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Ringkasan 
bermodus investasi di Kota Ternate (studi kasus PT. Karapoto Financial Technologi), serta 
bagaimana upaya aparat penegak hukum dalam penanganan tindak pidana bermodus 
investasi di Kota Ternate studi kasus PT. Karapoto Financial Technologi. Tipe penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian yuridis empiris. Lokasi Penelitian ini 
dilakukan Direskrimsus Polda Maluku Utara, Pengadilan Negeri Ternate. Disamping itu, 
peneliti juga melakukan wawancara langsung dengan nasabah/korban serta melakukan studi 
kepustakaan. Kemudian, data yang diperoleh dianalisa secara deskriptif kualitatif. 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, kasus tindak pidana bermodus 
investasi di Kota Ternate yang dilakukan oleh PT. Karapoto Financial Technologi, sebanyak 7 
ribu korban investasi, dan hanya 12 korban investasi yang melaporkan ke kepolisian. 3 laporan 
yang di proses oleh Kepolisian, 1 terdakwa sebagai leader telah mendapatkan putusan 
Pengadilan Negeri Ternate. 2 terdakwa masih dalam proses persidangan, 1 terdakwa adalah 
sebagai Direktur PT. Karapoto FinTech. Data dari Reskrimsus Polda Maluku Utara, bahwa 
jumlah uang milik nasabah yang tersimpan di PT. Karapoto FinTech sebesar Rp. 6 triliun. 
Kelalaian korban yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu : korban sangat mudah percaya, 
korban ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar dalam waktu yang singkat. 
Kesimpulan selain upaya preventif yang harus dilakukan oleh OJK sebagai upaya pencegahan, 
upaya represif harus tetap dilakukan oleh pihak kepolisian dengan melakukan penindakan. 
Dengan harapan korban mendapatkan perlindugan hukum serta keadilan. Saran OJK harus 
lebih berperan aktif dalam melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, maupun 
perlindungan terhadap pengguna jasa keuangan, dan tindakan terhadap Lembaga Jasa 
Keuangan, sebagai pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan. Negara harus 
berperan dalam pengembalian hak korban.. 

Kata Kunci: Perlindungan, Korban, Investasi 

 

I. Pendahuluan 

Seiring dengan perkembangan masa di era globalisasi, apapun aktivitas masyarakat tidak 
terlepas dari bantuan teknologi. Begitu pula pada lembaga keuangan yang kini mulai bergeser 
pada lembaga keuangan berbasis teknologi. Salah satu kemajuan dalam bidang keuangan saat ini 
adanya adaptasi Fintech (Financial Technology). 

Kepercayaan pelangan menjadi suatu hal yang penting ketika usaha Financial Technology 
dijalankan. Bisnis dunia maya ini tanpa adanya kepercayaan dari pelanggan tidak bisa berjalan 
sesuai apa yang diinginkan dan pastinya tidak akan berjalan lama. Maka dari itu dalam 
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menjalankan bisnis Financial Technology dibutuhkan suatu kepercayaan tinggi dari para 
pelanggan mereka.1 

PT. Karapoto Financial Technologi bergerak dibidang Jasa Keuangan berbasis teknologi 
yang beroperasi di Kota Ternate. PT. Karapoto ini menggunakan bentuk FinTech peer to peer 
leanding. PT. Karapoto FinTech ini awalnya berjalan dengan baik dan sanggup memberikan bunga 
50% kepada investasi dengan jangka waktu 41 hari. Namun beberapa bulan kemudia investasi ini 
terhenti, karena tidak mampu membayar bunga 50% yang di janjikan oleh pihak PT. Karapoto 
Financial Technologi dan juga tidak mampu melakukan pengembalian dana awal para investasi.  

Dana yang di investasi oleh para korban cukup besar, per orang hingga mencapai 
Rp.900.000.000, sebagian korban investasi bahkan rela menjaminankan / mengadaikan surat 
berharganya, kepihak Bank demi mendapatkan uang yang banyak hanya untuk berinvestasi di 
perusahaan tersebut. 

Perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai. 
Perlindungan menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan saksi dan 
korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa 
aman kepada korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 
(LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan.2  

Perlindungan hukum terhadap korban investasi, perlu diberikan agar para korban juga 
merasa mendapatkan perlindugan hukum, dari tindakan pengelapan maupun penipuan. Sebagai 
Otoritas Jasa Keuagan (OJK) juga memiliki tujuan, fungsi dan wewenang yang di atur pada 
undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.  

Kepolisian juga sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 
Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 13, maka polisi mempunyai tugas pokok yaitu 
memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan 
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dari Pasal 13 Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2002 tersebut di atas dapat dipahami bahwa tugas polisi tidak hanya sekedar 
menegakkan hukum tetapi juga memelihara keamanan dan ketertiban, serta memberikan 
perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. 

Mardjono Reksodiputro mengemukakan dua permasalahan yang mungkin timbul yaitu 
sukarnya menentukan korban dengan jelas (adanya abstract victims dan kollektife victims) 
kemudian sukarnya melakukan penuntutan pidana kepada para pelaku, antara lain karena 
kesukaran dalam pengumpulan barang bukti. 

Perlindungan korban di indonesia sesuai konsep retributive justice dirasakan belum 
memadai, dan tampaknya justru terabaikan. Konsep retributive justice ini, tidak hanya 
menghadirkan pelaku dalam sistem peradilan pidana melainkan juga di dalamnya melibatkan 
peran korban dan masyarakat. 3 

Perlindungan atas keamanan diri pribadi, keluarga, harta benda, dan bebas dari segala 
bentuk ancaman, merupakan inti dari tujuan perlindungan terhadap saksi dan korban, untuk 
kepentingan pemeriksaan di depan sidang pengadilan.4 

Peran penting viktimologi sebagai suatu studi yang mempelajari tentang korban sebagai 
suatu kenyataan sosial. Manfaat perspektif ini memberikan pemahaman lebih mendalam 
mengenai makna latar belakang pendefenisian korban, dan berbagai segmen sosial, perilaku, dan 
subjek yang dapat terlibat dalam proses penimbulan korban atau viktimisasi. Hal ini untuk lebih 
memberdayakan masyarakat terhadap berbagai bentuk viktimisasi dalam realitas sosial, untuk 
memberikan dasar pemikiran bagi upaya perlindungan bagi korban.5 Berdasarkan gambaran 

 
1  Kutbuddin Aibak, Et Al. https://www.academia.edu/37119453/Perlindungan Hukum Konsumen Finance 

Technology di Indonesia Perspektif Hukum Positif dan Etika Bisnis Islam. 
2  Rena Yulia, Graha Ilmu, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Hlm. 177. 
3  C.Maya Indah, 2014, Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi, Jakarta Prenadamedia 

Group, Edisi Kedua. hlm 135  
4  Siswanto Sunarso, 2015, Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana. Jakarta, Penerbit Sinar Grafika. hlm 257. 
5  Ibit. hlm. 20. 
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diatas, penulis ingin mengkaji lebih jauh bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak 
pidana bermodus investasi. 

Rumusan masalah : Pertama, bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak 
pidana bermodus investasi di Kota Ternate (studi kasus PT. Karapoto Financial Technologi). 
Kedua, bagaimana upaya aparat penegak hukum dalam penanganan tindak pidana bermodus 
investasi di Kota Ternate studi kasus PT. Karapoto Financial Technologi. 
 
 

II. Metode Penelitian 

Memuat jenis penelitian hukum yang penulis gunakan adalah penelitian yuridis empiris 
yaitu melakukan pengkajian pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan secara 
faktual pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.6 Menggunakan peraturan 
dan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat 
melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.7 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan kualitatif yang 
menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan 
dan perilaku nyata (Soerjono Soekanto, 2014: 32).8  

Metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi dokumen atau bahan 
kepustakaan yaitu penelusuran terhadap dokumen resmi dan tidak resmi sebagai bahan hukum 
primer dan sekunder untuk memperoleh data sekunder yang relevan yang kemudian akan 
dijadikan bahan acuan dalam menganalisis permasalahan yang ada. Selain itu, wawancara 
terstruktur juga dilakukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan guna mendapatkan data 
secara komprehensif. Metode analisis data yang digunakan secara kualitatif, yaitu dari data yang 
diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara kualitatif untuk 
mencapai kejelasan masalah yang dibahas. 

