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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar  Belakang  

Ilmu pengetahuan dan teknologi di berbagai bidang sekarang ini mengalami 

kemajuan yang sangat pesat. Salah satunya adalah telepon seluler sebagai media yang 

sangat penting dalam bidang telekomunikasi. Telepon seluler sebagai alat yang 

dipergunakan sebagai jaringan komunikasi diseluruh penjuru dunia dimana jaringan 

telekomunikasi dapat dijangkau. Penggunaan telepon seluler di era globalisasi saat 

ini, merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting. Gaya hidup going mobile ini, 

dimana orang ingin menghubungi dan dihubungi dimanapun berada, menyebabkan 

telepon seluler menjadi alat yang wajib untuk dimiliki dan dibawa kemana saja oleh 

siapa saja. 

Salah satu fitur yang diberikan oleh telepon seluler adalah SMS ( short 

message service ). Fitur SMS ( short message service ) yang tersedia dalam telepon 

seluler sangatlah bermanfaat bagi para penggunanya. Para pengguna telepon seluler 

dapat saling mengirimkan pesan singkat dengan cepat dan murah, dan sang penerima 

pun akan segera menerima pesan tersebut dalam hitungan menit. Tetapi oleh karena 

itu, maka fitur SMS ( short message service ) ini pun sering disalahgunakan sebagai 

sarana penipuan. Keadaan ini diperparah dengan berbagai promo SMS ( short 

message service )  gratis yang ditawarkan oleh berbagai provider telepon seluler  

yang membuat para pelaku penipuan semakin leluasa untuk melakukan aksi mereka 
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dikarenakan biaya oprasional yang semakin murah. Selain karena cepat dan murah, 

dengan menggunakan fitur SMS ( short message service ) ini, para pelaku penipuan 

tidak harus berinteraksi langsung dengan para korbannya, baik tatap muka maupun 

lewat suara. Sehingga identitas pelaku penipuan tersebut semakin susah untuk 

dideteksi.  

 Tindak pidana penipuan dengan menggunakan salah satu fitur telepon seluler, 

yakni layanan SMS (short message service) telah banyak memakan korban.Berikut 

diberikan beberapa contoh penipuan lewat SMS (short message service) : 

Penipuan bermodus undian berhadiah: 

“Selamat Anda memenangkan Undian Grand prize 2002 dari HALO POINT, Rp 

27.500.000,- U/Konfirmasi Ub. Layanan TELKOMSEL tlp 021-3869977 & 0812-

8847451 JAKARTA”
1 

Penipuan bermodus meminta pengisian pulsa dengan mengatasnamakan keluarga 

dekat: 

“Iki ibuk,tulong tukone pulsa AS 20ewu saiki,iki nomore 085217333448 ibuk ene 

masalah saiki penting”
2 

Penipuan bermodus penawaran menjadi agen pulsa dengan harga murah: 

“MASTER CELL Cari Agen / All Operator "Transaksi CEPAT" 24 Jam Harga murah 

: S/A5=4500, 10=8500 Ketik DAFTAR Kirim : 08784192889 Saatx gunakan HP 

anda B"bisnis pulsa”
3
 

                                                           
1
Om Can, 2010, “ Macam Penipuan SMS lewatHP”,http://kidsgen.blogspot.com/2010/10/ macam-

penipuan-sms-melalui-hp.html, 6 April 2011 
2
 Pengalaman Pribadi penulis 

http://kidsgen.blogspot.com/2010/10/%20macam-penipuan-sms-melalui-hp.html
http://kidsgen.blogspot.com/2010/10/%20macam-penipuan-sms-melalui-hp.html
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Penipuan bermodus meminta mengirimkan pulsa dengan alasan mengalami 

kecelakaan : 

“Sy Martinus mnt tlg krmkn km pulsa ke No 081242805xxx Brp aja buat hubungi 

keluarga tmn sy krn tmn kmi kecelakaan dihutan kondisix sangat parah sblmx 

trimakasih”
4 

Dalam kasus penipuan di atas, dikarenakanoleh para korban tidak berinteraksi 

langsung dengan pelaku penipuan (melihat wajah dan mendengarkan suara pelaku 

penipuan), maka mereka akan dengan mudah tertipu.  

