hukum itu dijalankan. Dengan demikian pada gilirannya, penegakan hukum itu 

puncaknya adalah pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu 

sendiri. 

Proses penegakan hukum, dalam pandangan Soerjono Soekanto, dipengaruhi oleh 

lima faktor, yaitu: 

1. Faktor hukum atau peraturan perundang-undangan.  

2. Faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam 

proses pembuatan dan penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan masalah 

mentalitas.  

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum.  

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial di mana hukum tersebut berlaku 

atau diterapkan; berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang 

merefleksi dalam perilaku masyarakat.  

5. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada 

karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 
10

 

                                                           
9
 Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Yang Sedang Membangun, BPHN-

Binacipta, Jakarta, 2001. hlm. 11. 
10

 Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum, BPHN & Binacipta, Jakarta, 1996, hlm. 15. 
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Penjelasan di atas menunjukkan bahwa arti penting hukum pidana sebagai bagian 

dari sistem hukum yang berlaku di dalam suatu negara terletak pada tujuan hukum 

pidana itu sendiri yakni menciptakan tata tertib di dalam masyarakat sehingga 

kehidupan masyarakat dapat berlangsung dengan damai dan tenteram. Hukum 

diarahkan sebagai sarana kemajuan dan kesejahteraan masyarakat  yang memiliki 

fungsi penting dalam kehidupan bermasyarakat sebagai alat untuk menciptakan 

keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin 

adanya kepastian hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

 

Menurut Max Weber dalam A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto, karakter 

keberpihakan hukum yang responsif ini, sering disebutkan sebagai hukum yang 

emansipatif. Hukum yang emansipatif mengindikasikan sifat demokratis dan 

egaliter, yakni hukum yang memberikan perhatian pada upaya memberikan 

perlindungan hak-hak asasi manusia dan peluang yang lebih besar kepada warga 

masyarakat yang lemah secara sosial, ekonomi dan politis untuk dapat mengambil 

peran partisipatif dalam semua bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara. Dikatakan bahwa hukum yang responsif terdapat di dalam masyarakat 

yang menjunjung tinggi semangat demokrasi. Hukum responsif menampakkan 

ciri bahwa hukum ada bukan demi hukum itu sendiri, bukan demi kepentingan 

praktisi hukum, juga bukan untuk membuat pemerintah senang, melainkan hukum 

ada demi kepentingan rakyat di dalam masyarakat.
11

 

 

Tujuan hukum pidana secara umum demikian ini, sebenarnya tidak banyak 

berbeda dengan tujuan yang ingin dicapai oleh bidang-bidang hukum lainnya. 
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Perbedaannya terletak pada cara kerja hukum pidana dalam mencapai tujuannya, 

yaitu bahwa upaya untuk mewujudkan tata tertib dan suasana damai ini oleh 

hukum pidana ditempuh melalui apa yang di dalam ilmu hukum pidana dikenal 

dengan pemidanaan atau pemberian pidana. Berkaitan dengan karakter dasar 

hukum positif ini, C.F.G. Sunaryati Hartono melihat bahwa Undang-Undang 

Dasar 1945 disusun dengan lebih berpegang pada konsep hukum sebagai sarana 

rekayasa sosial.
12

 

 

Cara kerja hukum pidana dengan melakukan pemidanaan atau pemberian pidana 

ini mempunyai pengertian yang luas. Pemidanaan atau pemberian pidana 

mempunyai pengertian yang luas dalam arti bisa dibedakan menjadi dua 

pengertian, yakni pemidanaan dalam arti abstrak (pemidanaan in abstracto) dan 

pemidanaan dalam arti kongkrit (pemidanaan in concreto).  

 

Karakter hukum positif dalam wujudnya sebagai peraturan peraturan perundang-

undangan, di samping ditentukan oleh suasana atau konfigurasi politik momentum 

pembuatannya, juga berkaitan erat dengan komitmen moral serta profesional dari 

para anggota legislatif itu sendiri. Oleh karena semangat hukum (spirit of law) 

yang dibangun berkaitan erat dengan visi pembentuk Undang-Undang, maka 

dalam konteks membangun hukum yang demokratis, tinjauan tentang peran 

pembentuk undang-undang penting dilakukan. Dikemukakan oleh Gardiner 

bahwa pembentuk undang-undang tidak semata-mata berkewajiban to adapt the 

law to this changed society, melainkan juga memiliki kesempatan untuk 

memberikan sumbangan terhadap pembentukan perubahan masyarakat itu sendiri. 
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 C.F.G. Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Alumni, 

Bandung. 2002. hlm. 53. 



