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ABSTRAK 
KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN 

MOBIL SEWA (Studi di Wilayah Hukum Mataram) 
 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor 
penyebab terjadinya serta penanggulangan yang dilakukan aparat kepolisian dan 
masyarakat dalam menanggulangi tindak pidana penggelapan mobil. Jenis 
penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Faktor-faktor yang menyebabkan 
terjadinya tindak pidana penggelapan mobil di wilayah hukum mataram 
diantaranya adalah Faktor Ekonomi, Faktor lemahnya iman dan pemahaman 
agama, Faktor Lingkungan, Faktor Pekerjaan, Faktor pendidikan, Faktor 
pemanfaatan adanya kesempatan, Faktor kelengahan atau kelalaian dari pemilik 
mobil sewa, Faktor adanya keinginan menguasai barang sewaan, Faktor adanya 
penadah dari barang hasil penggelapan, Faktor tidak adanya kerjasama antara 
pemilik mobil sewa. Upaya yang dilakukan aparat Kepolisian dan masyarakat 
dalam menanggulangi terjadinya penggelapan mobil diantaranya adalah Upaya 
preventif dengan meningkatkan keterlibatan polisi dan masyarakat. Upaya 
represif dengan menindak para pelaku kejahatan serta memperbaikinya kembali. 

 
Kata kunci : Kriminologi, Tindak Pidana Penggelapan Mobil Sewa, 

Wilayah Hukum Mataram. 
 

ABSTRACT 
 

STUDY OF CRIMINOLOGY TO THE CRIMINAL ACCIDENT OF CAR 
RENTAL (Study in Territory of Mataram) 

 
The purpose of this study is to know and understand the factors causing the 
occurrence and prevention of police officers and the public in tackling crime 
embezzlement car. This type of research is empirical law research. Factors that 
cause the crime of embezzlement of cars in the jurisdiction of mataram include 
Economic Factors, Factors of weakness of faith and understanding of religion, 
Environmental Factors, Job Factors, Factors of education, Factor utilization of 
opportunity, Factor of negligence or negligence of car rental owners, Factor the 
desire to master the goods rented, the factor of the container of the goods of 
embezzlement, Factor in the absence of cooperation between car rental owners. 
Efforts made by police officers and the public in tackling the embezzlement of 
cars include Preventive efforts by increasing police and community involvement. 
Repressive efforts by cracking down on the perpetrators of crime and fixing it 
again. 
 
Keywords: Criminology, Crime Car Lease Crime, Territory of Mataram 

Law. 
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1. PENDAHULUAN 

Secara umum kita dapat melihat bahwa hukum merupakan seluruh aturan 

dan tingkah laku berupa norma atau kaidah baik tertulis maupun tidak tertulis 

yang menjadi pedoman dalam masyarakat untuk mengatur dan menciptakan 

keamanan dan tata tertib yang harus di taati oleh setiap anggota masyarakatnya 

berdasarkan keyakinan dan kekuasaan hukum itu. 

Salah satu hukum yang dijadikan perlindungan bagi masyarakat adalah 

hukum pidana. Hukum pidana yang berlaku bagi setiap orang ini di sebut hukum 

pidana umum (algemene strafrecht), dan pada pokoknya untuk sebagian besar 

tercakup dalam kodifikasi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), 

sedangkan yang berlaku untuk orang-orang tertentu disebut hukum pidana 

khusus (Bijzondere strafrecht).1  

Banyak fenomena kejahatan yang muncul diberbagai daerah yang ada di 

Indonesia yang menjadi polemik bagi semua kalangan masyarakat. Kejahatan 

yang dilakukan oleh pelaku kejahatan merupakan fenomena sosial yang terjadi di 

dalam masyarakat. 

Soedjono Dirjosiswoyo memberikan definisi tentang kejahatan adalah:2 

Kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan barang 

siapa yang melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar undang- undang maka 

ia akan dihukum.  

                                                
1 H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghib, Hukum Pidana, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 3. 
 
2Soedjono Dirjosiswoyo, Ruang  Lingkup Kriminologi, Remaja Karya, Bandung, 1984, hlm. 27 
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Sebagai salah satu bentuk kejahatan adalah tindak pidana penggelapan. 

