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£ata JPongantar.

Dengan aobgucapkan raaa aukur kehadirat Allah a .w .t. 
karena berkat rakhaad dan h i day ah tfya telah raengkaruniai -  
kaai didalaa penyeleaaian akripai yang aederhana in i .
Komi akul terus terang bahwa skripai ln l aasih jauh dari sea 
purna, karona kurangnya pengalaaan kami didalan soaX karang- 
aengarang yang bera ifa t ila iah * Tetapi borkat rakhmatNya yang 
telah diberikan kepada kaml, aaka dengan ketekunan dan keyaki, 
nan kami dapat Juga mewujudkaa akripai in i*  Adapun akripai -  
in i diajukan untuk aelengkapi ayarat-ayarat dldalan aencapai- 
golar flarjana Hukum pada Fakultaa Hukum Univeraitaa Airlangga 
di Surabaya. ,

SolanJutnya diaemping untuk aeaenuhi ayarat-syarat menca 
pai ge lar Sarjena Hukua diataa, kami berharap seaoga akripai* 
ln l dapat meaberikan manfaat bagi aiapa-alapa yang aeabQcAhyn. 
Boaar pula harapan kami aemoga akripai in i dapat aemberikan - 
aumbangan didalaa ueaha-usoha ponanggulangan kejahatan anak -  
yang a akin meningkat dari tahun ke tahun balk kwalitaa aaupun-^ 
tarahtitnjiyt •

Seteruauya tidak lupa kaal mengucapkan rasa teriaa  la slh 
liw a t kata pengantar in i kepada t

(1 ) .  Bapak-bapak dbaen dan guru beaar Fakultaa Hukua Uni. 
veraltaa Alrlangga yang telah aembekali kaal dongan 
11 mu pengetahuan dlbidang hukua, terutaaa bapak-ba- 
pak doaen hukua pidana yang dengan tulus ikhlaa te 
lah meaberikan pengetahuan-pongetahuan didalaa hukua

pidana.
(2 ) .  Bapak Abdoel Moethalllb, SH yang pada waktun itu  ae* 

bagal pejabat Ketua Dopartemon Hukua Pidana FH Unair 
dan pfeQiihtmereatui kaal a ea lllh  juruaan hukua pidana,

( 3) .  Bapak Mahmud J ia tta llt t l,  SH aebagai doaen pembimbing 
yang telah member! petunjuk-petunjuk didalaa penyele, 
aaian akripai kaml in i.

( 4 ) .  Inatansi-Inatansi yang tolah mefebantu meaberlkan pen 
jelaaan-penjelasan aebagai bahan dldalam penyeleaaiar
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-  i i  -

•kripai kami ln l.

(5 ) .  Seluruh handai taulan yang telah raem'bantu dan* 
nenaruh perhatian didalam penyelesaian akripai 
in i .

Stbagai akhlr kata aemoga belttui-.beliau diatas selalu- 
mendapatkan llndungan dan rakhmad TuLan "Mang Maha Kuasa, Amin,

Surabaya, - 11 -  1973 

Penytuftun,

® Mohamad Sahe s
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Pondahuluan.

Suatu konyataan bahwa dari tahun ke tahun kenakalan edan 
kejahatan anak-anak ae lalu  bortanbah balk  kwalita aaupun 

kwantitanya. Hal in i  erat sekali hubungannya dengan ken a Juan 

can an don kemajuan cara b e r f lk lr  yang ao la lu  akan nenlnbul- 
kan bortaacaa-aacannya kebutuhan dan oara peraenuhannya* Seba- 
gal akibat dari itu  banyak orang tua harus beker ja  atau ka~ 
rena kosibukan-kosibukan lainnya tierpaksa aenlnggalkan ruaah 

dan anak*anaknya« Sehingga dengan denikian pengwacan terhadap 
anak-anaknya kurang sekali.dan akhlmya anak~anaknya banyak* 

yang tidak patuh kepada orang tuanya. Sol on jutnya la  dapat -  

borbuat sekehendak hatinya,dan soring Juga raelakukan pe -  
langgaran hukua. Sehingga tidak Jarang pula harus berurusan 

dengan yang bernaJib bahkan oanpal dlserahkan dan borhadapan 

dongan hakin pongadilan negori.
Pokoknya banyak dikalangan anak-anak auda k ite  sudah ko- 

hilangan pegangan hldupnya, acuh tidak acuh terhadap oaoa -  

dopaanya. Suatu kenyataan pula bahwa dewaaa in i sudah banyak 
orang*orang tua yang nongeluh karona aoaiklrkan tlngkah l a -  

kunya anhk*anaknya aengarah kopolbagai koberandalan atau po- 
langgaran terhadap noraa-nonaa hukun yang dapat nenlnbulkcn 
keruglan-kerugtan kepada dlrlnya, aasyarakatnya bahkan kopa
da negara.
Bentuk-bentuk pelanggaran hukun yang soring dilakukan anak- 
anak adalah: jaolakukan pencurian, aolakukan peranpaoan, no- 
lakukan porkooaan terhadap wanita,, aolakukan ponganiayaan 
dan l a  in - la  In perbuatan pelanggaran hukun, nal ah an banyak -  

yang sudah texaibat kedalaa ponyolah gunaan obat-obat nar- 
kotik* Bahkan ada bentuk kejahatan atau kenakalan anak* a* 

nak dowasa in i d is in y a llr  ditunggangi kaum subverl.
ttcaang kalau d itln jau  lob ih  Jauh bahwa sobab-cobab -  

dari tinbulnya dari kejahatan anak-anak adalah karena ko- 
salahan dari orang tuanya kurang adanya pendidikan yang -  
balk dan pengawasan aorta kontrol yang somestinya terha -  

dap tlngkah laku anaknya.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi TENTANG KEJAHATAN ANAK ANAK DALAM ... MOHAMMAD SAHE



111.

Pakta-fokto cengenai porbuatannya aungguh- aungguh tnngat -  
ncnocnaakan. Pada hal keborondolan dan kojahatannya tidak- 
akan nenbarikan kepuaaan yang soaungguhnya baginya, bahkan 
kosudohonnya akan noncfrancurken kobahaglaan dlrlnya. Uoro- 
ka tidak akan dip an dang aobagai orang yang hobat, molainken 

cobaliknya moreka dijauhi , bahkan non jad i mueuh naayarakat. 
Akhirnya aereka tidak jarang dinaaukkan kod&Ian le abaga -lea -  
baga parbalkan atau lambada poaacyarakatan anak-anak,

ttongingat nuda mudi {goneraci nuda ) k ita  adalah noru- 
pakan tunaa-tunaa auda yang non jad i harapan nusa dan bangaa - 
coke perlu dlaelaaatken. Keberandalan dan kejahatan anak *  

anak adalah Monghatabat tetfXakaananya poabangunan. Kebertm- 
dal an dan kejahatan anak-anak perlu  ditanggulangi dan dlbo- 
rantae*
Oleh karena itu  oeealah in i ninta perhatian yang khuaua *  

yang bukan saja merupakan tugaa para orang tua, molainkan- 
juga norupakan tugaa na clonal*

tlaka dari itu  untuk nolokaanakon tugaa ln l  menerlukan 

langkah-langkah p o a it lf  guna toroakuenya uaoha-uaaha ponang- 
gulangon dan pcnborantaoan kebarandalan dan kejahatan anak- 
anak itu .
Totnpi k ita  jaanginaapl bah?a undang-undang yang khuaua di -  
perlokukon untuk anak-anak yang aoaual dongan perkombangan 

saaan raaol.- bolus ada,
Vang jeXaa ad? hubungannya dengan uoaha ooaborantaa atau -  

crengataal kejahatan anak-anak adalah hanya MJHP, khuouanya 
p«aal 45, <6 dan paaal 47 KUHP. Poaal-paaaX teraebut dlatos 

oebonarnya audah dlraaakaii kurang aosual la g i  dengan perkos 
bangctn aokarang. tfalou deaikian bagalcanapun juga paaal -  
paaal teraebut tetap dipakai aobagai daear untuk ncngatoal 
nosaloh kejahatan anak-anak,

Oloh karena Itu kaal moncoba aenguraikan akrlpal keel 
dongan aongaabil Judulr ** Tentang Kejahatan Anak-anak Bolen 

hubungannya Dongan Paaal 45, <6, dan paaal 47 K it*b Undang- 
Pndang Hukun Pldana”, yang ka&l bag! oonjadi l la a  babt

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi TENTANG KEJAHATAN ANAK ANAK DALAM ... MOHAMMAD SAHE



IV* -

Dai on bab X  t  aka© kaal uralkan t

A* 1, ffontang pongortian kejahatan pud* unue&ya.
S. Tontong ppa y?ng dlsakoudkan dongan kejflha- 

tan anak-anak ( Juvonilo dolinquoncy)♦
5. Tontong apa bo da nya dongan yang dicakoudkan 

dalaa pasal 4©# <6, dan paaal 47 KUHP*
4. Tontong oobab- oobab kojahatan anak-anak.

B. Tontong kojahatan anak-anak aenjadi naoelah di
dalaa maoyarakat,

Dalaa bab XX akan dluralkan tontong t Porbondingan ca -  
oaja kojahatan anak-onak dan praktok dongan apa 
yang toroobut dalaa &UHP.

Dalan bab XXX* Akan kaal uroikan tontong uaaha-uoaho po 
porintah dal an ponoogohon kojahatan anak yang 
dibagl <tolam dua oara yaitu t

A. Sooara provontif*

B, Sooafta roprooolf.

Dal an bab XV, Akan kaal koaukaken Praktok 
Pongadilan dan poabahaoannya.

Dalao bab V. Jlooiopulan dan Saran

Doniklonlch oooara olngkat goobaron kani oongonai ponyu 
aunan okrlpol kaal toroobut die too yang maaih Jauh dari coa* 
puma. flocoga dongan pengolan&n kaal ln lt soabuot kaal lobih  
caju la g i dan corupakan ouatu poobuka Jolan didalao oamooah- 
kan ooouatu porcoalan.
Sokall la g i aoeoga akripai ln l Ikut conyuabongkan konaopoi -  
konoopai yang boreanfaat untuk polakoanaan bagi borbagal ca- 
ocu3 plhak yang bo r tanggung Jacrab dal an acroblna gonoraal nuda 
Dcnjadi warga no go r a yang borguna bagi eaoyarakat, nuaa dan- 
bangaa. °
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Bab X*
A .I. Pongortlan Kojahatan Pada Paucnya.

Kita ocnuc paotl tolah lana acndongar tent©ng la tllah  be Jo
hn tan dan ponjahat, Xatllah in i aojak aanan dohulu kola oan -  
pal aokarang audah bnkon norupakon hoi yang baru la g i,
Kojahatan in i tidak hanya torbatao diauatu negara tortontu -  
caja, nolalnkan ditiap-tiap negara didunia ln l ada kojahatan, 
Hanya aaja ukuran untuk nanontukan auatu prbuatan itu nerupakan 
kejahatan atau bukan tiap-tlap negara adalah barbeda. Bahkan 
dal am waktu terfcantu juga soring terjadi pandongan. ?organtung 
dari naoyarakat dal an eenenpatkan n ila l yang tinggl toxfeadap 
eoouatu yang nanpunyal harga baginya,

Jadi kalau don ik ion tiap-tlap negara nrapunyai ukuran ccn- 
dlrl-aondiri untuk oonantukan apakch auatu perbuatan kejcha- 
ten atau fcukan, Bahkan jaungkln imtiik nerunuekon pengertlcn koja
hatan juga akan timbul keaukartn-keaukaran. Tang dimakaud a* 
dal oh perunuean yang barlaku uaun adalah auker sekall untuk- 
diperoloh, Karena auatu parbuatan diauatu negara tertentu di* 
anggap suatu kejahatan balua tcntu dlnagara la in  parbuatan -  
toraabut narupakan kejahatan.
Atau auatu parbuatan beberape tehun yang la lu  narupakan ko -  
Jchatan akan tatapl bo be rap a puluh tahun kenudian audah dlonggap 
bukan kojahatan la g i.
“laolnya t

Perkaainan dengan dua orang wanita (blganl) bukan koja
hatan di Indaneaia (neakipun bloa botul narupakan parbu
atan jahat)* tatapl di Anorika atau Kropah narupakan ko
jahatan borat, Saballknya b*rcunbu-euatouan aocora do ora 
dinuka uaun dlkota Parla bukan apa-apav tatapl kalau di 
Jakarta dapat dianggap nalanggar kaauallaan dan nolaku- 
kan kojahatan yang dianoan paaal 281 KUHP(Kltab Undang- 
undang Hukus ri«Una )• *)

Di Inonodla juga pomah tor Jadi tentang paraturan cok ~ 
kosong . Uula-nula naaalah ook kocong dianoan dongan huku- 
cen natl, hukuaan aouaur hidup, hukunan aelana-lananye duapu-

0 * Soedjono D, 3H, B, Sinandjuntak, Dr a s taktrin -daktrin  
Krlninologi* hal amen 6 . P*nerbtt "Aluanl" Bandung,
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luh tahun dan pidana denda eopot ka li J uni ah yonQ dituLlo 
dal fin oek kocong yang beroangkutan* Tetapi loaa kolaaaan* 
tidak dianggap sebagai perbuatan pidana la g i.

Kalau demikian pengertlan Kojahatan itu adalah ro la - 
t i f , ceouei dengan ruang dan waktu, Hal ln l juga peraoh *  
dikomukakan oloh bapak J.E* Sahetapy, Sli da eon krioinologi 
Fakultaa Hukum UniYersitas Aiiaangge, aebagai borikut:

" Pengetlan kejahatan adalah ouatu pengertlan, au- 
atu ponaaaan 70ns re le t if, dinanie terhadap sua
tu porbuatan atau tingkoh loku (balk aktlf oau -  
pun*paeaif)« yang dinUai oleh (sobaglan nayori- 
toa/ ainoritas) aasyarakat aebagai suatu porbua- 
ton anti floslal, auatu perkoeaan torhadap oera * 
aaan hukua yang hldup dal ora noayarakat* aeeuai -  
dengan ruang dan vaktu”, 1 ),

Jadi kalau dewt&ian aukar untuk nendflfinlsikan atau . 
neruauskan kejahatan yang setepat-tepatnya. Bahkan dikalai* ' 
ngen sarjana Juga tidak ads persaaaan pendapat aatu dengan 
yang la in . Karona tlap sarjana nenpunyai ukuran aendiri—  
oondiri oosual dengan pondangannya yang aenjatfi dasor dari 
poruauoannyot
Bagaliaanapun relatlfnya suatu porunmsan kejahatan itu soba* 
gal pegangan bagi kite terutaoa sekali bagi ncreka yang a da 
oangkut pautnya dengan tugas-tugos untuk aenyelesaikan aaae 
loh kejahatan, aaka kani akan aengeraukakan pengertian koja
hatan dari beberapa aarjono,
Paul Eoedlkds tSoeliono berpendapot bahwa!

" Kejahatan adalah pelanggaran norma hukua yang 41 -  
tafairkon sebagai perbuatan yong,aeruglkan, aenjong- 
kelkan dan tidak beleh dibiarkon. Seperti peabunuh- 
an, pencurian, per«mpeka^f kerupsi dan la in - la in  -  
je laa  dlharankan oleh noraa-norna hukun pidana 90*  
hingga elrurausk&n oleh k&ldah-kaidah pidana aebagai 
kejahatan dan oleh maayarakat d lta fs lrkan  sebagai -  
porbuatan yang corugikan, aonjongkolkan aaka tidak  
boleh dibiarkan (Uarus ditlndak )• ?)• i

X ), J*E. Sohotapy, P ro fil Penjahot.
2 ). Soedjono.D,SH "Koneepai K ria ino leg i Ealaa Uaaha Ponang- 

gulangan Kojahatan (Criae Prevention), Penerbit "Aluani" 
Bandung tahun 1970, hal anon 11,
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Oloh Paul fcoodikdo Hoellono kejahatan diruauakan aebagal ou 
atu porbuatan yang bortontongan dengan hukua pldana dan co~ 
rugikan dan raonjongkolkan maoyarakat aehingga harua dltlndak. 
Jadi <31 oini dapat ditinjuu dari dua sogi yaitu t

-  dari o«gi hukum pldana yaitu porbuatan yang bortenta* 
ngan dongan hukum pldana*

-  dari aegi aasyarakat yaitu bahwa kojahatan Itu adalah 
merupakan porbuatan yang moruglkan dan menjongkolkan 
masyarakat.

nr*W.A.Banger berpendapat bahwa t
* Kejahatan adalah porbuatan yang aangat anti aortal*- 

yang oloh nogara dltontang dongan aadar, dongan pe- 
nyatuan hukuman^>ldanaN# (3 ).

Olofit £<mg#r yang dlsakaud dongan kojahatan itu  porbuatan yang 
aangat cntiooaiol. Karona sifntnya yang anti doaial maka noga
ra mongadakan tlndakan dongan penyatuan hukuman.
Jadi kojahatan hanya dltinjau dari oogl soalal,

Boju&olon aangoaukolo n bahwa *
" Kojahatan adalah ouatu tlndakan anti aosiel yang mo- 

nimbulkar* korugian, kotldak patutan dalata masyarakvt, 
aehingga dalaa maoyarakat tordfc^at A«celiOtthan, dan 
untuk monentoramkan, masyar&kat, negara harua menj£ 
tuhkaft pldana kopada p o n j a h a t (4) .  

uioh Bemmlen kojahatan diruauokan tidak hanya porbuatan yang- 
anti aoeial yang merugikan, tetapl juga kotldak patutan dida
lan maayarakat yang monlisbiCLkan kotldak tontonaman.

Kalau domlklan dilihat dari dofinisi-dofin lai diataa jo* 
las bahwa kojahatan aooara fo ra il adalah porbuatan yang ooru- 
glkan, monjongkolkan dan dlaagftap tidak boleh dibiarkan oloh- 
joaoyai’okat (nogara), Sehingga dalaia nogara-nogara modern angg& 
pan atau tapalran "  tak boloh dibiarkan " atas soauatu pcrbua. 
tan johat dicantuaucan dalam aturon khuous yang diaobut hukum -  
pldana. Jadi menurut porumuoan dlatao maoyarakat umumnya ooru-

» ) .  8o«djono D, SH " Doktrin -  Dolctrtn K rln lnologi M Ponorblt 
Alumi Bandung, hal&oan 39,

4)* Soedjono D« Stt Ibid  hal a man 29.
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pofccm korban, nendorita korugien Karona kojahatan itu* *aro 
korban aungkln kohilangan aoouatu yang aoapunyal n ila l, n l-  
oalnyat koananan aoaeorang, harta bonda,kohornatan dan lain  
-Xalnnya yang nenpunyai n ila l, Kuhp aendiri tidak aomberikan 
ponjolaoan aongenal peruauaan kojahatan, tetapi dari kotentu- 
an-ketentuan pasal-paaaXnya bahwa kojahatan adalah tidak la 
in dari porbuatan yang aoaual dengan ketontuan yang dicantua 
kan dal an Tentunya juga dalaa boborapa hal atau keton-
tuon pidana dlluar KUH?f seperti: porundang*nndftngan tin dak pidana 
ekonoai, aubverai dau lain-lalnnya,
Sebagai contoh misalnya: paaal 338 KITH? yang aenyatakan:

Barang aiapa aongaja taorfliapac nyana orang la in  diancoa- 
karona panbunuhan dengan pidanaponjara paling lama lin o - 
byloo tahun. 5),

Dari kotontuan pasal tarsobut dlatas Jelaa bahwa porbuatan -
ponbunuhan adalah auatu perbuatan yang aenjengkelkan dan no-
rugikan, sehingga dlancaa dongan hukuman, Dalam hubungan in i-
juga Prof. ttooljatnojSil meaborlkan pencermlnan tentang ruau-
oon hukua pidana, sobagal berikutt

Hukua pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukua -  
yang berlaku dlsuatu negara yang aongadakan daser-daser 

a dan aturan-aturan;
a. Uoncntukon perbuatan-perbuatan raana yang tidak boloh di

lakukan, ynng dllarang dongah dlaertal aneaaan atau sankal 
yang borupa pidana tortontu bagi barang aiapa molanggnr 
larangan torsobut*

b. tfenentukan kapan dan dal an hal-hal apa kopada aoroka yang 
tolah aolanggar larangan-larangan itu dapat dlkenakan a- 
tau dljatuhl pidana aebagalxsana yang telah disncankan.

c* Uenentukan dongan cara bagalaana pengenaan pidana terao- 
but dapat dllakaanakan apabila ada orng yang dlaangka -  
tolah aolanggar larangan tersebut. 6)

Dari ponooralnan tentang ruausan hukua pidana beliau, dapat -  
loh auatu gambaran bahwa kejahatan adalah aotlap perbuatan -
yang dllarang dengan dlsftrtoi anooaan atau pidana tertentu eo-
ouai dongan yang dloantuakan didalaa K V S P  bag! yang aelang-
Camya.

3). Hooljatno,ProftSHi Kltab Undang-undang Hukua Pidana,ceta- 
kan keV tahun 1967 , porcotakan Uinerva Jl. Suaatora 21 
t llp . 134 Hadlun,

6 ) ,  J.E.Sehctapy: Kullah K riainologi, bagian IAJ
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Dari uraian beliau  In i bahwa parbuatan yang bertentangan da- 
ngan KUHP adalah merupakan kojahatan dan diancam dengan hu- 
kuoan.

BerdaBarkan uraian-uraian diataa maka kejahatan itu  da
pat dipandang dari dua sag! ya itu  :
I*  Dari aegi hukum*

Ditinjau dari segi in i kejahatan adalah semua perbuatan- 
atau tlndakan mamtfia yang bertentangan dengan ketentuan- 

ketenjtuan hukum pldana

IX, Dari segi Sosial.
Yaitu perbuatan yang merupakan pelanggaran mores kelom -  
pok, baik rores itu  berasal dari maaa yang lampau naupun 
beraaal dari pendapat-pendapat yang leb ih  baru dari aa - 
syarakat bersangkutan,
Fertama masyarakat merabentuk noi'ma-noraa moral yang wajib 
diliorijaati dan dipatuhi yang roaksudnya guna memelihara ke- 
tentiban dan ketenteraman ang&ota-anggota masyarakatnya. 
.Dari ketentuan-ketcutuan mores itu  ditentukan bagi mere- 
ka yong patuh akan diberi status yang terhormay* Totapi- 
sebaliknya bagi yang nielanggarnya status terce la  akan di 
terikan kepadanya. Sebagai aklbat selanjutnya menurut hu 
kuffl pidana trad is ion il bagi raereka yang mel'anggarnya di
jatuhi hukuman ya itu  dengan nama Jelak.

