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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Tekanan hidup yang semakin tinggi menjadikan tindak pidana semakin 

marak, dimana orang-orang yang hanya mementingkan untuk mendapatkan 

keuntungan setinggi mungkin dengan usaha minimal akhirnya memilih 

melakukan tindak pidana guna memperkaya diri. Salah satu bentuk tindak 

pidana yang populer untuk menguntungkan diri sendiri tersebut adalah tindak 

pidana penipuan dan penggelapan. Modus dan obyek dari tindak pidana 

penipuan dan penggelapan ini beraneka ragam dan menyesuaikan dengan jenis 

usaha ekonomi yang sedang tren di waktu tertentu. Sebagai contoh, penipuan 

jual beli online hadir ketika perdagangan online tengah berkembang pesat, 

penipuan berkedok investasi juga berkembang seiring juga tren bisnis 

investasi dan reksadana, sehingga penulis berpendapat bahwa dalam sebuah 

ceruk bisnis yang berkembang, rentan terjadi tindak penipuan dan 

penggelapan oleh oknum-oknum tertentu.  

Kota Malang sebagai kota metropolitan kedua di Jawa Timur, 

mengalami peningkatan yang signifikan dalam perekonomian, sehingga 

menjadikan iklim bisnis mudah berkembang. Salah satunya adalah bisnis 

rental mobil. Pelaksanaan bisnis rental mobil ini rawan akan tindak pidana 

penipuan dan penggelapan, terbukti dalam setahun terakhir, yaitu sejak awal 

2012, terjadi beberapa kali kasus tindak pidana besar dalam hal penipuan dan 
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penggelapan terhadap obyek mobil rental di wilayah hukum Polres Kota 

Malang. Gambaran tindak pidana tersebut dapat dilihat pada cuplikan artikel 

berikut ini: 

Sindikat pelaku penggelapan mobil dengan modus menyewa berhasil 

dibongkar  jajaran reskrim Polres Malang Kota. Dua orang yang 

berhasil diamankan adalah Yance 34 tahun, warga Jalan Gadang Gg VI 

Kecamatan Sukun dan Mochammad Suli 35 tahun, warga Desa Kidal 

Kecamatan Tumpang.  

Keduanya juga diduga sebagai pelaku dan penadah mobil yang 

digelapkan. “Ada dua mobil yang kami amankan yaitu Toyota Avanza 

dan Suzuki APV. Dua mobil ini kami amankan dari tersangka Suli, di 

Tumpang yang perannya sebagai penadah,’’ terang Kasatreskrim 

Polres Malang Kota AKP Anton Prasetyo yang mengatakan kedua 

tersangka ini diamankan Kamis (6/3) lalu.1 

 

Dalam cuplikan artikel di atas, dapat diketahui bahwa dua tersangka, 

yaitu Yance dan Mochammad Suli melakukan tindak penipuan dan 

penggelapan dengan modus menyewa mobil rental, lalu menggelapkannya 

untuk mendapatkan keuntungan. Kasus lain yang terjadi di wilayah Kota 

Malang dapat dilihat pada cuplikan artikel berikut: 

Akibat terlilit hutang menumpuk, Sutrisno (55) warga Tembesi nekat 

menggelapkan mobil. Untuk memuluskan aksinya, dia memperalat dua 

perempuan berpura-pura merental mobil ke jasa rental. 

Sepak terjang Sutrisno menggadaikan mobil rental untuk membayar 

hutang berakhir. Dirinya  diciduk anggota Reskrim Polsekta Kota Baru 

(30/10) lalu di daerah Malang, Jawa Timur.2 

 

Tersangka dari kasus yang dideskripsikan di atas adalah Sutrisno yang 

berpura-pura merental mobil ke jasa rental, lalu menggadaikannya. Kedua 

kasus yang dipaparkan penulis di atas menunjukkan adanya berbagai ragam 

modus yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana untuk melakukan penipuan 

                                                 
1 Pelaku Penggelapan Mobil Rental Ditangkap, dokumen artikel, ditulis Rabu, 7 Maret 

2012. http://www.malang-post.com/kriminal/44151-pelaku-penggelapan-mobil-rental-ditangkap 
2 Warga Tembesi ditangkap di Malang, dokumen artikel, ditulis Rabu, 7 November 2012. 

http://jambi.tribunnews.com/2012/11/07/warga-tembesi-ditangkap-di-malang 
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dan penggelapan yang menguntungkan dirinya sendiri. Obyek sasarannya 

adalah bisnis mobil rental yang memang berkembang pesat di Kota Malang.  

Tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam KUHP diatur pada 

Buku II tentang Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, yaitu berupa 

penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda yang 

dimilikinya. Dalam hal ini, KUHP merupakan substansi hukum dalam upaya 

penegakan hukum, sedangkan struktur hukum atau lembaga yang memiliki 

wewenang untuk menangani tindak pidana penipuan dan penggelapan tersebut 

adalah Kepolisian, dalam hal ini adalah Polres Kota Malang. Penulis disini 

tertarik untuk melakukan studi kriminologis terhadap modus penipuan dan 

penggelapan dengan obyek mobil rental yang terjadi di wilayah hukum Polres 

Kota Malang, serta bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan oleh 

Polres Kota Malang dalam mengatasinya.  