 
 

21 

Pembentuk undang-undang, dengan demikian, tidak lagi semata-mata mengikuti 

perubahan masyarakat, akan tetapi justru mendahului perubahan masyarakat itu. 

Dalam kaitan ini Roeslan Saleh menegaskan bahwa masyarakat yang adil dan 

makmur serta modern yang merupakan tujuan pembangunan bangsa, justru 

sesungguhnya merupakan kreasi tidak langsung dari pembentuk undang-undang.
13

 

 

Hukum pidana menciptakan tata tertib di dalam masyarakat melalui pemberian 

pidana secara abstrak, artinya dengan ditetapkannya di dalam undang-undang 

perbuatan-perbuatan tertentu sebagai perbuatan yang dilarang disertai ancaman 

pidana, atau dengan ditetapkannya perbuatan-perbuatan tertentu sebagai tindak 

pidana di dalam undang-undang, maka diharapkan warga masyarakat akan 

mengerti dan menyesuaikan diri sehingga tidak melakukan perbuatan-perbuatan 

yang telah dilarang dan diancam pidana itu.  

 

Suatu tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir pada umumnya memiliki dua 

unsur yakni unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku dan unsur 

objektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan. Semua 

unsur tersebut merupakan satu kesatuan dalam suatu tindak pidana, satu unsur saja 

tidak ada akan menyebabkan tersangka tidak dapat dihukum. Sehingga penyidik 

harus cermat dalam meneliti tentang adanya unsur-unsur tindak pidana tersebut. 
14
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Dalam Pasal 1 angka (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (untuk 

selanjutnya disingkat KUHAP), 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 tindak pidana 

yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pasal 1 angka (2) KUHAP dapat 

disimpulkan penyidikan baru dimulai jika terdapat bukti permulaan yang cukup 

tentang telah terjadinya suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. 

 

Hukum pidana menciptakan tata tertib atau ketertiban melalui pemidanaan dalam 

arti kongkrit, yakni bilamana setelah suatu undang-undang pidana dibuat dan 

diberlakukan ternyata ada orang yang melanggarnya, maka melalui proses 

peradilan pidana orang tersebut dijatuhi pidana. Tujuan penjatuhan pidana atau 

pemberian pidana itu sendiri bermacam-macam bergantung pada teori-teori yang 

dianut di dalam sistem hukum pidana di suatu masa. Kendati demikian, tujuan 

akhir dari penjatuhan pidana atau pemberian pidana itu tetap di dalam koridor atau 

kerangka untuk mewujudkan tujuan hukum pidana. Ini berarti bahwa penjatuhan 

pidana atau pemberian pidana sebenarnya merupakan sarana untuk mencapai 

tujuan hukum.  

 

Uraian di atas terlihat bahwa kurang dapat ditanggulanginya masalah kejahatan 

karena hal-hal berikut: 

1. Timbulnya jenis-jenis kejahatan dalam dimensi baru yang mengangkat dan 

berkembang sesual dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat di 

bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Jenis-jenis kejahatan tidak 
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seluruhnya terjangkau oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

yang merupakan produk peninggalan pemerintah kolonial Hindia Belanda. 

2. Meningkatnya kualitas kejahatan baik dari segi pelaku dan modus operandi 

yang menggunakan peralatan dan teknologi canggih sesuai dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Padahal kemampuan aparat 

penegak hukum khususnya Kepolisian Republik Indonesia Indonesia terbatas 

baik dan segi kualitas sumber daya manusia, pembiayaan, serta sarana dan 

prasarananya, sehingga kurang intensif dalam menanggulangi kejahatan. 

 

Kebijakan untuk menanggulangi kejahatan di atas dilakukan dengan mengadakan 

peraturan perundangan di luar KUHP baik dalam bentuk undang-undang pidana 

maupun undang-undang administratif yang bersanksi pidana, sehingga dalam 

merumuskan istilah kejahatan dikenal adanya istilah tindak pidana umum, tindak 

pidana khusus, dan tindak pidana tertentu. Penanganannya diselenggarakan oleh 

penyidik yang berbeda dengan hukum acara pidananya masing-masing. 