Penggelapan termasuk kejahatan terhadap harta kekayaan yang unsur-unsurnya 

adalah mengambil barang orang lain sebagian atau menyeluruh, pengambilan 

barang tersebut dengan tujuan untuk di gelapkan, dan perbuatan mengambil itu 

dilakukan secara melawan hukum. 

Mobil merupakan salah satu benda bergerak yang di gerakkan oleh tenaga 

mesin, pada saat ini tidak semua orang yang mampu untuk membeli mobil 

pribadi karena harganya yang begitu mahal, dan akhirnya kebingungan  saat akan 

bepergian bersama keluarga atau rekan-rekannya. Peluang inilah yang 

dimanfaatkan pelaku usaha untuk memulai bisnis mobil sewa. 

Bisnis mobil sewa adalah bisnis yang menawarkan jasa penyewaan mobil 

kepada pihak yang membutuhkan, baik perorangan, maupun perusahaan. banyak 

orang yang menyewa kendaraan khususnya mobil digunakan untuk mengisi 

liburan dan bepergian ke tempat-tempat wisata.  

Bisnis mobil sewa memang menjanjikan keuntungan yang besar namun 

bukan berarti bisnis ini tidak memiliki resiko. Bahkan resiko yang dihadapi juga 

tidak kecil, malah sedikit saja ketidak telitian akan berhujung pada bangkrutnya 

usaha mobil sewa tersebut. Akhir-akhir ini telah terjadi penggelapan mobil sewa, 

karena ada pihak atau oknum yang tidak bertanggung jawab atau lalai dari objek 

sewa-menyewa tersebut.  

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat di rumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 1. Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana 
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penggelapan mobil sewa di wilayah hukum Mataram?, 2. Bagaimanakah upaya 

aparat kepolisian dan masyarakat dalam menanggulangi tindak pidana 

penggelapan mobil ? 

Adapun tujuan yang dicapai dari penelitian ini, antara lain: 1. Untuk 

mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan mobil 

sewa di wilayah hukum Mataram, 2. Untuk mengetahui upaya aparat kepolisian 

dan masyarakat dalam  menanggulangi  tindak pidana penggelapan mobil. 

Manfaat yang diharapkan dari peneliian ini, antara lain: 1. Secara akademis yaitu 

Untuk memenuhi persyaratan Studi Program Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum 

Universitas Mataram. 2. Secara teoritis, diharapkan agar dapat memberikan 

informasi, pemikiran dan masukan bagi pengembangan ilmu hukum pada 

umumnya hukum pidana dan kriminologi. 

Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum Empiris, metode pendekatan yang 

digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, 

pendekatan sosiologis. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah Sumber 

data, data kepustakaan, data lapangan. Jenis data yang di gunakan yaitu data 

primer dan data sekunder. Teknik dan alat pengumpulan data yaitu penelitian 

lapangan dan penelitian kepustakaan. Selanjutnya analisis data, yaitu 

menggunakan analisis deskriftif dan kualitatif. 
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II. PEMBAHASAN 

A. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penggelapan Mobil 

sewa di wilayah hukum Mataram 

Semakin jelas faktor penyebab terjadinya tindak pidana akan membantu 

menemukan motivasi sebenarnya mengapa seseorang melakukan suatu tindak 

pidana terlepas apakah motivasi itu berasal dari diri sendiri ataupun dari luar diri 

(lingkungan).  

Berdasarkan hasil wawancara penyusun dengan bapak Samsul Rizal selaku 

bagian penyidik pembantu. SUB DIT RANMOR, UNIT PIDUM SAT 

RESKRIM POLRES MATARAM, bahwa faktor yang menyebabkan seseorang 

melakukan tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor khususnya mobil 

ialah :3 

1. Faktor Lemahnya Iman dan Pemahaman Agama 

Rendahnya pemahaman agama seseorang memudahkan seseorang itu 

untuk tergoda melakukan perilaku yang menyimpang dan dilarang oleh agama 

yang dianutnya, karena apabila Iman dan ilmu agama dari orang tersebut 

lemah maka dia akan cepat mengambil keputusan untuk berbuat yang tidak 

baik atau yang dilarang. 