 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah faktor penyebab tindak pidana penipuan dan penggelapan 

terhadap perusahaan persewaan mobil yang terjadi di wilayah hukum 

Polres Kota Malang? 

2. Bagaimanakah modus operandi kasus tindak pidana penipuan dan 

penggelapan terhadap perusahaan persewaan mobil yang terjadi di wilayah 

hukum Polres Kota Malang? 

3. Bagaimanakah upaya dari Polres Kota Malang untuk melakukan 

penanggulangan terhadap tindak pidana penipuan dan penggelapan 
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terhadap perusahaan persewaan mobil yang terjadi di wilayah hukum 

Polres Kota Malang?  

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui dan menganalisis faktor penyebab tindak pidana penipuan dan 

penggelapan terhadap perusahaan persewaan mobil yang terjadi di wilayah 

hukum Polres Kota Malang.  

2. Mengetahui dan menganalisis modus operandi kasus tindak pidana 

penipuan dan penggelapan terhadap perusahaan persewaan mobil yang 

terjadi di wilayah hukum Polres Kota Malang. 

3. Mengetahui dan menganalisis upaya Polres Kota Malang untuk melakukan 

penanggulangan terhadap tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan 

obyek mobil rental yang terjadi di wilayah hukum Polres Kota Malang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat penulis sampaikan berkaitan dengan 

penulisan tugas akhir ini adalah : 

1. Untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap masalah-masalah yang 

menyangkut tindak pidana penipuan dan penggelapan  

2. Berguna untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan hukum dalam 

rangka mengembangkan kriminologi hukum atau minimal dijadikan 

sebagai bahan kajian dalam pertimbangan dan demi suksesnya 

pemberantasan penipuan dan penggelapan di Indonesia.  
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E. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu metode 

Yuridis kriminologis, suatu pendekatan yang mempelajari secara empiris 

hubungan timbal balik antara hukum dan gejala sosial yang lain. 

Pengertian yuridis menurut hukum yaitu ilmu hukum dan pengertian 

Pendekatan Etimologis merumuska kriminologi sebagai ”ilmu 

pengetahuan tentang kejahatan”. yaitu berasal dari kata crimen da logos, 

”crimen” (kejahatan / penjahat) dan ”logos” (ilmu pengetahuan) sehingga 

kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari sebab 

kejahatan dan penaggulanganya3. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian bertempat di wilayah hukum Polres Kota Malang 

dikarenakan pada wilayah hukum Polres Kota Malang terjadi banyak 

kasus penipuan dan penggelapan terhadap perusahaan persewaan mobil 

selama setahun terakhir ini, yaitu tahun 2012.  

3. Sumber Data 

a. Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari 

masyarakat.4 Dalam hal ini berupa hasil wawancara terhadap pihak-

pihak yang terkait dalam tindak pidana penipuan dan penggelapan 

                                                 
3 Soedjono Dirjdosisworo, sinopsi kriminologi indnesia. C.V.mandar maju. Bandung. 

1994. h.11  
4 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan Ketiga, Penerbit Universitas 

Indonesia, Jakarta, 1986, h.51 
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yang dilakukan terhadap perusahaan persewaan mobil, yaitu penyidik 

kasus terkait dan juga korban penipuan dan penggelapan dari pihak 

peimilik perusahaan persewaan mobil. 

b. Data Sekunder 

Adalah sumber data yang mendukung, menjelaskan, serta memberikan 

tafsiran terhadap sumber data primer.5 Dalam hal ini sumber data yang 

digunakan peneliti adalah bahan-bahan yang berasal dari berbagai 

peraturan perundangan-undangan, kepustakaan yang berkaitan dengan 

topik bahasan, yang kemudian dikaitkan dengan kebebasan tersangka 

dalam memberikan keterangan kepada aparat penyidik. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang relevan yang berkenaan dengan 

masalah penyitaan barang bukti terhadap tindak pidana penipuan dan 

penggelapan terhadap perusahaan persewaan mobil, maka teknik 

mengumpulkan responden berasal dari petugas Satreskrim Polres Kota 

Malang, Kapolres, serta berbagai buku-buku yang menunjang penelitian 

ini. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah :  

a. Interview ( wawancara )  

Wawancara merupakan metode pengumpulan data primer 

langsung di lapangan dengan cara bertatap muka langsung dengan 

responden untuk menanyakan perihal pribadi responden, fakta-fakta 

                                                 
5 Ibid. 
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yang ada, dan pendapat maupun persepsi diri responden, dan bahkan 

saran-saran responden.6 

Wawancara yang digunakan penulis adalah wawancara tidak 

terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar 

yang akan ditanyakan.7 

Interview dilaksanakan terhadap subyek yang diambil dengan 

cara purpossive sampling. Dimana peneliti secara subyektif mengambil 

sampel dengan anggapan bahwa sampel yang diambil tersebut 

mencerminkan (representative) bagi penelitian8.  