Berdasarkan kejadian diatas penulis hendak mengembangkan penulisan ini 

untuk mengkaji kembali tentang kejahatan ini bahwa tindakan yang dilakukan oleh 

pelaku penipuan melalui SMS berhadiah dapat dikenakan pasal 45 (2) Undang-

Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang 

berbunyi “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 

ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun 

dan/atau denda paling banyak Rp. 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah)” tidak lagi 

dijerat dengan pasal 378 KUHP karena terdapat unsur data elektronik didalamnya.  

Dan ditinjau dari segi hukum pidana formil (hukum acara pidana) khususnya hukum 

pembuktian pasal 184 KUHAP dan hukum materiil yang dapat diterapkan. Sebelum 

menguraikan tentang hukum pembuktian tersebut, perlu kiranya dijelaskan bahwa 

keterkaitan antara kasus penipuan SMS (short message service) ini untuk tindakan 

                                                                                                                                                                      
3
Harsyaman,2010,“Hati-hati!! modus penipuan lewat SMS terbaru”, 

http://www.kaskus.us/showthread.php?t=6647641, 6 April 2011 
4
Hasil wawancara dengan korban, 22 April 2011 

http://www.kaskus.us/showthread.php?t=6647641
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penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan putusan pengadilan terhadap setiap kasus-

kasus pidana termasuk kasus penipuan SMS (short message service) ini, sangat 

diperlukan pembuktian sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHAP jo pasal 5 UU 

nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi elektronik. Tanpa pembuktian 

maka pelaku Tindak pidana penipuan tersebut tidak dapat dipidana. 

Selain masalah pembuktian, terdapat pula beberapa kendala lain dalam 

mencari pelaku tindak pidana penipuan melalui SMS (short message service) yang 

perlu untuk dikaji lebih lanjut, sehingga ditemukan upaya penanggulangan untuk 

mencegah terjadinya tindak pidana penipuan melalui SMS (short message service). 

Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis mengambil judul “PERAN 

APARAT KEPOLISIAN DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA 

PENIPUAN MELALUI SMS ( SHORT MESSAGE SERVICE )“Studi di Polresta 

Malang. 

B. Rumusan Masalah 

Adapun pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana peran aparat kepolisian dalam mencari pelaku tindak pidana 

penipuan melalui SMS (short message service) setelah menerima laporan ? 

2. Apa yang menjadi kendala dalam mencari pelaku tindak pidana penipuan 

melalui SMS (short message service)? 
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3. Bagaimana upaya yang dilakukan aparat Kepolisian untuk dapat mencegah 

terjadinya tindak pidana penipuan melalui SMS (short message service)? 

C. Tujuan Penulisan 

Tujuan dari penelitian yang dilakukan ini adalah untuk mencari jawaban dari 

permasalahan yang timbul diatas, yaitu : 

1. Untuk mengetahui prosedur aparat kepolisian dalam mencari pelaku tindak 

pidana penipuan melalui SMS (short message service). 

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam mencari pelaku tindak pidana 

penipuan melalui SMS (short message service). 

3. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan agar dapat mencegah 

terjadinya tindak pidana penipuan melalui SMS (short message service) 

menggunakan telepon seluler. 

D. Manfaat Penulisan 

Manfaat yang hendak dicapai dalam penulisan hukum ini adalah: 

1. Secara Teoritis 

Dengan adanya penelitian penulis berharap dapat memberikan sumbangan 

bagi ilmu pengetahuan hukum terutama pengembangan hukum pidana, khususnya 

tentang hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan dalam dunia komunikasi terutama 

tindak pidana dengan menggunakan telepon seluler melalui SMS( short message 

service ). 
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2. Secara Praktis  

Secara praktis penulis berharap agar penulisan skripsi ini dapat memberi 

pengetahuan tentang bagaimana modus-modus kejahatan penipuan melalui SMS 

(short message service), sehingga para pengguna jasa telekomunikasi khususnya 

telepon seluler lebih waspada. 