 

Tindak pidana umum adalah tindak pidana kejahatan dan pelanggaran yang diatur 

di dalam KUHP yang penyidikannya dilakukan oleh Polri  dengan menggunakan 

ketentuan yang terdapat dalam KUHAP. Tindak pidana khusus adalah tindak 

pidana di luar KUHP seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-

Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-

undang Cukai, Undang-Undang Terorisme dan sebagainya yang penyidikannya 

dilakukan oleh Polri, Kejaksaan, atau Pejabat Penyidik lain sesuai dengan hukum 

acara pidana bersangkutan. Sementara itu, tindak pidana tertentu adalah tindak 

pidana di luar KUHP yang tidak termasuk dalam tindak pidana khusus. 
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B. Penyidik dan Penyidikan 

 

Berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) KUHAP bahwa penyidik adalah pejabat polisi 

negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi 

wewenang khusus oleh undang-undang. Menurut Pasal 1 butir (2) KUHAP 

bahwa: “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”  

 

Tujuan penyidikan secara konkrit dapat diperinci sebagai tindakan penyidik untuk 

mendapatkan keterangan tentang: 

a. Tindak pidana apa yang dilakukan. 

b. Kapan tindak pidana dilakukan.  

c. Dengan apa tindak pidana dilakukan.  

d. Bagaimana tindak pidana dilakukan.  

e. Mengapa tindak pidana dilakukan.  

f. Siapa pembuatnya atau yang melakukan tindak pidana tersebut
15

 

 

Penyidikan dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti  

yang pada tahap pertama harus dapat memberikan keyakinan, walaupun sifatnya 

masih sementara, kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi  

atau tentang tindak pidana yang telah dilakukan serta siapa tersangkanya. Apabila 

berdasarkan keyakinan tersebut penuntut umum berpendapat cukup adanya alasan 
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untuk mengajukan tersangka kedepan sidang pengadilan untuk segera 

disidangkan. Di sini dapat terlihat bahwa penyidikan suatu pekerjaan yang 

dilakukan untuk membuat terang suatu perkara, yang selanjutnya dapat dipakai  

oleh penuntut umum sebagai dasar untuk mengajukan tersangka beserta bukti- 

bukti yang ada kedepan persidangan. Penyidikan dilakukan untuk kepentingan 

peradilan, khususnya untuk kepentingan penuntutan, yaitu untuk menentukan 

dapat tidaknya suatu tindakan atau perbuatan dilakukan penuntutan.
16

 

 

Hal menyelidik dan hal menyidik secara bersama-sama termasuk tugas kepolisian 

yustisiil, akan tetapi ditinjau pejabatnya maka kedua tugas tersebut merupakan 

dua jabatan yang berbeda-beda, karena jika tugas menyelidik diserahkan hanya 

kepada pejabat polisi negara, maka hal menyidik selain kepada pejabat tersebut 

juga kepada pejabat pegawai negeri sipil tertentu. Pengertian mulai melakukan 

penyidikan adalah jika dalam kegiatan penyidikan tersebut sudah dilakukan upaya 

paksa dari penyidik, seperti pemanggilan pro yustisia, penangkapan, penahanan, 

pemeriksaan, penyitaan dan sebagainya.  

 

Persangkaan atau pengetahuan adanya tindak pidana dapat diperoleh dari empat 

kemungkinan, yaitu: 

a. Kedapatan tertangkap tangan. 

b. Karena adanya laporan. 

c. Karena adanya pengaduan. 

d. Diketahui sendiri oleh penyidik
17
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Penyidikan menurut Moeljatno dilakukan setelah dilakukannnya penyelidikan, 

sehingga penyidikan tersebut mempunyai landasan atau dasar untuk 

melakukannya. Dengan kata lain penyidikan dilakukan bukan atas praduga 

terhadap seseorang menurut penyidik bahwa ia bersalah. Penyidikan dilaksanakan 

bukan sekedar didasarkan pada dugaan belaka, tetapi suatu asas dipergunakan 

adalah bahwa penyidikan bertujuan untuk membuat suatu perkara menjadi terang 

dengan menghimpun pembuktian mengenai terjadinya suatu perkara pidana. 

