
 

 

 

 

 

 
 

II.   TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Kriminologi 

 

Pertama kali istilah Kriminologi digunakan oleh Raffaele Gorofalo
1
 pada tahun 

1885 dengan nama criminologia. Sekitar waktu yang sama, antropolog Prancis 

Topinard Paulus
2
 juga menggunakan istilah Prancis criminology untuk maksud 

yang sama dengan Garofalo. Kriminologi (berasal dari bahasa Latin crimen; dan 

Yunani-logia) yang menunjuk pada studi ilmiah tentang sifat, tingkat, penyebab, 

dan pengendalian perilaku kriminal baik yang terdapat dalam diri individu 

maupun dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Dengan demikian, 

cakupan studi kriminologi, tidak hanya menyangkut peristiwa kejahatan, tetapi 

juga meliputi bentuk, penyebab, konsekuensi dari kejahatan, serta reaksi sosial 

terhadapnya, termasuk reaksi lewat peraturan perundangan dan kebijakan-

kebijakan pemerintah di berbagai bidang. 

 

Kriminologi mencakupan studinya yang begitu luas dan beragam, menyebabkan 

kriminologi menjadi sebuah kajian interdisipliner terhadap kejahatan. Kriminologi 

tidak hanya berhenti pada deskripsi tentang peristiwa dan bentuk kejahatan di atas 

permukaaan, tetapi juga menjakau penelusuran mengenai penyebab atau akar 

kejahatan itu sendiri baik yang berasal dari individu maupun yang bersumber dari 

                                                           
1
 Indah Sri Utari, Aliran dan Teori dalam Kriminologi, Thafa Media, Semarang, 2012, hlm. 1. 

2
 Ibid 
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kondisi sosial, budaya, politik, dan ekonomi; termasuk di dalamnya berbagai 

kebijakan pemerintah (termasuk kebijakan perumusan hukum dan penegakan 

hukum). 

 

Mengenai definisi kriminologi itu sendiri, terdapat berbagai versi yang 

merumuskan oleh para sarjana. Dibawah ini penulis mengutip pendapat beberapa 

ahli mengenai kriminologi. 

a. M. P. Vrij kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan, mula-

mula mempelajari kejahatan itu sendiri, kemudian sebab-sebab serta akibat 

dari kejahatan tersebut.
3
 

b. W. A. Bonger Kriminologi sebagai ilmu yang bertujuan menyelidiki gejala 

kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau kriminologi murni). 

Kriminologi teoritis adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan 

pengalaman, yang seperti ilmu-ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, 

memperhatikan gejala-gejala dan mencoba menyelidiki sebab-sebab dari 

gejala tersebut dengan cara-cara yang ada padanya. Menyelidiki sebab-

sebab dari gejala kejahatan-kejahatan itu dinamakan etiologi. Di luar 

kriminologi murni atau kriminologi teoritis tersebut, terdapat kriminologi 

praktis atau serapan.
4
  

c. Soedjono Dirdjosisworo Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang 

mempelajari sebab, akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai 

gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai 

ilmu pengetahuan.  sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan 

                                                           
3
 Ibid, hlm. 3. 

4
 ibid 
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akibatnya, mempelajari cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya 

kejahatan.
5
 

 

Herman Mannheim
6
 mengemukakan tiga pendekatan dalam kriminologi dalam 

upaya mempelajari kejahatan. Pertama, pendekatan deskriptif, yakni pendekatan 

dengan cara melakukan observasi dan pengumpulan data yang berkaitan dengan 

fakta-fakta tentang kejahatan dan pelaku kejahatan seperti bentuk tingkah laku 

kriminal, bagaimana kejahatan dilakukan, frekuensi kejahatan pada waktu dan 

tempat yang berbeda, ciri-ciri khas pelaku kejahatan, seperti usia, jenis kelamin 

dan sebagainya, serta perkembangan karir seseorang pelaku kejahatan. 

Heman Mannheim
7
 menegaskan adanya beberapa syarat yang harus dipenuhi 

apabila menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu: 

a. Pengumpulan fakta tidak dapat dilakukan secara random oleh kerena itu, 

fakta-fakta yang diperoleh harus dilakukan secara selektif. 

b. Harus dilakukan penafsiran, evaluasi dan memberikan pengertian secara 

umum terhadap fakta-fakta yang diperoleh. Tanpa dilakukan penafsiran, 

evaluasi dan memberikan pengertian secara umum, maka fakta-fakta 

tersebut akan mempunyai arti. 