Bentuk pertanyaan yang digunakan oleh penulis dalam hal ini 

adalah bentuk pertanyaan terbuka, yang mana memberikan peluang 

bagi responden untuk memberikan jawaban seluas-luasnya dalam 

konteks pertanyaan. 

Dalam penelitian ini, responden peneliti terdiri dari penyidik 

kepolisian, yaitu dua orang petugas penyidik kasus tindak pidana 

penipuan dan penggelapan terhadap persewaan mobil rental, yaitu: 

1) AKP Arief Kustanto, Kasat Reskrim Polres Kota Malang 

2) AIPTU Hairil Anwar, penyidik yang bertanggungjawab atas kasus 

penggelapan dengan BAP dengan Nomor SPDIK/121/11/2012. 

Dari data yang diperoleh kepolisian, penulis memperoleh nama-

nama tersangka dalam beberapa kasus yaitu Amsyar Sai’d, Dian 

                                                 
6 Waluyo, Bambang, Penelitian Hukum dalam Praktek, Penerbit Sinar Grafika Pusat, 

Jakarta, 2002. h.57 
7 Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian, suatu pendekatan Praktik, Penerbit Rineka 

Cipta, Jakarta, 2006., h.227 
8 Muslan Abdurrachman, Op.Cit. 
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Kertarajasa, Christian Sumanjaya, Dodik Mahendra dan Mujiono. 

Akan tetapi penulis hanya berhasil mewawancarai pelaku Amsyar 

Sa’id, yang saat ini berada di tahanan Polres Kota Malang. Penulis 

memilih untuk mewawancarai pelaku ini karena pada saat itu pelaku 

berhasil meloloskan dua unit mobil untuk digelapkan dengan modus 

yang variatif dan dilakukan seorang diri, sehingga kasusnya menarik 

untuk diulas. 

Penulis juga berhasil mewawancarai korban dalam kasus tindak 

pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan terhadap perusahaan 

persewaan mobil, yaitu: 

1) Bambang Hermawan, korban penggelapan mobil rental yang mana 

kasusnya terjadi pada bulan Agustus 2012.. Pelaku kasus tindak 

penggelapan ini adalah Amsyar Sa’id yang mana telah berhasil 

menggelapkan mobil jenis Daihatsu Xenia, milik korban dengan 

modus berpura pura melakukan rental mobil dan mobil tersebut 

digadaikan oleh pelaku.  

2) Hendrik Soekotjo, korban penggelapan mobil rental yang kasusnya 

terjadi pada bulan Oktober 2012. Pelaku tindak pidana 

penggelapan mobil rental ini juga adalah Amsyar Sa’id. Mobil 

yang berhasil di sewa pelaku adalah jenis Taruna dan mobil 

tersebut di gadaikan kembali oleh pelaku. Dan pada ahirnya pelaku 

berhasil di tangkap oleh pihak kepolisian pada bulan Desember 

2012.  
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Dari keterangan tersebut dapat diketahui bahwa responden 

peneliti adalah pihak kepolisian yang terdiri dari dua orang penyidik, 

satu orang pelaku, serta dua orang korban tindak pidana yang 

mengetahui dan berkaitan langsung dengan tema penelitian, yaitu 

tindak pidana penipuan dan penggelapan terhadap persewaan mobil.  

b. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan pengumpulan data yang berupa 

dokumen berkaitan dengan catatan dan kearsipan yang merupakan data 

primer. 

5. Teknik Analisa Data 

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu 

dengan menggabungkan semua data yang diperoleh dari hasil penelitian di 

lapangan serta segala informasi yang diperoleh dari sempel serta data dari 

lapangan yaitu dari Polres Kota Malang, kemudian dilakukan analisa 

kualitatif berdasarkan Teori Kriminologi guna menjawab permasalahan 

yang ada 

 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan, maka penulis menyusun sistematika penulisan 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.  
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini memuat teori-teori hukum berkaitan dengan tema yang diteliti 

oleh penulis, yaitu  Tinjauan Umum Tindak Pidana, Tinjauan Umum tentang 

Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan, dan Teori Penegakan Hukum  

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menyajikan inti dari skripsi yang dibuat, memuat informasi 

mengenai data hasil penelitian yaitu faktor-faktor penyebab terjadinya tindak 

pidana penipuan dan penggelapan terhadap perusahaan persewaan mobil di 

wilayah hukum Polres Kota Malang, modus kasus tindak pidana penipuan dan 

penggelapan terhadap perusahaan persewaan mobil yang terjadi di wilayah 

hukum Polres Kota Malang dan upaya Polres Kota Malang untuk melakukan 

penanggulangan terhadap tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan 

obyek mobil rental yang terjadi di wilayah hukum Polres Kota Malang  

BAB IV PENUTUP 

Bab ini terdiri atas kesimpulan dan saran dari hasil penelitian  