Kejahatan adalah suatu perbuatan yang tidak dikehen- 
dakl oleh masyarakat atau negara nmnapun. tlasyarakat atau 
pemerintah akan meraaa ceraas dan jengkel apabila didaerah 
nya atau dinegaranya te r jadi suatu kejahatan. Sebab menim 
bulkan kerugian-ktrrugian baik bagi negara maupun masyara- 
kat atau para korban. Kerugian-keruglan itu  dapat menyan£ 
kut materiel atau barang-barang yang berharga lainnya, 
Dengan terjadinya kejahatan maka didalam masyarakat yang- 
bersangkutan akan timbul kegelisahan# sehingga masalah k£ 
jahatan in i bukan hanya jnaaalah mesyarakat tetap i otoma - 

t is  merupakan nasalah pemerintah*
Sudah banyak peabiayaan yang dicurahkan oleh pemerintah -
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untuk nomborantaanya kojahatan ln l, Tolah banyak teorl Can
cothodo yang dloorgunakan untuk monanggulangl kojahatan*
S#?ertl dl Anorlka yang dlkcnukakan oloh Soedjono. D, SH -
dal an bukunya Grime Prevention bahwot

j»rof*B*E. Sutherland mengemukokan bthna penanggulangan 
kojahatan dapat dilakukan dengan;

1. tiethodo reformaol ycng ditujukan kopada ueaha pe- 
ngurangan jumlah roeldlvlot yens nollputl methodo 
mothedot a* reforoaol dinanIk.

b, reformael kllnla.
g. reforaaci hubungen kelompok*

2 d* professional sonrleo*
2* ttethode prevcnal yang ditujukan kopada ueaha pengu- 

rangan Jussi ah kejahatan yang pertama koll dilakukan 
(kaaungkinan dllakukannya kojahatan yang portcca -  
kail oleh geseorang) yang mellputl uoaha dan oara* 
corai
a* program prevensl umum.
b* organiaasi-erganlsasi meBarakat dldaorah-daorah. 
ckoglatan rekroasl.
d* caao work dengan para near dollnquftnt*
e, group work dengan para near delinquent*
f ,  koordlnasl badan-badan,
g* lembaga-lcobnga roorgonloael*

Halter C.Recklosn mengemukokan porsaratan fungolonarlo 
dan badan^badan dalam rangka penanggulangan kejahatan 
oobagal bontuk:

1* Organises! dan olstim kopollslan yang balk*
2* Sistlm pengadllan yang offektlf*
3* Hukum( Indus I f  porundang-undangan) yang bortol- 

b&wa*
4. Porlu adanya pongawasan kejahatan borsema antar 

daerah.
5* Pembentukan koalel-komlsl kejahatan.
6. Publlkasl pers yang balk.
7* Peralatan dan perlongkapan kopolislon yang sen* 

puma. 7 )*

Bagaimana dlnogara klta oondlrl dalam usaha penanggulangan 
kejahatan. Dltogaskon bahwa dalam usaha ln l adalah dengan -  
menlngkatkan ko on da ran hukum masyarakat sehingga moroka me* 
nahaol hak-hak serta keuajlban*kewa jlbannya seloku anggota 
aasycrakat, celaku oubyok hukum*

7 ). Soodjono Df Sfli " Orlmo J'feventlon" opelt halaman lv -xv .
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Untuk in i t i  dak tap at dilepaakan dari pengaruh tlndakan pa
ra petugaa aendiri yakni:

a. s la t l*  dan organiaaai po lia l yang balk* 
b* aiatin joradllan yang a ffek tif. 
o* peabuat undeng-undong yang cakap*

Hal ln l dikoamkakan oleh flhak Kepoliaian HI dal an praaaran
pada aeainar krlainelegi kel dl Seaarang.

Dales hubungan ln l clap* eekarang yang dieakaud dengan -  
penjahat? Mungkin erang airan banyak menjawab bah we yang dinak 

auo penjahat yaitu orang yang aelakuken perbuaten jahat, ae- 
lakukan parbuatan yang dllerang oleh hukua* Menurut SoedJane 

T^SH tlifik  cufcup kiranya hanya dengan pengertian teraebut di
ataa, aelalnkan juga harua ada ukumn-ukuran yang la in  ap*kah 

aeaaorang diperlakukan nebntoi oenJahat, Dal cm bukunya Bektrin 
doktrin Jtrlalnelogl aengoaukakan aebagal berlkut:

1. Dalm  aenyaapalkun tlndakcm-tlndakan apeoun, la harua- 
lah e^ng yang telah dewaaa/cukup dewasa Bagalaana 
balnya bag! anak-anak yang aelekuk»n perbuatan yens -  
aelanggar hulrua. Dltogaakan oleh beliau bahwa tentu * 
oeja anak-anak yang maaih nuda uaianya dapat dlurut -  

oleh pengadllan anak-anak, mereka dap«t dlhukua aebagal 
aana aereka dapat diperlakukan aecara konatruktif a - 
tau aeoarb In leceparent ( oebagalmane ercng tua aereka 
bertindak) deal kepentingan yang aebaik-baiknya d ir l a i-
anak itu aendlri.

£• Tlndakan kriatiill harua pula bersifat aukarela dan di- 
Zakukan tanpa ada pakaaan*

3, Terlctlaewa dalam kejahatan -kejahatan yang aerius ha- 
rualah dibuktlkan si penjahat aempunyal nlat jahat,la 
harus feermakaud berbuat salah.

4« Hukum pidana kita aoapkall aengenaltlngkatan-tlngkatan 
nlat csbagal hal yang dlperlukan bagl terwujudnya kc- 
,1 ah a tan yang khusus.

5* Akhirnya untuk terwujudnya auatu kejahatan , auatu tin 
d&knn harualah d lk lasalflr eleh hukua aebagal auatu - 
hal ycng meruglkan negara dan tidak hanya keruglan -  
porertngan atau itetidak a dll an*

2. Apa yang dlaaksudkan dengan kojahatan anak-anak* 
( Juvenile Dellnqulncy )

Kalau diataa atau pada hal aiaa-hal arson aebelua ln l  kaoi
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tolah aonguraikan secara eingkat tentang pengertlan kojaha 
tan padft uauranya, yang pada prinsipnya dapat disiapulkan - 
aebagai auatu perbuaban yang aangat anti aosia l, yang sa - 
ngat raorugikan aan aenjengkelkan maayarakat dan peaerin - 
tfth sehingga harua ditindak tidak boleh dibiarkan, Haka da 
laa  bagian in ild n l akan aenguraikan apa yang dimakaud do - 
ngan juvenile delinquency.

Uongonai ia t ila h  in i sanpai aokarang maaih belum ada - 
keaatuan pengertlan atau terjoaahan , Bermacam-macaa to r je  
aahan yang kami dapatkan mlaalnya ada yang mengartikan : 
anak tuna soa ia l, Ada yang mengartikan aebagai kejahatan - 
anak-anak, ada juga yang mengartikan dengan kenakalan anak 
nak, Jodi k*lau d itin jau  dari ia t ila h  in i perbuatannya aaa- 
aih bolua merupakan pelanggaran hukum pidana. uiaalnya se_ 
ring keluar aalaa tanpa tujuan, soring mengeluarkan kata-
kata kotor* aering aembangkang terhadap nanihat-naaihat o -

i
rang tuanya dan la in - la in  la g i  kenakalan.

Derektorat pidana departemon Kehakiaan dalaa coraaohnya 
yang borjudul " Suabangan plkiran mengonal hukua pidana a - 
nak" totap meapergunakan ia t ila h  juvonilo delinquency dongan 
mengomukakan alaannya :

-  karona belum tordapat koaoragaman terjemahan tentang 
ia t ila h  juvonilo delinquency.

-  karona bolua adanya keaeragaaan macaa~macaa perbuatan 
apa yang diaaksud juvonilo delinquency,

Ibu Horalon Hadlyatl Koosnadji, SH, aebagai doaen Pidana A- 
nak-Anak Ketua Departoaon Hukum Pidana di Fakultaa Hukua U- 
nair tidak aomborikan terjemahan tentang Juvonilo delinquon 
cy toraebut. Pendapat in i bellou  kemukakan dalaa bukunya - 
yang berjudul H Tontang Peradilan Anak Yang Teraondirl di - 
Indonesia",
aenurut boliou ia t ila h  juvonilo delinquency maaih belum tor 
pat keaatuan pendapat dan atau koaoragaman terjemahan i a t i 
lah it j i -  Hal in i Juga diaobabkan karena belum adanya keae
ragaaan tentang macata-nacaa perbuatan apa yang termaauk -  

juvonilo delinquency.
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fcomisaria Boaar P o lia l Dro.Kodrat Sawadikun yang paaa- 
naktu Itu  menjabat aebagal Dan Tarroa 101 Rodya Sufcabaya to 
tap tidak mentor jemahkan ia t ila h  Juvenile delinquency. Kare 
na menurut alaaan bellau  is t ila h  tersebut dapat d ltln jau  da 
r l  dua aegl ya itu  :

a, Pongertian aecara soslo logls adalah *
Porbuatan yang dianggap menyimpang dari pengerti- 
an masyarakat menurut norma-norma eosia l yang bar 
laku. “

b, Pengertian secara yuridte adalah :
Juvenile delinquency bukan merupakan kejahatan ka
rena pengertian Juvenile -delinquency bergerak di 
antara kenakalan dan kojahatan, (8 ) .  ~

Bagaiuana ketentuan KUHP kfauausnya paaal 45 nyo, Pasal in i-
dak menjelaskan apa-apa mengonal la t lla h  in i
Lain halnya dongan Rncangan Undang-Undang Peradilan anak -
yang didalam pasal 1 ayat 1 nya nonyatakan :

On tuk jaemeriksa dan member! keputusan torhadap :
-  anak nakal.
- anak terlantar*
-  anak perwalian.
-  pengangkatan anak*

Jadi hencangah Undang-Undang a is in i leb ih  conaong untuk me- 
ngartikan is t ila h  juvenile delinquency dongan anak nakal.
Kaal uemakai la t l la h  kejahatan anak-anak d la in l bukan mak - 
aud kaml untuk mentor jemahkan Juvonilo dolinquoncy sebagai- 
kejahatan, molainkan karena karangan kaal leb ih  tertu ju  ke* 
pada porbuatan-porbuatan anak-anak yang aoring melakukan per 
buatan yang sesuai dongan ketobtuan-ketentuan hukum pidana - 
Jadi bukan ae-mata-mata merupakan terjemahan dari Juvenile -  
del inquoncy.

Solanjudnya siapa yang dimaksud dongan anak-anak d ia in i
Untuk in i katil komukakan pengertian yang dlberikan Jtaai Bap-
ponkar Jatlm aebagal berlkut :

" Xang dimaksud anak-anak ya itu  manusia yang didalam 
perkembangannya menuju kokodewasaannya balk jaamani 
maupun rokhaninya ", (9 ).

6)1 Kodrat Samadlkun Dra, "Dari Juvonilo Delinquency aampai 
nurphinist*1 halaman 3 - 4 .

9 ). Kaal BAPPENKAR JATIit { "Parang Total llelavran JNarkotika" 
halaman 12.
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Dari penemuan In i yang dimakaud anak-anak ialah manusia yang 
didalaa pertumbuhannya menuju kekedewaaannya baik jasmani na 
upun rokhaninya tanpa rasnentukan aaapai umur berapakah batas 
naksijfflumnya manuaoa itu  telah dianggap dewasa.
Rumusan in i adalah r e la t i f  sekali, sehingga sukar untuk di ja 
dikan pedoman, terutama didalaa pertanggungan jawab hukunmya. 

iienurut kotentuan dalaa paaal 45 KUHP sebagai berikut :
" Dalaa menuntut orang yang belum cukup umur (minderjang) 

karena melakukan perbuatan aebalum umur enam belas ta
hun hakim menentukan :
-  memerintahkan supaya yang borsalah dikembalikan kepa 

da orang tuanya (walinya) pemellharanya tanpa pidana 
apapun.tanpa

-  menyerahkan kepada pemerintah untuk d id id ik oleh pe
merlntah tanpa pidana apapun.

-  atau menjatuhkan pidana.
Kalau kaml tin jau  ketontuan pasal tersebut ctlatas adalah t i 
dak meaberikan uraian tentang siapakah yang dimakaud dengan* 
anak-anak* D lsitu  hanya ditegaskan mengenai pe(ne>intah huku- 
man terhadap perbuatan yang dilakukan oleh orang dibawah u -  
aur enam belas tahun. Bukan penentuan bahwa orang dibavrah u- 
mur enam belas tahun adalah anak-anak. Jielainkan hanya menen 
tukan apa yang akan te r jad i apabila ada anak dibawah umur -  
tersebut malakukan perbuatan pidana,

Iienurut Burgerlyk Wetboek (K itab Ufadang-Undang Hukum Per 
data) khusuonya didalaa pasal 330 dlnyatakan bahwa t
* Belum dewaaa adalah mereka yang belum mencapal umur gcnap- 

dua puluh aatu tahun dan tidak leb lh  telah kawin.
-  Apabila perkawinan itu  dibubarkan aebelum umur mereka genap 

dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kemball la g i  dalam 
kedudukazmya belum dewasa.

-  Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan
orang tua, berada dibawah perwlian atas daaar dan dengan ca
ra aebagaimana teratur dalam bagian ketlga keempat, kelim a,-

dan keenam bab ln l,
Penentuan,  ̂ _  .

Penentuan a r t i ia t ila h  "belum dewaaa" yang dipakaa dalam be
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berapa peraturan undang-undang torhadap bengaa Indoneeia.
•  Oraoncnoi 51 Januarl 19 51, h U  19C1 -  5 4, untuk aenghilan£ 

kan se&ala keragu-raguan yang tinbul kerena ordonanel 21- 
Eoeeaber 1917, LIT 1917 * 733# dongan oenoabut ordonnnai -  
ln l, ditekanken aebagal berikut t

(1 ).  Apabila poraturan Undang.Undang aeoakal latllah  "belua 
dewaea* aaka sakadar aengenal bangea Indonesia, dengan 
latllah  diaokaudkan aegala orang yang belua aenoapai -  
ufliur genap duopuluh satu tahun dan tidak lebih dahulu- 
kawin*

(2 )* Apabila perkawlnan itu dlbubarkan oebelua aulol umur * 
dua puluh dua tahun, a aka tldakloh aeireka keabali lag i 
calaa iatilah  belua aewaca . (10)#

Kalau dll that dart ketentuan io i pasal Z Z Q  &  ft aaka dioltu* 
ada dua golongan yaitu i

-  golongan orang oina berlaku paaal £20 B IV,
-  golongan orang Indonesia a e ll berlaku ketentuan ordonanei 

a  Januari 19&, L» 19a -  54.

Tetapl kedua ketentuan teraebut adfclhh aenad* yaitu yang di 
nakaud anok-anak adalah eereka y eng uaurnya dibawah dua pu
luh aatu tahun dan belua pomah kawin. Apabila ttlah Kawin - 
dan keaudien beroeral aaka audah dianggap deweea,

Rancangan Undang-Undang p*radii on anak s*mentukan juga- 
eiapa yang dlaefeaud anak. Ketentuan dari Ranoangon ln l rupa- 
rupanya eenada dengan ketentuan paaal 5?0 ataupun ket^ntu 
an ordonanei & Januari 1921, LIT 1923. -  5 4, Hal ln l dloantin 
kan dldalaa paaal 2  nya aebagal berlkut t

*  Xang dleakaud dengan anak dalaa undang-undang Init
ia l ah aereka yang beruuur £1 tahun dan belua per - 
nah kavln*,

Dan geaboran-gaabaran diataa dapatloh <31 tor Ik auatu keeiapu- 
lan bowah yang diaakaud dengan anak-anak adalah aereka ycng- 
beruaur dua puluh tahun kebawah den belua pomah oelckoanakan

10 ) .  M tab  Undang-Undang Hukua Per da to (B u rgerlyk ), d lte r je -  
aahkan oleh R.Subektl UH dan H TJitro audlbio, oetaken- 

ke IV , pencrbit PW*Pradnya Paraaita, Jalan *iadiun 3 Ja -  
karte tahun 1961,
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perkawinan. Bagi mereka yang sudah berumur dua puluh satu ta 
hun koatas adalah sudah dewasa.

Sekarang perbuatan-perbuatan yang mana termasuk kedalam 
is t ila h  Junenile delinquency.
Sebagaltnana dimuka telah dljelaskan oleh beberapa pendapat -  
disamping belum terdapatnya kesatuan is t l la h  juga belum ada
nya keaatuan pendapat tentang perbuatan-perbuatan yang teraa 
suk is t ila h  in i.  Berbagai-bagal pendapat tentang hal in i mi
salnya ;

BAPP&nKAH Jawa Timur, mengemukakan bahwa yang oimaksud 
kenakalan anak-anak (ju ven ile  delinquency) adalah :

* Kelainan jdalam tlngkah laku serta perbuatan ataupun- 
tindakan anak-anak yang b ers ifa t : A .Socia l, amoral - 
dalara hal mana terdapat peltnggaran-pela^ggarnn te r 
hadap norma-norma sos ia l, agama yang berlaku aalaii - 
masyarakat dan tlndakan-tlndakan pelanggaran hukun. H 
(11).

Jadi pengertlan kenakalan anak.anak d is ln l dapat dibeda 
kan dalam dua macam yaitu  :

-  perbuatan yang merupakan pelnggaran terhadap hukua - 
yang berlaku. Jadi perbuatan yang telah diatur dalam 
KUHP dari undang-undang lainnya*

-  golongan perbuatan yang belum diatur dalam suatu kitab 
Undang-Undang melainkan hanya merupakan pelanggaran - 
terhadap noroa-norma sosial yang aedang berlaku dalam 
masyarakat,

Selanjufinya dljelaskan pula bentuk-bentuk kenakalan anak-anak 
antara la in  :

(a ) .  3uka menentang orang tuat guru.
(b ) .  Suka keluyuran tanpa tujuan yang je la s ,
( c ) .  Berpakaian yang tidak sopan/tidak diterinm oleh ma 

syarakat urnurn.
(d ) .  Serlng membolos tidak masuk sekolah.
( • ) .  Pesta.pesta semalam suntuk,
( f ) ,  Suka membaoa buku-buku yang b ers ifa t cabul.

( g ) .  Suka mengganggu tata te r t ib  masyarakat*

l l ) i  BAPPENKAR JAJ3U, dpc.it halaman 1^
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Bagaimana ketentuan dari Rncangan tfndang-Undang tentang pe- 
rad ii an Anak* Disebutkan dalaa paaal 1 ayat 2 nya bahwa yang 
diaokfludkan anak nakal (ju ven ile  delinquency) ialah anak :

a)# Yang melakukan tin  dak pidana,
b ). Yang tidak dapat diatur dan tidak taitnk^pa&ia orang 

tua/wali/pengaauh*

0 ). Yang Bering raeninggalkan rumah, tanpa izin/^)engeta- 
huan orang tua/flrali/fcengasuh,

d). Yang borgaul dengan penjahat-penjahat atau drttngbat 
orang yang tidak bermoral, aectang anak-anak terse - 
but mengetahui hal itu .

• )*  **ng kerap k a li mengunjungi tempat-tempat yang te r-  
larang bagi anak*

f ) *  Yang serlng mempergunakan kata-kata kotor*
g ),  Yang melakukan perbuatan yang mempunyai akibat yang 

tidak balk bagi perkembangan pribadi* sos ia l, rokha 
n i dan jaaaani anak itu*

Dari ketentuan pasal 1 ayat 2 Rancangan Undang-tJndang in i bah 
wa pengertlan Juvenile delinquency dibagi men Jadi dua golo - 
ngan ya itu  s

1 ).  Juvenile delinquency yang ttitujukan kepada pelangga 
ran terhadap ketentuan-ketentuan hukum pidana. Je - 
la s  d is in i ketentuan hukum pidana dapat diperlaku -  
kan baginya.

2 ). Juvenile delinquency yang tidak merupakan pelangga
ran pelnggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum -  
pidana. Melainkan hanya merupakan pelanggaran terha 
dap norma-norma sosial yang sedang berlaku dimasya- 
rakat, Seperti yang disebutkan dalam ketentuan b -  
sampal g paaal in i juga,
Sehingga ketentuan hukum pidana tidak dapat diperla 
kukan baginya, selama perbuatan tersebut belum di -  
nyatakan sebagai perbuatan yang dllarang dan dian-- 
cam dengan hukuman*

Dengan uraian-uralan diatas dengan perbuatan yang mana 
yang dinamakan juvenile delinquency, maka dapat d ita rlk  su
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fttu keainpulan. Bahwa yang dlnakaud dengan juvonilo delinque 
noy adalah porbuatan yang dllakukan oloh anak-anak dalam ba
taa uaur tortentu. Porbuatan Dana merupakan pelanggaran te r-  
hadap norna-norma hukum atau polanggaran torhadap norma-nor-
m aoaial yang berlaku dimaayarakat* Porbuatan teraebut d ila  
kukan borhfcbUBK dongan to r la lu  nuda usianya. Sohingga belun- 
nanpu dldalaa plkirannya untuk nengontrol porbuatan yang to - 
lch  dllakukannya. Hal in i dapat diaobabkan karona kurangnya- 
blmblngan dari lingkungan keluarganya atau dari moayarakat.

Dalaa batas-bataa umur borapakah anak-anak itu  dapat - 
borbuat dolinquoncy.
naka&d kami d la in i bataa-bataa unur dal an hubungannya dengan 
portanggungan jawabnya torhadap perbuatannya yang tolah d ila  
kukan.
Paaal 45 KUHP nonyatakan : Dalaa monuntut orang yang belua -  

cukup umur (m inderjarig) karona melakukan porbuatan oe- 
bolun enan belaa thhun hakim dapat nenentukan dan aeto- 
ruanya.

Pasal in i hanya menyobutkan bataa oakalmum umur anak dapat di 
tuntut bordaaarkan paaal 45 K.UHP, Jadi tanpa menentukan bataa 
umur yang paling rondah dari anak dapat dituntut berdasarkan- 

paaal in i .  Hal in i b erarti anak yang baru l&hirpun dapat ditun 
tut bordaaarkan paaal in i.  Lagi pula kotohtuan paaal 45 terae
but dapat membawa konaokwonai yang kurang balk. Karena adanya- 
ketentuan paaal itu  orang yang bolura dewasa soaudah berumur o- 
naa bolas tahun oleh ketentuan Undang-Undang in i dapat dipwrla 
kukan aama dongan penjahat yang audah dewasa. Soportl d l l ih t t  

1 dalau praktok pongadilan sefeari-hari aohingga akibatnya dlma- 
aukkan kodalan penjara bercampur dengan penjahat-penjahat yang 
audah borpengalaman.
Sudah dapat dibayangkan akibat aolanjutnya ya itu  kemungkinan- 
bosar bukan blaa aombuh dari porbuatannya, melainkan blsa men 
Jadi roo id iv ia .
BKN -  KKA (Badan Kordinasi fcaaional KeaeJahtoraan Koluarga dan 
Anak-Anak) juga mongadakan porbataaan umur yang dikaltkan do -

ngan perkeabangan jiwa anak-anak. D isin i dibagi dalaa empat -
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faae $
ft. Umur 0 - 1 2  tahun ----- --— ansa anak-anak*
b* Umur 1 3 - 1 7  tahun------------maaa remaja.
c. Umur 1 8 - 2 0  tahun -----------  maaa ramaja menjelang

deuaaa.
d. Umur 21 tahun dat. ------------masa dewaaa. (12 ).

