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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kejahatan yang terjadi menimbulkan kerugian-kerugian baik kerugian 

yang bersifat ekonomis materil maupun immateri yang menyangkut rasa aman 

dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat. Secara tegas dapat dikatakan 

bahwa kejahatan merupakan tingkah laku yang anti sosial (a-sosial). Berbagai 

upaya telah dilakukan untuk menanggulangi kejahatan namun kejahatan 

tersebut tidak pernah sirna dari muka bumi, bahkan semakin meningkat cara 

hidup manusia maupun teknologi semakin canggih pula ragam dan pola 

kejahatan yang muncul.  

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan “salah satu bentuk dari 

’perilaku menyimpang’ yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk 

masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan”.1 Perilaku 

menyimpang merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap 

norma-norma sosial yang mendasari kehidupan keteraturan sosial; dapat 

menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial; 

dan merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban 

sosial. “Dengan demikian kejahatan disamping merupakan masalah 

kemanusiaan juga merupakan masalah sosial”.2 

 
                                                 

1 Barda Nawawi Arief. Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan 
Pidana Penjara. Cetakan Kedua. Universitas Diponogoro. Press. Semarang. 1996. hlm. 11 

2 Ibid. hlm. 14 
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Setiap masyarakat yang telah maju dan masyarakat pada masa modern 

ini berkepentingan untuk mengendalikan kejahatan dan mengurangi serendah 

mungkin angka kejahatan melalui berbagai alternatif penegakan hukum. 

Keadaan ini mendorong diusahakannya berbagai alternatif untuk mengatasi 

kejahatan-kejahatan tersebut, baik oleh para penegak hukum maupun oleh 

para ahli-ahli hukum dan kriminologi. Berbagai Elemen yang ada 

hubungannya dengan suatu kejahatan dikaji dan dibahas secara intensif 

seperti: para pelaku (daders), para korban, pembuat undang-undang, penegak 

hukum, dan lain-lain. Dengan kata lain semua fenomena baik maupun buruk 

yang dapat menimbulkan kriminilitas (faktor kriminogen) diperhatikan dalam 

meninjau dan menganalisa terjadinya suatu kejahatan.  

Kejahatan yang sekarang marak terjadi di masyarakat sekarang adalah 

penggelapan dan penipuan mobil yang banyak terjadi dialami oleh tempat 

penyewaan mobil. Seperti pada tindak pidana penggelapan mobil sewaan, 

dimana pihak korban yang menjadi korban penipuan dan penggelapan mobil 

sewaan akan melapor ke kepolisian. Seperti yang dialami oleh NS pemilik 

rental di daerah Landungsari, awal kejadian bermula 10 Maret 2011. Terlapor 

NS menyewakan mobil kepada SL. Dalam perjanjian sewa menyewa SL akan 

menyewa selama 1 minggu dengan uang sewa perhari Rp 225 ribu. Sudah 

seminggu ternyata mobil tidak dikembalikan malah SL malah menggadaikan 

mobil. Hal ini diketahui setelah NS mengecek ke rumah SL dan diketahui 

mobilnya sudah digadaikan. Merasa ditipu dan menjadi korban penggelapan 

mobil sewaan, korban kemudian melaporkan kasus itu Kepolisian Resor Kota 
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Malang. Dari laporan tersebut akhirnya Kepolisian Resor Kota Malang segera 

melakukan pengejaran dan sampai saat ini kasus tersebut masih ditangani 

Kepolisian Resor Kota Malang. 

Penggelapan diatur dalam pasal 372 KUHP, dimana yang termasuk 

penggelapan adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagian 

atau seluruhnya, dimana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, 

tapi penguasaan itu terjadi secara sah. Misalnya, penguasaan suatu barang oleh 

pelaku terjadi karena pemiliknya menitipkan barang tersebut. Atau 

penguasaan barang oleh pelaku terjadi karena tugas atau jabatannya, misalnya 

petugas penitipan barang. Tujuan dari penggelapan adalah memiliki barang 

atau uang yang ada dalam penguasannya yang mana barang/uang tersebut 

pada dasarnya adalah milik orang lain. 