 

Kedua, pendekatan sebab-akibat, dalam pendekatan sebab-akibat, fakta-fakta yang 

terdapat dalam masyarakat dapat ditafsirkan untuk mengetahui sebab-musabab 

kejahatan, baik dalam kasus-kasus yang bersifat individual maupun yang bersifat 

umum. 

                                                           
5
 Ibid, hlm. 4. 

6
 Seperti dikutip oleh Made Darma Weda, Kriminologi, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1996,  hlm. 

2 
7
 Ibid., hlm. 3.  
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Ketiga, pendekatan secara normatif. Kriminologi dikatakan sebagai idiographic-

discipline dan nomothetic-discipline. Dikatakan sebagai idiographic discipline, 

oleh kerena kriminologi mempelajari fakta-fakta, sebab akibat, dan kemungkinan-

kemungkinan dalam kasus yang bersifat individual. Sedangkan yang dimaksud 

dengan nomotethic-discipline adalah bertujuan untuk menemukan dan 

mengungkapkan hukum-hukum yang bersifat ilmiah, yang diakui keseragaman 

dan kecenderungan-kecenderungannya. 

 

B. Kejahatan Penggelapan 

 

Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam pasal 

362 KUHP, bedanya ialah pada pencurian barang yang dimiliki itu belum berada 

di tangan pencuri dan masih harus “diambilnya” sedangkan pada penggelapan 

waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat tidak dengan jalan 

kejahatan. 
8
 

 

Menurut Lamintang, tindak pidana penggelapan adalah penyalahgunaan hak atau 

penyalahgunaan kepercayaan oleh seorang yang mana kepercayaan tersebut 

diperolehnya tanpa adanya unsur melawan hukum.
9
 

 

Tindak Pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan 

mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa 

melanggar larangan tersebut.
10

 

 

                                                           
8
 R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Politea, Bogor, 1996, hlm. 258. 

9
 http://herybastyani.blogspot.com/2013/06/analisis-kasus-penggelapan.html tgl: 16-7-2013, jam: 

22:38 
10

 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta, Bina Aksara, 1987, hlm. 54. 

http://herybastyani.blogspot.com/2013/06/analisis-kasus-penggelapan.html
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Jadi berdasarkan pendapat tersebut di atas pengertian dari tindak pidana yang 

dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa 

merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum 

atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi 

pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan 

ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau 

orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Setiap orang yang melanggar aturan-

aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang 

tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi 

haruslah diingat bahwa aturan larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang 

erat, oleh karenanya antara kejadian dengan orang yang menimbulkan  kejadian 

juga mempunyai hubungan yang erat pula. 

 

Menurut Bambang Poernomo, bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang 

oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang 

siapa yang melanggar larangan tersebut.
11

 

 

Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhi pidana 

pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung 

jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu 

mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan 

pidanya sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas (Principle of legality) asas yang 

menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana 

jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini 

                                                           
11

 Bambang., Poernomo. Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992, hlm . 130. 
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lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai Nullum delictum nulla poena sine 

praevia lege  (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), 

ucapan ini berasal dari von feurbach, sarjana hukum pidana Jerman. Asas legalitas 

ini dimaksud mengandung tiga pengertian yaitu: 

a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal 

itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang. 

b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan 

analogi. 

c. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut. 

 

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan 

terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya 

kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan 

celaan harus berupa kesengajaan atau kelapaan. Dikatakan bahwa kesengajaan 

(dolus) dan kealpaan (culpa) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah 

dari pengertian kesalahan (schuld) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu 

tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan 

yang bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut maka dia harus 

bertanggungjawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk 

dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak 

pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi 

hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.
12

 

 

                                                           
12

 Kartonegoro, Diktat Kuliah Hukum Pidana, Jakarta, Balai Lektur Mahasiswa, hlm. 156. 
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Dalam kita menjabarkan sesuatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka 

yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkan sesuatu tindakan manusia, 

dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang 

oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-

undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-

unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.    

 

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang 

berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala 

sesuatu yang terkandung di dalam hatinya, sedangkan unsur objektif adalah unsur-

unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-

keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.
13

 

 

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah: 

 

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau Culpa); 

2. Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti yang 

dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP; 

3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di 

dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan 

lain-lain; 

4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang 

terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP; 

5. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana  

menurut Pasal 308 KUHP. 