Solanjutnya ditofcaakan bahwa alaoan-alasan untuk mengemuka- 
kan bataa umur antara 13 tahun aampai 17 tahun untuk penger 
tian remaja antara la in  *

Pada umur aebelua 13 tahun dianggap belum dapat ditun - 
tut untuk mempertanggung jawabkan tindakannya yang melanggar 
norma-norma aoaial, agama maupun hukum yang berlaku dalam ke, 
luarga dan dalaa maayarakat baik oleh orang tua/keluarga mau 
pun oloh pemorintah dan lingkungan aodialnya, kecuali moroka 
tolah monlkah atau pernah menlkah. Selanjutnya ditegaakan pu 
la  bahwaproaentaae kenakalan yang aementara dilakukan oleh -  
mereka yang berumur 13 tahun oaopai dengan 17 tahun. Pada u- 
mumnya bentuk dan a ifa t  kenakalan pada umur aebelum 13 tahun, 
bolum begitu aeriua dan belun amat membahayakan dibanding de 
ngan kenakalan yang dilakukan oleh yang berumur 13 tahun kea 
too*

Bagaimana bunyi Rancangan Undang*Undang Peradilan Anak- 
Anak paaal 3 ayat 1 rancangan in i menyatakan ;

" Bataa umur aerendoh-rondahnya bagi anak nakal untuk -  
dapat diajukan aetinggi-tingginya Anak leb ih  kurang -  
10 tahun dan bataa aotinggl-tingginya 18 tahun**, 

Ketentuan dari paaal 3 ayat 1 Rancangan Undang-Undang Peradi 
lan Anak-Anak leb ih  maju la g i  jika  dibandingkan dengan keten 
tuan paaal 45 KUHP. Jadi yang biaa dituntut pada Pongadilan- 
Anak-Anak raonurut paaal 3 ayat 1 RUU. Peradilan Anak-Anak ha 
nyalah mereka yang berumur 10 tahun aampai umur 18 tahun.
Anak dibawah umur 10 tahun tidak dapat dimintai pertanggungan 

jawab*
Bagaimana dengan rancangan KUHP yang baru, apakah juga- 

ada ketentuan tentang bataa umur in i ?.
Rancangan in i tidak memberikan paaal yang teraendiri untuk A. 
nak-Anak. uolt^Pk??1 kami hanya monemukan ketentuan idaiam^ya-

12 ). BAPPENKAR JAXXn, Ib id  halaman 12.
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paaal 5L ay at 1 nya dari Hancangan in i ,  Ketentuan in i hanya 
diaelipkan dalam ketentuan umum yang memberikan wewenang k£ 
pada hakia memperingan penjatuhan pidana kepada tordakwa. 
Untuk jelasnya ketentuan tersobut kani tuliskan sebagai be- 
rikut :

( l ) *  Pidana dapat aiperingan apabila soorang anak beru 
abut antara lu  tahun dan 16 tahun melakukan tindak 
pidana.

Kupa-rupanya kotontuan paaal in i masih sentda dongan koten- 
tuan paaal 45 KUHP yang audah dlrasakan tidak sosuai la g i ,  
D isin i masih menentukan batas umur maksimum 16 tahun*

Hanya kemajuannya jika  dlbandingkan dongan ketohtuan pasal - 
45 KUHP adalah Hanoangan in i audah mongadakan batasan mini- 
nun umur anak-anak untuk memperoloh koringanan hukuman* Ka
lau kaml tln jau  apakah kotontuan pasal 5L ayat 1 rancangan- 
in i tidak bertontangan dengan kotontuan pasal 5 ayat 1 ROT. 
Poradiian Anak-Anak Yang menontukan batas umur antara 10 ta 
hun saopal umur'^tahun. Jadi anak-anak sampai umur 18 ta
hun morupakan wowenfeng Pongadilan anak.
Totapl monurut rancangan RUHP yang oenada dongan pasal 45 -  
KUHP anak yang bar umur 16 tahun sampal 18 tahun masuk wewo- 
nang Pongadilan Negerl* Apakah tidak porlu untuk meninjau -  
kembali kotontuan pasal SL ayat 1 Rancangan KUHP. Sup ay a t i  
dak tordapat portentangan nantl didalan pengotrapannya apa
b ila  kodua-duanya audah disahkan,
Bagalmana halnya didalam praktok, balk kepollsian, kojaksa- 
an maupun Pongadilan.
Dalam pelaksanaan penegakkan hukum sohari-harl baik oloh p i 
hak kepollsian, Kojaksaan dan pongadilan tolah flltentukan. 
batas unur anak-anak yang d ia d ili yaitu  boruwur antara 10- 
18 tahun. Hal ln l dikemukakan oloh lly.Uandagi, SB dal$m tu 
lisannya yang borjudul "Provontie dan Hoprossil torhadap A- 
nak nakalN,

H Dalam pelaksanaan penegakkan hukum csfohari-hari o- 
loh pihak Eepoliaian, Kojaksaan, Kehakiman tolah -  
dltentukan batas umur anak-anak yang d ia d ili yaitu  
moroka yang borumur antara 10 - 18 tahun*, (13 ).

13 ). *ajalah kPHH no.17 tahun V Juli-Aguatua-Septembor 1972.
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oonurut lcepiran X Dopartoaon Angkatan Kopoliolan Jaicn 
Trunojoyo no*3 Koboyoron Baru Jakarta tontong "Ponuntun Daian 
conjalankon Tugaa Can ttowonang Dinac tJruoan Anok-Anak/Ponuda", 
dlnyatakan bahwa t

Jadi dialnl bataa uaur portanggungan Jawab dan wowcnang -  
pongadilan anak-anak berkioar antara umir 10 tahun oaapal uaur 
18 tahun*
Dapat ditarik koftiapulon bchvn dalaa praktok sohari-hafti dida
laa  polokoonaan ponogakkan hukua adalah sonada dongan ketontu- 
an pacal R ayat X Rancangan Undang-Undang Poradilan Anak-Anak, 
Jadi naispak dlsini kotontuan poabataoan uaur yang torcantuo d  ̂
dalaa paaal 45 KUHP dirasakan kurang aosuai lag i untuk oaaa so 
karang.

Lobih tanJut keni Juga akan nangganbarkan negara la in , -  
baik nogara Aaiat Sropa* Anorlka, dan Canada yang tolah con- 

ng a da kan poabataoan unur# bagi anak-anak untuk dapathya dladl 
XI di Pangedilan Anak-Anak* Uonurut ha oil survey yang diadakan 
oloh PBB iiinogara-nogaro torsobut diatas borkioar antara umur- 
7 tahun* 10 tahun oan tahun.
Sobagal oontoh yan& kani kutip soXuruhnya dari ooraoah no. 1020 
Diroktorat Pidana Dopartonon Kohakiaan adalah oobagai borikuti

“Dalon hal ini untuk ncnoapal fleka ib ilito t didalara -  
poXakaanann antara Dinno PoXlol dltontukan S poobagi
an ialah i

uolongan a harua diajukan konuka PongadiXon Anok-Anak* 
uoiongan b Juga diajukan kopada pongadilan Anak-Anaki. 
(X 4).

Yordanla
J-ibanon
3yria

aocir
Iran
Irak

7 tahun 
XX tahun 
7 tahun 
9 tahun 
7 tahun 
7 tahun

aacspal IS tahun* 
aanpal I B  tahun* 
oaapai 18 tahun* 
saopal 16 tahun* 
oaopal 18 tahun*
earcpai 16 tahun.

14). Soodjono Df SH M Provontion Crino* opalt hal anon 200*
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Turk! XX tahun eaopal 18 tahun*
Bagalinana halnya dlnogerl Bel an da oondlrl dlnana KUHP 

kita beraeal dari padanya* Apalrnh paaal 45 KUHP Juga naoih 
dlportahankan guna diterapkan pada anak-anak nakal dlnegri 
toraebut* Kegerl ln l juga rupe-rupanya telah lana oenlng -  
galkan ketentuan paaal 45 KUHP, la  telah nenetapkan dal an 
Cotbook yen Strafrecht-nya yang cidlal berlaku tahun 1965, 
dengan bataa umur minimum bagl anak-anak adalah 12 t oh un- 
dan bataa umur nokairaum adalah 10 tahun.Ini dapat dlllhat 
dalam pasal 77a dan paaal 77b T7etbeok Tan Strafrechtnyo :

Paaal 77e: Hleaand kan etrafrechtelyk wordon vorvelgd 
Tjogone een fe lt , bogaan voordathlJ da -  
beftljd  van ttraalf Jaren heeft boreikt,

r&ual 77b: Tenaaanzlen van do minderJarige, die ton 
tljdo van hot bogaan van een atrafbaar -  
fe lt  do le o ft ljd  van ttraalf Jaren, dooh- 
nog nlet die van aettlen Jaren heeft, .19)

3« Apa bedanya dongan yang dlnakaud nonurut 
paaal 45f <6, dan paaal 47 KUHP*

Dlouka telah kaal uralkan tentang apa yang dinakeud de
ngan *  Juvenile Dollnqulnoy “ nonurut poruaucan para akhll -  
dan penyuaun Rancangan undang-undang. Jadi pengertian ooca- 
ra uaua, dinana aoeara garlo bocarnya juvenile dolinquiney 
dapat nollputi porbuatan anak-anak yang aerupakam

a. polanggaran torhadap norna-norna hukum.
b. pelanggaran torhadap norca-norna aoalal yang naalh 

belua porbuatan aolanggar hukuo.
Tidak dcnlklon halnya dldalaa KUHP khuaucnya paaal 45 

nya tidak noaborlken auatu ganbaran /porumuaan tentang apa 
yang dlnakaud dengan juvonilo dollnqulnoy.
Dldalacnya hanya moncntukon naecn-eacan hukuman dal an hal -  
ada anak anak dlbaoah unur 16 tahun col akukan porbuatan plda- 
no. Carl ketentuan pasal toraobut dapat dlllhat dongan -

15). Dlroktorat pldana Daparfcccon Kehaklaan, eoraaah no* 
1020t "Sunbengan Plkircn Eongonai Hukum Pidana Anak- 
Anak.
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J*l«9  bahwa hanya menitik beratkan pada perbuatan-perbuatan 
yang telah dicantumkan dan diatur didalam KUHP. So dang per- 
nuatan yang hanya merupakan pelanggaran noraa-norma sod ia l- 
yang berlaku dimasyarakat tidak termasuk dalam ketentuan p& 

sal in i,
Seperti juga dikemukakan oleh Xbu Hermien Hadiati Koejs 

wadjl, SH sebagai berikut :
"pokoknya pasal-pa sal tersebut diatas hanya menentu 
kan apa yang terJadi dengan seorang anak dibawah u 
nmr, apabila ia  melakukan kejahatan atau pelangga
ran sebagaimana yang diraaksudkan oleh KUH? n. (16 ).

Jadi sekali la g i  Jelaa d is in i yang diatur adalah hanya per- 
buatan-perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum - 
pidana. Sehingga KUHP dapat diperlakukan baginya. Sedang - 
perbuatan-perbuatan yang belum merupakan pelanggaran tidak 
diatur oleh KUHP yang hanya merupakan pelanggaran terhadap- 
norma-norma sosial KUHP tidak dapat diperlakukan.
Jadi selama perbuatan tersebut belum dlnyatakan perbuatan -  
pelanggaran terhadap hukum pidana, KUHP tidak bisa d iperla
kukan kepadanya

Sedang mengenai pasal 46 dan pasal 47 KUHP adalah meru 
pakan kelanjutan dari pasal 45 nya yang mengatur tentang pe 
laksana hukumannya, apabila ada seseorang anak dibawah umur 
16 tahun melakukan pelanggaran ketentuan-ketentuan hukum p i 
dana (KUHP).
Jadi bei*aasarkan pasal 45 KUHP anak yang melakukan pelangga 
ran KUHP dapat dljatuhl hukuman. Dan cara-cara pelaksanaan- 
hukuman tersebut di dal am pasal 46 dan pasal 47 KUHP.

Dari urafean diatas dapat kaml ta rlk  kesimpulan bahwa - 
pasal 45 KUHP hanya mengatur tentang tingkah laku dan perbu 
a tan anak yang sesuai dengan ketentuan KUHP, Boleh dikata - 
kan dengan is t lla h  "juven ile delinquency” dalam a r t i  yang - 
sempit. Karena didalamnye tidak teroakup perbuatan yang ha
nya merupakan pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku 
dimasyarakat.

4, Sebab-sebab kejahatan anak-anak.

16). Hermien Hadiati Koeswadji, SH "Tentang Peradilan Anak 
yang Tersendiri di Indonesia.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi TENTANG KEJAHATAN ANAK ANAK DALAM ... MOHAMMAD SAHE



20

4, Sabab-aebab Kejchatan Anak-anak:,

tlembicarakan masalah kejahatan anak-anak (ju ven ile  de
linquency), suatu hal yang tidak boleh diabaikan adalah aua 
tu uaaaha untuk mengetahui aebab musabab dari timbulnya keja 
hatan anak-anak* Faktor-faktor apa yang mempengartihi sehingga 
anak-anak menjadi delinquent? aanyelid ik i uobab-spbab kejaha
tan anak-anak adalah aekali hubungannya dengan usaha-u- 
8aha untuk menanggulangi kejahatan anak itu . Tanpa menyelidi- 
k i aebab musabab dari latarrbelakang dari kejahatan anak ktla- 
lah merupakan suatu usaha yang s ia -s ia  untuk memperbaiki dan 
raenanggulcnginya, Suatu hal yang kurang berarti £i dalam uaaha 
pemerlnlfcah , kalau hanya mengadakan penangkapan, penyidangan- 
bahkan saznpai pada penjatuhan hukumanpun tanpa mongetahui 86- 
bab-sebab teraebut. Caling-paling soaudah keluar dari hukuman 
anak tadi menjadi rec ld iv ia .

wengenai usaha-uaaha untuk aengetahul sebab musabab dari 
kejahatan in i telah menarik perhatian beberapa ah li krim inol* 
loog , Namun diantara banyak pondapat dari ah li-ah li teraebut 
masih belira ada kesatuan pendapat.
Menurut te o r i- ta o r i kuno telah dinyatakan bahwa kejahatan ada 
lah karena akibat dari pengaruh rokh-rokh jahat* Jadi karena- 
kenaoukan rokh , jahat seperti yang digambarkan oXeh Maria L . - 
Starkey, Ada juga yang menyatakan karena penyaitftt Jiwa, kare- 
na penyakit e p ilip s i atau karena kelemahan otaW* Ada pula 
yang uenyatakan bahwa kejahatan itu  adalah diwariskan dari ne 
nek moyangnya* Teorl in i dikemukakan oleh aeorang dokter ber- 
kebangaaan I t a l ia  yang beraama Cesaro Lombroso* Jadi menurut- 
dia sejak la h ir  mamnia audah ditakdirkan menjadi jahat*

illonurut W.A.Bongar dinyatakan bahwa unaur-unaur yang men 
nyebabkan kejahatan ialah :

1* Tarlantarnya anak. 4
2, Eesengaaraan.x
'3. Wafsu ingin raeniliki.’
14. Demoralteaai sexu il.'
5, Alkoholiacft.
6. Kurangnya peradaban.
7. Porang, 17) *

1 7 ) ,  W.A.Bonger, M Pengantar tentang Krim inologi" (Xnlieding 
Tot Do Crim inologie) -terjemahan R.A»Koesnoenf wetakan ke
2. penerbit P.T.Pambangunan Jakarta 1962J halaman 105-122.
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Edwin H* Sutherland - juga menyatakan bahwa kejahatan in i sumbcav
nya dari masyarakatv Hasyorokat itu eondiri yang membentuk to -
jchatan, sehingga masyarakat itu  eendiriloh yang berfconggung -
jcwab don bersalah* Dinyatakan oloh diar

Orang menjadi jahat oleh kcrcna pergaulannya dengan ponja- 
hat- penjahat lebih banyak dari pada dengan orhng baik-ba- 
ik .‘ Oleh karona ia  dilingkungi oleh orang-orang yang men- 
dorong kepada kejahatan* 18).

Ferry salah seorang murid dari Loabroso telah raeriyatakan lain  
dari pondapat-pendapat diatas* Menurut dia kejahatan adalah hasil 
dari unsur-unsur yang ada didalam individu den maayarakat 1 ingku
ngannya# Jadi bukan hanya dari lingkungan saja tetapi faktor indi
vidu juga menjadi penyebab#* Pmyataan in i dikomukakan dalam rangka men 
perbaiki teori gurunya yang menyatakan bahwa kejahcjton adalah d i- 
warisi, kejahatan dibawa sejak lahir#

Bagaimana dengan pendapat para ahli dan sarjana-sorjann dine- 
gara kita sendlri, apakah menganut teori-teori tersebut diatas* 
Kornisaria Besar Polls! Drs* Kodrat Somadikun menyatakan bahwa ae- 
bab-sebab dari juvenile delinquency ada dua faktor yaitu:

a* Faktor endogeen yaitu faktor yang ada dalam anak itu sen -  
d ir i misalnya: anak yang tergolong feeble cdndod/tidak wa
rns*

b* Faktor exogeen, yaitu faktor-faktor yang berada diluar a- 
nak tersebut: suasana lingkungan dalam oidcng sosial, bu- 
daya, perkembangan tehnik. Rumuoannya secara uraum yaitu -  
miliu yang mengelilingi atau yang mempengarahi anak terse
but* 19)*

Hy. Roesiah Sardjono,SH dari kemontrian sosial ju£a menyatakan -  
bahwa yang menjadi so bab anak menjadi juvenile delinquency anta
ra lain  : -  break down in fomiljr*

-  eductional
-  economical*dan
-  other social processes*

Karona faktor-faktor tersebut diatas menurut beliau anak tadi -  
la lu  meng&lami kesukaran, tidak maopu menjawab atau belum manpu 
memberikan jawaban yang sompurna te r-

1 3 ] Soedjono fi, SH Dokfcrin-tioktrih Krininilogi, opcit halaman 97*
19) Kodrat Samadikoen,opcit halcman 2*
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ha dap challenges* tantangan-tanfcangan dari lingkun^annyar^Se 
hingga segala perbuatannya dilJdcukamoecara out o f h is  con -  
tro l karena usianya yang masih mudar

BAPPER&AH JAWA TInTJK aenyebutkan faktor penyebtob kejaha- 
tan anak-anak ialah ada dua ?

-  faktor intern*
* faktor ekstern*

Dari pendapat diatas kami raenarik kesimpulan bahwa faktor 
penyebab juvenile delinquency ada dua faktor y itu  :

1* faktor yang berasal dari individu anak teraebut de
ngan kata la in  dlsbbabkon faktor intern^indtogeen.

2* faktor yang berasal dari limgkungan/niil^u anak yang 
beraangkutan dengan kata la in  diaebabkah oleh fak - 
to r exogeen/ekstvrn,
faktor in i dapat moliputi 5 lingkunagan ya itu  t

a. Lingkungan orang tua.
b. Lingkungan Sekolah.
c. Lingkungan masyarakafc.

1. Faktor internAndogeen,
Faktor in i berasal dari individu yang bersanfekutan. etenu 

rut fthli psyohologie faktor in i raonyengkut faktor keturunan. 
Dinyatakan bahwa s

"A la t-a la t b io log is  dan psychologis martusia aemberi 
kan dasar yang penting bagi tingkah Iqku manusia* 
Potensi fungsionil dan sifatnya sebagian beoar ter 
gantung pada pembawaan generis dari n^aing-masing- 
individu. j&aka pribadi berbeda-beda. Qara bagaimana 
potensi-potenai manusia untuk perkembangan psyholo- 
g is  dibuat ter^rantung pada lingkungan phisyk dan - 
sos io-ku ltu ril. Banyaknya grup-grup a p t id -k u ltu r il- 
naenjadi autober perbedaan individu pula. 20)*

Jadi menurut pernyataan in i fak tor-fak tor pembairaan yang te r-
dapat didalam individu dapat momberikon potensi didalam per -
kombangan psychologis atau kepribadian seseoraijg. Tetapi bagai

ianQ\pontingnya potensi in i ditentukan dan direalisasikan ta r-
gantung ciari lingkungan physik dan sodio -  ku lturilnya, Bagaiaa
mana pembawaan gen itis  in i nempunyai a r t i panting, to tap l ke -

30). Sri aoe ljan i *artaniah,l*ra : Kumpulan kuliah Psyhologi - 
Abnormal . cetakan ke I I I ,  penerbit j Yay^san penerbitan 
FIP - IKIP Jogjakarta 1973.

22
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sempatan perttuabuhannya maaih tergantung P»da lingkungan phy- 
sik dan soalo kulturilnya.
Dalam persoalan yang a an a  Drs.U,V/.Bawenggn? SH juga manyata* 
lean bahwa :

" Dalaa perlstiwa kojahatan unsur individu ikut asm 
berika* i»4 ± *± < b *\  2 i ) .

Kaal Bappenlcar Jana Timur menyebutkan parinctan tentang*
fak tor-fak tor yang menjadi faktor intern $adtu t

l # Caoat lahir^eturunan yang b ers ifa t Tfriologie/pejr . 
chi a.

b, pembaw&an/bakat yang n ega tlf dan suk^r untuk dia 
rahkan/dikendalikan secara baik/toaja*.>i ""

c« Peneauhan kebutuhan pokok yang tak seimbang de -  
ngan keinginan. anak-anak.

d. Kurang dapat menyesuaikan d ir i dari ftaiam lingku 
ngannya. "

e. Pengendalian d ir i kurang terhadap hai*hal yang ne, 
g a t i f ,  daya tahan lemah.

f*  Tidak punya kegemaran yang sehat, sepingga anak i  
tu audah dipengaruhi oleh hal-hal yang nagatid. 
22).

Dari uraian oiataa dinyatakan bahwa faktor individu yang ada- 
pada anak yang bersangkutan tidak bisa diabaikan*
Tetapi bagaiaanapun pentingnya didalaa pertimbangan maaih te r -  
gantung kepada faktor lingkungan s i anak tersebut.
Jadi maaih erat hubungannya dengan faktor ekatarp.

2, Faktor ekstern/e^okeen.
Diatas telah dikemukakan bahwa faktor intern juga penting 

untuk menjadi aebab-sebab kejahatan anak-anak. Tetapi bagaiaa- 
na pun pentingnya toh oleh ah li paycologi dan para ah li lainnya 
aeperti Farry, bahwa untuk berknrabangnya dan tuwbuhnya maaih - 
tergantung pada faktor lingkungan yang raengelilingi anak yang 
bersangkutan,
Jadi faktor d ia in i adalah keadaan^ondist-kondipi yang mengeli 
l in g i  anak itu , Lingkungan in i dapat dibagi 3 macaiB ya itu  i

(1 ) ,  Lingkungan orang tua/keluarga.
(2 ).  Ling&ungan aekolah.
(3 ) .  Lingkungan masyarakat dan kultuxtilnya,

2L). Soedjono D*SH, opcit halaman 202.
22), Buppenkar, Opoit halaman 2?,
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a d .l. Lingkungan orang tuaAeluarga.