                                                
3Wawancara dengan Samsul Rizal, penyidik pembantu, SUB DIT RANMOR UNIT PIDUM 

SAT RESKRIM POLRES MATARAM, 5 Desember 2017 jam 09:23 wita 
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2. Faktor ekonomi 

Umumnya pelaku kejahatan khususnya yang masih dalam kawasan 

wilayah hukum Mataram yaitu mereka dengan taraf ekonomi rendah bahkan 

tidak mempunyai pekerjaan. Karena desakan ekonomi yang menghimpit, yaitu 

harus memenuhi kebutuhan keluarga, membeli sandang maupun pangan, 

maka seseorang dapat berbuat nekat dengan melakukan tindak pidana 

penggelapan. 

3. Faktor lingkungan  

Seseorang yang bergaul dengan orang-orang berprilaku jahat, maka cepat 

atau lambat seseorang itu juga akan terpengaruh oleh kebiasaan orang-orang 

disekitarnya, Inilah yang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan 

seseorang melakukan kejahatan.  

4. Faktor Pekerjaan 

Banyaknya jumlah pengangguran yang ada, dapat membuka peluang bagi 

mereka yang tidak memiliki pekerjaan melakukan perbuatan-perbuatan yang 

menyimpang untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.  

5. Faktor pendidikan 

Apabila seseorang tidak pernah mengecap yang namanya bangku sekolah, 

maka perkembangan jiwa seseorang dan cara berpikir orang tersebut akan 

sulit berkembang, sehingga dengan keterbelakangan dalam berpikir maka dia 
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akan melakukan suatu perbuatan yang menurut dia baik tetapi belum tentu 

bagi orang lain itu baik.  

Berdasarkan hasil wawancara penyusun dengan ibu Sundaswati selaku 

pemilik Sinar Lombok Rentcar, adapun faktor-faktor penyebab yang 

mendominasi terjadinya tindak pidana penggelapan yang dilakukan terhadap 

mobil sewa adalah:4 

1. Faktor ekonomi 

2. Faktor pemanfaatan adanya kesempatan 

3. Faktor kelengahan atau kelalaian dari pemilik mobil sewa 

Berdasarkan hasil wawancara penyusun dengan bapak Dwi Joko 

Maryanto,ST. selaku pemilik Reny Rentcar, adapun faktor-faktor penyebab yang 

mendominasi terjadinya tindak pidana penggelapan yang dilakukan terhadap 

mobil sewa adalah:5 

1. Faktor kebutuhan ekonomi 

2. Faktor adanya keinginan menguasai barang sewaan 

3. Faktor kelengahan atau kelalaian dari pemilik mobil sewa 

4. Faktor adanya penadah dari barang hasil penggelapan 

                                                
4Wawancara dengan  ibu Sundaswati , selaku pemilik Sinar Lombok Rentcar, tanggal, 13 

desember 2017, pukul 11:00 wita 
5Wawancara dengan bapak Dwi Joko Maryanto,ST. Selaku pemilik Reny Rentcar, tanggal, 

21desember 2017, pukul, 13:50 wita 
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Disamping beberapa faktor-faktor tersebut diatas, berdasarkan hasil 

wawancara penyusun dengan bapak Abdul Hamid, S.H.,M.H. selaku pemilik 

mobil sewa mengatakan bahwa:6 

1. Faktor tidak adanya kerjasama antara pemilik mobil sewa maupun kerjasama 

antara pemilik perusahaan rental mobil lainnya. 

Faktor-faktor penyebab timbulnya tindak pidana penggelapan adalah jika 

dilihat dan ditinjau dari segi kriminologi bahwa penyebab kejahatan adalah:  

1. Faktor internal 

a. Kurangnya Iman dan Pemahaman Agama 

Rendahnya pemahaman agama seseorang memudahkan seseorang itu 

untuk tergoda melakukan prilaku yang menyimpang dan dilarang oleh agama 

yang dianutnya. 