                                                           
13

 P.A.F. Lamintang,  Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 

1997, Hlm. 193. 
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Unsur-unsur objektif dari sutau tindak pidana itu adalah: 

1. Sifat melanggar hukum atau wederrechtelicjkheid; 

2. Kwalitas dari si pelaku, misalnya kedaan sebagai seorang pegawai negeri di 

dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai 

pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan 

menurut Pasal 398 KUHP. 

3. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab 

dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.  

 

Seorang ahli hukum yaitu Simons merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai 

berikut
14

 : 

 

1. Diancam dengan pidana oleh hokum 

2. Bertentangan dengan hokum 

3. Dilakukan oleh orang yang bersalah  

4. Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya. 

 

Bab XXIV (buku II) KUHP mengatur tentang penggelapan (verduistering), terdiri 

dari 5 pasal (372 s/d 376) 

Pasal 372: 

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik 

sendiri barang  sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang 

lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan kerena kejahatan diancam 

kerena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau 

denda paling banyak enam puluh ribu rupiah.” 

 

                                                           
14

 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana; Jakarta, PT. Rineka Cipta, Tahun 2004, hlm. 88. 
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Unsur pokok dari penggelapan ialah bahwa barang yang di gelapkan harus ada di 

bawah kekuasaan si pelaku, dengan cara lain daripada dengan melakukan 

kejahatan. Jadi barang itu oleh yang punya di percayakan atau dapat dianggap 

dipercayakan kepada si pelaku. 

 

Pada pokoknya, dengan perbuatan penggelapan si pelaku tidak memenuhi 

kepercayaan yang dilimpahkan kepadanya oleh yang berhak atas suatu barang. 

Jadi tidak benar, apabila kebetulan suatu barang de facto dan dibawah kekuasaan 

si pelaku. Misalnya seekor kuda milik X masuk ke dalam perkarangan si Y dan 

bercampur dengan kuda-kuda milik si Y, maka kuda-kuda itu de facto ada 

dibawah kekuasaan si Y. akan tetapi oleh kerena tidak ada pelimpahan 

kepercayaan oleh X kepada Y, maka dalam hal ini tidak ada unsur “dibawah 

kekuasaan” dari tindak pidana penggelapan. 

 

Lain halnya apabila si Y memperlakukan kuda itu sebagai miliknya, misalnya 

menggiring lalu mengikat kuda itu ke kandang si Y, maka perbuatan si Y 

termasuk dalam istilah “pencurian”, bukannya “penggelapan”. 

 

Untuk penggelapan barang tidak perlu bahwa si pelaku de facto selalu dapat 

menguasai barang itu. Misalnya X diserahi oleh si Y untuk menyimpan suatu 

barang milik Y. Kemudian si X menyerahkan lagi barang itu jepada Z untuk 

disimpan. Pada saat itu si X de facto tidak menguasai barang itu, akan tetapi 

apabila X kemudian menyuruh si Z untuk menjual barang itu tanpa persetujuan si 
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Y, maka si X tetap dianggap menguasai barang itu dan oleh kerenanya dapat 

dikatakan telah menggelapkan barang, dan kena Pasal 372 KUHP.
15

 

 

Unsur di atas adalah barang di bawah kekuasaan si pelaku unsur pokok dari 

penggelapan barang yang membedakan dari tindak-tindak pidana lain mengenai 

kekayaan orang.
16

 

 

Jenis-Jenis Tindak pidana Penggelapan: 

Berikut jenis-jenis tindak pidana penggelapan berdasarkan Bab XXIV Pasal 372 

sampai dengan 377 KUHP. 

1) Penggelapan biasa 

Yang dinamakan penggelapan biasa adalah penggelapan yang diatur dalam 

Pasal 372 KUHP: Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku 

sebagai milik sendiri (zich toeegenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau 

sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya 

bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara 

paling lama empat tahun. 

2) Penggelapan Ringan 

Pengelapan ringan adalah penggelapan yang apabila yang digelapkan bukan 

ternak dan harganya tidak lebih dari Rp.25. Diatur dalam Pasal 373 KUHP. 

 

 

 

                                                           
15

 Tri Andrisman, Delik Tertentu dalam KUHP, Universitas Lampung, Bandar Lampung.2011,hlm 
171. 
16

 Wirjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Bandung: PT Refika 

Aditama, 2003, hal 31. 
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3) Penggelapan dengan Pemberatan 

Penggelapan dengan pemberatan yakni penggelapan yang dilakukan oleh 

orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau 

jabatannya atau karena ia mendapat upah (Pasal 374 KUHP). 