Sebelun kami raenguraikan leb ih  lan ju t mengeni faktor in i 
perlu juga dikemukakan bahwa s ifa t  hakiki dari anak-anak sesu 
a i dengan perkerabangan jiwanya* aaka sifatnya adalah Buka. ae- 
niru tentang apa yang d ilih a t, dan didengarnya. Sehingga kalau 
dalaa nasa pertuabuhannjiwanya tidak ada yang membiiibing dan -  
uendidik kejalan yang balk maka akan leb ih  audah terperoaok - 
kejalan yang aalah. Bahkan tidak jarang yang be*buat pelangga- 
ran norma-norma hukum pidana.

Sudah tidak dapat disangkal la g i bahwa perawatan dan pen- 
dldlkan eeorang anak yang masih dibawah unur menjadi kewaji - 
ban orang tuanya. Orang tua/^oluarga adalah merupakan tempat -  
pertaaa didalam aemberikan pendidikan dan peabentukan pribadi- 
sianak. Apabila orang tua/keluarga gagal didalam aftmbiabing -  
dan mendidik anak-anaknya maka akan aeabawa akibat yang Jelek* 

bagl pertujdbuhan jlwa anak-anek.
Jiungkin dnl kurang disadari oleh kebanyakan orang-orang tua a- 
kan pontingnya pvranaa orang tua. Kebanyakan orang tua, leb ih - 
leb ih  dikota-kota beser sudah kurang la g i  memperhatikan peraa 
nannya untuk mendidik anak-anaknya. Hereka hanya rieapercayakan 
perkeabangan prlbadi anaknya kopada sekolah dan lingkungan aa- 
oyarakatnya yang banyak ragam kebudstyaan karena apreka berasal 
dari daerahyaing tidak saaa. Uereka hanya aenyerahjcan pendidl - 
kan anaknya kesekolah, padahal waktu yang paling banyak te r lu - 
ang adalah diluar sekolah.

Tidak dapat diherankan la g i  mengapa anak men Jadi berandal 
hal in i karena kurangnya bimbingp". dan pengawasaft dani orang -  
tua. Dengan siapa. diruana anaknya bergaul sudah tidak men jad i - 
perhatian la g i .  mereka kebanyakan hanya aomenuhi tuntutan ke
butuhan m aterill s i anak itu . Padahal yang leb ih  penting ada
lah tutntutan peabetukan pribadinya, pengisian rfcsa d is ip lin -  
dan bimbingah-bimbingan yang la in , yang menuju pada kebaikan.

banyak alsan-aiasan yang telah te r ja d i dari fihck orang- 
tua. nungkln karena keslbukan-keslbukannya sehari-nari la  t i 
dak aeapat mendidik anaknya*
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Seaungguhnya banyalc faktor yang menyebabkan orang tua gagal 
didalam mondidik anaknya,
Dapat d ls in i kami perinci fak tor-fak tor penyebab ju ven ile- 
delinquency, diantaranya ialah s
a. Broken house/dicharmoni dalam rujaah tangge tidak ada kehar 

monisan karona aering te r jad i perceksokan antara ayah dan 
ibunya *
Suaaana yang dsmikian itu  jnenegar.gkan dal an lingkungan- 
orang tua, sehingga pengawasan terhadap anak kurang seka 
l i .  uaka dalaa suaaana yang dentikian tadi menjadi tidak- 
aenang dirumah, moncari hiburan keluar dengan menghendaki 
kebebasan, Dalay pergaulan in i anak tadi tidak j a rang yang 
masuk dalaa grup-grup yang menghondaki kebebasan didalaa- 
hidupnya * ftisalnya masuk pada kelompok petnuda yang mena- 
makan dirinya gang* Lobih berat la g ! jika dalam suaaana -  
diaharmoni/broken hoiie sampai te r ja d i pareeraian antara -  
auami istrinya  maka perkembangan anaknya audah tidak monja 
di perhatian la g i ,

bV.faktor ekonomi.
Karona keoibukn orang tuanya didalam faktor ekonomi juga- 
banyak orang tua tidak mengjiiraukan penciidikan anaknya. 
Dikalangan orang y nng ma.mpu menyebabkan anaknya menjadi -  
be ran dal.
Bagi anaknya orang kurang mampu banyak anak-anaknya t e r l i  
bat dalam pencurian-pencurian ringan* pencApetari*

o, nasa cinta/teasih sayang yang kurang merata ta^hadup anak- 
anaknya •
Pencurahan kaaih sayang yang kurang merata tiari oi*jang tua
nya tidak1 jarang anaknya menjadi delinquent* Misalnya ada
anak yang dianak emaskan yeng aegala Jcebutuhannya sela lu -
dipenuhi. Sedang anak yang la in  aelalu ditekan dan fcidak-
pornah d ituruti permintannya. Sehingga timbul raaa bond-
dan tidak kraaan a ir urn ah, Akhirnya ia sela lu  aencari $ ^ 2  

^oempatan oan peluanfe waktu untuk wcnghilongkaa rasa jeng-
kelnya airumah, aeucari hibusan keluar. Bergaul keluar -
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sesuai tuntutan hatinya, 

d. Terdapatnya anak tunggal yang selalu  diaanjakan. Segala ke- 
butuhannya salalu dipobuhi* Akhirnya anak tadi makin tua aa 
kin berani kepada orang tuanya. Tuntutan kebutuhannya seaa~ 
kin hari semakin bertambah, Apabila tidak dipenuhi oengancaa 
kepada orang tuanya.

e. fii&fiy&k pula orang tu* jang meremehkan kepada. ajaran agama - 
dan menanamkan rasa d is ip lin  kepada anaknya.
Apabil a orang tua sudah mulal aeremehlran tentang ajaran aga- 
na, aaka segala tingkah lakunya menurut kemauan hatinya , Sib 
hingga tidak menyesal la g i  wana perbuatanyang dilarang dan- 
dibolehkan, aana yang hak dan yang b a tliil. Jika dibanding -  
kan dengan anak yang sejakkecil sudah mengenol agaraa aaka • 
gala tindakannya selalu  penuh kontrol.

Lebih je lae  la g i  kiranyo. kami gombarkan contoh^contoh di 
dalamnjcaaua tentang kegagalan orang tua mendidik anaknya. 
Kasus raana fcudeh raenjadi penjelasan Sie Binapta K-epolisian.

I ,  Seorang anak porempuan bernaaa I .  beruaur 14 tahun, berpen- 
didikan S.D, kelas VI beragama Katholik* Bilaporkan orang tu 
anya pada Seksi Binapta P o lr i bahwa X.hilang dilarikan orang.

, Setelah diadakan penngkapan^enyelidikan ternyata sianak ga- 
dis dengan pacarnya aeorang lo k i- la k i bangsa Tiong^ioa, ber - 
sembunyi di Cirebon dan raengakuiberkali^kali secara sukarela 

niffngadakun hubungan seks.
Keluarga/orang tua dan anak perennjuan I ,  perkawinan mi

xed tyah aaal dari Uenado, ibu warga negara Belanda dan oeru 
pekan i s t r i  kedua s i ayah. Keadaan rumag tabgga tidak s tab il. 
Tingkatan hldupnya jpiga tidak tin gg i. Si Ibu aenunggu kepln- 
dahannya kenegeri Belanda, s i anak peraapuan I  tidak aengi - 
nginkan kepindahan in i.  Hubuugan sianak perempuan dengan a - 
yah dan ibirnya idem d ito, penuh tekanan-tekanan, ketetangan- 
dan sal ah fahana. Sabagai pro tea houdeng s i anak perempuan at 
neunjukk*n isikap yang yang agressip dan aenentang orang tu
anya dengan akibat seeking love and a ffec tion  pada temannya- 
diluar rum ah. Keoudian kepuasan hidup dialihkannya pada kepu 

aaan sokauil.

Z7>)m Kodrat Saraadikoen, Dra^ halaman 6.

L  opcit
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XI. Seorang jmak la k i- la k i bernama B umur 17 tahun beregama 
Islam maaih duduk disekolah Daear kola a V, Ia  adalah a- 
nak tertua dalaa keluarga dengan aaudara-saudara kandung 
nya sebany^k IX orang. Orang tuanya meleporkan pada seksi 
Binapta P o lr i bnhwa s i anak B serixigLm©ngadaktm pencurlan 
del an keluarganya.
Seteleh diadakan penyslidikfin^enieriksaan maka terbukti- 
anak B in i a, sosial dan manimbulkan rasa toahaya dan «&a- 
was bagi soluruh keluarganya. Ia sering berkolai dan me - 
nyiksa saudara-saudaranya, Kemudian ternyata.anak B in i - 
haail psrkawinan y©ng cacih muda. Si ibu berumur 34 tahun 

dan s i ayah umur35 tahun dan mempunyai 12 orang anak. Anak 
partama dilehirkan dalam kondidi dirnana orang tuanya t i -  
dak mempunyai mata pencaharian dan. dilnhirkan prematuur- 
(7 bulan). Keadaan k**lfl.arga kurang bertanggung Jawab. Ke 
adaan keluarga kurang stabil-fcsuhan, biabingan dan pendi 
dikan tidak harmonia.

Analiea :
Anak B dilahirkan dalao situasi yang cangat kurang. 

Oranfe tua diontal aan iaatwriil beluAi siap untuk menriaa - 
tangttun& jawab keiuhiran anak w in i.  Banyak persdalan- - 
persoalan tlmnul dan uenluipa anak a in i didalaa aenghad* 
p i bifcbingan/peiabinaan/poabawaannya. Karena sianak in i  t i  
dak cwndapatkannya maka secara dibenah naluri la  memper- 
lihatkan protea heading yang keiihatannya seolah-olah a. 
sosia l. ffetapl sebanarnya sikap das tingkah lakunya menen 
tang k e lil in g  dsn k&luarganya hanya untuk mints perhatian 
dari bapak dan ibunya aksn security, love and a ffec tion . 
24).

Bari kedfca contoh diatas cukup kiran^a untuk memberi 
kan gambaran dengan je la s  tentang akibat-akibat kegagalan 
orang tua/keluirrganya didtlam mendidik dan membimbing anak 
-anaknya. Jelas sebanarnya peranan orang tua didalaa pendj  ̂
dikpn anak-anaknya. Selame orang tua audah gagal mendidik- 
anaknya, maka faktor yang la in  (sekolah * masyarakat) t i  - 

dak akan mampu mendldlknya.

24). Kodrat Samadikoen,Drs, Ib id  halaman 8.
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ad, 2 Lingkungan Sokol ah,
Sokol ah a daloh tenpat momborikan pendldikan/fcombontukan 

pribadi anak-anak disamping memborikan ilau  pongotahuan.
Jadi aokoieh moiiipunyai dua fungal yaitu  r

* Sobagal tocipat raemberikan H b u  pongotahuan.
-  3ebagai tonipat untuk ncbbantuk kopribadian anak-anak 

didikSyfcT *
Xalau dftfflikian aokolah a dal ah morupakan tempat ko dua didalam 
porabentukan kopribadian anak-anak didiknya, 01 oh. karena itu -  
aokolah Juga tidak biaa diabaikan didalan us aha mencari aobab 
oobab kojahatan anak-anak. Koofoktipan fungal s«kolah in i ter 
gantung kopada polekoananya ya itu  guru-gurunya. Dowaaa in i t i  
dak jarang pula aokolah menjalani kogagalan didalan raongoda -  
kan pojobibingan torhadap aeorang anak. Hal in i diaababkan o - 
leh  karana gurunya kobanyakan hanjta aen ltik  bar* tkan pa da ao- 
g i  pomborian ilmu pongotahuan aaja* 3adang fungal yang kodua- 
ya itu  pe'sbontukan kopribadian yang dapat borupa ponborlan po- 
laJoran ahlak dan budi pakartl kurang porhatian, aohiagga ko- 
banyokan gurunya aoolah-olrh kurang bernibawa, Diaanplng itu - 
soring pfila k lta  mondengor bahira ado dlantara orang tua murid 
salch fahaia oengancan dan marah-aarah manontang gurunya dlsa- 
kolah, Karena anaknya dlmrohl atau diftukun karena soring iso -  
langgar tata to r t ib  aekolah/diaiplin aokolah* Hal in i monyo -  
babkan guru tadi LfcehiJUangan kowibawaannya. Sohingga guru tadi 
taobnh kohilengan kowibairaannya, aaka rauri d-nuri dnya bertan - 

bah. borandal dan akhirnya ooningkat pada porbuatan yang ao la- 
nggar nonaa-norma hukum.

Soring pula to r jad l karona adanya rasa kotldak puaoan 6X 

aokolah, alaalnya noroka boaan torhadap polajaran-polaJaran * 
yang soring tidak mancflpal ha a il yang tidak balk* Kotldak pua 
oan tad i soring jasngaklbatkan pomboloaan. Momboloa a dal ah oua 
tu tanda anak-anak aulol mengarah kcpada kaberandalan, borko- 
luyuran tanpa tujuan aaopal Jan aokolah pulang.
JUilau hal in i tidak diaadari oloh orang tuanya dan kurang po- 

ngawaaan dari padanya, ditambah tidak mondapat bimblngan dari 
guru yang boraangkutan aaka akhirnya anak tad i dapat moaaauki
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grup-grup yang ft sos ia l. Kalau anak sudah nasuk keaitu kemung 
kinan beoar akan te r lib a t  pada pelanggaran-pelanggaran norma-. 
hukuio.

Untuk jelasnya ktuni garabarkan fak tor-fak tor yang nenyobab 
kan kegagalan sekolah didalam mendidik dan membentuk kepribadl 
an anak-anak sebagai borikut t

a, Kurangnya tebaga guru yang scsuai dongsn jumlah murid.
b. Kurangnya guru yang nomenuhi syarat.
c. Biaya pendidikan yang cukup tin gg i.
d, Kosibukan guru untuk nencari tambahan penghaailan.
o, Peraturan yang tidak to tap, misalnya motixodlk, didak- 

t ik , kurikulum yang kurang menarik.
f .  Kurang adanya kerja saoa/bimbingan guru dan orang tua 

murid.
g. Penilaian masyarakat/srang tua yang kurang terhadap -  

tugofl-tugaa, akibatnya nobgurongi wibawa guru*
h. Kurangnya pendidikan agoma, mental dan budl pekerti -  

aorta kurangnya fa a il ita a  yang berupa sarana. 25)*

Tidak salahlah kiranya ®alau C.H.Cooloy dalam bukunya "Ro 
a ding In  Sociology" menyebut limgkungan keluarga dan 1 ingkungan 
flekoloh.sebagai "Primary tiro up" yang banyak neinpengaruhi dan be 
oar peranannya terhadap pembentukan kepribadian dan tratak sco -  
rang anak. Berapa oratnya hubungan antara orang tua dan lingku- 
ngan sekolah sarjana tersobut raenyobutnyn eebagai secondary 
Uroup antara la in  ; kelompok permainan, kelompok olah raga, ke* 
lompok muslk, aorta kelompok la in -la innya diraana s i anak mengha 
biskan waktunya yang luag diluar kontrol/?engawaaan keluarga -  
dan guru di sekolah.

Untuk Jelasnya kaai tuliskan d a lil car Jana C.H.Cooley soba  ̂

gai berikut t

"llanftkala primary group nelalaikan kewajibannya sebagai 
peabentuk watak anak» maka secondary group akan meiigam 
b i l  over fungoi torsebut dan pengaruh secondary groups 
in i dapat posdtAf, totapi dapat n ega tif yang sifatnya 
akan dapat menhancurkan moroal/rratak anak, 26).

Pari d a lil teraebut diatas dapat difcarik kesimpulan bahwa- 
orang tua dan sekolah erat sekali hubungannya. rKeduannya mempu 
nyai kewajiban yang panting sekali didalao pembentukan pribadi 

dan watak s i anak. Kalau kedua lingkungan in i gog&l maka anak -

25). Bapponkar opcit halaman 23.
26). Kodrat Saoadikoen, Drs. Opcit halaman 4.
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atom mencari JaXan keluar j'a itu  lingkungan aosyarakat dimana 
ia hidup.
PergauXan dengan masyarakat X ingkungannya raerapunyai dua ak i- 
bat : * akibat p os iti#  yang meabatia kebuikan bagi perkemba- 

ngan pribadi dan watak s i anak.
- akibat negatif yang dapat menghancurkan noraaX atau 

tratak sianak.

ad. 3* Lingkungan aagyarakat dan kebudayacn,
Seperti telah dijelaskan diatas oXeh C,Hf CooXey bahwa -  

oalam hal orang tua dan oekolah gagal dldalan mendidik dan - 
membimbing anak-enaknya, maka faktor yang ketiga yang akan -  
taengioi dan uompern&aruhi watak sianak tad i. Pengs ruh tad i * 
monurut beliau biaa mendatangkan akibat-akibat yang p oa itip - 
atau negatip,
K ita tetap sela lu  menyadari bahwa dalan nasa usia yang maaih 
nuda anak tadi maaih peka oekaxi menerima pengaruh yang tidak 
sodikit dari 1ingkungannya. Anak-anak yang masih nuda umurnya 
masih auka maniru apa yang d ilih a t dan didengarnya tanpa bar*, 
nyak p ik ir , Apakah yang d it iru  banyak mrmbawa keuntungan d i- 
daXan pembentukan keprib'idiannya. UXeh karena itu  orang tua- 
hendaknya aeXalu waapada dan aengontroX dengan aiapa anaknya 
bergauX. t

Kalau kebetuXan anak tadi kemudlan bergaul dengan anak- 
anak yang a moral maka anak tadi kemungkinan akan teraeret - 
kedaXannya. nula-aula hanya dengan ja la ii ikut-lkutan aeperti 
meniru. Tetapi keaudian aooara tidak diaadari Xalu menjadi * 
kebiaaaan. *iaka aering meXakukan pelonggaran-peXanggaran ter 
ha dap norma-norna hukum. nioaXnya ikut menouri, borjudl, dan 
perbuatan-pbrbuatan Xain yang merupakan pelanggaran terhadap 
hukuxa,

K ita tahu bahwa hidp dalam lingkungan maayarakat yang- 
ouXti koispleka Xebih-Xebdh dikota-kota beoar* Hidup ditengah 
tengah masyarakat yang anggotanya te rd ir i dari keXoapok-ke * 
Xompok yang beraaaX dari daerah dari auku bangsa yang tidak- 
sama kebiaaaan dan kebudayaannya. Kalau lingkungan maayarakat 
kurang beraoraX maka anak tadi yang dibeaarkan daXaja Xingku -
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ngon torcobut ok on torpangarub.
Contoh-aontoh la in  faktor okatom yang aanjdi oobab ko^a 

he tan anak aopvrtl yang tiikenukakan olah bapak i/ra.&oarat 8am£ 
oikoon* Oontoh raaua boliau poroloh dal am praktok aobonjak boll, 
au caaih Donjtbot Dan Aoaantto Antar Roaort Rapolieian 101 Ko -  
dya Surabaya.

a. Urbanisoal yang neninbulkon die organiaaat oooiel, 
Kehiaupan kot* boaar nonyob&bkan iketan tidtilal dalan- 
kolonpoknya oonjudi hilong, dan noroka mengfaadapi aua 
tu ktshioupan yang Jauh borbada dari ooauia yang oifot 
nya zcokil* anonion, hotorogaon dongan norma-noraa yang 
oangat borlainan.

b. Culturo oonfliat torutana dikota-kota boaar i
Capa toy a nmauk kobudayaan afling, tidak aoiflbang dofcg&fa 
oapatnya ponyaauaian diri oorta norma hldup, oehinggn 
□oninbulkcn ouatu koadflan yang aombingungkon karona * 
porbodaan norma toroobut.

o« Koadaan okonoai juga norupakan calah aatu faktor yang 
amnyobafckon Juvenile delinquency baik yang torgolong 
jooapu atoupun tidak nanpu*
Uoraka yang torgolong dfllan koedaan manpu b ila  torJo- 
ruauo pada kohldupan notrah dan manjo, ninuo minuaan -  
karao, barfo<a-foya dan nolcopiaakan d lrl dal an dunia 
palacuran*

; . Sodangken yang tidak naopu bioo nolakukan pone ur ion,-  
pcnipuan, ponggolapan# ponjonbratan, poranpacan Ann -  
lo in -la in .

d. Social ohangoo aorta porkeabangan tokhnik aogyobabkan 
adanya nobility houcontaan oaupun vortikaal. 
nobility horieontaal adal ah kocopatan dalan gorak un
tuk borpindah toopat aeoara goografia. Sodangkan cobi 
l i t y  oortikaal adalnh kooopatan gorak dalata porpinda- 
han kodudukan* Jabatan, pokorjaan,
Kodxia nobility in i aonyobabkon ikatan dongan koluarfea 

dan lingkungan moajadi ronggong. Hingga costal kontrcl 
rae i •menjaol kurang, yang lob Hi ouaoh aonyobabkan bcrbuat -
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kejahatan atau keberandalan. Segi-segi n ega tif dan kemajuan - 
tekhnik menyebabkan cara-cara korugian yang lab ih  besar.

iJangan demikian jelaslah  kiranyo fak tor-fak tor apa yang - 
menyebabkan juvenile delinquency. Kedua faktor tersebut diatas 
ya itu  in tom  dan ekatern tidak biaa dipisah-pisahkan* Eedua -  
faktor itu  tidak bord iri sendiri sebagai penyebab kejahatan^co 
nakalan. J&eXatnkan saling kain nongait, Henurut heraat kami* so 
suai dengan pendapat ah li psybogi diatas faktor 1 ingkunganlah 
yang Xebih menentukan pembontukan watak seseorang anak. Sobab- 
apabila lingkungan Xebih banyak nembori keaempatan tumbuh dan- 
berkelabangnya kearoh yang kurang baik, maka anak tersebut bisa 
menjadi delinquent. Kami leb ih  condong pada pendirian Perry * 
dan aXiran korvengenai dal am hai penyebab kejahatan anak-anak.

fr’erry menyatakan sebagai borikut :
MTiap kejahatan a dal ah hasil dari unaur.unsur yang * 
ter dapat didalan individu, masyarakat dan koadaan - 
f is lk " .  27).

A liran  Konvengensi menyatakan aebagai borikut :
*wahwa perkembangan anak itu  tidak hanya dipengaruhi 
olch faktor bakat yang dibawa sejak Xahirf tetap i - 
juga mendapat pengaruh besar dari lingkungan atau -  
m illieu ". 28),

Lobih jauh la g i tentang besarnya pengaruh Xingkungan te r
hadap terbentuknya suatu kejahatan telah digambarkan juga o -
Xeh Edwin H SutherXand daXan teo r i geniticnya,
Proses dinana seseorang tertentu bertindak/berbuat sosuatu -
tingkoh Xaku aecara garis besarnya sebagai borikut :

a* Tingkah laku in i dipeXajari, tingkah Xaku kriminiX-
tidak diwarisi. Tidak a da seseorang menjadi penjahat
aecara mikanis.

b. Tingkoh Xaku itu  dipeXajari daXam hubungan antar manu
aia dalam suatu proses perhubungen, Perhubungan dapat
dongan lisan  atau gerakan-gerakan bo dan yang mengan -
dung sikap tertentu.

