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Kasus penggelapan mobil rental di Kota Metro akhir-akhir ini semakin marak 

terjadi, hal ini dapat dilihat berdasarkan kasus yang tercatat di Polres Metro yang 

mencatat bahwa penggelapan terhadap mobil rental semakin sering terjadi akhir-

akhir ini. Mobil rental masih menjadi sasaran aksi penggelapan karena 

penyalahgunaan hak atau kepercayaan, dan mudahnya seseorang untuk bisa 

melakukan penyewaan mobil kepada pihak rental mobil. Penggelapan mobil 

rental ini sangat mengkhawatirkan pengusahanya oleh karena itu telah diatur 

dalam ketentuan Undang-Undang Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP) tentang penggelapan. Penulis melakukan pengumpulan data dari 

Polres Metro, dan untuk memfokuskan pembahasan penulis merumuskan 

permasalahan yang berhubungan dengan bagaimana peran Satuan Pembinaan 

Masyarakat Polres Metro dalam menanggulangi tindak pidana pengelapan mobil 

rental dan apakah yang menjadi faktor penghambat dari Satuan Pembinaan 

Masyarakat Polres Metro dalam menanggulangi tindak pidana penggelapan mobil 

rental. 

 

Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari metode 

pendekatan normatif dan empiris. Pendekatan normatif dilakukan dengan melihat, 

menelaah, dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang 

menyangkut asas-asas hukum yang berupa konsepsi, peraturan perundang-

undangan, pandangan, doktrin hukum dan sistem hukum yang berkaitan, 

sedangkan metode pendekatan empiris adalah dilakukan dengan penelitian 

dilapangan dengan melihat fakta-fakta tentang kebijakan penanggulangan 

kejahatan terhadap penggelapan mobil rental. Metode analisis secara kualitatif, 

lokasi penelitian di Polres Metro dan menggunakan data primer maupun sekunder. 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran Satuan Pembinaan 

Masyarakat Polres Metro dalam menanggulangi tindak pidana penggelapan mobil 

rental, Satbinmas berperan  dalam  melaksanakan  pembinaan  masyarakat melalui 
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kegiatan penyuluhan kepada masyarakat mengenai bagaimana upaya 

penanggulangan penggelapan mobil rental. Upaya penanggulangan dilakukan 

dengan 2 cara yaitu dengan upaya penal (represif) dan non penal (preventif). 

Upaya penal dilakukan dengan penindakan secara tegas berdasarkan hukum 

kepada para pelaku tindak pidana penggelapan. Sedangkan upaya non penal 

adalah dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat untuk lebih 

meningkatkan keamanan seperti melakukan pemasangan GPS, selektif kepada 

konsumen dengan memeriksa keaslian identitas seperti KTP, SIM, STNK, dan 

meminta jaminan kepada konsumen agar lebih meyakinkan. faktor penghambat 

peran Satuan Pembinaan Masyarakat Polres Metro dalam menanggulangi tindak 

pidana penggelapan mobil rental yaitu berdasarkan penelitian ada beberapa faktor 

yang menjadi hambatan Satbinmas Kota Metro dalam penanggulangan tindak 

pidana penggelapan mobil rental yaitu: faktor penegak hukum, faktor kesadaran 

hukum, dan faktor sarana dan prasarana. 

 

Saran yang dianjurkan sebagai hasil dari penelitian adalah menghimbau kepada 

seluruh pengusaha yang memiliki usaha mobil rental untuk memastikan keaslian 

dari identitas konsumen dan juga memasang GPS Tracker supaya bila terjadi 

tindak pidana penggelapan mobil rental dapat diketahui keberadaannya dan 

kepada pihak penegak hukum agar lebih melengkapi sarana dan prasarananya 

dalam menjalankan tugasnya, serta  pihak Satuan Pembinaan Masyarakat Polres 

Metro agar meningkatkan kualitas dan tingkat profesionalitas anggotanya dengan 

cara pelatihan tentang hal-hal yang berkaitan dengan teknologi untuk membantu 

dan meningkatkan kinerja aparat penegak hukum guna menunjang dalam bekerja. 

 

Kata kunci: Peran Satbinmas, Polres Metro, Penggelapan Mobil Rental. 