E. Metode Penulisan 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini, 

adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu metode pendekatan berlandaskan 

pada teori-teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian 

dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi dimasyarakat.
5
Pendekatan berdasarkan teori 

hukum didasarkan pada aspek dan teori hukum, sedangkan dalam perundang-

undangan digunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-

Undang Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang 

Kepolisian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Dari 

aspek yuridis tersebut kemudian ditinjau pelaksanaannya di masyarakat. 

2. Alasan Pemilihan Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di Polresta Malang di Jalan Jaksa Agung Suprapto 19 

Malang. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan pra survey yang telah 

                                                           
5
 Sidik Sunaryo, 2007. Pedoman Penulisan Hukum, FH UMM, Malang, hal 11. 



7 
 

dilakukan, diketahui bahwa Polresta Malang pada tahun 2004 pernah menangkap 

pelaku tindak pidana penipuan melalui SMS (short message service). 

3. Sumber Data 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan data primer dan 

sekunder. 

a. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber informasi yang 

utama/pertama.
6
Yaitu bahan yang diperoleh langsung dari lapangan yakni 

dengan cara melakukan wawancara atau interview, dengan AKP Anton selaku 

Kasatreskrim, Iptu Indra selaku Kanit III dan Bripka Sri selaku staf bagian 

administrasi yang berwenang khususnya pada bagian Satreskrim dijajaran 

Polresta Malang.  

b. Data sekunder adalah jenis data yang mendukung data primer.
7
Yaitu bahan 

hukum yang terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab 

Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. Dan sebagai tambahan, bahan 

hukum lain yang diperoleh dari buku, pendapat para sarjana dan kasus-kasus 

hukum yang terkait dengan pembahasan judul skripsi ini. 

 

 

                                                           
6
Sidik Sunaryo, 2007. Pedoman Penulisan Hukum, FH UMM, Malang, hal 11. 

7
Ibid 
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4. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan ini, penulis 

menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut : 

a. Data primer 

Data primer diperoleh dengan cara melakukan wawancara. Wawancara 

merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua 

pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan 

terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.
8
 

Berdasarkan oleh perencanaan pertanyaannya, penulis menggunakan metode 

wawancara pendekatan menggunakan petunjuk umum wawancara. Jenis wawancara 

ini mengharuskan pewawancara membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok 

yang dirumuskan. Pokok-pokok yang dirumuskan tersebut tidak perlu ditanyakan 

secara berurutan, demikian pula penggunaan dan pemilihan kata-kata untuk 

wawancara tidak perlu dilakukan sebelumnya (tidak ada perangkat pertanyaan baku 

yang disiapkan terlebih dahulu). Petunjuk wawancarahanya berisi petunjuk secara 

garis besar tentang proses dan isi wawancara untuk menjaga agar pokok-pokok yang 

direncanakan dapat seluruhnya tercakup. Petunjuk ini mendasarkan diri atas 

anggapan bahwa ada jawaban yang secara umum diberikan pada para responden. Dan 

pelaksaan wawancara dan pengurutan pertanyaan disesuaikan dengan keadaan 

responden dalam konteks wawancara yang sebenarnya. 

                                                           
8
 Lexy J. Moleong, 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hal 186 
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Metode ini dipilih karena pewawancara memiliki ruang gerak untuk 

menyesuaikan pengurutan pertanyaan wawancara sesuai dengan keadaan 

terwawancara (narasumber) tetapi pokok-pokok wawancara akan tetap tercakup 

secara keseluruhan. Oleh karena itu metode wawancara ini dirasa paling sesuai 

dengan penelitian yang akan dilakukan. 