Berbagai bentuk dan modus operandi penggelapan dan atau penipuan 

yang dilakukan oleh seseorang sudah barang tentu akan sangat merugikan 

orang lain, demikian pula dengan penggelapan dan atau penipuan yang 

dilakukan oleh seorang pelaku penggelapan terhadap mobil sewaan. 

Berdasarkan data Reskrim Polresta Malang pada tahun 2003 sampai 

Nopember 2010 terdapat kurang lebih 34 kasus penggelapan dan atau 

penipuan yang dilakukan terhadap mobil sewaan dengan berbagai modus 

operandi. 

Karena semakin banyaknya usaha mobil sewaan di kota Malang maka 

persiangan antara pengusaha juga semakin ketat, sehingga dalam 

melaksanakan aktivitas usahanya mungkin memberikan kelonggaran 
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persyaratan kepada penyewa khususnya bagi penyewa yang sudah dikenal. 

Namun disisi lain para penyewa mobil tidak semuanya mempunyai 

karakteristik yang baik dan itikad baik. Apabila penyewa mobil tersebut 

adalah orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan kejahatan maka 

mobil sewaan yang pergunakannya dapat dijadikan sebagai obyek untuk 

melakukan kejahatan dengan berbagai macam modus operandi untuk 

melancarkan usahanya yaitu dengan menggelapkan mobil sewaan. Oleh 

karena itu kejahatan terhadap mobil sewaan tersebut harus dapat ditanggulangi 

karena merupakan suatu hal atau perbuatan yang dapat merugikan orang lain 

terutama pemilik mobil. Dengan demikian persoalan kejahatan terhadap 

penggelapan mobil sewaan ini merupakan salah satu masalah pokok dalam 

penegakan hukum. 

Masalah pokok penegakkan hukum sebenarnya terletak pada faktor-

faktor yang mempengaruhi hukum sebagai berikut : 1. faktor hukumnya 

sendiri, 2. faktor penegakkan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk dan 

menerapkan hukum, 3. faktor sarana atau fasilitas yang mendukung 

penegakkan hukum tersebut berlaku atau diterapkan, 4. faktor masyarakat 

yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, 5. faktor 

kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada 

karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Berdasarkan latar belakang diatas 

maka, penelitian hendak melakukan penelitian dengan judul: Pengungkapan 

Modus Operandi Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Penggelapan Mobil 

Sewaan (Studi Di Kepolisian Resor Kota Malang). 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan 

masalah penelitian ini adalah : 

1. Apakah modus operandi tindak pidana penggelapan mobil sewaan di 

Wilayah Kepolisian Resor Kota Malang ? 

2. Faktor apakah yang mendorong pelaku melakukan tindak pidana 

penggelapan mobil sewaan di Kepolisian Resor Kota Malang ? 

3. Bagaimanakah strategi dan tindakan penanggulangan tindak pidana 

penggelapan mobil sewaan di Kepolisian Resor Kota Malang ? 

C.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan menganalisa modus operandi tindak pidana 

penggelapan mobil sewaan di Wilayah Kepolisian Resor Kota Malang 

2. Untuk mengetahui dan menganalisa faktor yang mendorong pelaku 

melakukan tindak pidana penggelapan mobil sewaan di Kepolisian Resor 

Kota Malang  

3. Untuk mengetahui dan menganalisa strategi dan tindakan penanggulangan 

tindak pidana penggelapan mobil sewaan di Kepolisian Resor Kota 

Malang  

2. Kegunaan penulisan : 

     a. Kegunaan praktis: 

1) Bagi pelaku dapat mengetahui dampak negatif dari kejahatan  tindak 

pidana penggelapan mobil sewaan serta mengetahui Proses Modus 

operandi di Kepolisian Resor Kota Malang. 
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2) Bagi Kepolisian agar dapat mengambil rencana dan giat yang dilakukan 

dalam upaya mengetahui status sosial, bentuk dan cara pelaku modus 

operandi tindak pidana penggelapan mobil sewaan di Kepolisian Resor 

Kota Malang sehingga dapat menyusun upaya dan kendala-kendala yang 

dihadapi Kepolisian Resor Kota Malang dalam penanganan tindak 

pidana penggelapan mobil sewaan. 