Penyidikan dilakukan bila telah cukup petunjuk-petunjuk bahwa seorang atau para 

tersangka telah melakukan peristiwa yang dapat dihukum.
 18

 

  

Penyidikan memerlukan beberapa upaya agar pengungkapan perkara dapat 

diperoleh secara cepat dan tepat. Upaya–upaya penyidikan tersebut mulai dari 

surat panggilan, penggeledahan, hingga penangkapan dan penyitaan. Dalam hal 

penyidik telah mulai melakukan penyidikan sesuatu peristiwa yang merupakan 

tindak pidana, penyidik membertahukan hal itu kepada Penuntut Umum (sehari-

hari dikenal dengan SPDP atau Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) hal 

ini sesuai dengan KUHAP Pasal 109 Ayat (1). Setelah bukti-bukti dikumpulkan 

dan yang diduga tersangka telah ditemukan maka penyidik menilai dengan 

cermat, apakah cukup bukti untuk dilimpahkan kepada Penuntut Umum 

(kejaksaan) atau ternyata bukan tindak pidana. Jika penyidik berpendapat bahwa 

peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana maka penyidikan dihentikan 

demi hukum. Pemberhentian penyidikan ini dibertahukan kepada Penuntut Umum 

dan kepada tersangka atau keluarganya.  
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Berdasarkan pemberhentian penyidikan tersebut, jika Penuntut Umum atau pihak 

ketiga yang berkepentingan, dapat mengajukan praperadilan kepada Pengadilan 

Negeri yang akan memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan. 

Jika Pengadilan Negeri sependapat dengan penyidik maka penghentian 

penyidikan sah, tetapi jika tidak sependapat dengan penyidikan, maka penyidikan 

wajib dilanjutkan. Setelah selesai penyidikan, berkas diserahkan pada penuntut 

Umum (KUHAP Pasal 8 Ayat (2)). Penyerahan ini dilakukan dua tahap: 

(1). Tahap pertama, penyidik hanya menyerahkan berkas perkara. 

(2). Dalam hal penyidik sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung 

jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum. 

 

Apabila pada penyerahan tahap pertama, Penuntut Umum berpendapat bahwa 

berkas kurang lengkap maka ia dapat mengembalikan berkas perkara kepada 

penyidik untuk dilengkapi disertai petunjuk dan yang kedua melengkapi sendiri. 

Menurut sistem KUHAP, penyidikan selesai atau dianggap selesai dalam hal: 

(a).Dalam batas waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas 

perkara, atau apabila sebelum berakhirnya batas waktu tersebut penuntut 

umum memberitahukan pada penyidik bahwa hasil penyidikan sudah lengkap. 

(b).Sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 8 Ayat (3)  

huruf (b), dengan penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti 

dari penyidik kepada penuntut umum. 

(c). Dalam hal penyidikan dihentikan sesuai dengan ketentuan Pasal 109 Ayat (2), 

yakni karena tidak terdapatnya cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan 

merupakan suatu tindak pidana, atau penyidikan dihentikan demi hukum. 

 

Selesainya penyidikan dalam artian ini adalah bersifat sementara, karena bila 

disuatu saat ditemukan bukti-bukti baru, maka penyidikan yang telah dihentikan 

harus dibuka kembali. Pembukaan kembali penyidikan yang telah dihentikan itu, 

dapat pula terjadi dalam putusan praperadilan menyatakan bahwa penghentian 
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penyidikan itu tidak sah dan memerintahkan penyidik untuk menyidik kembali 

peristiwa itu. Berdasarkan Pasal 110 Ayat (4) KUHAP, jika dalam waktu 14 hari  

Penuntut Umum tidak mengembalikan berkas (hasil penyidikan) maka penyidikan 

dianggap telah selesai.  

 

C. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana Penipuan  

 

 

Tindak pidana penipuan menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(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, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk 

orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya 

memberi utang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan 

dengan pidana penjara paling lama empat tahun.  

 

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 378 KUHP: 

1) Dilakukan dengan sengaja 

2) Perbuatan yang dilakukan menguntungkan diri sendiri atau orang lain 

3) Dilakukan dengan melawan hukum 

4) Menggerakan orang lain dengan alat penggerak atau pembujukan berupa 

memakai nama palsu atau keadaan palsu dengan rangkaian kata-kata bohong 

5) Dengan cara itu orang menyerahkan sesuatu barang membuat hutang 

menghapuskan piutang 

 

Penipuan dapat terbagi atas beberapa pasal yaitu: 

1) Penipuan Biasa (Pasal 378 KUHP) 

2) Penipuan Ringan (Pasal 379 KUHP) 

3) Penipuan merupakan kebiasaan (Pasal 379 a KUHP) 
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4) Penipuan dilakukan dengan pemalsuan nama/ tanda terhadap hasil karya / 

ciptaan seseorang (Penipuan hak cipta) (Pasal 380 KUHP) 

5) Penipuan terhadap perasuransian (Pasal 381 dan 382 KUHP) 

6) Penipuan jual beli (Pasal 383 KUHP) 