Dalam menentukan subyek yang akan diwawancara dilakukan dengan teknik 

sampling. Sampel atau sample adalah contoh, monster, representant atau wakil dari 

suatu populasi yang cukup besar jumlahnya. Sedang sampling adalah aktifitas 

mengumpulkan sample. 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik purposive sampling. 

Purposive sampling (sampel bertujuan) adalah penentuan sampel yang didalamnya 

peneliti secara subyektif mengambil sampel dengan anggapan bahwa sampel yang 

diambil tersebut mencerminkan (representative) bagi penelitiannya.
9
Misalnya 

pemilihan anggota sampel yang didasarkan atas tujuan dan pertimbangan tertentu dari 

peneliti. Kelebihan dari pengambilan menurut tujuan ini adalah tujuan dari peneliti 

dapat terpenuhi. 

Anggota sample yang dipilih dalam metode Purposive sampling (sampel 

bertujuan) adalah Reserse di Polresta Malang. Pemilihan ini didasarkan pada tujuan 

penelitian yaitu untuk mengetahui prosedur aparat kepolisian dalam mencari pelaku 

tindak pidana penipuan melalui SMS (short message service) dan kendala apa saja 

yang dihadapi dalam mencari pelaku tindak pidana penipuan melalui SMS (short 

                                                           
9
 Ibid hal 109 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pertimbangan&action=edit&redlink=1
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message service). Untuk memperoleh variasi hasil wawancara yang sebanyak-

banyaknya, maka digunakan snowball sampling sebagai teknik sampling lanjutan. 

Teknik ini merupakan teknik penentuan sample penelitian dengan mengikuti 

informasi-informasi dari sample sebelumnya. Setiap narasumber berikutnya dapat 

dipilih untuk memperluas informasi yang telah diperoleh terlebih dahulu sehingga 

dapat dipertentangkan atau diisi adanya kesenjangan informasi yang ditemui.
10

 

b. Data sekunder 

Data sekunder dikumpulkan dengan cara melakukan studi kepustakaan, 

seperti : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang 

Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 

Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

5. Teknik Analisa Data 

Teknik analisa data yang digunakan penulis adalah dengan metode deskriptif 

kualitatif, yaitu teknik analisis yang diawali dengan mengelompokkan data dengan 

informasi yang sama menurut sub aspek dan selanjutnya melakukan interpretasi 

untuk member makna terhadap tiap sub aspek dan hubungannya satu sama lain. 

Kemudian setetlah itu dilakukan analisis atau interpretasi keseluruhan aspek untuk 

memahami makna hubungan antara aspek yang satu dengan yang lainnya dan dengan 

                                                           
10

 Lexy J. Moleong, 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hal 224 
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keseluruhan aspek yang menjadi pokok permasalahan penelitian yang dilakukan 

secara induktif sehingga memberiakan gambaran hasil secara utuh.
11

 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi dari penulisan skripsi 

ini, maka penulis menyusun rangkaian sistematika penulisan adalah sebagai berikut: 

BAB I   : PENDAHULUAN  

Pada bab ini penulis memaparkan tentang latar belakang permasalahan, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, metode penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini akan dibahas mengenai tinjauan tentang : Kepolisian, 

Kriminologi, Tindak Pidana, Tindak Pidana Penipuan, Upaya Penaggulangan 

Kejahatan dan SMS (short message service). 

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Dalam bab ini dijelaskan mengenai peran aparat kepolisian dalam 

mengungkap tindak pidana penipuan melalui SMS setelah menerima laporan, kendala 

dalam mencari pelaku tindak pidana penipuan melalui SMS dan upaya yang 

dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana penipuan melalui SMS. 

 

 

 

                                                           
11

 Bahder Johan Nasution. 2008. “Metode Penelitian Ilmu Hukum”.CV Mandar maju. Hal 174 
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BAB IV : PENUTUP 

Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang kesimpulan dan saran-saran 

terhadap hasil penelitian dan pembahasan penelitian ini serta rekomendasi terhadap 

pihak-pihak yang berkepentingan. 

 