3) Bagi penulis, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah 

wawasan tentang untuk mengetahui bentuk, status sosial pelaku dan cara 

pelaku modus operandi tindak pidana penggelapan mobil sewaan di 

Kepolisian Resor Kota Malang dalam penanganan tindak pidana 

penggelapan mobil sewaan.  

b. Kegunaan teoritis : 

1) Dapat menambah ilmu pengetahuan untuk mengetahui status sosial, 

bentuk dan cara pelaku modus operandi tindak pidana penggelapan 

mobil sewaan di Kepolisian Resor Kota Malang 

2) Untuk menambah  perbendaharaan  kepustakaan ilmu hukum, khususnya 

hukum pidana tindak pidana penggelapan mobil sewaan. 

 

D. Metode Penelitian  

       Dalam penulisan hukum ini menggunakan beberapa metode penelitian untuk 

memperoleh data-data atau bahan-bahan sehingga akan mempermudah analisa 

dan pengambilan sebuah kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan. 

1. Metode Pendekatan 

Penulis akan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. 

Pendekatan tersebut dalam pengkajian hukum ada sisi lain yaitu hukum dalam 
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kenyataannya didalam kehidupan sosial kemasyarakatan, bukan kenyataan dalam 

bentuk pasal-pasal dalam perundang-undangan, melainkan sebagaimana hukum 

dioperasikan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.3  

Metode pendekatan dengan cara langsung turun ke masyarakat untuk 

mendapatkan data primer, yaitu menyangkut persoalan-persoalan hukum yang 

dianalisis dalam hubungannya dengan realita empiris yang berupa hubungan 

timbal balik antara hukum dengan realita modus operandi tindak pidana 

penggelapan mobil sewaan, upaya dan kendala-kendala yang dihadapi Polresta 

Malang dalam penanganan tindak pidana penggelapan mobil sewaan .4 

2. Lokasi penelitian  

Dalam Penulisan hukum ini penulis memilih lokasi penelitian untuk 

memperoleh data yang diperlukan dalam membantu penulisan hukum ini yaitu : 

Polresta Malang pemilihan lokasi tersebut karena lagi maraknya kasus tindak 

pidana penggelapan mobil sewaan. 

3. Jenis dan sumber data 

Dalam penelitian hukum ini penulis memerlukan 2 (dua) jenis data 

meliputi : 

a. Data primer  

Data primer adalah : data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian 

hukum yang berfungsi sebagai data utama berupa berita acara pemeriksaan 

dan lain sebagainya. Data primer yang dimaksud adalah status sosial, bentuk, 

motif pelaku sebagai modus operandi tindak pidana penggelapan mobil 

sewaan dan untuk mengetahui cara, strategi, tindakan polisi untuk 

                                                 
3 Nawawi, 1987, Metodologi Penelitian Bidang Sosial, Gajah Mada University Pres, hlm. 35 
4 Roni Haritijosoemitro, 1999, Metodologi Penelitian, Penerbit Juri Metri, Jakarta, hlm 20. 
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menanggulangi tindak pidana penggelapan mobil sewaan di Kepolisian Resor 

Kota Malang. 

b. Data sekunder 

Data sekunder adalah: data yang diperoleh dari kepustakan dan dokumentasi. 

Data sekunder yang dimaksud adalah mengenai jumlah, data kasus 

penggelapan yang terdapat dalam dokumen-dokumen dan catatan-catatan 

mengenai kasus tindak pidana penggelapan mobil sewaan di Kepolisian Resor 

Kota Malang. 

4.  Teknik pengumpulan data 

Dalam penulisan ini, penulis mempergunakan teknik pengumpulan data: 

a) Data sekunder akan dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan yaitu: 

mempelajari sumber data sekunder yang diperoleh dari pustaka yang berupa 

buku-buku literatur dan dokumentasi yang sumbernya berupa bahan hukum 

primer dan bahan hukum sekunder.5 Dalam teknik pengumpulan data 

sekunder, penulis lakukan dengan cara mencatat, melihat, mengkaji tindak 

pidana penggelapan mobil sewaan di Kepolisian Resor Kota Malang. 

b) Data primer akan dikumpulkan  dengan : 

1) Interview / wawancara  

Interview / wawancara yaitu: teknik  pengumpulan data yang dilakukan 

dengan jalan mengadakan wanwancara dengan atau pihak yang 

berkompeten. Yakni wawancara dengan Kanit Reskrim dan Anggota 

Reskrim sebagai Penyidik dan Penyidik Pembantu yang menangani 

                                                 
5 Sudikno Mertokusumo, 2004, Penemuan Hukum Sebagai Sebuah Pengantar, Penerit Andi, 

Yogyakarta, hlm. 37 
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tentang modus operandi tindak pidana penggelapan mobil sewaan dan 

untuk mengetahui cara, strategi, tindakan polisi untuk menanggulangi 

tindak pidana penggelapan mobil sewaan di Kepolisian Resor Kota 

Malang. 