Menurut Mazhab Spritualis tentang sebab terjadinya kejahatan, yang 

menyatakan bahwa :7 

Seseorang yang tidak beragama, atau beragama tetapi tidak mendalami 
dan menghayati dan tidak mengamalkan ajaran agamanya atau 
mempunyai iman yang lemah cenderung melakukan kejahatan, jadi 
timbulnya kejahatan dikaitkan dengan aspek spritual yang dianut 
seseorang.   

 
2. Faktor Eksternal 

 
a. Faktor ekonomi 

                                                
6. wawancara dengan bapak Abdul Hamid, S.H.,M.H. , selaku pemilik mobil sewa, tanggal , 29 

januari 2018, pukul 09:48 wita 
7W.A. Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi, Terjemahan R.A. Koesnan, Jakarta,1962, 

hlm.98. 
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Salah satu penyebab terjadinya kejahatan di wilayah hukum Mataram 

yaitu faktor ekonomi, dimana untuk memenuhi kebutuhan hidup, orang yang 

kurang berkecukupan bisa saja melakukan kejahatan.  

Dilihat dari teori kriminologi yaitu teori sosialis, yang mengatakan 

bahwa:8 

kejahatan timbul disebabkan oleh adanya tekanan ekonomi yang tidak 
seimbang dalam masyarakat. Tekanan ekonomi yang menciptakan ruang 
perbedaan antara si kaya dan si miskin, biaya kebutuhan hidup yang 
semakin tinggi semakin membelit bagi yang kurang berkecukupan.  

b. Faktor lingkungan 

Seseorang yang bergaul dengan orang-orang berprilaku jahat, maka cepat 

atau lambat seseorang itu juga akan terpengaruh oleh kebiasaan orang-orang 

disekitarnya.  

Dilihat dari teori kriminologi yaitu Teori Assosiasi Diferensial dan Teori 

Lingkungan, mengatakan bahwa :9 

Teori assosiasi diferensial, menurut Edwin H. Sutherland, perilaku 
kriminal merupakan perilaku yang dipelajari di dalam lingkungan sosial. 
Semua tingkah laku dipelajari dengan berbagai cara, oleh karena itu 
perbedaan tingkah laku yang conform dengan criminal adalah apa dan 
bagaimana sesuatu itu dipelajari.  

 
Sendangkan Teori lingkungan atau teori ini juga disebut sebagai mazhab 
perancis. Menurut Tarde, seseorang melakukan kejahatan karena 
dipengaruhi oleh faktor di sekitarnya/lingkungannya, baik lingkungan 
keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan termasuk 
dengan dunia luar, serta penemuan tekhnologi. 

                                                
8 Made Darma Weda.“Kriminologi”, Raja Grafindo. Jakarta, 1996. hlm 15-20. 
 
9 Indah Sri Utari, Aliran dan Teori Dalam Kriminologi, Thafa Media, Yogyakarta, 2012, hlm. 
90-112. 
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c. Faktor pekerjaan 

Banyaknya jumlah pengangguran yang ada, dapat membuka peluang bagi 

mereka yang tidak memiliki pekerjaan melakukan perbuatan-perbuatan yang 

menyimpang untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Dilihat dari teori kriminologi yaitu Teori tegang yang beranggapan 

bahwa :10 

manusia itu pada dasarnya baik, karena kondisi sosiallah yang 
menciptakan tekanan atau stress, ketegangan dan akhirnya melakukan 
kejahatan.  
 

B. Upaya Aparat Kepolisian dan masyarakat dalam menanggulangi tindak 

pidana penggelapan mobil 

Ada (2) dua cara yang dapat ditempuh, yaitu tindakan preventif (pencegahan 

sebelum terjadinya kejahatan) dan tindakan represif (penanggulangan setelah 

terjadinya kejahatan).11 

1. Tindakan Preventif 

Tindakan preventif adalah usaha atau tindakan yang dilakukan untuk 

mencegah kemungkinan terjadinya kejahatan.  