 

III. Pembahasan 

a. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penggelapan Bermodus 

Investasi Di Kota Ternate oleh PT. Karapoto Financial Technologi (FinTech) 

Sebagaimana penulis telah mejelaskan sebelumnya bahwa perlindungan hukum terhadap 
korban investasi merupakan tugas dan tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang 
mengatur semua peraturan terkait keselamatan korban dalam berinvestasi, pada pasal 4 Undang-
undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan,9 bahwa OJK di bentuk dengan 
tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yaitu terselenggara secara 
teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang 
tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, kemudian mampu melindungi kepentingan konsumen 
dan masyarakat. Pasal 5 dalam undang-undang OJK juga berfungsi menyelenggarakan sistem 
pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa 
keuangan. 

Pasal 9 Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang OJK, untuk melaksanakan tugas 
pengawasan sebagaimana dimasud dalam pasal 6, OJK mempunyai wewenang :10 

 
6  Abdul Kadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 53.  
7  Mukti Fajar N.D.&Yulianto Achmad, 2017, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris. Pustaka Pelajar. 

Yogyakarta. hlm. 280. 
8  Joshua H.P Samosir, 2018, Pujiyono ,Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Perlindungan 

Hukum Terhadap Korban Investasi Ilegal. Volume 6. Nomor 2.  
9  Pasal 4 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. 
10  Pasal 9 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. 
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a. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan; 
b. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif; 
c. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan 

tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan 
jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di 
sektor jasa keuangan; 

d. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak 
tertentu; 

e. melakukan penunjukan pengelola statuter; 
f. menetapkan penggunaan pengelola statuter; 
g. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran 

terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan 
h. memberikan dan/atau mencabut: 

1. izin usaha; 
2. izin orang perseorangan; 
3. efektifnya pernyataan pendaftaran; 
4. surat tanda terdaftar; 
5. persetujuan melakukan kegiatan usaha; 
6. pengesahan; 
7. persetujuan atau penetapan pembubaran; dan 
8. penetapan lain, 

Sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. 
Bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengawasi wilayah Maluku Utara harus berperan aktif 
dalam perlindungan hukum terhadap masyarakat yang menjadi korban investasi di Kota Ternate. 
OJK kurang memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait daftar hitam perusahan yang 
bergerak dibidang investasi jasa keuangan, OJK harus mengambil langkah preventif, 
menyampaikan kepada masyarakat bagaimana cara mengetahui perusahan yang legal dan 
perusahan yang illegal, sehingga masyarakat tidak menjadi korban dalam berinvestasi. 

Wawancara dengan Penyidik Dirskrimsus Polda Maluku Utara, BRIPTU. Rifaldi Ahmad11 
mengatakan bahwa sebelum adanya PT. Karapoto FinTech, PT. Arya Puspita lebih dulu 
melakukan kegiatan investasi mulai beroperasi pada tahun 2016, dibawah pimpinan perusahan 
Ibu Fitri Puspita yang juga selaku Direktur PT. Karapoto Financial Technologi (FinTech). Namun 
kemudian izin PT. Arya Puspita tersebut dicabut karena melakukan kegiatan investasi yang tidak 
disertai izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). PT. Karapoto FinTech diresmikan pada tanggal 27 
Januari 2018.  