27)* Soedjono Dt SH "Doktrin-Ebktrin kriminoXogi" op c it haXa - 
man 279•

20)* Bappenkar opcit halaman 17.
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c. Tingle*h laku d ipejari dalem kelompok pergaulan - 
yang intim.

d* Apabila tingkah laku toriroinil d ip e ja r i, aelftlu it
1 . Car* melakukan kejahatan ltu  baik yang s u lit  ma 

upun yang sederhana.
2# At ah motif, pendorong, p ik iran  dan tindakan-tin  

dakan/aikap untuk molakukan kejahatan yang spe

c i f i c .
e. Arah m otif dan pendorong-pendorong yang sp ec ific  itu

fiipei-a jiri melalui hubungan yang berlaku. Didalam - 
masyarak&t itu  ada individu yang tunduk pada hukum 
dan ada juga yang nelejiggarnya* 

f*  Seaeorang menjadi delinquent oleh karena kelebihan 
untuk raemberikan .engcrtian atau penapsiran menge- 
nai suatu perbuaten ynitu banyak n ila i  aebagai pe- 
langgaran Undang-tmdang dari pada pentaatan terha- 
dap undang-undang ypng berlaku* 

g* Aaaosiasi cL ifferetia l melwlui lamanya, terflahulu - 
atau keterbelakangan dari in ten a ite it .

Dcngan raengetahui fafctor-faktor penyebab terjadinya sua 
tu kejahatan anak-anak (Juvenile delinquency), semoga akan^ 
lob ih  mudh dan leb ih  e f fe k t i f  didalan usaha menanggulangi - 
kejahatan pada umuranya, juven ile delinquency umumnya,
Sebob juvenile delinquency dun kej'inatan umumnya erat sekali*

B, Kej ahatan anak-anak awba^aj suatu maaalnh dida- 
lam oasyarakat.

Tidak dapat fUaangkal la g i den^an terobah raeningkfttnya- 
kejahatan anak-anak dari tahun ketahun balk kwantitaanya ma 
upun kiralitasnya , Tentang meningkatnya kejahatan anak-anak 

deiraaa in i disamping dengan p^n^etahuan 3endiri, juga dari- 
koran-koran dan raajalah-majalah. Coring, bolikan tinp hari - 
koran atau majalah-majalah memuat adanya kejahatan anak-a • 
nak. Bentuk-brntuk kejahatan yang te l ah dilakukan a dal ah -  
pencurian, porampasan, perkoflaan/fcelenggaran suhla, perjudi 
an
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penyalah gunaan obat-obat narkotika, dan la in - la in  la g i  keja 
hatan.

Ealau d ilih a t dari s ifa t  dan bentuknya kejahatan yang te 
Xah diiakukan anak-anak in i banyak membawa akibat yang kurang 
nenguntungkan bagi dirinya, msyarakat dan negara.
Akibat-akibat yang ditimbulkan tidak hanya terbatas pada keru 
gian m ateriil oaja, tetap i yang l«b ih  berbahaya la g i  ya itu  ke 
rugian pada dirinya aebagai generasi harapan auaa dan bangsa- 
nya.
Bahkan dewasa in i mekin meningkatkan kejahatan yang dilakukan 
oleh anak-anak d is in ya lir  a da hubungan erat dengan usaha kegi 
atan rubverai, maka oa&alah in i tidak hanya merupakan masalah 
orang tua dan maayarakat tetap i juga merupakan me sal ah nasio- 
nal.

l)i Jawa Timur eaja yang krmi peroleh dari koran "Surabaya 
Post" tanggal 24 September 1973, dari Harlan tersebut d iberita  
kan banwa betapt banyaknya JumXeh kejahatan anak-anak yang te r  
jad i di J&wa Timur.
Bidang kejahatan anak-anak tidak termaauk kejahatan narkotikt- 
dalam tahun 1973 sampai bulan Agustua berjumlah 720 orang, de- 
ngan perincian aebagai berikut t

m penourian aebanyak 393 orang anak.

- penggelapan M
n orang anak.

•m penipuan M«  a» 2 * orang anak.
- perampaaan 2 2 orang anak.

- perkelaian 18 orang anak.

- perEinahan 11 _ 14 orang anak.
— kenakalan di 16 4 orang anak.

bidang la lu -  
lin taa .

Dalara tahun 1972 hanya berjumlah 336 orang anak.
Lebih jauh la g i  pernah juga dikemukakan oleh Xapolri- 

dalam aambutannya pada pembukaan loka karya tentang MBi®bi- 
ngan Keraasyarakatan dan Pengetoaan Anak* di Jakarta.
Dikemukan oleh beliau bahwa :

" Dibandingkan tahun 1972, tahun in i (197 3) kenakalan
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anak-anak dan remaja secara k w a lita t if cenderung no- 
ningkat. Pada t-ahun 1972 diseluruh Indonesia te r jad i 
37 kejahatan sax, 52? kejahatan dengan kekerasan dan 
2390 krim inil biasa (pencurian, dan peneopetan). Xang 
justru aangat raenyodihkan ialah ada beborapa orang - 
tua yang menyetakan tidak sanggup la g i  mendidik anak- 
nya*. 29).

Dongan tambah meningkatnya jumloh. kejahatan Jang melanda 
dikalungan anak-anak dan romaja k ita , maka dapat aombawa o - 
ffe k -o ffe k  yang kurang menguntungkan ya itu  :

-  dapat jnengancam keselaraatan generasi mu da itu  sendiri. 
sebagai tunas harapan nuaa dan bangsanya*

- dapat menganoam keselamatan negara dan bangsanya*
- dapat menusahkan orang tua dan masyarakatnya.

Boleh dikata generasi mu da k ita  dewasa in i berada dal am kea- 
da an bahaya yang porlu diseloraatkan. Lebih-lebih la g i  dal am 
Inaoapam'b&hgjman dewasa in i,  dim on a dari g&nerasi-generaai- 
muda in i dsnat edharenkan untuk dapat molanjutkan perabangu- 
nan yang belua selesa i dan meaeliharanya bagi yang sudah so- 
le s a i.  Untuk itu  diperlukan juga peabangunan mental yang t i -  
nggi pada generasi-geberasi muda k ita  dengan berd&sarkan Pan 
cas ila . Uenerasi muda adalah insan-inaan yang akan n o ta r ia l-  
sogala seauatunya dari kalangan pemimpin-pomiinpin kita*

Oleh karona itu  mengenai Juvenile delinquency in i min- 
ta perhatian bersama yang seriua, baik dari kalangan crang- 
tua, oiasyarakat dan pemerintah* Generasi muua perlu d isc la 
im fckan dari adanya dekadensi moral yang merajalela dewasa i  
n i. j

Tidak dapatb disangsikan la g i*  adanya perhatian dari -  
pemerintah yang seriun dewaaa in i,  Terbukti dengan dikeluar 
ktnnya instruksi-instruksi yang tujuannya tidak la in  adalah 

untuk aienanggulongi kejahatan anak-anak.
Untuk jelssnya maka tidak ada jeleknya kaiui tunjukkan bebe- 
rapa instruksi atau perintah yang sifatnya ditujukan kepada 
penanggulangan masalah kejahatan anak-anak. Oiantaranya se. 
bagai tersobut dibawah in i :

29), Dikutip dari harian "Koapaa'* tanggai 3 Agustus 1973*

*5
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a. Inatrukai Pangkopkamtib tanggal 15-1-72 No.Inat 001/Kop* 
ka*/I/72 tantang "aenyelamatkan pertumbuhan/fcerkembangan 
kehidupan pumuda penrndi remaja k tta ",

b* Perintah U£?iKAH&An/PA3uAB paua *a,abutan peringatah HUT Bha 
yan^kara 1-7*1971 agar piha* PuLnl meningkatltan kegiatan - 
nya dalaxa hal sienanggulangi jaaaalah kenakalan anok-anak/re 
uajn k ite  dan pemberantacan maaalah obat-obat biua*

o. Inatrukai KAFuLKI 7-7-'71 Wo.Pol.29/in8tr/tapolri/71 ten- 
tang t aengataai masalah kenakalan pemuda penrndi tanggung 
(Croaaboy - c roaag ir l) " ,

d- Inatrukai KADAK)L X Java Timur tanggal 8 -4 -,71 ffo,Pol.9/- 
Inatr/iADAPOL X/*71 tentang s "J-arangan ad&nya organises!/ 
group/ganag-gang yang nenggunakan nama-naxaa yang tidak ao 
pan dan perbuataanya nengganggu komanan dan ketefctiban aa 
ayarakat*#
Dan maaih bnyaic la g i inatrukai-inatrukai yang ditujukan un 
tuk aenanggulangi kejahatan anak-anak,
Untuk Jelaanya kami lampirkan dibelakang beberapa inatrukai.

Ban in i sud&h je laa  bahwa me sal ah kojahatan anok-anak 
bctul-betul audah menjadi beban yang tidak hanya ninta pei^_ 
hatian dari pihak keluarga atau meayarekst aaja f tetap i - 
Juga menjadi probiam pemerintah.
Dan seXanJutnya kazai laapirkan dua inatrukai yang atfc hubu 
ngannya dangan uaaha-usaha penangguXangon kejahatan anak. 
Juga kami laapirkan daf tar t in  dak pidana dan proaentaai ke 
aeluruhannya yang dilakukan oleh anak-anak dan Peauda dari 
tahun 1989 aampai dengan tahun 1970,
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Bab .11
Porbandlngan nacon Jehatan Anak-anak dal on 
praktek dongan apa yang teroobut dal an MHF,

tialan nonguralkon bab in i kcnl to tap bertltlk  tolak ko- 
pada kotontuan lo l paaal 45 KUHP. &arena paaal in i borhu- 
bungan orat dengan pongaturannya apablla ada orang dibavah 
udut colakukan porbuatan pldana.&eportl holnya dlaebutkan- 
didalan paaal 45 &UHP bahwat

JLfelaa aenuntut orang yang bolun cukup uaur (alndorjarlg) 
karona colakukan porbuatan aobelun uaur onan bolao tahun 
hakln dapat aenontukan :
-ocnorlntahkan aupaya yang boraalah dlkenballkan kopada 
orang tuenye.

-nenorlntahkan aupaya yang boraalah dlaorahkan kopada * 
peaorlntah.

-atau nonjatuhkan hukuaan,

talau kami aonlllk dari kotontuan paaal in i yang diaak- 
cud porbuatan pldana dlalnl adalah porbuatan pidana yang ter- 
cantun didalan &UHP aaja,dan bordaaarkan paaal 1^3 &UHF juga 
seaua porbuatan yang dlatur didalan perundang-undangan lain  
dlancan dengan pldana,
Porlu juga dltogaakan bahva yang colakukan porbuatan pldana 
torsobut harus orang yang beruaur l6tahun kebanah.Orang yang 
oudah boruaur lowat onon bolao tahun adalah tidak dlatufe o- 
loh paeal 45KUHP.
Sebagai contoh alaalnya!pencurlan,poBbunuhanfpenganlayaen, 
porkooaan dan la ln -la ln  porbuatan pldana yang dUakukan oleh 
anak-anak atau orang yang bcrunur aobelua l6tahun«Jadl apa -  
yeng dlatur oleh kotontuan paoal 45tadl aonoakup kepada per* 
buatan-porbuatan yang aobelunnya telah dlatufe oloh £UHP.

?otapl dotraoa Ini porbuatan kojahatan anak-anak tidak ha- 
nya torbetas pada porbuatan-porbuatan yang sudah dlatur dl -  
dal an kotontuan &UHF saja. aololnkan pada anak-anak aokarang 
tlnbul go Jala baru yang aulal bor jangklt.Banyak juga prebua- 
tan anak-anak boruaur bolaoan tahun yang aongarah dan aenpu-
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nya 1 aid tat jenfi ceninbulkan koroclon^liorttclAn balk kcpada 
dlrlnyop naoyarakatnya bahkon kopada nogara*
Sebagai eontoh c l oca ay a:

1. Pnobut,
Xatlloh atau porkataan nnobut in i oudah tidak aolng -  

la g i bag! bangaa Xndsnoola torutaca dlkDta-kota, SoprtI -  
klta cadari bahnnoonyc dlnagara k it a bortanbahnya kondora- 
an b o r »to r  pooat cokcli. Pangandara dari kondaraan tores-* 
tor tadi tidak hanya tarbatao pada cPlongan ©rang-orang do* 
tjoco oaja, totopi Juga sudch cenjadi kogoaeran anak-anak -  
auda yang boruour bolaoan tchun. Dlantara car oka itu  banyak 
yang oengandaral kondaraaxmya dongan kaeepatan colanpaui ba- 
tao, Prbuatan dcnikian teraobut tarkonaX dongan do but an 1130 but. 
Uoroka Itu tidak la in  hanya karcna oca si dan kurang eatang * 
Jitfanya yang naoih col oka t pada Olrinya.aebagai orang yang -  
bolun dauaoe Ingln oenunjukkan kenehirannya, ingin dlpujl * 
atau nolu kopada kawon-kawannye apabiXa nengondaral kandara- 
annya hanya polan~paXen oaja. Padahal tidak jarang dari per* 
buatan occaocra Itu dapat nonlnbuXkan ekibat-oklbat yang nega- 
t i f .  ^loalnya tiebuXnya tabrakon atau bahaya neXlp yang t i 
dak Jorang o«nbatra kcaban Jlna atau korban-korban yang lain* 
ttosang perbuatan ngobutnya ocndiri bukan norupokan porbuatan 
pidana* tofcapi kalau ditinjou dari akibat yang ditinbulkonnya 
dapat dictate! partaaggungan Jo web conurut katantuan MHP*
Togo cnya yang dlatur didalen bab XXX KUHP paoaX 259 dan pa* 
oaX 360*, yang lalnya a dal eh oobagai borikut:

Col an atau karana kaalpaannya conyobobkan natinya atau-
Xuka-Xukanya orang la in  dan oatoruanya....... .............. .

Jadijolao kalau dillhat dari akibatnya dapat dltuntut -  
bordaoerkan paeaX -paoaX KUBF. Jotapi diXihat dari porbu- 
atannya oondlrl yang nenjadi oabab dari akibat Itu oaoih 
bolus ada pangaturannya dldalan &uhp* Sehingga in i Juga * 
porlu dlplklrkan untuk didalca paraturan yang aaaberl an- 
canon pldarna kopada aereka yang colanggarnya,

2 f P*nypXah ffunaan obat-obat narkotlke.
Bukan saksud kani dioinl untuk cenguralkan aooara non- 

dotalX nonganal obat-obat nnrkotik. tloloinkan ooporti tar* 
oobut diatao hanya aebagai oontoh ooja tentang adanya ga -  
JoXa-gojaXa baru nangenal kejahatan anak-anak yang beXura -
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dlatur didalan KtJHP.
Sudah bukan rahaala la g i tontang banyeknya goneraol nuda 

kita yang audah tortlbot didalan ponyalah gunaan obat- obat 
narkotlk, yang tidak torbatajj hanya kopada golongan bora da -  
oeJa nelainkan juga kopada anak-anak 70115 kurang caopu.
Bahkan coring pula kaal nondongar onjuran pomarintah agar- 
gonoraal auda ronjauhi atau noncfrindari penyalah gunoan o- 
bat-obat toraebut diatoa. Bahkan Juga porfaatian penarintch 
kopada nasalah ln l aungguh-aungguh oarlua yaitu dongan d l- 
koluarkannyo Inproo ITo. 6 / 1 9 7 1 .
ooportl dlttobutkon dlatas bohna korbon-korban ponyalah gunaan 
obat-obat narkotlk tidak hanyo torbatao dikalangan orang-o- 
rang naapu »a ja . Dan kobonyakan dikota-kota boaar oaja tra- 
laupunada boborapa lkota kooilyang aadah kotularan oleh -  
pongaruh In i. Para korban akan toraikae bilaaena la aonpal 
kotagihan* Sobab bllananaraeo kotogihannya tidak terpcnuhi 
akan borbuat apa aaja aa«& raaa kotaglhannya blaa dipcnuh-
1. 01 oh karona itu dapat dibayangkon bahwa oklbat dari po
nyalah gunaan narkotlk a tidak hanya torbata* pada dirinya- 
prlbadi* aolalnkan Juga torhadap naoyarakatnyo bahkan tor
hadap nogara. Ulanlnya:

-  dapat nenlnbulkan kocolakaan.
-  dapat noniabulken kojahatan/fceionggaran hukun*
-  dapat naninbulkan koabnornalan.
-  dan lo in -la in  aklbat yang nerugikcn.

Jadl dll that dari bahaya yang dapat dltinbulkon oloh ponya
lah gun a an obat ln l adalah sangat orat dongan tlnbulnya porbuatan 
koJchatan-kojahatan lainnya.
tlongenai obat-obat ln l tontang ponggunaannya audah dlatur 
dl dal an un dang-un dang obat bluo ( Vordaoyondo- Clddolen Or- 
danantio ) yaitu undong-undang tanggal 12 ttol 1927 S. 27 •
278 jo* 536 yang dlporlakukan pada tanggal 1 Jonuori 1928, 
Dlocopurnakan dongan lonboron tonbehan tanggal ^2 Juli -  
flan SPobruaru 1928. Totopi ncnglngat akibot-oklbot yang d l- 
tlabulkan oloh penyalah gunocn obat in i ookall naka undang- 
un dang ln l oudah diracokon kurang aceuai dan torlalu lcaoh. 
Torutana ookall nongonai oonkoinyo yang dlaneaakan oangat 
rlngan. Uaka oanbil aonunggu un dang-un dang narkotlk yang ba- 
ru yang loblh coaual dan loblh flokolbol doka Jakna Agung-
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tolcb aonginotrukolkan untuk penyolundup dan pongodar narkotlk 
dapat diporgunokan kotontuan pooal 20 4 Kuhp yang borbunylt

h i )  Barang slopa nonjual, eonauarkan, nonyorahkan atau- 
aoabagl-bagiken barang 7»ng dikotahul behwa acnbaha- 
yakon nyawa atau koaohaton orng, pada hal a lfat bor- 
bohaya itu tidak dlborltahukan, dlancon dongan pldn- 
na ponjaro paling lama lin a  bolae tahun*

(2 ) Jika porbuatan aongoklbatkan natinya orang yang bor- 
salah dlkanakan pi dona ponjara oounur hldup atau p i- 
d&na penjara aolaaa waktu tortontu paling lana duo -  
puluh tahun. 1)

Sobagainema akibat pads dlrlnya yang paling oenonjol la* 
lah raaa kotaglhan. Untuk neaonuhl raoa kotagihannya ini la  
akan bordaya upaya untuk neaporolohnya. Yah kalau kobatulan 
ia puny a uang dan taanpu, totapi bagl anak yang kurang aanpu 
akan lain  lag ! Jalan yang ditcapuh, Biaa csolakukan poncurl- 
an, pe map* a an, poraapokan dan la ln -la in  porbuatan yang no- 
langgar hukun* Jadl panyalah gunaan obat Ini akan ncnbtraa- 
akibet pads porbuatan krininll lalnnya. Bahkan noaong oda ka 
lanya atngaja dlpakal untuk colakukan porbuaton k rin in ll- 
atau polonggaran hukua, karona dang on aonggunakan obat ini 
dapat ncnchilangkan raoa takut dan ragu-ragu didalaa acnoo- 
pai kohondaknya*
Dtoooplng dVtinjau dari aogl hukua, dltlnjau dari aogl ko- 
aohatan prlbadinya Juga kurang aonguntuntfkan. Sobab hal 1- 
tu akan dapat meniabulkan koabnornalan pada dlrlnya n loal- 
nya: badannya taabah kuruo, dapat noninbulkan koraounan -  
bahkan kadang-kadang dapa$ nonlabulkan koaatian dan la in -  
la in  akibat pada dlrlnya yang kurang aonguntungkan. 
ficru-baru ln l tel ah torjadl yong oangat congorikcn . Porio- 
tiva teroobut tolah torjodi dl Jakarta , la ltu  ada coorong 
penuda yang aampal aonglrio oondlrl dlbaglan longannya dan 
darthnya diioap. Hal Ini dilakukan borhubung dongan poroodl 
aan morfinnya oudah habio dan dlporkirakan dldalca aliran *  
darahnya aongandung corfln* Sohingga ia nokad borbuat oopor- 
t l  diotaa dan akhimya la aonjadi plngaan karona torlalu ba-

<0

Moel Jatno, Prof, S f l : K i t o b  Ctadang-undang Hukua Pidana 
ootakan ko I?  th.1967. Porootakan "Hinerra* J l. Suootoro 
21, t i lp ,  IM U ad iun . halaaan 25.
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ay ait darahnya Bengali r  koluar.
Botapa bonyak sudah aklbat dcrl pony al ah gunaan obat ln l.

