
 

 

 

 

 

 

 

V. PENUTUP 

 

A. Simpulan 

 

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan penggelapan mobil rental di 

Bandar lampung salah satunya yaitu faktor yang datang dari dalam si pelaku 

kejahatan (intern) dan faktor yang datang atau pengaruh dari luar si pelaku 

kejahatan (ekstern). Faktor yang datang dari dalam si pelaku disebabkan 

kerena umur seseorang masih terlalu muda atau sudah terlalu tua, sehingga 

mereka tidak dapat menggunakan akal perasaannya dengan sempurna, tidak 

dapat membedakan mana hal yang benar mana yang salah dari alasan ini 

maka timbul hal-hal yang mendorong ia melakukan kejahatan.  Selain itu 

faktor yang sangat mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan adalah 

faktor lingkungan yang didalamnya  ada   faktor ekonomi tetap menjadi 

alasan utama mengapa seseorang melakukan kejahat penggelapan mobil 

rental. 

 

2. Upaya kepolisian Polresta Bandar Lampung dalam menanggulangi  kejahatan 

penggelapan mobil rental di wilayah Bandar lampung yang dilakukan oleh 

pihak kepolisian Polresta Bandar Lampung ada dua cara yaitu non penal 

(Preventif) dan penal (Reprensif). Upaya non penal (preventif)  dengan cara 

melakukan penyuluhan kepada masyarakat agar selalu waspada akan 
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kejahatan penggelapan mobil dan khususnya menghimbau para pemilik usaha 

rental mobil agar lebih meningkatkan standar keamanan dalam usahanya 

seperti tidak merentalkan mobilnya kepada orang yang mencurigakan, 

memeriksa dan mencatat identitas penyewa dengan jelas, mewajibkan 

penyewa untuk memberikan KTP atau STNK dan BPKB atas nama si 

penyewa sebagai jaminan atas mobil yang dirental, memasang GPS  Tracker 

pada mobil rental agar keberadaan mobil dapat dilacak dengan mudah. 

 

Pihak kepolisian juga melakukan razia rutin memeriksa kelengkapan surat-

surat kendaraan untuk mengantisipasi mobil-mobil hasil penggelapan beredar 

di masyarakat. Kepolisian juga mengharapkan kerjasama dari masyarakat 

untuk segera melapor apabila melihat seseorang atau sindikat yang dicurigai 

melakukan penggelapan mobil rental dan tidak main hakim sendiri. 

Sedangkan upaya represif dengan cara penindakan secara tegas berdasarkan 

hukum terhadap para pelaku tindak pidana tersebut. Hukuman yang diberikan 

harus setimpal dengan kualitas kesalahan dan tentunya sesuai dengan 

peraturan hukum yang berlaku. Serta memberi penyuluhan dan 

menumbuhkan kesadaran tiap pelaku kejahatan khususnya kejahatan mobil 

rental untuk tidak lagi melakukan penggelapan dengan alasan apapun karena 

ganjaran ataupun sanksi yang akan diterima oleh pelaku sangat berat. 

 

B. Saran 

 

1. Seluruh pengusaha yang memiliki usaha mobil rental harus memasang GPS 

Tracker agar saat terjadi penggelapan mobil rental dapat di ketahui 
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keberadaannya dan kepada pihak kepolisian agar juga mempunyai alat 

pendeteksi GPS Tracker untuk mempermudah melacak mobil rental yang 

digelapkan. GPS Tracker yang di pasang pada mobil sewaan harus memiliki 

teknologi yang lebih canggih kerena zaman sekarang pelaku lebih pintar 

untuk mematikan GPS yang terpasang di mobil sewaannnya dan Memberikan 

penyuluhan kepada setiap pengusaha rental mobil untuk selalu mengecek 

keberadaan mobil yang disewakankan kepada penyewa 

 

2. Pihak kepolisian harus meningkatkan kualitas dan tingkat profesionalisme 

anggotanya dengan cara pelatihan dan pemberian pendidikan tambahan 

mengenai materi perundang-undangan, pendidikan tentang hal-hal yang 

berhubungan dengan teknologi untuk membantu dan meningkatkan kinerja 

anggota kepolisian agar lebih tanggap dalam mengungkap dan memproses 

kasus penggelapan mobil rental yang terjadi, mengingat modus-modus 

operandi yang dilakukan pelaku sangat beraneka ragam dan mengalami 

perkembangan. 