Menurut keterangan penyidik dalam hasil pemeriksaan korban investasi mengatakan 
bahwa PT. Karapota FinTech ini di yakini legal oleh para koraban investasi, karena pada saat 
peresmian PT. Karapoto FinTech dihadiri oleh Walikota Ternate, sekaligus membuka acara 
peresmian PT. Karapoto FinTech tersebut, sehingga menurut keterangan korban bahwa PT. 
Karapoto FinTech yang diresmikan oleh walikota ternate tersebut dianggap legal oleh para 
korban. Masyarakat juga tertarik dengan PT. Karapoto FinTech, karena para leadernya juga ikut 
meyakinkan para investasi dengan memberitahukan bahwa PT. Karapoto FinTech, telah 
mengantogi ijin dari Otoritas Jasa Keuagan (OJK), dan juga korban merasa yakin karena 
mendapatkan informasih, bahwa jatu tempo yang telah ditentukan oleh perusahan tersebut, telah 
mendapatkan pengembalian dana, bunga sebesar 50% dari dana investasi yang mereka berikan , 
Sehingga membuat para korban investasi tergiur dan mudah percaya. 

Hasil wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ternate Ibu Nova Loura Sasube, 
SH.,MH,12 mengatakan bahwa kasus investasi PT. Karapoto Financial Technologi (FinTech), yang 

 
11  Wawancara dengan Penyidik Dirkrimsus Polda Maluku Utara, BRIPTU. Rifaldi Ahmad, tanggal 16 November 

2019. 
12  Hasil wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ternate Ibu Nova Loura Sasube, SH.,MH, tanggal 12 

November 2019. 
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baru di proses di pengadilan Negeri Ternate terdapat 4 terdakwa dengan kasus yang sama, namun 
2 kasus telah di putus, dan 2 terdakwa masih dalam proses persidangan yaitu dalam pemeriksaan 
saksi dan masih dalam pembelaan dalam proses persidangan.  

Awalnya PT. Arya Puspita pada tahun 2017 sempat melaksanakan kegiatan investasi, 
namun perusahan tersebut di ketahui tidak memiliki izin investasi dari OJK, sehingga izin 
pendirian PT. Arya Puspita di cabut. Kemudian mantan (Dirut) PT. Arya Puspita Fitri Puspita 
Sari, mendirikan perusahan baru dengan nama PT. Karapoto Financial Technologi (FinTech), 
dalam pemeriksaan peyidik Dirskrimsus Polda Maluku Utara, bahwa PT. Karapoto FinTech tidak 
memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hanya memiliki izin simpan pinjam dalam 
bentuk KOPERASI.  

Dalam keterangan saksi perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam persidagan 
mengatakan bahwa PT. Karapoto Financial Technologi tidak memili izin Investasi, yang ada 
hanyalah izin simpan pinjam yang dikeluarkan oleh OJK pada saat itu, serta OJK memberikan 
waktu 6 bulan untuk melengkapi dokumen atau syarat izin simpan pinjam tersebut. Namun dari 
pihak PT. Karapoto Financial Technologi telah meyalahgunakan izin sementara tersebut, untuk 
mengelabui para nasabah, dalam meyebarkan opini bahwa PT. Karapoto Financial Technologi 
tersebut telah memeliki izin investasi dari OJK. 

 Awalnya para korban merasa tertarik dengan produk yang ditawarkan oleh PT. Karapoto 
FinTech, ada tiga model produk yang ditawarkan yang pertama yaitu investasi berjangka waktu 41 
hari, produk yang kedua dalam bentuk arisan, dan yang ketiga dalam bentuk kredit mobil. 

Para korban merasa percaya karena ada beberapa nasaba investasi yang sudah menerima 
bunga 50% dari uang investasi yang mereka berikan, sehingga timbul kepercayaan dari 
masyarakat yang menjadi korban bahwa PT. Karapoto Financial Technologi memang benar-benar 
legal, sehingga menambah kepercayaan para masarakat yang menjadi korban untuk 
menginvestasi uang mereka ke PT. Karapoto FinTech dengan nilai investasi yang sangat besar 
hingga mencapai Rp. 900.000.000 per orang, dalam ber investasi. 