7) Penipuan terhadap benda tak bergerak (Berupa tanah/Stellmeat) (Psal 385 

KUHP) 

8) Penipuan dana penjualan bahan makanan dan obat-obatan (Pasal 386 KUHP) 

9) Penipuan dalam pemborongan (Pasal 387 KUHP) 

10) Penipuan dangan memberikan gambar yang tidak benar tentang surat berharga 

(Pasal 391 KUHP) 

11) Penipuan dengan menyusun neraca palsu (Pasal 392 KUHP) 

12) penipuan dengan memalsukan nama firma atau merek atas barang dagangan 

(Pasal 393 KUHP) 

13) Penipuan dengan lingkungan Pengacara (Pasal 393 Bis KUHP)  

 

Unsur-unsur yang terdapat dalan Pasal 379 a KUHP : 

1) Dilakukan dengan sengaja 

2) Membeli barang-barang/mendapatkan barang-barang untuk dirinya sendiri 

atau orang lain dengan tidak membayar lunas 

3) Perbuatan ini dilakukan karena kebiasaan atau mata pencarian 

 

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 383 KUHP: 

 

1) Penjual menipu pembeli 

2) Sengaja mengarahkan barang lain dari yang ditunjuk oleh pembeli 
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3) Penjual mempergunakan tipu muslihat yang berkaitan dengan sifat, keadaan, 

jumlah barang 

 

Unsur-unsur yang terapat dalam Pasal 386 KUHP : 

1) Dilakukan dengan sengaja 

2) Menjual, menawarkan untuk dijual dan menyerahkan bahan makanan, 

minuman dan obat-obatan. 

3) Si pelaku mengetahui barang tersebut dipalsukan pemalsuannya 

disembunyikan 

 

Apabila penipuan dilakukan secara terus menerus maka masuk dalam perbuatan 

berlanjut, yaitu beberapa perbuatan dimana antara satu dengan yang lainnya ada 

kaitannya, namun masing-masing berdiri sendiri, yang harus dipandang sebagai 

satu perbuatan yang dilanjutkan.
 19

  

 

Dasar hukum dari perbuatan yang dilanjutkan ini adalah Pasal 64 Ayat (1) yaitu 

“Kalau antara beberapa perbuatan ada perhubungannya, meskipun perbuatan itu 

masing-masing telah merupakan kejahatan atau pelanggaran, sehingga harus 

dipandang sebagai satu perbuatan yang berturut-turut, maka hanya satu ketentuan 

pidana saja yang digunakan ialah ketentuan yang terberat pidana pokoknya”.
20

  

  

Sesuai dengan pasal tersebut maka adanya perbuatan yang saling berhubungan 

satu sama lain dan bukanlah satu kesatuan dari perbuatan sehingga harus 

dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Adanya bermacam-macam bentuk 
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hukuman sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP menjadikan dalam 

delik gabungan ini adakalanya ditemukan delik gabungan yang mempunyai akibat 

hukum yang berbeda. Sebagai contoh terdapat dua delik yang mempunyai akibat 

hukum yang berbeda yang semuanya dijatuhi hukuman pokok padahal 

sebagaimana diketahui bahwa setiap bentuk pidana mempunyai satu ketentuan 

hukum dan peraturan hukum tersendiri. 

 

Sesuai dengan pasal tersebut, apabila terdapat dua atau lebih ketentuan pidana 

dalam kejahatan atau pelanggaran maka yang digunakan ialah satu ketentuan saja 

yakni ketentuan yang terberat pidana pokoknya. Dalam hal ini berarti dianut 

sistem absorbsi sebagaimana dalam gabungan satu perbuatan yaitu sistem 

penyerapan dimana hukuman yang berat seakan-akan menyerap hukuman yang 

ringan. Sebenarnya hubungan yang bagaimanakah yang harus ada antara 

perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, agar dapat dikategorikan sebagai 

perbuatan yang dilanjutkan? Dalam Pasal 64 tersebut di atas tidak memberikan 

ketentuan-ketentuan atau batas-batas mengenai hal ini. Batas-batas inipun tidak 

pula dijelaskan dalam undang-undang yang lain, sehingga mengenai hal inipun 

diserahkan pada ilmu pengetahuan dan praktek-praktek hukum di pengadilan.
21

  

 

Syarat-syarat mengenai perbuatan berlanjut, sebagai berikut: 