2) Observasi  

 Observasi yaitu: pengumpulan data melalui peneliti yang melakukan 

pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala/ fenomena 

yang diselidiki.6 Penulis mengamati tentang proses penyidikan, data-data 

yang tertulis dalam dokumen, papan, buku register, BAP terkait dengan 

kasus tindak pidana penggelapan mobil sewaan di Kepolisian Resor Kota 

Malang. 

5. Metode Penentuan Responden  

Dalam penelitian ini menggunakan metode teknik non random sampling 

yaitu penentuan responden secara teratur (tidak secara acak) sedangkan penentuan 

respondennya ditentukan dengan melihat tujuan peneliti (purposive sampling). 

Teknik ini biasanya dipilih karena keterbatasan waktu, tenaga dan biaya. Sehingga 

tidak bisa mengambil sampel dengan jumlah yang besar dan jauh letaknya.  

Responden sebagai pemberi tanggapan sangat diperlukan, mengingat 

dalam penelitian sosial (hukum) responden sebagai kunci untuk mendapatkan 

hasil penelitian dari untuk mengetahui bentuk, status sosial pelaku dan motif 

pelaku modus operandi tindak pidana penggelapan mobil sewaan di Kepolisian 

Resor Kota Malang. Adapun responden dalam penelitian ini yaitu:  

                                                 
6 Sumadi Suryabrata, 1997, Metodologi Penelitian, Penerbit Rajawali, Jakarta, hlm. 58 
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1) Bagian Reskrim (Reserse Kriminal) Kepolisian Resor Kota Malang : Iptu 

Imam Mastadji (penyidik) 

2) Penyidik Pembantu : Aiptu Subroto pada bagian Reskrim (Reserse 

Kriminal). 

3) Pemilik Rental : Kartika: Syiarudin, Nusantara: Nunus (nama pemilik 

rental disamarkan, nama rental tidak ditulis karena responden keberatan). 

6. Analisa Data 

Metode analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode 

analisis deskriptif kualitatif. Metode deskriftif kualitatif adalah suatu analisa 

dengan menggunakan cara pengumpulan data dan informasi yang diperoleh dari 

data primer dan data sekunder secara jelas, sehingga nantinya dapat ditarik suatu 

kesimpulan dari berbagai masalah yang ada.7  

Berdasarkan data dan informasi yang  penulis peroleh dari penelitian 

lapangan, yakni tentang status sosial, bentuk, motif pelaku sebagai modus 

operandi tindak pidana penggelapan mobil sewaan dan untuk mengetahui cara, 

strategi, tindakan polisi untuk menanggulangi tindak pidana penggelapan dan 

untuk mengetahui mengenai jumlah, data kasus penggelapan yang terdapat dalam 

dokumen-dokumen dan catatan-catatan mengenai kasus tindak pidana 

penggelapan mobil sewaan di Kepolisian Resor Kota Malang, kemudian 

dipergunakan untuk membahas dan menganalisis permasalahan yang ada. 

 

 

                                                 
7 Ibid, hlm. 65 
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E. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 

Bab I  Pendahuluan 

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, 

dan sistematika penulisan. 

BAB II Tinjauan Pustaka 

Dengan bab ini akan dijelaskan pengertian modus operandi, Tindak 

Pidana dan Penggelapan.  

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Dalam bab ini akan diuraikan pembahasan dari penelitian yang 

merupakan jawaban untuk mengetahui bentuk, status sosial pelaku 

dan motif pelaku modus operandi tindak pidana penggelapan mobil 

sewaan di Kepolisian Resor Kota Malang. 

BAB IV Penutup 

Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan pada 

bab-bab sebelumnya disertai saran dari penulis. 