Masyarakat Kota Ternate dan sekitarnya yang menjadi korban investasi, sangat mudah 
mempercayai, dari hasil wawancara dengan Ibu Maya Diar salah seorang korban investasi PT. 
Karapoto, mengatakan bahwa PT. Karapota FinTech ini di yakini legal oleh para korban investasi, 
karena pada saat peresmian PT. Karapoto FinTech di hadiri oleh Walikota Ternate, sekaligus 
membuka acara peresian PT. Karapoto FinTech tersebut, sehingga menurut keterangan korban 
bahwa PT. Karapoto FinTech yang diresmikan oleh walikota ternate tersebut legal menurut 
korban. Korban tidak merasa bahwa yang diresmikan PT. Karapoto FinTech tersebut hanyalah 
peresmian Koperasi simpan pinjam yang dihadiri oleh Walikota dan OJK. Namun dalam 
keterangan saksi perwakilan OJK, hanya sebatas di undang untuk menghadiri acara peresmian 
tersebut. 

Data dari hasil penyelidikan oleh Diskrimsus Polda Maluku Utara dan pemeriksaan di 
Pengadilan Negeri Ternate bahwa jumlah uang investasi yang terkumpul dari para korban sebesar 
Rp. 2 Triliun dari 1.468 ribu nasabah PT. Karapoto Financial Technologi (FinTech). Data tersebut 
di dapat oleh penyidik Diskrimsus Polda Maluku Utara dalam bentuk dokumen arsip dari PT. 
Karapoto Financial Technologi.  

Pencairan oleh PT. Karapoto Financial Technologi mulai tertunda sejak Mei 2018. Pada saat 
terjadi bermasalah pencairan oleh PT. Karapoto FinTech para korban masih diberikan janji-janji 
oleh Ibu Fitri Puspita selaku Direktur PT. Karapoto Financial Technologi, dan mengatakan 
kepada para korban investasi bahwa tetap akan ada pembayaran, namun pembayaran tersebut 
diminta waktu beberapa bulan kedepan, namun janji tersebut tidak dapat di penuhi hingga 
sampai Direktur PT. Karapoto Financial Technologi dan beberapa leader di proses hukum, 
pembayaran bunga 50% dan permintaan pengembalian belum terbayarkan 

Bentuk perlindungan hukum yang harus diterapkan adalah melalui peraturan Otoritas Jasa 
Keuagan (OJK) seluruh aspek investasi baik melalui perbankan maupun Perusahan yang bergerak 
dibidang investasi finansial technologi. Dalam peraturan OJK membuka peluang perlindungan 
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kepada konsumen agar lebih merasa aman dan nyaman ketika melakukan transaksi keuangan 
bagi semua pihak. 

 

b. Upaya Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Bermodus 
Investasi di Kota Ternate 

Penanganan kasus bermodus investasi yang dilakukan oleh Kepolisian maupun yang 
dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuagan (OJK), bertujuan untuk melindungi hak masyarakat, 
memberikan rasa aman dari tindakan berbagai bentuk kejahatan yang berkaitan dengan jasa 
keuangan. 

Tugas dan tanggung jawab kepolisian dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi dua 
lembaga Negara yang melakukan tugas represif dan preventif. Walaupun OJK adalah lembaga 
independen, namun dalam kasus penggelapan bermodus investasi lebih menjadi tanggung jawab 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK), untuk melakukan tindakan represif dan preventif, yang diatur 
dalam undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).  

Undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang OJK bab VI tentang perlindungan konsumen 
dan masyarakat, pasal 28 untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK berwenang 
melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat yang meliputi :  

a. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa 
keuangan, layanan, dan produknya. 

b. Meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan 
tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan  

c. Tindakan lain yang di anggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di sektor jasa keuangan.  

OJK harusnya melakukan tindakan pencegahan, sebelum terjadinya tindakan kejahatan 
yang berkaitan dengan jasa keuangan. Kasus jasa keuangan yang dilakukan oleh PT. Karapoto 
Financial Technologi (FinTech), dikarenakan tidak adanya tindakan pengawasan maupun 
pencegahan yang dilakukan oleh OJK, sehingga menimbulkan tindakan kejahatan bidang 
investasi yang dilakukan oleh perusahan tersebut.  