1. Harus ada satu keputusan kehendak yang terlarang 

Satu kehendak yang dimaksud adalah satu tujuan yang hendak dicapai 

dilarang untuk melaksanakan kejahatan yang jelas-jelas dilarang oleh undang-

undang. Dalam hal ini dicontohkan: seorang pelayan yang mencuri uang 
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majikannya, berpikir, kalau ia mencuri uang sekaligus dalam jumlah yang 

banyak, akan ketahuan, tapi kalau ia ambil secara berangsur-angsur maka 

majikannya tidak akan mengetahuinya karena jumlah uang itu demikian 

banyaknya. Keinginan untuk mencuri uang itu sudah merupakan satu 

keputusan kehendak yang mempunyai satu tujuan yang mana untuk memiliki 

uang tersebut yang dilakukan dengan cara mencurinya dengan secara 

berangsur-angsur dari hari ke hari agar tidak dapat diketahui oleh yang punya 

uang tersebut. Hal inilah yang dinamakan dengan perbuatan berlanjut. 

 

2. Perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sejenis 

Artinya perbuatan-perbuatan itu terdapat persamaan bentuk ataupun jenisnya, 

seperti kejahatan dengan kejahatan atau pelanggaran dengan pelanggaran. 

Adanya kejahatan dalam bentuk biasa juga terdapat kejahatan yang sama tapi 

dalam keadaan yang hukumannya lebih berat ataupun lebih ringan. Seperti 

pencurian yang diikuti dengan perusakan, pembunuhan dengan pembunuhan 

yang tidak disengaja, dan lain-lain. 

 

Pasal 64 Ayat (2) ini terdapat sedikit pengecualian dalam masalah ini, adanya 

seseorang yang dipersalahkan telah memalsukan uang dan juga merusak uang 

dan memakai benda maka hal ini termasuk dalam perbuatan berlanjut 

meskipun jenis perbuatannya tidak sama bentuk atau jenisnya. Di samping itu 

ayat-ayat dari Pasal 64 memberikan kesan, bahwa pembuat undang-undang 

tidak juga lekas memandang gampang akan adanya persamaan macam di 

antara perbuatan-perbuatan itu. Oleh karena itu, pembuat undang-undang 

perlu memandang secara sengaja menyamakan dua rupa perbuatan yang 
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sifatnya agak berlainan dengan menetapkan bahwa terhadap kejahatan 

pemalsuan dan kerusakan mata uang dan terhadap menggunakan perabot 

untuk melakukan kejahatan tersebut, hanyalah dikenakan satu macam 

ketentuan hukuman 

 

3. Jangka waktu antara perbuatan yang satu dengan yang lainnya tidak boleh 

terlalu lama 

Artinya perbuatannya itu berjalan secara terus menerus bahkan dapat sampai 

bertahun-tahun, tapi jarak antara perbuatan yang satu dengan yang lainnya itu 

tidak terlalu jauh, syarat ini sesuai dengan faham lanjutan
 22

  

 

Adanya ketiga syarat tersebut di atas, sampai saat ini masih dipertahankan oleh 

yurisprudensi Indonesia. Munculnya perbuatan berlanjut maka tak lepas dari 

akibat-akibat yang ditimbulkan oleh adanya perbuatan ini. Akibat-akibat itu 

terwujud dalam penentuan ukuran hukuman yakni hanya satu saja hukuman yang 

dijatuhkan yakni hukuman yang terberat. Dari sini pula dapat diketahui bahwa 

perbuatan berlanjut tiap-tiap perbuatan merupakan tindak pidana masing-masing, 

hanya untuk menjatuhkan hukumannya saja dianggap satu. Sedangkan di dalam 

hal perbuatan yang berlangsung terus menerus, hanya terdapat satu perbuatan 

pidana. Perbuatan lanjutan memiliki perbedaan dengan tindak pidana kebiasaan, 

dan tindak pidana lanjutan, yakni sebagai ciri khas dalam tindak pidana kebiasaan 

perbuatannya sendiri-sendiri dalam secara keseluruhan ataupun tidak dapat 

dihukum. Kebiasaan itu dapat merupakan masalah yang menetapkan hukuman 

ataupun masalah yang dapat memperberat hukuman. Perbuatan dalam perbuatan 
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lanjutan sudah dapat dihukum secara tersendiri, sedangkan pada tindak pidana 

lanjutan terdapat hanya satu perbuatan yang dapat dihukum 

 

D. Koperasi dan Dasar Hukumnya  

 

 

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Perkoperasian, yang dimaksud 

dengan koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang-seorang atau 

badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip 

Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas 

kekeluargaan. Kemudian Pasal 2 Undang-Undang Koperasi menyatakan bahwa 

koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar 

atas asas kekeluargaan.  