4) Penggelapan dalam Lingkungan Keluarga 

Penggelapan dalam lingkungan keluarga yakni penggelapan yang dilakukan 

dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau 

oleh wali, pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga 

sosial atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasainya. (Pasal 375 

KUHP).
17

 

 

Saat ini salah satu kasus penggelapan semakin marak terjadi akhir-akhir ini adalah 

penggelapan mobil rental. Di Bandar Lampung khususnya, kasus penggelapan 

mobil rental semakin meningkat dari tahun ke tahun. Mobil rental merupakan 

sasaran  empuk para pelaku kejahatan karena mobil memiliki nilai ekonomis yang 

tinggi apabila dijual kembali, selain itu menggelapkan sebuah mobil rental dirasa 

tidak terlalu sulit karena banyak pengusaha mobil rental yang tidak membekali 

mobil-mobil rentalnya dengan alat keamanan yang memadai.  

 

C. Pengertian Rental Mobil  

 

Mobil adalah kendaraan darat yang digerakkan oleh tenaga mesin, beroda empat 

atau lebih (selalu genap), biasanya menggunakan bahan bakar minyak (bensin 

atau solar) untuk menghidupkan mesinnya. Mobil kependekan dari otomobil yang 

                                                           
17

 Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2011, hlm.132. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kendaraan
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berasal dari bahasa Yunani 'autos' (sendiri) dan Latin 'movére' (bergerak)
18

 

sedangkan Rental Mobil adalah penyedia layanan penyewaan mobil dengan cara 

sewa harian ataupun kontrak dengan menggunakan driver ataupun lepas kunci.
19

 

 

Langkah-Langkah Menyewa Mobil:
20

 

a. Menghubungi penyedia rental mobil 

Jika sudah menemukan penyedia rental mobil yang tepat baik individu atau 

perusahaan, hubungi segera, jangan ditunda-tunda apalagi jika anda ingin 

menyewa di musim ramai seperti saat mudik lebaran atau liburan panjang karena 

nanti kehabisan/armada yang diinginkan tidak tersedia. Anda hubungi melalui 

kontak informasi yang tersedia di brosur, website, atau dari manapun anda 

memperoleh informasi tentang penyedia rental mobil tersebut atau untuk lokal, 

langsung datangi saja. 

 

b. Memilih armada 

Pilih mobil rental yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan serta keinginan. 

Banyak bahan pertimbangan yang harus anda perhatikan dalam pemilihan armada 

ini. Berapa kapasitas penumpang yang dibutuhkan? untuk penumpang berjumlah 

5 orang, anda dapat memilih MPV jenis Honda Jazz, Toyota Yaris, Suzuki Swift, 

dll, untuk kapasitas 6-8 orang, Toyota Avanza, Daihatsu Xenia, Kijan Innova, dan 

Grand Livina adalah MPV pilihan. Anda dalam memilih armada, juga harus 

mempertimbangkan fitur dan spesifikasi mobil serta desain/penampilannya. 

 

 

                                                           
18

 https://id.wikipedia.org/wiki/Mobil tgl: 14-7-2013 jam: 11.25  
19

 http://www.okkarent.com/v2/kemitraan.html diakses pada 23 Agustus 2013 pukul 21:10. 
20

 http://www.rentalmobilmurah.net/2013/08/langkah-langkah-menyewa-mobil  diakses pada 23 
agustus 2013 pukul 22:09. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Yunani
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Latin
https://id.wikipedia.org/wiki/Mobil
http://www.okkarent.com/v2/kemitraan.html
http://www.rentalmobilmurah.net/2013/08/langkah-langkah-menyewa-mobil
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c. Memesan dan melakukan pembayaran 

Segeralah pesan jenis armada yang anda inginkan setelah menemukan pilihan 

yang tepat. Anda lakukan pemesanan rental mobil dapat dilakukan segera setelah 

anda mempertimbangkan armada yang diinginkan. Pada umumnya, anda juga 

harus langsung melakukan pembayaran baik tatap muka atau melalui transfer 

bank (jika lokasi jauh). Besarnya dana yang diberikan dapat sekaligus atau DP 

50% (sisanya setelah pengembalian mobil). 