Wawancara dengan Dirkrimsus Polda Maluku Utara, AKBP. Edy Sugihartono, S.E,.M.H13 
mengatakan bahwa telah melakukan upaya penegakan hukum, dalam proses penyidikan yang 
dilakukan oleh Dirkrimsus Polda Malut terdapat 3 kasus serta 3 tersangka pada kasus tindak 
pidana bermodus Investasi yang terjadi di Kota Ternate. Kasus tersebut telah dilimpahkan ke 
Kejaksaan dan sementara masih dalam proses sidang di Pengadilan Negeri Ternate. Menurut 
keterangan dari penyidik Dirkrimsus Polda Malut, bahwa korban investasi illegal masih sagat 
banyak namun penyidik Dirkrimsus Polda Malut, tidak dapat melakukan tindakan, karena tidak 
adanya laporan dari pihak korban.  

Dari hasil wawancara dengan salah seorang korban Ibu Eka Novita mengatakan bahwa 
belum melakukan pelaporan ke kepolisian dengan alasan, masih mengharapkan uang dan bonus 
50 % yang di janjikan oleh PT. Karapoto FinTech akan dapat dibayarkan. Dan rata-rata korban 
masih mempercayai bahwa uang mereka akan dikembalikan. Masalah yang terjadi adalah proses 
pidana belum tentu dapat mengembalikan kerugian para korban, melainkan hanya hukuman 
badan yang dijalani para pelaku kejahatan investasi. 

Hasil wawancara dengan penyidik Diskrimsus Polda Maluku Utara, Wawancara dengan 
Dirkrimsus Polda Maluku Utara, AKBP. Edy Sugihartono, S.E,.M.H mengatakan bahwa, sukarnya 
menentukan korban dengan jelas, karena tidak adanya laporan dari korban. Adanya beberapa 
korban melakukan pelaporan ke Kepolisian namun Penyidik masih melakukan pendalaman 
kasus, dari daftar nama korban investasi masih banyak korban yang tidak terdaftar dalam 

 
13  Wawancara dengan Dirkrimsus Polda Maluku Utara, AKBP. Edy Sugihartono, SE.MH Tanggal 16 November 

2019. 
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dokumen perusahan tersebut, sehingga penyidik membutuhkan tambahan bukti dan keterangan 
saksi untuk dilengkapi dalam melakuan proses selanjutnya. 
 

IV. Penutup 

a. Simpulan 

Berdasarkan apa yang diuraikan penulis dalam pembahasan dari hasil penelitian, dapat 
disimpulkan bahwa : Perlindungan hukum yang harus diterapkan adalah melalui peraturan 
Otoritas Jasa Keuagan (OJK) sehingga para investasi mendapatkan perlindungan dan rasa aman 
dalam melakukan transaksi keuangan. Memalui peyidikan dan peyelidikan Dirskrimsus Polda 
Malut telah menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus investasi illegal yang dilakukan oleh PT 
Karapoto Finansial Technologi, kasus tersebut telah dilimpahkan kekejaksaan dan telah diproses 
dipengadilan. 

b. Saran 

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan, maka saran yang dapat peneliti berikan 
adalah sebagai berikut : Kepada seluruh masyarakat Kota Ternate agar lebih berhati hati-hati 
dalam mengikuti investasi, jagan mudah tergiur dan percaya walaupun perusahan jasa keuangan 
tersebut memberikan kepastian dalam bentuk apapun, periksalah perusahan yang bergerak di 
bidang jasa keuangan secara detil sebelum mengikuti prodak yang di tawarkan oleh perusahan. 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus lebih berperan aktif dalam melakukan pengawasan, 
pemeriksaan, penyidikan, maupun perlindungan terhadap pengguna jasa keuangan, dan tindakan 
terhadap Lembaga Jasa Keuangan, dalam hal ini PT. Karapoto Financial Technologi, sebagai 
pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan.. 
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