 

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Perkoperasian, fungsi dan peran koperasi adalah:  

a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi 

anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk 

meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;  

b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan 

manusia dan masyarakat;  

c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan 

ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya;  

d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional 

yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan 

demokrasi ekonomi.  

  

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Perkoperasian: 

(1) Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi sebagai berikut:  

a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;  

b. pengelolaan dilakukan secara demokratis;  

c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan 

besarnya jasa usaha masing-masing anggota;  

d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;  

e. kemandirian.  
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 Dalam mengembangkan Koperasi, maka Koperasi melaksanakan pula prinsip 

Koperasi sebagai berikut:  

a. pendidikan perkoperasian;  

b. kerja sama antarkoperasi.  

  

Berdasarkan ketentuan di atas maka diketahui bahwa pada dasarnya kegiatan 

koperasi merupakan usaha yang berorientasi pada peningkatan usaha dan 

kesejahteraan anggotanya dan apabila terdapat kelebihan pelayanan koperasi 

maka dapat dialokasikan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat yang tidak 

terdaftar sebagai anggota koperasi. Bidang usaha koperasi meliputi berbagai 

bidang kehidupan ekonomi rakyat. Selain itu, dalam kegiatan usahanya koperasi 

dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan 

pinjam, baik untuk internal anggota koperasi yang bersangkutan maupun anggota 

koperasi lainnya.  Kegiatan usaha simpan pinjam dapat dilaksanakan sebagai 

salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha Koperasi, bermakna bahwa apabila 

koperasi tidak mampu menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha maka koperasi 

tersebut dapat menyelenggarakan satu bidang usaha saja yaitu kegiatan usaha 

simpan pinjam. 

 

E. Tindak Pidana Penipuan oleh Koperasi 

 

Berdasarkan pengertian tindak pidana penipuan dan koperasi maka dapat 

dinyatakan bahwa pengertian tindak pidana penipuan oleh pengurus koperasi 

adalah sutau tindak pidana penipuan yang pelaku atau subjek hukumnya adalah 

koperasi sebagai suatu badan usaha terhadap nasabah sebagai korbannya, 

sehingga berdampak pada adanya kerugian terhadap korban.  
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Badan usaha atau korporasi merupakan badan hukum yang diartikan sebagai suatu 

perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti orang 

manusia (persona) ialah sebagai pengemban (atau pemilik) hak dan kewajiban-

kewajiban; memiliki hak menggugat ataupun digugat di muka pengadilan.
23

 

Korporasi sebagai subjek hukum berkaitan dengan aktivitas korporasi yang 

berhubungan secara langsung dengan hukum, termasuk ketika korporasi 

melakukan tindak pidana atau dikenal dengan kejahatan korporasi. Definisi 

mengenai kejahatan korporasi dapat ditelaah berdasarkan tiga unsur, yaitu 

Pertama, tindakan legal dari korporasi dan agen-agennya berbeda dengan perilaku 

criminal kelas-sosio ekonomi bawah dalam hal prosedur administrasi. Karenanya, 

yang digolongkan kejahatan korporasi tidak hanya tindakan kejahatan atas hukum 

pidana, teteapi juga pelanggaran atas hukum perdatadan administrasi. Kedua, baik 

korporasi (sebagai “subyek hukum perorangan legal persoon”) dan perwakilannya 

termasuk sebagai pelaku kejahatan (as illegal actor) dimana praktek yudisialnya, 

bergantung pada antara lain kejahata yang dilakukan, aturan dan kualitas 

pembuktian dan penuntutan. Ketiga, motvasi kejahatan yang dilakukan korporasi 

bukan bertujuan untuk kepentingan pribadi, melainkan bagi pemenuhan 

kebutuhan dan pencapaian keuntungan organisasional. Tidak menutup 

kemungkinan motif tersebut ditopang pula oleh norma operasional (internal) dan 

sub-kultur organisasional.
24
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Terkait dengan defenisi kejahatan korporasi diatas, terdapat beberapa pembedaan 

menyangkut kejahatan korporasi sebagai berikut; 

a. Crime for corporation (corporate crime): kejahatan yang dilakukan oleh 

korporasi untuk mencapai tujuan korporasi berupa perolehan keuntungan 

untuk kepentingan korporasi, atau dengan kata lain, corporate crime is clearly 

committed for the corporate and not against it 

b. Crime against corporation (employee crime): kejahtan terhadap korporasi, 

misalnya seorang bendahara yang mencuri uang korporasi. Dalam hal ini yang 

menjadi sasaran kejahatan yakni korporasi sehingga korporasi yang menjadi 

korban 

c. Criminal corporation: korporasi digunakan sebagai sarana untuk melakukan 

kejahatan
25
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Pendekatan Masalah 

 

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis 

normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan 

untuk memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan 

atau kajian ilmu hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk 

memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan 

realitas yang ada atau studi kasus.
26

  

 

B. Sumber dan Jenis Data 

 

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Data Primer 

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan 

penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber, untuk 

mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.  

2. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber 

hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
27
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Data sekunder dalam penelitian ini, terdiri dari:  

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer bersumber dari: 

(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 

Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana. 

(3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia 

(4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder bersumber dari bahan hukum yang melengkapi hukum 

primer, di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang 

Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

c. Bahan Hukum Tersier  

Bahan hukum tersier dapat bersumber dari berbagai bahan seperti teori/ 

pendapat para ahli dalam berbagai literatur/buku hukum, dokumentasi, kamus 

hukum dan sumber dari internet. 

 

C. Penentuan Narasumber  

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk 

melakukan kajian dan menganalisis data sesuai dengan permasalahan, yaitu: 

1. Penyidik Kepolisian Resor Metro      : 1 orang  

2. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila   : 1 orang + 

Jumlah         : 2 orang  
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D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data  

1. Prosedur Pengumpulan Data  

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan dan studi 

lapangan sebagai berikut: 

a. Studi Kepustakaan  

Studi kepustakaan adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian 

kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur 

serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-

undangan terkait dengan permasalahan.  

b. Studi Lapangan  

Studi lapangan adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara 

(interview) kepada responden penelitian sebagai usaha mengumpulkan 

berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan 

yang dibahas dalam penelitian. 

 

2. Prosedur Pengolahan Data  

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah 

diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data dilakukan 

dengan tahapan sebagai berikut: 

a. Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data 

selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam 

penelitian ini.  

b. Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-

kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-

benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.  
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c. Sistematisasi data, adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan 

dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan 

sehingga mempermudah interpretasi data. 

 

E. Analisis Data 

 

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara 

sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk 

memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian 

ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode 

induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan 

yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Kemudian 

diajukan saran yang ditujuan kepada pihak-pihak yang relevan dengan penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

V. PENUTUP 

 

 

A. Simpulan  

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka simpulan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

1. Upaya kepolisian dalam penyidikan tindak pidana penipuan oleh pengurus 

koperasi yang tidak mampu mengembalikan dana nasabah dilakukan melalui 

serangkaian tindakan yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta 

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak 

pidana penipuan oleh pengurus koperasi yang tidak mampu mengembalikan 

dana nasabah yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidik 

setelah menyelesaikan tindakan segera menyerahkan hasil penyidikan dalam 

bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) berikut tersangka dan barang bukti  

kepada Kejaksaan untuk proses hukum selanjutnya.  

 

2. Faktor-faktor yang menghambat upaya kepolisian dalam penyidikan tindak 

pidana penipuan oleh pengurus koperasi yang tidak mampu mengembalikan 

dana nasabah di Kota Metro adalah masih terbatasnya penyidik yang secara 

khusus menangani tindak pidana khusus dan faktor masyarat khususnya 

korban penipuan yang tidak melaporkan kepada pihak kepolisian terkait 

penipuan yang dialaminya tetapi justru menempuh upaya sendiri yang tidak 
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dibenarkan oleh hukum seperti melakukan penyitaan dan perusakan terhadap 

aset koperasi.    

 

B. Saran 

 

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penyidik Polres Metro disarankan untuk melaksanakan penyidikan dengan 

sebaik-baiknya serta meningkatkan pengetahuan tentang koperasi dan 

aktivitas usaha perkoperasian secara optimal, sehingga dapat dengan tepat dan 

cermat dalam menangangi adanya kasus tindak pidana penipuan oleh 

pengurus koperasi yang tidak mampu mengembalikan dana nasabah.     

2. Masyarakat disarankan untuk lebih selektif dalam memilih atau menjadi 

anggota suatu koperasi dan menyimpan uang dalam jumlah yang cukup besar 

pada koperasi. Hal ini penting dilakukan dalam rangka menghindari adanya 

tindak pidana penipuan oleh pengurus koperasi yang tidak mampu 

mengembalikan dana nasabah. 
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