Berdasarkan hasil wawancara penyusun dengan bapak Samsul Rizal selaku 

bagian penyidik pembantu. SUB DIT RANMOR, UNIT PIDUM SAT 

                                                
10Ibid. 
11A.S. Alam, Pengantar Kriminologi, Makasar, Pustaka Refleksi Books, 2010, hlm.69-70. 
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RESKRIM POLRES MATARAM, bahwa upaya penanggulangan kejahatan 

tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor khususnya mobil ialah :12 

a. Upaya penanggulangan diartikan sebagai usaha mencegah dan mengurangi 
kasus penggelapan kendaraan bermotor, serta meningkatkan penyelesaian 
perkaranya.   

b. Menerima laporan masyarakat ataupun pemilik perusahaan mobil sewa yang 
merasa dirugikan. 

c. Melakukan tindakan razia atau patroli-patroli yang dilakukan secara terarah 
dan teratur terhadap kendaraan bermotor beserta surat-suratnya guna 
memastikan kendaraan tersebut bukan kendaraan yang didapat dari hasil 
tindak pidana khusunya pencurian dan penggelapan.  

d. Melakukan pengawasan, pemeriksaan serta penggeledahan dijalan-jalan 
umum ataupun jalan raya terhadap semua jenis kendaraan. 

e. Melakukan penyuluhan-penyuluhan hukum yang bersifat sinambung baik 
kepada masyarakat maupun kepada setiap pemilik usaha mobil rental agar 
lebih berhati-hati serta memperketat prosedur penyewaannya guna 
mengurangi tingkat kejahatan penggelapan terhadap mobil sewa.  

f. Melakukan pendataan terhadap usaha mobil sewa. 
g. Merazia tempat yang sering menjadi tempat penadahan mobil hasil 

penggelapan. 
h. Penyuluhan kepada para masyarakat khususnya para pengusaha mobil sewa 

agar meningkatkan keamanan kendaraannya dengan memasang Global 
Positioning System (GPS), memberikan stiker pengenal agar mobil mudah 
dikenali jika terjadi penggelapan, serta para pengusaha mobil sewa agar 
dapat selektif dalam memilih konsumen ataupun dalam merekrut supir. 

 
2. Tindakan Represif 

Tindakan refresif adalah segala upaya yang dilakukan oleh aparatur penegak 

hukum sesudah terjadinya kejahatan.  

Berdasarkan hasil wawancara penyusun dengan bapak Samsul Rizal selaku 

bagian penyidik pembantu. SUB DIT RANMOR, UNIT PIDUM SAT 

                                                
12Wawancara dengan Samsul Rizal, penyidik pembantu, SUB DIT RANMOR UNIT PIDUM 

SAT RESKRIM POLRES MATARAM, 5 Desember 2017 jam 09:23 wita 
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RESKRIM POLRES MATARAM, bahwa upaya penanggulangan setelah 

terjadinya kejahatan ialah:13 

a. Penyidik Kepolisian Polres Mataram: 

1.  Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Polres Mataram untuk 

menangani tindak pidana penggelapan kendaraan roda empat milik rental 

dapat di bagi empat yaitu: 

 1). Mencari pelaku. 

2). Mencari kendaraan yang menjadi objek penggelapan. 

3). Melakukan koordinasi dengan Kepolisian daerah sekitar kota Mataram 

dan, 

4). Membantu pihak rental dalam mengembalikan kendaraan yang 

digelapkan.  

2. Melakukan penyelidikan dan penyidikan. 

3. Pembuntutan (Surveillance). 

4. Pelacakan (tracking). 

5. Menghimpun bukti-bukti. 

a. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mataram:14 

1. Melakukan penanganan perkara tindak pidana penggelapan secara serius, 

cepat dan cermat. 

                                                
13Wawancara dengan Samsul Rizal, penyidik pembantu, SUB DIT RANMOR UNIT PIDUM 

SAT RESKRIM POLRES MATARAM, 5 Desember 2017 jam 09:23 wita 
 

14 Wawancara dengan Bustanul Arifin, S.H.,M.H, Jaksa di Kejaksaan Negeri Mataram, 20 
Februari 2018 jam 09:23 wita 
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2. Memberikan hukuman/tuntutan yang berat agar menimbulkan efek jera 

terhadap pelaku tindak pidana penggelapan.  

b. Hakim Pengadilan Negeri Mataram:15 

1. Memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara yang diajukan oleh 

Jaksa Penuntut Umum. 