 

d. Melengkapi dan menyerahkan dokumen 

Saat melakukan pemesanan dan melakukan pembayaran, Anda juga harus 

langsung melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan, sebagai berikut: 

1. Fotokopi Identitas Diri (KTP diri, istri/suami, dan orang tua) dan passport 

(untuk WNA) 

2. Fotokopi KK (Kartu Keluarga) 

3. Fotokopi Identitas Kepegawaian 

4. Fotokopi SIM A 

 

Resiko Usaha Jasa Rental Mobil: 

Pada umumnya, bisnis usaha jasa rental mobil merupakan bisnis yang sangat 

menjanjikan apabila pengelolaanya lancar, aman dan jelas. Tetapi resiko yang 

dihadapi juga tidak kecil, malah sedikit saja ketidaktelitian akan berhujung pada 

bangkrutnya usaha jasa rent car anda. Berikut contoh-contoh resiko yang ada 

hadapi dalam bisnis ini
21

: 

1. Kerusakan mobil. Dapat terjadi dari pihak penyewa, supir, atau ausnya 

suku cadang mobil. 

2.  Hilangnya mobil yang disewakan. 

3.  Terjadi pemalsuan  surat kendaraan yang disewakan. 

                                                           
21

 file:///D:/My%20Documents/Downloads/rent-car.html di akses 25 Agustus 2013 pukul 20:42. 

file:///D:\My%20Documents\Downloads\rent-car.html
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Resiko tersebut dapat kita minimalisir dengan cara
22

 : 

1. Sebelum melakukan transaksi penyewaan, kita harus mengetahui alasan an 

latar belakang konsumen dalam menyewa mobil kita. 

2. Meminta jaminan terhadap konsumen berupa KTP, SIM, atau surat 

berharga lainnya yang membuat kita dapat menghubungi konsumen secara 

langsung dan mudah. 

3.  Memeriksa kondisi kendaraan yang akan disewakan sebelum digunakan 

oleh konsumen. 

4. Menyewakan sopir dalam penyewaan. Sopir merupakan control secara 

langung dari usaha bisnis anda. 

5. Membuat kontrak perjanjian yang point-pointnya berisi peraturan 

persewaan yang lebih menguntungkan penyedia jasa usaha rent car. 

Contoh: Bensin ditanggung oleh konsumen dan kerusakan mobil yang 

diakibatkan oleh konsumen wajib digani sebesar 75%.  

 

Mempunyai Usaha rental mobil memang menyenangkan apalagi jika usaha rental 

mobil ini mampu dikelola dgn baik bahkan semakin hari semakin berkembang 

dan menguntungkan. akan tetapi tidak dapat dipungkiri terkadang dalam usaha 

rental mobil ada masalah tersendiri yaitu mobil sewaan kita hilang, kecelakaan 

atau bahkan di bawa kabur oleh pihak penyewa lalu di gelapkan. 

Beberapa macam-macam modus operandi kejahatan penggelapan  mobil rental 

adalah
23

: 

1. Membius supir. Biasanya pelaku pencurian berpura-pura menjadi penyewa 

mobil, lalu mengajak supir untuk makan bersama dan secara diam-diam 

mencampuran pil obat tidur ke makanan supir. Setelah supir dalam keadaan 

                                                           
22

 Ibid. 
23

 http://sewakendaraan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=48%3Amodus-
penggelapan-mobil&catid=35%3Asekilas-berita&lang=en di akses 25 Agustus 2013 pukul 20:11. 
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tidak sadarkan diri, kunci diambil dari kantong dan mobil diambil dari parkir 

dan dibawa untuk dijual. 

2. Melamar jadi supir. Modus ini biasanya pelaku berpura-pura melamar 

menjadi supir setelah diterima menjadi supir pada rental mobil tersebut ia 

melancarkan aksinya dengan membawa mobil tersebut. 

3. Menjadi penyewa mobil rental. Pelaku biasanya menyewa mobil rental 

terlebih dahulu lalu membawa kabur mobil tersebut kemudian mengganti 

identitas mobil (Plat, STNK, dll). 

 

Kendala yang dihadapi dalam penyelesaian kasus penggelapan mobil milik rental 

mobil adalah sebagi berikut
24

: 

a. Hambatan eksternal Polres 

1) Sulitnya menemukan barang bukti. 

2) Adanya jaringan sindikat pelaku penggelapan mobil rental yang 

terkoordinir dan terorganisir. 

3) Keterlambatan korban dalam melaporkan. 