Ontuk gaabaran kaal kaaukokan contoh yonjj kaal anbil dari
harian lbu kota yong nonyatakan bahvaf

Babakan 70tf korban dari narkotlka adalah tordirt dari* 
anak-anak dan roaaja yon 15 dapat nongaklbatkan torhentl 
ookolahnya, Kopala DEJt-IttT Jakarta Raya dr. Ho naan Soo- 
olio dl Kura oh Saklt Euaada molaporkon bahva dari 192- 
pondorlta yang pornah atau yang oodang dlravat dikllnlk  
toroobut dal an 00 tahun ( Junl 1972- Junl 1973 ) a dal ah- *
21 pondarlta dari ookolah da oar # 72 crane sokol ah lanjuton 
portcna* 83 orang aokolah lanjutan atoo, 15 ©rang naha * 
circa dan 1 orang sarjana.
Sabo s i an booar korban narkotlk adalah lakl-^akl 16S orang 
dan slaas^ya vanita 2 4 orang. M t ilik  dari keadaan okono- 
a l  koluarganya tidak loblh dari 25^ oaja yang boreaal da
r i  koluarga okonoalnya loaaht aodang aclobihnya dari ko -  
luarga yang berada, Akhirnya dr. Hornan nonyatakan bahwa 
korban narkotlka yang dirawat ditonpat torsobut pada u -  
numnya anak-anak dlbawah unur dua puluh tchun. 2 )

Solanjutnyo dari run oh aaklt Hiayangkaro dlkabarkan Juga bah- 
na t

Tolah dlratjotnyo / oodtfag dirctjatnya 19. orang corfln lc  
dan 12 oran/5 narkotio. flonbllan yang dlvauanoral DPRD- 
PIT yang «ongeaukakan bahtra noroka tarjtrunua nornjatil 
oorflnla karona nolu b ile  dlkatakan tideta bo rani b ila  dlkata 
kan tidak boron! atau ponakut sonvoba nlnun obat-obat -  
borbahaya Itu. 3)

Dari gcabaran ln l juga bahoa porbunttn ocnacoa ln l tidak ha
nya dllakukan oloh anak- anak yang borunur ontua belaa tahun -  
kobaoah, calainkcn Juga banyak dllakukan oleh orang- orang -  
yang boruaur onan bolas tahun koatao totapl aoolh tornacuk 
dolcn pongortian anak-anak. Toco any a oloh norka ycn̂ j borunur 
dua puluh tahun kobavah.

g+ Dvorak.
Iotllah ln l juga tidak aolng Juga bogl kita, yaitu die ana -  

kobonyakan anak-anak aonggandol pada truck yang oodang noxau -  
at barang . Anak-anak tadi ooloneat kofibaa pada waktu truck - 
codons borjalon dan dlaana la taonoarl koaonpaton dan kolonga- 
han pongatrol barang toroobut. ftonudlon la  aonggorogotl barons

2)* Dioabll dari harian Borlta X m C x q  16 Jull 1973*
3). Dlaabll dari harian Suluh Borlta 30 Oktobor 1973.
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tadi den aolonoat turun la g i apebila audah nondapatkannya, 
Sol in i dilakukan bukan karona konakalnnnya yang bora da * 
dlluar koangajaannya* Totapi nalch porbuatan tadi dileku- 
oleh anak-anak dari golongan ©rang tuanya yang kurang ku- 
rone acapu*

Dari uraian-uraian dlatao ncaborikan gaobaran kopada 
kita bahnc bonyok porbuatan anak-anak yang borunur bolac- 
an tahun dal an kehldupan aoharl-harl yang nonjuruo koareh 
kojahatan yang aaolh bolun a da pongaturannya dldalaa KUHP* 
tfalaupun darloklbat-aklbat porbuatan tadi dapat di tun tut- 
bordaaarkan katontuan-kotontuan d idol an KUHP. Karona KU1-  
HP oendiri togacnya paoal 49 ny* hanya torbatae kopad por- 
buatnn-oorbuotan yang dlatur didalaa KUHP. Totapi valau -  
pun dcnikicn kejahatan anak-anak dlluar KUHP & dal ah tidak 
kalch pentingnya dari pada yang toraantua didalaa KUHP* 
Qobeb porbuatan kojahatan kojahatan anak-anak yang tidak d 
dlatur didalan KUHP a Col ah juga akan akibat yang bo car -  
balk kopada dlrlnya, oaoyarakat oaupun kopada nogara* Bah
kan peaorlntah aokarong aangat aorluo pcrhatiannya untuk- 
aoaborantao atau aonanggulangi kojahatan anak-anak yang -  
toroentun dlluar KUHP ynng acoong loblh aulit ponboranta- 
oannya. Hal in i dicobabkan karona bolun a da nya andang-un- 
dang yang khucuo diporlakukcn kopada anak- anah yang cola- 
kan polanggaran-polanggaran hukua*
Otdalaa KUHP khuauarqra pooal 45 nya kojahatan anak~cnak * 
harua dilakuban oleh orang-orang aobelun borunur cncn bo- 
lao tahun. Pada hal didalan konyataan aoharl-harl kojaha
tan anak-anak tidak hanya dilakukan oleh orang-orang co -  
bolun borunur onaa bolaa tahun, nolainkan juga banyak di* 
lakukan oloh orang-orang yang sud&h borunur onaa bolaa ta
hun koatao yang naslh aaalh aaouk katagori pongortlan anak 
anak, togaanya aoroka yang borunur dua puluh tahun kobaweh. 
Karona aobagalfiona tolah dluralkan dal an bab aobelun ini 
tolah dinyatakan bohna yang dlnakcud anak-anak lalch aoroka 
yang bolun aoncopal uaur dua puluh aatu tahun dan belun por- 
nah kctrin.
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49,

jatii dldalaa kcnyataannya kejahatan anaak-anak bonyok d i- 
lakukan oloh anak-anak boruaur dlatao onaa bolao tahun,yang 
conurut K0BP tidak bis a dikonokan ancanan atau dltuntut bor- 
daoarktm paaal 49 nyc.
Hollhat dari konyataan aoharl-hari dldalaa kohldupan a aka -  
non do rong ponorintah untuk neninjau kenbali kotontuan paaal
45 KUBP* Karona eenurut perkenbangan ookarang audah diraoa- 
kan kurang aoouai lo c i. Sohingga apabila paaal 45 KUHP ln l 
tidak no cor a ditlnjau dan diadokan penggant ianny a caka o - 
toaatis orang dibavah unur atau anak-anak dibauah unur Cac- 
ptfLnhfcrfiun dan bolun pomah ken in dapat dlpeiaakukan oopor- 
t i oraiig defroaa nengonai anoonon hukunennya, Pada hoi anak -  
torcobut naoih torgolong anak-anak yang naaih kurang pantao 
untuk nenerlaa hukunan ooperti yang dianoankan kopada orang 
dope oo,
Kanl dapat nenyetujui dari ueoha ponorintah dan portia t ianny a 
ataa kelenahan dari paaal 45KUHP borikut pa obi polakoanaannya 
yaitu paaal 46 dan paaal 47 JtUBP yaitu dengan diauounnya Ron- 
oangan Un dang-Un dang Pe radii an Anok-Anak yang loblh oocuai -  
dan lobih flekolbol* flanya dioayongkan eanpai ookarung ranoa- 
ngan undang-undang ini naoih bolus dioahkan.
Kani juga monyotujui kotontuan yang pomah dikesukakan Hy.- 
QondogifSB dlatao bahva didalan rangka pcnogokkan hukun na- 
ka flhak kopelioion, kojakoaan dan pongadilan nongacbll ko -  
togaoan untuk nonindak an«k-enak yang nolokukon poltncgaran 
atau kejahatan anak-anak o*npai boruaur delapon bolao tahun. 
Bari keterongon boliau in i juga kol ihatan bogi kita bchwa- 
darl plhak yang bertrajib didalan ponogakkan hukun tolah di- 
anbil kebljaka%naan untuk nongadakan penyinpangan dari ko -  
tontuan paaal 45 KUHP yang audah dianggop nongandung kelcne- 
han itu* Kobijokoonoon ini adalah aoauai dongcn kotontuan 
yang tereantua dldalaa Banoangan undsng-undang poradilan * 
onak-anak« Jadl aanpai pada unur dolapan beloa tahun anak- 
anak yang aelakukon polanggaran hukua aaoih naauk dalas * 
vrevonag Pongadilan Anak-anak.
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P*«a hal nanurut KUHP »n«k-mnaJc yang aufeh b«ru»ur •n«n

balaa tahun kaataa a dal ah naauk wewenang pengadllan -  
yang diperlakukan terhadap •  rang-erang dewaaa.

Jadl dealklanlah perbandingan aacaa kajahatan anak- 
anak didalaa praktek kehidupan aehari-hari dongan apa -  
yang 41c an tua lean didalaa KftHF * Dlaana KUHP audah diang- 
gat kurang flekslfeal la g i ,  karana diaaaping nerupakan 
■laa-aiaa peninggalan Balanda t juga didalaa aeabarlkan- 
bataaan pengertlan anak-anak adalfch ta rla lu  aea^it* Sa
fa lngga dlraaakan kurang neaanuhl kobutuhan anak-anak*
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Uaaha-Osaha Peaerintah Dalaa Pencegahan 
Kajahatan Anak-Anak.

Kejahatan anak-anak (ju ren ie l delinquency) a dal ah bukan 
merupakan hal yang baru la g i  bag! pemerintah* Peaerintah au» 
dah lama aencari usaha-usaha untuk menanggulang&nya. Apa la 
g i seperti dal a a situs s i dewaaa in i diaana kejahatan anak -  
anak seaakin ifieningkat balk kwalitasnya maupun kwalitannya. 
Sahkansj^ga dowasa in i d ls in ya lir  bahwa kejahatan anak-anak 
ditunggangl auversi yang aengaja merujak aoral reraaja k ita .

Dal arc hubungan dengan usaha peaberantasan kejahatan pa
da uauanya a dal ah ernt sekali dengan peaberantasan kejahatan 
anak-anak*
Seperti pernah dik«nsuk«kan oleh W.A.Bonger, yang juga penda-
pat in i d iteriaa  oleh Kepolioian R .I* tentang kebenarannya*
Bellau mengatakan bahwa :

"Kejahatan anak-anak dan peauda-pemuda sudah aeru- 
pakan bagian yang beaar dal an kejahatan, la g i  pu
la  kebanyakan penjahat-penjahat yang audah dewaaa 
uauanya audah sojak audanya aenjodi penjahat, su
dah aerosot kesuallaannya, aejak k eo il. Slapa ae- 
n ye lld ik l sebab-sebab kejahatan anak-anak, dapat- 
aenccri tindakan-tindakan pencegahan kejahatan, - 
yang keaudian akan berpengaruh baik pula terhadap 
kejahatan orang dewaaa"* l ) .

Dari pendapat sarjana in i dljelaskan bahwa pemberantaaan te r
hadap kejahatan anak-anak adalah beaar pengaruhnya didalaa -  
uaaha peaberantasan kejahatan pada uauanya*

Sebagai tersebut diatas bahwa peaerint&h memang sudah - 
lama aenaruh perhatian menoari ueaha-ueaha untuk aenanggulangi 
kojahatan &n&k-MU«** Seperti dal aa bab aebelua in i telah di - 
tunjukkan adanya instruksi-instruksi yang ditujukan untuk aea 
berantaanya*
Suatu contoh yang paling baru kiranya ialah inatrukai Wapang- 
Koando Operaal Pemulihan Keamanan Dan Ketertiban dengan no. -  
Inatr.UOl/Kopkaa/I/L 972 tentang : "uenyelaaatkan Pertuabuhan/- 
Perkembangan Xehidupan Peauda-Peaudi Heaaja K ita " yang isinya

l ) ,  TV.A,Bongor(Mr. r "Pengantar tentang K ria in o log i*  ( I n i e l 
ding Tot De Crim inologie), terjeaahan R.A.Koesnoen, eeta- 
kan ke 2, penerbit ;P{T,Peabangunan Jakarta tahun 1972.

Bab. I I I .
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manglnatrukaikan kepada f

1* Para -bakaua Pangkopkamtib Wilayah,
S. Para Laksus Pangkopkamtib Dae rah.
3, Para &adapyl# 

untuk tor av: but no. 2 dan no* 3.
*angmbil tindakan-tindakan guna menyelamatkan per- 
tuiabuhan/perkambangan kehidupan pemuda penmdinreraa 
ja k ita  dal ant da c rah hukmnya sebagai berikut :

a* Kapreaaif.
1, weiabubarkan dan molarang perkuaipulsn^perkiuaptalan/* 

gang-gang penrnda pemudl, reiuaja aeporti tersebut - 
dalam konaiderane instrukai in i atau yanh aemacam- 

nya*
2* Torhadap aeroka yang tnolakukan tindak pldana d itin  

dak togas dan diajukan ke Pongadilan,

b. Proven tif♦
1. aonyalurkan dan raenampung kelnginan borkuapul pemu 

da-pemudi ramaja itu  kedalam parkuxnpulan*parkuinpu- 
lan kesenia, oleh raga, soa ia l, prarauka* studi club 
atau la in - la in  ;/ang berfaedah dalara perturabuhan/fcor 
kembangan kshidupon peinada-pemudi remaja k ita .

*

2* Moiaanfaatkan aobaik-baiknya tax.^a.t/Lapangan-lapangan 
oleh ragaf Xouth oa.ifcra yang ada.

5. Dalam U3aha-U3aha penyaluran dan penampungan in i au 

paya aongadakan iloordinaai dongan Kepala Uaorah, Ins. 
tanai-Instaasi, aokolah-sokolah, Porguruan-Porguruan- 
Tinggi dan/atau bcdan-badan la in  dalaa maayarakat d l 
daorah jrasing-maaing.

Dari inatruksi in i maka cara untuk monansgulangi kajchatan anak 
-anak ada uua Jalan yaitu  :

A. Swcara^howantif.
a m tteoara napraaaif.

A. Tlndakan aacara Praventifi.
D iaini dinakaudkan adalah aagala uaaha yang ditujukan * 

untuk mencogah torjadinya kejahatan anak-anak, raencegah melu-
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a any a pengaruh teraebut torhadap anak-anak yang la in  yang ma- 
aih belum dilandanya,

Uaaha in i menjerlukan adanya bimbingnn dan penyuluhan Tang 
baik dan ttitujukan kopade- :

a. Orang tua/rail keluarganya ;
Aiaalnya menyarankan agar menghindari keretakan, ketidak -  
tenteraman rumah tangga, mengutatoakan pendidikan agama dan 
buoi pokerti,
Orang tua harua memberikan kaaih aayangnya aecara merata - 
kepada aemua anaknya. Orang tua harua mongadakan pengawaaan 
dengan siapa anaknya berkavan dan bergaul, Orang tua harua 
jangan memenjakan anaknya . Alangkah bsiknya bilamana orang 
tuanjarnemberikan keaibukan-keaibukan kerjc bermanfaat, mi- 
aalnya menyapu# menyiram, mencuci dan la in - la in  pekerjaan, 
■Penyuluhan kepada orang tua in i panting aekali, karena me- 
ngingat orang tua adalah merupakan tempat pertaaa didalam- 
pendidikan anak-anaknya. 

b# Penyuluhan kepada anak itu  aendirit tjiisalnya dengan memb® 
rikan penerangan pada anak-anak diaekolah, melalui radio -  
atau te le v ia i.  ^emberikan 'pelaj'itan keagamaan dan budi pe- 
k e rti yang baik kepada anak-anak, baik dirumah roaupun diae  ̂
kolah.
Kolau dioe<tolah pelajaran agana bukan saja hanya bertujuan 
memperoleh n ila i^  yang/baik untuk mengisi buku report saja. 
«elainkan harua diwajibkan aupaya pelajaran itu  diamalkan*

c. Penyuluhan terhadap nsasyarakat t ya itu  dengan memberikan- 
penerangan-penerangan f*erta mengajak masyarakat beroama - 
oama untuk mengadakan pengawaaan dan penamggulangan akan- 
akan terjadinya kejahatan anak-anak, Karena kejahatan anak 
anak itu  akan morugikan maayarakat juga.

Uaaha-uaaha yang b era ifa t preventief in i aebanarnya au 
dah lama menjadi perhatian dari Kepoliaian, doming aatu-aatunya 
a la t negara yang paling menonjol tugaanya dalam bidang in i  ada

lah dari Kepoliaian* Kami menitik beratkan pada Kepoliaian, ka- 

rant ueinang dari K-epolisianlsh.ydn^ sol alu elrt dldalTai0p'enoe- 
galian terhadap polanggaran-pelanpgoran hukum baik oleh orang -
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dowasa maupun olsh anak-anak.
Keaktifan in i biaa d ilih a t dari usahanya so jak dahulu ya itu  -
dongan dibontuknya Biro Anak-anak didalaa tubuh kepolisian. -  
Yang pada pokoknya monjurus tentang kojahatan yang dilakukan- 
oleh anak-anak.

Biro in i tolah dibentuk bordaaarkan ordor KKN No.UD28/VIII/ 
1958 tanggal Z Juni 1953.
aonurut ordor in i supaya dlkota-kota besar seperti Jakarta, Ban 
dung, Surabaya dan la in-la innya daiam tubuh Kepolisian roulai- 
dibontuk Biro Anak-Anakr
Bird unak-anak in i /neinpunyai tugas ; mence&ah, menyalurkan dan 
rnembasrai kojahatan anak-anak dan peniuda.
Kemudian mongingat perkombangan sajnan maka Biro in i audah jnuiai 
dianggap kurang moroonuhi tuntutan. Oleh karona ijtu diadakan au- 
atu pcnyorapur na.an.
Penyempurnoan in i te r jad i pada bulAn Pebruari. 1964, biro Anak- 
anak diubah menjsdi Minas P o lis i Urusan Anak-Anak dan Pemuda#- 
di a ingka b DI PUAP/DI PiJKADA.
Dasar pembentukannya ialah surat kcputusan Men Pangak no.ll/aK/

6 4 tanggal 5 Fobruari 12-* 4,
I  s i dari surat koputusan itu  antara 1b In raeraorintahkan agar t i -  
ap-tiap Kom&ndo L*aerah dan Komando Kepolisian Kota, Basar dibon
tuk soksi baru yaitu  DIPUAP/DIPUHADA,
«onurut wawancara yang kami p o lis h  dari Ĵ ra. Paula Batoana Kasi 
Bintibmas Komtarros Kepolioian 101 Kota ^adya Surabaya d ijo la s - 
kan bahwa ada porbedaan dongan liiro Anak-Anak. 
aenurut boliau diro Anak-Anak adalah merupakan suatu aubversi - 
dari bagian ttesorae K r i^ in il. tiodang DIPUAP/DiPUKADA koduaukan- 
ny.a leb ih  tin gg i ya itu  uaerupakau soksi torsondiri yang ditompat 
kan langsung dibawah Atiston  Kepala Staf Bidang Operas!.

Sohingga dengan adanya porubahan status yang lob ih  t in g g i-  

itu  vuaka dapat dikatakan DIPUAP mempunyai scope yeng lob ih  luaa 
dari dalam raongho dapi masaich juvenile delinquency lob ih  mono -  

kankan pada seg i-seg i proventifnya dari pada repreesifnya.
Koumdian pada tahun 1900 diadakan porubahan la g i  ya itu  : 

diubah *oenjadi BIwAPi'A (Perabinaan Kenakalan Anak, Pemuda dan
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n itii).
Perubahan in i didaaarkan ataa Peraturan nen Pangak no#5/prt/ 
Men Pangak/L967.
Tugaa dari aeksi in i adalah oriene prevention yang tidak hanya 
meliputi pembinaan masyarakatt melainkan leb ih  ditekankan pada 
pembinaan lndividu*

t»ari ha a ll  wawancara yang kami perdileh dari Kaai Blntab - 
xnaa iComtarres 101 Surabaya yang di^akaud pejauda raenurut DIPUAP 
adftlah Petnuda dan Peraudi. Tetapi dengan perubahanaenjadi Binaja 
ta , unaur wanita in i merupakon hal yang leb ih  khuaus. Hal in i-  
diaebabkan perkembangan juvenile delinquency, dimana terdapat- 
nya bukti-bukti tentang bertambahnya delinquency yang dllakukan 
peraudi-pemudi/Vranita*

Terakhir karena adanya porubohan dal am struktur dfllats tu- 
buh Jtepolisian ya itu  oerubohan dari iiomdin menjadi Komtarrea- 
raaka Binapta berubah menjadi Bintibmaa ( Biusbingan Ketefrtiban- 
Maeyarakct)• Perubahan in i didaaarkan ataa surat keputuaan £a* 
p o lr i no. 41 tahun 1971.
Dengan diadakan penyeaipurnnan in i maka saaarannya seaakin luaa 
jm itu dengan leb ih  banyak memberikan penyuluhan feepada naayara 
katf karena roengingat berv.aubah m:ningkatnya kejahatan yang dl 
lakukan oleh anak-anak baik kwalitna mauoun kwantitaanya* 
Seperti niaMnya s titobulnya band-band telanjang, pengiaapan -  
ganja, penyalah gunaan obat-obat nantotxY,pencurian uang aaa - 
pai ribuan dan In in -la in  perbuntan kejahaban yang dllakukan o- 
leh anak-anak belasan tahun.

Diaaiaping mongadakan penyuluhan-ponyuluhan pada maayarak 
kat aekxri BintitEjasruntuk leb ih  mencapai saattrfinny* telah jaea 
bentuk proyek-proyek miwalnya : B.K.3, (Badan Keselajaatan Se- 
kolah), Bengkel Huda Surabaya, meningkatkan Kepramukaan dan - 
la in - la in  usaha yang dianggap berguna dal an perkembangan ke - 
pribadian anak-anak*
Jadi aecara garia besarnya tugaa dari Jtepoliflitn yang bera ifa t 
p reven tif adalah dengan jalan :

a. Mengadakon perondaan dan pengawas&n terhadap anak -  
•nak yang berada ditempat-terapat ramai, pada perte- 
muan-pertemuan urnum, ditempat-tempat tuna ausila
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dija lan-ja lan  uinuai atau tempat la in  yang aemungkinkan meruaak 
akhlfck anak-anak.

b. Mangadakan kerja aama dengan badan-badan la in  yang ada- 
hubungannya dengan urusan anak-anak, raiaalnya dengan Ja 
notan soa ia l, sekolah-sekolaL. (PEK) dan la in  badan yang 
ada hubungannya,

o. aengadakan penerarigan-penerangan kopada masyarakat le  - 
wat HEX atau te le v is i  mengenai masalah kenakalan anak -  
nak*

d. ttoningkatkan kep- ranmkaan.
* , Jaengadakan penyaiuran terhadap bakat-bakat yang dim ilik 

i  oleh anak .nuda k ita  miaalnya r Oliig raga, keaenian, ke 
rajinan tangan dan la in - la in  kesenGngan yang dtanfrgap -  
ber^una b&gi pengembcngan kcpribadian anak-anak*

Selanjutnya untuk leb lh  meningkatk&rx la g i uaaha pcrierin - 
tah didslam penanggul^ngan kejahatan anak-anak, mengingat jua 
lah dan kiralitosnya aemakin meningkat, Maka akhir-akhir in i -  
talah dibontuk suatu badan kerju saica di Jawa Timur Badan ker,- 
ja  sama itu  berarti tugna penanggulangan kejahatan anak-anak- 
tidak hanya dibebankan kcpada kcpolinian melainkan dengan ee- 
ngikut aertakan beberapa. instansi yang ada hubungunnya dengan 
urusan anak-anak.
Badan kerja sama in i dibentiik berdasarktn surat koputuoan ber 
aama antara P o lr i X Jswf*. Timur n o .P c ra / 419/J/DCH,, Jfo.CKEP/A/35/ 
VI/72 yang dikeluarkan di Gurabaya t g l .  26 Juni 1972 dengan -  
d iberi name DAPPKNKAR (Badan Pwlekoana Penanggulangcn Harkoti- 
ka Dan ilenakalan Anak-Ana.*c Hejnajp)*

Apaksh ucaha-usaha BAPPUI&AR dala» hul tindakan prevontif 

in i ?, dapst ktirai baoa aebagai bsrikut i
Untuk menanggulangi secara preven tif harun aoaperhatikan 

ruang lingkup yan& uv;liputi tiga  sasaran yang ditujukan kcpa- 
da t

1. peubenfcukan pribadl reuiaja secara semp-'urna.
2. perbaikorc lingkungan, tempat anak-anak/rema ja juelaku- 

kan keyiatan, bela jar dan borkembang,
3. pengawaaan dan penertVban tingkah laku anak-anak aer-
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ta tempat ttanr’bencte-bendft yang digunakan atau mejnperngaruhi a 

anak-anak untuk berbust aesfcatu kenakalan.
Selanjutnya dinyatakan bahwa pencegahan yang b ers ifa t preven- 
t i f  harua diunulai dongan ;

a. pendidikau pranntal yan^ sasarannya adalah orang tua, 
aituasi k?luarga merupnkan situasl pendidikan bagi a 
anaknya y^ng aẐ an citlahtrkazu

b. pendidikan sesuadah la h ir . D isini kfiluargaAtngkungan 
keluarga neinagang peranan panting dan paling kuat mw 
tuk mongadakan poncegahan konakalan anak-anak*

c. pendtdikan disekolnh,
sudah tidak biaa diragukan la g i ,  bahwa sekolah adalah 
merupakan tompat kedua untuk m r̂abentuk prita di anak -  
anak*
^ekurangan-kekuran^an eekolah dal am menyeienggarakan 
pendidikan akan dapat menyebabkan tiabulpya ,k£.afekit s 
lan anak-anak*

d* perbaikan lingkungan dan kondisi aoaial*
Denman ^otneperbaiki maaalah sosial yang daoat mengun 
tungkan bagi pertimibuhan anak-anak, maka pemtrintah.- 
harua beraama-saraa masyfrrakat raengadakan perbaikan -  
cosial p o lit ik , ekonomi, urbaniaaei, snek torlan tar- 
kobudayaan a sing d ll.