2. Memutuskan sesuai dengan bukti-bukti dan saksi-saksi di persidangan, 

memperhatikan alasan yang meringankan dan yang memberatkan serta 

memberikan putusan yang seadil-adilnya guna memberikan efek jera 

terhadap pelaku tindak pidana penggelapan tersebut. 

3. Memulihkan kembali hak-hak korban.  

Penanggulangan kejahatan dengan upaya represif dimaksudkan untuk 

menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta 

memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang mereka 

lakukan adalah perbuatan yang melanggar hukum dan membahayakan serta 

merugikan masyarakat, sehingga tidak lagi mengulanginya.  

Bertitik tolak dari hal tersebut di atas, dalam pelaksanaan kebijakan kriminal 

dengan menggunakan sarana hukum pidana (sarana penal), maka penggunaan 

kebijakan hukum pidana (penal policy) haruslah merupakan suatu usaha yang 

dibuat dengan sengaja dan sadar.16 

                                                
15 Wawancara dengan Hasanudin, S.H, Hakim di Pengadilan Negeri Mataram, 22 Februari 2018 

jam 10.30 wita. 
16Barda Nawawi Arief,Kapita Selekta Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 39 
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                                     III. PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan mobil sewa di 

wilayah hukum Mataram adalah: 1). Faktor ekonomi, 2). Faktor lemahnya 

iman dan pemahaman agama, 3). Faktor lingkungan, 4). Faktor pekerjaan, 

5). Faktor pendidikan, 6). Faktor pemanfaatan adanya kesempatan, 7). 

Faktor kelengahan atau kelalaian dari pemilik mobil sewa, 8). Faktor adanya 

keinginan menguasai barang sewaan, 9). Faktor adanya penadah dari barang 

hasil penggelapan, 10). Faktor tidak adanya kerjasama antara pemilik mobil 

sewa. 

2. Upaya-upaya untuk menanggulangi tindak pidana penggelapan mobil di 

wilayah hukum Mataram dilakukan upaya: 

1).  Upaya preventif dengan cara membuat kontrak perjanjian yang point-

pointnya berisi peraturan persewaan yang lebih menguntungkan penyedia 

jasa usaha mobil sewa yang dilakukan oleh pemilik perusahaan mobil sewa, 

serta melakukan patroli-patroli yang dilakukan secara terarah dan teratur 

terhadap kendaraan bermotor beserta surat-suratnya, guna memastikan 

kendaraan tersebut bukan kendaraan yang didapat dari hasil tindak pidana 

khusunya pencurian dan penggelapan. 2). Upaya represif dengan cara 

melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian, dengan 
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menindaklanjuti para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta 

memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang mereka 

lakukan adalah perbuatan yang melanggar hukum dan membahayakan serta 

merugikan  masyarakat, sehingga tidak lagi mengulanginya. 

B. SARAN 

1. Diharapkan kepada pemilik perusahaan jasa penyewaan mobil agar lebih 

meningkatkan kewaspadaan serta standar keamanan terhadap mobil yang 

disewakan guna mengurangi tingkat kejahatan serta memeriksa dengan seksama 

pihak penyewa baik dari tanda identitas maupun profil dari penyewa untuk 

memastikan penyewa bukan pelaku kejahatan. 2. Diharapkan kepada anggota 

Kepolisian Polres Mataram khususnya Sat Reskrim agar memproses setiap kasus 

yang dilaporkan oleh masyarakat terutama kasus tindak pidana penggelapan 

mobil sewa secara cepat karena berdasarkan tugas pokok polisi yaitu sebagai 

pelindung masyarakat dan aparat Sat Reskrim hendaknya lebih memperbanyak 

jam-jam patroli dan memeriksa surat kendaraan secara teliti. 3. Diharapkan 

kepada pemilik mobil sewa untuk memperketat persyaratan-persyaratan dalam 

rangka mengeluarkan mobil sewaannya. 4. Diharapkan kepada pemilik mobil 

sewa untuk membentuk wadah atau organisasi rental dalam rangka untuk 

menekan terjadinya tindakan-tindakan yang tidak bertanggungjawab dari 

penyewa-penyewa mobil. 
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