 

b. Hambatan internal Polres 

1) Adanya kemungkinan oknum aparat ikut terlibat dalam kasus 

penggelapan mobil rental. 

 

D. Upaya Penanggulangan Kejahatan  

 

Menurut Sudarto, politik kriminal adalah suatu usaha yang rasional dari 

masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.
25

 Marc ancel,
26

 member pengertian, 
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“the rational organization of the control of crime by society” (Organisasi rasional 

pengontrol oleh masyarakat). Menurut Barda Nawawi Arief, 
27

 politik kriminal 

pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial (kebijakan 

atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial bahwa upaya penanggulangan 

kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti: 

a. Ada keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal dan politik sosial. 

b. Ada keterpaduan (integralitas) antara upaya penggulangan kejahatan 

dengan penal dan non-penal. 

 

Fenomena kejahatan sebagai salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” selalu 

ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Menurut Benedict S. Alper 

kejahatan merupakan the oldest sosial problem.
28

 Sebagai bentuk masalah sosial 

bahkan masalah kemanusiaan maka kejahatan perlu segera ditanggulangi. Upaya 

penanggulangan kejahatan atau biasa disebut sebagai kebijakan kriminal. 

 

Menurut Marc Ancel kebijakan kriminal (criminal policy) adalah suatu usaha 

yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.
29

 Secara garis 

besar kebijakan kriminal ini dapat ditempuh melalui dua cara yaitu :
30

 

 

1. Upaya Penal, merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih 

menitikberatkan pada upaya – upaya yang sifatnya repressive 

                                                                                                                                                               
25

 Sudarto dalam H.R.Abdussalam, Kriminologi, Restu Agung, Jakarta, 2007, hlm. 13. 
26

 Marc ancel dalam H.R.Abdussalam, ibid. 
27

 Barda Nawawi arief, Bunga Rampai KebijakanHukum Pidana, Citra aditya Bakti, bandung, 2002, 
hlm. 3-4. 
28

 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana 

Penjara, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1996, hlm 11 
29

 Barda Nawawi arief, Bunga Rampai KebijakanHukum Pidana, Op.Cit, hlm. 1. 
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(penindasan/pemberantasan/penumpasan) dengan menggunakan sarana penal 

(hukum penal); 

 

2. Upaya Non-Penal, merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih 

menitik beratkan pada upaya-upaya yang sifatnya preventif 

(pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan tersebut terjadi. 

Sasaran utama dari kejahatan ini adalah menangani faktor-faktor kondusif 

penyebab terjadinya kejahatan. 

 

G.P. Hoefnagels menggambarkan ruang lingkup upaya penanggulangan kejahatan 

(criminal policy) sebagai berikut :
31

 

a. penerapan hukum pidana (criminal law application); 

b. pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment), dan; 

c. mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan 

pemidanaan lewat media massa (influencing view society on crime and 

punishment/ mass media). 

 

Berdasarkan ruang lingkup kebijakan kriminal di atas, penerapan hukum pidana 

(criminal law application) merupakan salah satu upaya penanggulangan 

kejahatan. Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan pidana sebenarnya 

bukan sebuah metode yang baru, melainkan cara yang paling tua, setua peradaban 

manusia sendiri. Bahkan, ada yang secara ekstrem meyebutkan sebagai “older 

philosophy of crime control”.
32
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Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pedekatan kebijakan. 

Artinya, terdapat keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal dan politik 

sosial, sekaligus terdapat keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggulangan 

kejahatan dengan “penal” dan “non-penal”.
33

 

 

Berdasarkan keterangan di atas maka dalam kejahatan penggelapan ini dapat 

ditanggulangi dengan cara pencegahan operasi adalah prosedur non teknis yang 

dirancang untuk berpadu dengan kegiatan operasi organisasi sehari-hari. Artinya, 

menciptakan budaya perusahaan mana di masalah keamanan menjadi bagian yang 

sangat penting. Umumnya, tindakan pencegahan yang digambarkan di bagian ini 

mudah diterapkan dan tidak mahal. Namun hal ini tidak akan berfungsi, kecuali 

pegawai tau benar prosedur, tujuan dan akibatnya jika di abaikan. 

 

Masalah dengan tindakan pencegahan operasi adalah mudahnya pengabaian 

tindakan ini, bahkan oleh para ahli keamana sekalipun. Ahli keamanan cenderung 

memusatkan perhatian pada computer atau fasilitas, dan mengabaikan pemecahan 

masalah operasional.
34
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