Pisaaipin^ itu  harua m^.^dekan aarana-aarana untuk - 
pembinaan anak-anak miaaluya j ttclanggang rexnaja, Youth 
centre, club-club stuai, balai perpustakaan, pusat pen 
diaikan dan leMhan kefceranpilan anak-anak.

Deaiikianlah, sudah banyak uaaha-jtaaha penierintah secara pre, 
vehfcif untuk menan^gulane,i tiubulnyu maaalah kejahatan anak»a - 
nak. JJioamping knterant®n-koterncgan dieta* maeih banyak la g i  -  
instruksi-inctruksi yang bcrtujusin menantfgulangi kejahatan anak 
anak aecara p reven tif. Inatrukri inana oeperti terlihafc pada ura 
ian kami dnlam beb lb*

B, Tlndakan Secara Rcpreaaif *

Berlainan dengan tindakan preventif yang ditujukan kepada- 
usaha-usaha poncegahan fcerjadlnya dan melusanya kejahatan anak-
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anak, maka pada tindakan ropresa if diartikan kepada semua - 
tindakan secara hukua kepada anak yang sw dang atau te l ah mo 

lakukan kejahatan dan pelagggaran hukua, orang yang seeara-
1angeung merabantunya, orang yan# secara langsung men^adi pe» 
ijyfcb&b anak-anak melakukan kejahatan dan pelanggaran.

Seperfci diternugknn diatao bahwa perbuatan anak yang do 
linquoncy dapat dlbagl menjadi dua golongan ya itu  :

a. porbuatan yang nstoih bolum merupakan perbuatan pidana 
b* perbuatan yang merupakan porbuatan pidana,

ad* o« Porbuatan yang bclua merupakan perbuatan pidana,

Sobagaian beccr borada ditangan instansi soaial dan B|n 
tibnao Kepolisian Instansi in i menerima atau merangkap anak- 
anak tuna sosia l yang akan aolalu berusaha menyalurkan anak -  
anak tadi kotempat^tompat yang sesuai bagi anak-anak.
Hioalnya j

1 , Mongombalikan anak torsobut kepada 6rang tunnya jlka -  
aehirctiya^lingkungan orang tua oenungkinkan anak tadi- 
dikorabalikan kepadonya, Atau apabila ofcang tuanya joa -  
eih mempuujai kesanggupan untuk mendidiknya.

2* .tficarikan suatu keluarga yang sokiranya biaa nmmbinbing 
dan mendidik anak yang ditetapkan tadi ( fo s te r  ca re ),

3, Henyerahkan anak tadi kopada suatu badan oosiai atau ba 
dan sosila  yang borgorak dibidang pondidikan ulangon ba 
g i anak-anak tuna soaial,

4* hengi*l±&nn kopada proyek peraerintah.
* !

Ferlu diingat bahwa toapat-tempat tersebut diatas, diharag
kan bahwa anak-anak tuna soolal flapat disalurkan kembali keda * 
lam masyarakat dan lkut aorta mombangun masyarakat Indonesia -  
yang berdasarkan Fancaolla.

cd ,b, Porbuatan yan/t merupakan perbuatan pidana,

Calais usaha oomborantafl kejahatan anak-anak yang boro ifa t 
pelanggaran terhadap hukuc pidana, tidak karang pula penorlntch, 
khusuonya Kopolisian mongadakan penangkapon dan penfihanan, bahfca 
ken sampai mengajukan kosidang pongadilan,

Dari ha a il wawancara yang harus kami peroloh dari Kasi Bin-
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tibmaa Komtarroa 101 Eoflya Surabaya dan dari buku-buku l i t o -  
ratuur yang kani baca caka tugaa Bintibmaa dal aid tlndakan re 
p rooe if m i  dapat meliputi :

1* manga dak an penangkapan dan penahanan*
2, mongadakan penguautan dan peroerikdaan tlioana anak 

anak Men ja di terdakua.
3, tiengadakan reedukaei, supervisi, blabingan dan sio 

alal eara a tuc^y/report,
4* aengairaal anak-anak yang diserahkan keabali kopa* 

da orang tunnya eehingga anak-anak teraebut sen -  
ja di baik keabali*

Penangkapan.
Dal an hal p o lia i anak-anak laengetahui atau iflenerina la *  • 

poran bahwa ada anak yang nelakukan kejahatan atau pelangga -  

ran tarhadap norna hukun pldana* maka la  segera mongadakan pa 
nangkapan* Kanudian terue diadakan penguautan aeporlunya. 
Dldalaa ponguautan in i hendaknya mejapergunakan tehnik lln lah  
untuk awndapatkan auatu pengertian yang je la s  inengenai keada- 
an anak tadi*
Da oar in i  dapat k ita  l ih a t  dal an paaal 39 yang bartounyl :

"Dalasi mlakukan penguautan Biro Anak*Anltk AKR1 meraper * 
gunakan tekhnik iln iah  menurut porkembangan 11 mu penge- 
tahuan fcepoliaian torhadap anak-anak untuk aendapat po- 
ngortian yang |elao nenganai keadaan anak tersebut",

Hal ln l  kiranya tidak dlatur dldalaa HIR*
Porlu dljadlkan auatu pedooan bahwa hendaknya didalan Bengali 
kan penguautan, oelalnkan harue aoeara kokoluargaan.
Soiana penguautan aaka aogala katerangan dan pongakuan terdak 
wa harua dloacat dan dioa oukkan dal an berita  aoara c o t o l i t i -  
to lit in ya  dengan oeoporgunakan kata-kata terdakua oendiri, 

Apabila dari haall penguautan td.d  ̂ eudah eukup alaaan -  

untuk aengadakan penuntujan kepada tordakwa, maka penguout ta 
d l aegopa nangirinkan borita  acara yang audah d iberl tanggal-  
menurut perbuatan pldana Itu  dllakukan, berlkut barang-barang 
bukti kepada jakaa yang borwonang untuk nolakukan penguautan.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi TENTANG KEJAHATAN ANAK ANAK DALAM ... MOHAMMAD SAHE



53

Ponahanan»

Kopada tordakwa ( dal am 1 in i adaiah anak-anak yang -  
nolakukan kejahatan) dapat juga diadakan ponahanan.
Totapi aoporti k ita  ketahui bahwa didalaa HIE tic'ak diatur- 
oara-cara ponahanan anak-anak* Ilongingat ponahanan khuaus *  
anak-anak tidak diatur didalan EXE »etka tidak biaa dlaaiah- 
kan apabila mengusut nomporlakukan aaaa aoporti ponahanan- 
torhadap orang dowaaa.

PadatiQl ponahan dal an porkara anak-anak a dal ah panting 
flokcli artinya baik bagi anak itu  sendiri maupun bagi pojabat 
ponguaut. Bahkan juga borpongaruh pada kotonangan masyarakat. 
Jadi dapat di Jala akan a r t i  pontlngnya ponahanan itu  a dal oh:

a )* Untuk kopontingan sianak itu  sondiri, ya itu  bahwa a- 
nak tadi dapat dilindungi dari p e ng ar uh ~p « ngaruh yang 
jo iak  yang tambah noruoak kopribadiannya.

b ) . Untuk kopontingan pomorlksaan. Artinya dal am hal anak 
bora da didalaa tahanan akan nomponaudah ponguaut un -  
tuk mongadakan potaoriksaan, nelihut a ifa t-a ifa tn ya  *  
yang oungkin borguna untuk dilarapirkan boraama borlta 
aoara dalac fcal diadakan ponuntutan.

c ) .  untuk kopontingan maayarakat. Zni borartl dongan dtta 
hannya anak tad i c*ka kotonangan masyarakat bitta di -

koshallkan.

donurut aifntnya ponahanan in i ada dua taaoam ya itu  i

-  ponahanan aomontara.
•  ponahanan.

Ponahanan aomontara dilakukan oloh pongurua pertama dal an hal 
In iia lah  p o lla l anak-anak. So dang ponahanan ialah dilakukan -  
oloh pojabat ponuntut dal am hal in i ia lah jakoa yang fehuauo -  
dltunjuk untuk porkara torsobut.

Uongonal raoftn ponahanan ln l dapat d ilin a t dalaia paaol 62 HIE
ayat 1. *Ia  dapatn aosorintohkan au|>aya orang yang diduga 

boraalah dltahan dan dihawa top adanya; Kalau o -  
rang itu  audah dldebgarnya dan jlk a  kotorangan -  
cukup atonunujukkan bahwa la  boraalah* maka poga*
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wai penuntut uzbuib dengan mengingat peraturtn pada a 
yat yang berikut, dapat mengoluarkan perintah untfak 
menahen orang itu  buat sementara ; dal*m hoi itu  ha 
rua diaebutkan alaaan.alaaan untuk mengoluarkan pa* 
rintah itu  dan Jampot orang itu  akan ditriian *• l ) .

Dalam Kancangan Undang-Undang Pondidikan Anak-Anak dapat d i l l  
hat dal an paaal 46*

(1 ).K ecu a li dal aa hal tartangkap tangan, tiada sogara -  
bolah ditahan samantara atau ditahan, tanpa ada su
ra t  perintah. penangkapan atau penahanan yang dikelu 
arkan oloh hakim Pongadilan Ank yang beraangkutan.

(2 ) . Penahanan sementara dllakukan oloh pengusut toraobut 
dal am paaal 38 ( l )  02) dan barlaku untuk aolama^lama 
nya 14 harl aorta d ija lan i oloh teraangka dal am taha 
nan tempat anak*

(3 ) .  Penahanan dllakukan oloh jakaa yang khuaua ditugas -  
ken untuk nenuntut porkara anak dan borlaku untuk ao 
leaia-leraanya 20 ( duapuluh) hari aorta d ija lan i oloh- 
torsangka dal am tenpat tahanan anak-anak*

Hal ln l dimana k ita  dapatl dal an HIR ? Didalam HIR k ita  stonemu 
kan dalam pasal 83 ayat 5 dan panel 83 ay at. 3.
Yang pada pokoknya adalah aobagal berikut :

-  Penahanan sementara dapat dllakukan 8 harl*
*  Penahanan dal am hal tertangkap tangan SO hari.

Dal an hal penahanan anak balk itu  borupa penahanan oemon- 
tara eapp u n  penahanan maka tidak boleh dlartikan aebagai ponga 
alngan, oleh karena itu  haruo dluaahakan agar kebutuhan flasic5.*.i 
n i dan rokh^nln/aoelalu dipenuhl.
Oloh karona itu  untuk pojabat in i diperlukan orang yang boroo •  
ra l dan berakhlak tin gg i.

Dimana penohanan Itu  harua diselonggaragan karena mengi -  
ngat o i fa t - s l fa t  yang khuaua dari anak-abak.
Perlu diaadarl bahwa pada unumnya dari ftliak fcepOilsian m  sih- 
b e lu n  aomenuhl kebutuhan in i.

l ) *  R.Sono Soohardlo* H Reglomen Xndonoaia yang Dibaharui 3. 
1941 No,44 (H IR )*. cotakan portama th»l955, panorbit 
"P o lite ia "  Jalan Saiak no.6 -  Bogor*
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Soparti misalnya :
"Bahwa sazspai saafc In i Koatarres Kepolisian 101  Eodya 
Surabaya belum aompunyai rum eh tahanan khuaue untuk- 
anak-anak. noskipun dalaa plarmingnyc harus ada* ha* 

nya untuk pelaksanaannya masih terbontur dengan aaaa- 
lah biaya,
Maka untuk pcnyelcnggaraon ponahanan anak-anak semen 
tara dapatn dilakukan* ""
-  dengan tneminjam aebagaian dari kamar tahanan yang- 

dipergunakan untuk penahanan orang-orang deirasa, -  
yang Jumlkhnya terbataa sekali*

-  untuk kekurangannya d ititipkan di Lembaga Swaata .  
ya itu  di Prayuana yang tarletak  d ija lan  Pasar £®bj- 
bang no. 4 Surabaya* 2).

Oongingat- ponahanan tad i Juga merupakan sebagaian dari u 
oaha tindakan repreaaif yang bonuakaud untuk kopontingan pone, 
rikaaan dan untuk kopontingan anak eendiri maka juga hondak- 
nya diperhatikan aupaya tahanan anak lak i-1  aki dipiaahkan da- 

r i  tahanan perejnpuan* Dao aoporti dikatakan diatas thwa pena- 
hanan bukan berarti suatu pengasingan, maka juga harus diusa- 
hakan agar kebutuhan jasmanl dAn rokhanlnya senantiasa dlpe* 
nuhl*

"Jtebutuhan eeorang anak tidak hanya maksn dan rainiim* 
asja. Xepads anak-anclc yang ditaban in i pun harus * 
pula diberikan santapan rokhanl* Pendidikan rokhani, 

volah raga, perpuatakaan* musik d ll*  hendaknya dlada 
kan pula. Anak-Anak aokolcht tidak kehllangan haknya 
untuk tetap mendapatkan pengajaran* la  tidak boleh- 
dikeluarkan dari sekolah dan tetap berhak mengikuti 
ujian-ujian penghabiaan ataupun ujian ken&ikan kelas* 
Polisi/Jaksa hendaknya aemborikan fa a i l i t e a  yang d i- 
perlukan. Agar kehadirannya di Detention Booe barman 
faa t bagi anak. ""
Salaiaa dal am tahanan, pengisian waktu torluang kami- 
imsndapatkan porhatiant balk dari kepoliaian maupun - 
ftejaksaan* 3).

Jadi memang penting sekali a r t l ponahanan Vagi anak-anak yang 
telah molakukan kejahatan. Dan aelama dal am ponahanan ln l  So
c ia l worker hendaknya sudah harua nulai inengumpuLkan bahan-ba 
han tentang anak fcfedi- hisalnya ia  dapat npngunjungi orang tua/ 
keluarga dari anak yang bersangkutan* neaperhatikan lingkungan 
dircana la  bergaul dan beraokolah.

2 ). flawancara dengan Paula Batoana, Dra, Kasi Bintibmaa Eonta- 
rres Kopol.lO l Rodya Surabaya t g l .18-6-1973*

3). Jsly.ftooaiah Sardjono, 311* "Praaaran yang diucapkan pada so- 
oinar J. tahun 1966*
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Dari P o lls !  juga tidak kotinggalan didalam raongajukan -  
porkara anak ke Pongadilan lowat jakaa moabuat so d ia l report 
yang dapat dllampirkah boraaaa Borlta Acara guna bahan portia  
bongan dan gaabaran bagl hakia ton tang koadaan anuk ltu «

Pomortkaaan Diaiuka Pongadilan*
Poraoriksam dimuka pangadilan ditnulti apabila diajukan -  

‘ ouatu porkara oloh pongusut (p o l ia i  anak) lowat jakaa.-Dan hal 
in i  rupa-rupanyt dapat dipandang oobagai tindtk&n yang toralthir 
dari ponorintah dldalaa aidangnya adalah me r up akan poft&rooliaa- 
olknridP.n uaaha poaerlntah dibidang roproasif*

Guwa yang monjadi porsoalan aokarang ya itu  pongadilan aana 
aokarang yang norwonang aongadili kojahotan yang dllakukan oloh 
anak-anak. Jtermrut heaat Jrajpl penga d ll an yang paling topat y a i
tu Pongadilan Khusus Anak-Anak.
Totapl jnonurut konyotaannya naapal aokarang pongadilan ln l saa- 
pal aokarang beluoj torwujud* Bukan hanya pongadilan caja yang -  
bolua torwujud, molainkan Juga hukum pldana dan hukua acaranya- 

yang diperlakukan khuaua untuk anak-anak saapal aokarang aaaih- 
bolum ada,
Xang ada hanyalah sebuah Ranoangan aaja yang hlngga k in i a&aih 
bolum diayahkan* Jadi tidak aompimyai kekuatan aobogai daaar -  
dldalaa msaborikan auatu koputuaan molainkan hanya borfungat -  
tidak lobih/tldak kurang aotoggal podoman aaja.

Botapl untuk: mongat&0l  koaulitan in i untung aokall dahka- 
19ah Agung memberikan kebijakaanaan dongan menunjuk Pongadilan 
Hogari d lberl tugas molangaungkan wawonang In i*  tanpa nommggu 
/sambil znonunggu torwujudnya Pongadilan Anak*Anak torsobut, To 
tap ! monurut homat kaal* juga tlnbul ko janggalan-ko janggolon -  
karona yang bortlndak sobagai poauntut dan sobagau hakia adalah
tiduk la in  Juga panuntut/ialkiim yang mnutuo hal in i adalah t l -

i
dal la in  juga ponuntut,4iajtoim yang aomutui* psrkara orang dowaaa. 
Jadl boloh dikatakan kurang bogltu aongotahui tontang koad&an- 
prlbadl aianak yang nonjadl tordakvra tadi* Padahal yang pontlng t

* bahwa hal ln l anak-anak aolaln aoorang akhll hukun, jo * 
ga borjipa paodogoog, aoorang mengonal jiwa anak, so -
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oaorang yang borjitva Tot Toon Aol, soorong e»nonpat 
kan dlrlnya aebagai orang tua alanak d ll , 4). ""

aonurut honat kani orang yang oerba longkap in i  Jarang-
ookall ada, maka kani lob ih  to rta r ik  pads katentuan paaal 11
Hanoangan Unding-Undang Pongadilan Anak yang Bonyatbkan, obb-

"flntuk dapat ia  Jodi Bakin pongadilan Anak Solain ceoo -
nuhi cyarat-ayarat bagi Hakin Pongadilan Uogori harua
pula nonobuhi ayarat-ayarat t

a* ©orapunyai koakhlian (tin pangalanan dal an bldang
hukua dan kooojahtoraan anak*

b. aahabat anak yang dapat cenyolaai Jiwa anak".
Getoruanya oabagaiaana oeharuanya penyolenggaraan aidang

pongadilan anak-anak.
Dal an penyelenggiraan aldang poradllan anak-anak, haklo -

haruo oolalu oaraalihara auaaana tonang dan diaolonggarakan oo
oare kokeluargaan. Ponertkaaan fi dak boleh dengan kota-kata -
yang kaoar, karana jsenglngat jlo a  anak itu  rsaaih leaeh*
Hanurut #y*Kooaiah Sardjono OH dal on praaarannya nohva ouaaa*
na yang do»ikian baru biaa dlparolah dengan Jalan t

1. Hakio, Jakaa dan pctugafl-petugaenleinnya tidak borua- 
fo ra .

SJ, Kurangnya foon a lito t-fo rco lftte t*
3* Adanya individual approach yang b era lfa t to ibuan/koba 

pcan,
Dan la g i  Jongan dilupakan bchna ponyelenggaraan s i dang ln l  ha 
ruo tortutup. Ooperti yrsg dinyatakan dal an paaal 7 KUU Para* 
dllan AnakaAnak.

ayat 1. Pongadilan anak cooorlkaa dan nenuntut porkara * 
anak hokal dalan poraldangan tortutup dongan ha* 
nya boloh d lbadirl oleh yang boroangkutan bo aor
ta orang tua/ball, pongaouh dan pojobat-pojabat- 
lo in  toraobut dalao paaal 14#

Kodatangan orang tua boaorta anak yang d ia d ill tad i pen* 
ting aekall, Schlngga hakin dapat condongar ketorangan orang*

4)» Dy.Koooiah Sardjono, SH t Praaarana yang diuoapkan pada * 
aaainar ISHI tahun 1966*
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*11 /pangasuh yang dapat menberikan gambaran tentang kead& 
an alanak tad i dengan aejelaa-jelasnya.
Diaanping itu  hakia leb ih  betkesempatan untuk berunding dan 
aengajak orang tua/fali/pengaanhnya bBtahma-sama pemerintah 
mendidik anaknya kembali dengan baik*

Selanjutnya sehubungan dengan penyelenggaraan peradl -  
lan  tertiadftp perkara anak-anak perlu juga digambarkan ten - 
tang auaunan hakim-hakimnya,

D ilthat dari prak)ek-praktok pengadilun sehari-hari maka -  
yang mengadili perkara anak-anak adal?h hakim tunggal yang- 
dibantu oleh reorang panitera. Biaamping itu  juga ha d ir jak 
aa a nek aebagai penuntut unum, uoaial worker, wakil dan pra 
yuana dan P o lia i anak-anak yang mangadakan penyusunan dan -  
meraberikan aoaial report* Jadi bukan suatu a e je lift  hakira-ha 
kint nialainkan hakiialtunggal.

>

Mari bandingkan dengan kstentuan-ketentuan pasal 10 jo 
paaal 14 Randang&n Undang-Undang Pa rad ii an Anak-Ariak.

Paaal 10 ( i ) .  Pengadilan Anak meneriksa dan raeutuakaa
semua perkara anak dengan hakia fcungg^li

(2 ) .  Haki» Pengadiian Anak ialah Hakim fangs, 
dilan Hegeri yang diserahl tugaa khuaua 
untuk memeriksa dan memutua perkara a -  
nak*

(3 ) .  Hak5? dal am menjalankan tug*anya diban-* 
tu oleh aaorang Panitera/peniter penggan 
t i .

Paaal 14,
(1 ) .  Untuk syahnya sidang diperlukan hodir -  

Hakim Pengadilar Anak dan Panitera/Pani 
tera penggantl*

(2 ) .  i>alam perkara anak nskal, wajib hadir - 
pula jakaa anak, aaupun pejabat panga * 
was tab. dalam paaal 37 ayat 1.

Dari uraian-uraian diataa kami mendapatkan suatu gamba- 
ran tentang penyelenggaraon aidang peradilan anak-anak.
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Bchwa ditfnlajn penyelenggaraannra befcul-betul anak nendapat -  

kan aliatu perlindungan* Jadi berbeda sekali dongan pelaksan** 
an peradilan fcerhadap orang dewaaa.

dalao peradilan anak-anak b^tul-betul diselenggarakan dalam 
cuaaana kekeluargaan , aehingga tidak menimbul kan kegoneangan 
dalam Jiwa pianak tad i.

Keputuaan hakim penradilan anak-anak.
■Ualam praktek pengadilan yang menjadi daaar hukum dida -  

lampenjatuhan hukuman sampal paat in i adalah pasal 46, 47# 
KOHP walaupun dewaaa In i pasal-paaal teraebut sudah diras&kan 
kurang seaual dongan keadaan zaman. Tetapi bagaimanapurr Juga- 
dldaiam praktek maaih dipakai aebagai daaar yurid is didalaa -  
menjatuhkan hukuman kepada anak-anak yang diajukan ke s i dang -  
pengadilan* Karena seperti k lta  ketahui bahwa aampai sekarang 
in i dinegara k ita  Indonesia in i maaih belum mempunyai kitab -  

Undan**Undang Hukuaa Pidana yang khusua diperlakukan untuk a -  
nak-anak. iang acia aampal sekarang hanysdah aebuah rancangon- 

Undang-undang Peradii an Anak-Anak ha a il Lembaga^^erabinaan Hu- 
kun Maaional £ang aampal a oka rang maaih belum diusaha-
kan , Jadi fungsinya tidak le^ ih  dan tidak kurang, hanya di *  
pandang aebagai pedoman saja* In i berartl bahwa Rancangan itu  
tidak dapat diperlakukan aebagai daaar didalan meioberikan ke- 
putuaan.

Karena yang diapaki aebagai daaar d1 dalajn memitua perka- 
ra anak itu  a dal ah paaal 45 dan 47 KUHP, maka didalara pelaksa 
naannya maslh memerlukan kebijakaanaan haki*a yang member! ke- 
putuaan, dengsn mengindahkan kepevbingan anak itu  aendiri. 
auai dengan tujuan dati peradilan anak-anak tidak untuk memba 
la s  dendam melainkan adalah bertujuaa membnrikan pendidikan 
dan memperbaikl prite di anak yang mengalaml kekacauan itu .

Jadi hakim didalara memberikan keputuaannya hondaklah ae- 
la lu  berpedoaian kepada i

1 . HKepentIngan anak diutamakan diaanroing kepentingan maaya 

rakat.
2. Keputusannya bers ifa t mendtdik dan raembimbing.
3. Keputuaannya tidak akan membuat jalan hidup anak, yang
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yang raaclh pan dong golap tidak berpedoman*
4* Dal aw keputusannya t hakim walaupun tidak te r lk a t oleh 

social report, tetap i h a ti nuraninya tidak akan menga 
baikan social fcoport in i?  3 ).

Po daman tersebut diatas kiranya sosuai dengan apa yang -
pomah dikemukakan oleh Koscoe Pound dal am karangan yang her
Judul " The Future o f  social cod Justice*1.
Beliau aengatakan anftara la in  «

Hlhe Essential Philosophy o f  the handling the Children's 
cases has been ca lled  individualised justice** 6)*

Bolanjutnya dijelaskan oleh Direktorat Hukum Pldana Departs-
men Kehakiman iiahwa, maksud dari ind ividualized  justice  di -
e in i ialah t

Penga dilan hendaknya memberikan keputusan suatu keputusan 
yang akan dapat merupakan lega l tribunal dimana hukum dan ilmu 
pengetohuan* terutama ilmu pengetohuan yanfe berhubungan dengan 
tingkah l«ku  manusia* paedagi, sod io log i, psychology hekerja 
bersana-saiae dengan bertujuan inengobati atau menyembuhkan dtfn 
untuk aencegah apa yang d iderlta  sianak dari pada untuk meng- 
hukumnya* Jadi hakia tidak menjatuhken sanksi karena sianak -  
melakukan kejahatan atau kenakalan macaa in i dan atau macam 1 
tut te tap l hakim menjatuhkan sesuatu sanksi karena sianak me- 
merlukan sanksi pldana somacaa itu .

P i dal am K.UHP penman semacam itu  tidak kami dapat1. In i-  
b era rti men jad i beban bagl Hakim didalam pelaksanannya, untuk 
mempunyai pedomfin cemacem tersebut. Supaya hakim dldalaa mem
berikan keputusanmya tidak terl& lu  merugiken anak*
Kami bandlngkan dengan Bsncangan Undang-Undang.yang dicantum- 
kan didalam ketentuan pasal 4 yang menyatakan ?

Dal*a memberikan keputusan, Pongadilan Anak mengutamakan 
kosejahtoraan anak dlsazsplng kepentingan masyarakat. 
flengingat yang menjadi dasar penuntutan dan pemutusan po 

ngadilan adalah pasal 45t 46f dan 47 KUHP t maka siyoggionya 
keputusan hakim dapat berupa t

a« Dlserahkan kembali kepada orang tua tanpa pldana apapun*

t>)i ity.Koesiah SardjonofSH t "Praaaran yang dlucapkan pada - 
seminar I5WI tahun 1966".

6 ).  Ceramah Direktorat Pldana Departemen Kehaklman tentang - 
Sumbsngan Pikiran mengenai Hukum Pldana Anak.
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b. Diaerahkan kopada pomorintah untuk didldik tanpa 
pidana apapun* 

c* -Menjatuhkan hukuman. 
ilonurut heinat karat menjatuhkan hukuman itu  dapat to rd lr l 

dari bormacna-maeam hukuman aoporti yang torcontum dalaai ko -  
fcontuan pasal 10 KUHP sebagai borikut *

Pidana to rd ir i dari t 

a .Pidana pokok*
1 . pidana matl,
2. pidana ponjara*
3* kurungan*
4* danda •

b* Pidana tambahan*
1* penoabutan hak-hak tertentu*
2* porampaaan barang-barang tertentu.
3* pengumuman putuoan hakim* 7)*

Paaal ln l orat hubungannya dongan ketontuan pasal 47 KUĤ  yang 
dftpandang sobagal polakeanaan dari ketontuan pasal 45 KUHP* 
Pasal 47 KUHP monyatakan s

* ayat 1 ' t jika hakla oonjatuhkan pidana, maka maksl- 
mum pidana pokok torhadap porbuatan pidana 
nya dlkurangl sepertiga. 

ayat 2* j jika  porbuatan merupakan kojahatan yang dlan 
can dongan pidana matl atau pidana ponjara - 
soumur hidup, aaka dijatuhkan pidana ponjara 
paling laaa lima bolaa tahun, 

ayat 3 ; pidana taabohan yang torsobut dal am pasal 1 0  
sub b nomor 1 dan 5 tidak dapat dijatuhkan*.
3 ).

Dari kotentuan pasal 47 KUHP In i di dapat suatu gambaran * 
bahwa didalaa hakim menjatuhkan pidana a dal ah leb lh  rlngan da* 
r l  pada pidana orang dowasa* Solanjutnya hakim tidak boleh me- 
mutuskan hukuman matl kopada anak* Dan torakhir bahwa hukuman- 
tambahan yang tordapat dal am pasal JO b no.l dan 3. tidak dapat 
dljatuhkan.

Untuk in i  alangkah balknya kaml bondtngkan dongan koton -  
ftuan-ketontuan aiacaa-fflacaa hukuaan yang dapat kaml l lh e t  pada-

7)* Uooljetno, Prof.SB t Kitab Undang~undang Hukum Pidana** Co- 
takan ko IV tahun 1967« Poroetakon "tSinorva" Jl.Sumatera .  
21 T i lp « l34 nafiun, haloman 25*

6)* Ib id  halaman 33.
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Rancangan in i Juga mongatur tontang macam-macam hukuman yang 
dapat dijatuhkan kepada anak-anak yang molakukan kejahatan. I  
n l dapat kaml l lh a t  pada pasal 22, dan paaal 25 Rancangan Un
dang-undang in i*  yang orat hubungannya dongan paaal 47 KUHP, 
Jolaanya kaml leu tip  kodua pasal t  era® but :

Paaal 22 RUU : Torhadap aoorang anak tidak boloh dlk£ 
nakan atau tlndakan la in  dari pada yang di -  
tontukan dal am undang-undang in i*

Pasal 23 RUUs
(1 )*  Pldana yang dapat dijatuhkan kopada anak :

A* Pldana pokok borupa
1. Pldana pomaeyarakatan*
2. Pldana donda,
3. Pldana pongatrasan.

B. Pldana tambahan borupa t
1* Porampaaan barang-barang tortentu.
2« Pombayaran korugian kopada pihak korban*

Dari kotontuan-ketontuan pasal 23 Rancangan Undang-undang 
ln l Jolas bahtra hukuman c a t ! tidak dapat dliakaanakan kopada - 
anak-anak* Juga mongonal hukuman tambahan yang borupa "pencabu 
tan hak tortontu flan pengumuman putuaan hakim"f tidak dapat di 
jatuhkan kopada anak-anak*

Kami komball la g i  uraian kaml pada macam-maoaa keputusan 
hakim pongadilan anok-anak d ila in  praktok aohari-hari*
Dlatao dlnyatakan bahwa koputuaan iiokla anak dapat borupa •

1, monyorohkan kombali kopada orang tuanya tanpa pldana -  
apapun,

2, monyorohkan kopada pomorlntah untuk didldlk tanpa p i-  
dana apapun*

3, monjotuhi hukuman,

a fl.l ^onyorahkan kombali kopada orang tuanya.
Dongan data-dnta yang kaml peroloh dari haoil keputusan 

pongadilan nogerl Surabaya, maka tidak Jarang hakim didalam 
koputuaan torakhirnya mongombalikan anak kopada orang tuanya
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tanpa pidana. apapun* Setelah kani t e l i t l ,  hakim memberikan- 
koputuoan demikian, karona hpfiya barang yang diambil tidak* 
aeberapa berharga,
Dan porbuatan kejahatannya hanya baru cfiperlakukan sekali sa 
ja # aedang a ifa t  perbuatannya merupakan kejahatan ringan.

Diaamping itu  hakim menerlma pernyataan orang tuanya9 - 
bahwa ia aanggup mendidiknya kembali dan raongadakan pengawa- 
san terhadap anaknya. Dan la g i  berdasarkan portiabangan ha * 
kin yang diperoleh dari aooial report bahwa lingkungan perga 
ulan anak itu  memungkinkan anak dikemballkan kepada orang tu 
a nya tanpa pidana apapun. Tetapi hendaknya orang tuanya ha -  
ruo betul-betul sanggup dan berua«u*i fwcormafc mungkin untuk- 
mengaweai anaknya yang audah raendapat keputusan dari pengadi 
lan itu . Hakim di dal am menjatuhkan pufeusan scrsacam in i hen -  
daknya s e te lit i- .te lit in y a  momperhatikan keadaan sianak*, orang 
tua dan masjiar&k&tnya, Supaya pengembaliannya membawa menfaat 
bagi olanak itu  aendiri.

ad>2. Menyerahkan kepada pemerlntah*

Bilamana mehurut pertimbangan haklB, orang tua/srali^enga 
ouh sudah dip an dang tidak mampu la g i ,  untuk mendidik anak ter 
sebut, aaka terpaksa anak tadi dipiaahkan dari orang tuanya -  
untuk dlserahkan pada pomorintah untuk dldidiknya. Sedang ko
jahatan yang dilakukannya tidak eeberapa membahayakannya.

Dal am hal pemerlntah menerlma keperluan semacam in i ,  maka 
pomorintah akan menyorahkan )iop&danlebbaga*lembaga pengaauhan 
balk yang dlselenggarakan pemerlntah oaupun oleh eiraata,
Hal in i aeaual dengan ketentuan yang tercantum dal an pasal -
46 KUHP ayat 1 yang lainya oebagai borikut :

"ayat 1 * Jika hakim memerintahkan aupaya yang beroalah -  
dlserahkan kepada pemorintah, maka laluudlmaauk 
kan dalam rumah pendidikan nogara, oupaya mene- 
rima pendidlkan dari pemerlntah atau dikemudian 
hari dengan cara la in  ; atau dlserahkan kepada 
seorang tertentu atau kepada aaauatu badan hu -  
kua, yayaoan atau lembaga anak untuk menyelengga 
rakan pendidikannya, atau dikemudian harl atac- 
tanggungan pemerlntah, dongan oapa la in  \
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dal am Me dua hal diataa paling lami sftmpai unur delapan 
te la  a tahun". 9 ).

Hal yang serupa dapat uga kaal keteaukan dalaa ketentuan paaal 
51 ay at 1 Rancangan Un dang- Un dang r

" Anak nakal yang oleh Hakia Pengodilan Anak diputuakan 
diserahkan kepada negara oleh Center! ^-ehakiman dapat 
ditempatkan dileaibaga pengetasan negara/snaata atau -  
pada keluarga baik-baik*.

^ari ketentuan kodua paaal teraebut diataa dapat kaml 11- 
hat adanya dua lembaga pengentasan anak ya itu  t

1, X>embaga yang diselenggarakan negara yang aekarang -  
audah £er&entukax&figah naoa "Bimbingan Hasyarakat ~ 
dan Pengentasan Anak" diaingkat BISPA*

2* Lenbaga yang diselenggarakan avrasta, Dal am hal in i*  
yang akan kaml uraikan leb ih  lan ju i ia lch  lembaga - 
yang bernama * Prayuana *,

Kepada oalah satu dari kedua lembaga teraebut diataa penerintah 
conyerahkan anak tadi*
Pari lembaga in i anak yang memperoleh keputusan tadi akan nempe 
roleh pendidikan ulangan aampai bataa umur lf i  tahun. Rancangan- 
Undarig -  Undang juga raenentukan hal in i  s^perti tercantua dal am 
pasal 54 ay at 1 nya;

“ Dalam Lembaga Pengentasan soaial negara/awacta atau-
pada keluarga baik-baik dapat ditempatkan anak nakal 
sainpai nencapai unrur 18 tahun (delapan belan tohun)- 
dan anak terlan tar sampai menoapal umur 21 tbhun. 

Selanjutnya dalaa hubungan dongan uraian in i kaal akan mengurai 
kan sed ik it secara garis beaamya saja tentang kedua lembaga -  

teraebut diataa.

BiablnKan flaayarakat dan Pengentasan Anak (BI3PA)« 
lembaga ln l dibentuk berdaaarkan surat JtepuOuuan Proaiden* 

no* 185 tahun 1968* jfienurut wair/mcara yang kaai peroleh dari -  

Kepi&e Uirektorat Blapa I I  Surabaya bapak Dra#3udarraadi, d ijo -

9 ) . Ib id  halaman 58*
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In akan bahwa surat keputusan tersebut diataa dapat d iso ja jar 
kan dengan undang-undang, bis pasal l i d  ayat 2 KUHP, Untuk - 
jolasnya akan kaml kotengahkan bunyi pasal 14 d KUHP abb, :

(1 ) .  Yang dlserahkan aongawasi aupaya syarat-syarat d i- 
penuhl ialah pojabat yang wenang menyuruh jalan -  
kan putuaan, jika  kemudian a da perintah untuk mon- 
jalankan putusan.

(2 ) ,  Jika ada. alasan, hukum dal am perlntahnya boloh me* 
wajibkan kepada lembaga yalig borbentuk badan hukum, 
atau kepada pemimpin suatu rumag penampungan atau 
kopada pojabat tortontu supaya memborikan perto lo - 
ngan dan bantuan kopada terhukum dalan momenuhl * 
ayarat-ayarat khuaus.

(3 )*  Ajcuran~aturan leb lh  lan ju t aengenai pengawasan dan 
bantuan tad i qop&c aengenal penunjukan lembaga dan 
pemimpin rum ah ponempung yang dapat dlserahi monbe. 
r i  bantuan Itu  d iftu r oleh undang-undang"* 10) """

Adanya Blspa in i memang dlrasakan pontlng sekali didalam 
menampung anak-anak yang tolah memperAloh keputusan hakim* Ka 
rona d llih a t dari tugasnya memang sosual sekali untuk penam -  
pungan anak tadi* aenurut tugaa in i dibagi 5 ya itu  :

A. ttonyolenggarakan bimbingan, bantuan dan pengawasan dalam -  
ponghidupan aehari-harl agar terejtpai ln tegeritas  yang so* 
ras i dongan masyarakat bagi prang dowasa atau anak-anak -  
yang dijatuhi :

1* pidana jenggelan.
2, dilepaa dari lembaga dengan perjafcjJAnnatau p i

dana bersyarat*
3, tolah habis monj&lani pltiananya jika  dipandang- 

perlu.
B, uonoberikan latihan kerja  dan biabingan komasyarkatan kepa 

da moroka yang karona hukum dlserahkan kepada ttenteri Keha 
kiiaan (paaal 243 HIH jo Stb 1936 no *60)t paaal 302 dan pa 
aal308 KUHS* pasal 6 DOR (Peraturan Pendidikan Paksa).

Cl Uonyelenggarakan pomasyarakatan anak*anak terpid^na.
2 Uombina dan me agon t a akan anak-anak yang karona hukum dise- 

rahkan kopada pemerlntah (paal 46 KUHP).
3 uonyelenggarakan tempat ponahanan anak dlmana diadakan pe«

10 ). Ib id  halaman 27.
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nyelidikan tentang kepribadian anak aobagal bantuan kepada. 
hakim*

D* Mongadakan pencatatan dan pondaftaran yang toratur dan to r- 
t ib  msngenai orang-orang teraebut diatas yang menjadi uru - 
san Diroktorat Blspa,

fi. Memborikan pimpinan(directed), oengkoordinir dan mengawaal 
pelaksanaan tugaa dinas-dinaa yang berada dibawahnya ya itu  t

a* dlnas bimbingaa,
b. dlnas p«ngentaaan anak luar lembaga. 

ad.a* Dinaa Bjabingan.

Dinaa in i penting artinya dalam p*nyelenggaraan peradi
lan anak karena dinaa ln l  mempunyai tugaa •

X* oemberikan bantuan (konaultaal dalaa prosaa per&dilan, kepa- 
da inatanai pemerintah, terutama pongadilan anak-anak borupa 
penyelidlkan perikehidupan aosoorang dari segl komaayarakan/ 
okonoiai/ka Jiwaan sebagai bahan tambahan guna penentuan tin - 
dakan/pldana,

. ttenyolenggarakan bimbin^an atau bantuan bagi orang-orang de- 
wa at/anak-anak yang dipidana rpnr Janjian (usaha baru) terutama 
bftgi orang yang dswaaa*

XI. ^enyelenggarakan bimbingan/bantuan bagl orang devaga atau &- 
anak yang dllepaa dongan perjanjian usaha baru terutama bag! 

orang-orang deirasa*

I I .  ^enyelenggarakan biobingan atau bantuan bagl orang-orang yang 
te l ah habia oenjalani pidana atau tindakan yang tornyata ua- 
aih memerlukannya.

ad.b, iJinae pongentaaan anak.

Tugaa pengontaaan anak in i dljaiankan oloh Lembaga Pema- 
ayarakatan Khuaua Anak-Anak* Untuk Jawa Timur }ombaga in i ber- 
kodudukan di B lita r  dan langaung berada dibanah naungan Biapa-
I I  Wilayah Surabaya,

Dldalaa Lembaga Pemaayarakatan in i ada dua golongan anak ya itu  ;
( l ) *  golongan anak nogara yaitu  yang oleh hakim diptw
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tua dlserahkan kopada pemerlntah kepada pemerlntah berdaaar-
kan pasal 45 KUHP-

(2 ) .  golongah anak s lp ll  ya itu  anak yang oleh haklmn$a 
di t in  dale sesuai dengan paaal 30 2, pa sal 38 4 KUHS 
paaal 254 ayat 1 HIRf pasal 134 Ro dan paaal 269 

RBg.

*englngat tugastugas Biapa diataa maka menurut henak ki__ 
ml Rdaloh erat acir^li hubungannya dengan hakim yang raemutua- 
perkara anak. Hakim dapat memerintahkan kepada lembaga Bispa 
in i untuk wengumpulkan bahan-bahan yc.ng lengkap nsengenai ae~ 
orang anak yang akan mengadili*
Dal am hal demikian Bispa melalui pegavralnya akan eegera me -  
ngumpulkan bahan/data-data aelongkopnpungkin mengenai anak *  
yang nantinya akan dlserahkan kepada hakim yang memutu* per* 
kara anak* Tlndakan*tindakan pengumpulan bahan itu  dilakukan 
dengan jalan :

(1 ) .  mengadakan peninjauan rum ah s i anak yang tersang - 
kut perkara,

(2 ) .  meng-interviu. ai anak Itu  aendlri,
(3 ) .  mengadakan tanya. Jawab dengan orang tua sianak te r  

aebut.
(4 ) .  menyelldiki dengan siapa anak tersebut bergaul dan 

berkawan.
(5 )*  raeninjau keadaan sekolah dan mehgadakan in terv iu  * 

dengan gurunya*
(6 ) ,  meninjau keadaan ekonomi orang tua s i anak*

Bahan/data yang lengkap in i aebagai social report dlse* 
rahkan kepada h*kim yang memerintahkennya pada waktu sidang, 
Sehingga hakim mempunyai gambaran mengonai anak sebagai per* 
tlmbangan dalam memutus perkaranya,
Jadi hubungan lembaga in i erat sekali dongan hskim yang meng 
4dH i porkara in i.

Lembaga Prayuana.
Prayuana ad*lah suatu lembaga awosfra yang borbadan hu*
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kum • Menurut aejarahnya Prayuana ln l adalah merupakan suatu 
lanjutan dari Proyuvantuta yang tujuannya adalah untuk aeno -  
long anak-anak yang mentala*i keauliten dalam pendidikannya - 
dan mengurangi krim inilitajs didlrikan pada tahun 1917.
Keraudlan setelah Indonesia merdeka tegasnya tahun 1952 Proyu- 
ventute diganti dengan berpusat di Jakarta.

Prayuana in i  oempunyai cab&ng dibeborapa daersh di In 
donesia ya itu  t

(1 )*  i li Jakarta,
(2 )*  di Bandung.
(3 ) .  di Solo/Surakarta,
(4 ) .  di Jogjakarta,
( 5 )« di Seaarang*
(6 ) ,  di Surabaya,
(7 ) .  di Malang,

Lembaga ln l  welakukan bimbingan dengan cuma-cuma dengan 
tujuan untuk melindungi dan mcmulihkan anak-anak tema soa ia l*- 
terutama sekoll smngftindarkan dan iBorabcrantafl perbuatan-perbua 
tan yang raelanggar hukum dan keausilapn, agar mereka menjadi -  
warga raeayarakati Indonesia yang borguna . Lembaga In i menyedia 
kan tanaganya tijdak la in  hanya terdorong karena perhatian dari 
rasa ointa yang isejati kepada anak-anak sebagal generaal pene_ 
rua untuk aaaa yang akan datang.
Sal ah satu Prayuana di Indonesia yang audah menjpunyai ruaah pen 
didikan dan £royekn, pertanian ialah Prayuana Surabaya yang tar 
le tak  dldaerah Klak*h kabupaten Lumajang,

Perlu diketahuiibalma di dal am lembaga ini. terdapat t iga  

golongan anak ya itu  :

(1 ) ,  Anak-anak titipan  dari orang tuanya sendirl karena- 
orang tuanya sudah merasa tidak mempu la g i untuk men 
didikhya.

(2 ) ,  Anak-knak tit ip a n  dari kepoliaian ya itu  yang melaku- 
kan pplanggaran-pelnggaran hukum. Jadl Prayuana ber- 
fungsl sebagaimana rumafe tahanan, sanpal anak tad i - 

diajukah kepersidangan,
(3 ) .  Anaic t it ip an  daioi dinaa aoalai.
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lienglngat prayuana juga sebagai rum ah tahanan anak ma
le* petugaa prayuana mempunyai keglatan untuk mengumpulkan da 
ta -data mengenai anak tad i. Data-data ln l juga dlbawa kesi* 
dang pongadilan sebagai bah an pertimhangan-pertimbangan hakim 
untuk meiaberikan keputuaannya* Jadi kalau demlkian Icmnuga 1* 
nl juga ftx&t hubungannya dengan hakim yang roeutus porkara a . 
nak*

Dahulu lrbb&ga In i juga menerima anak-anak yang tolah -  
diputua pengadiltia untuk dididlknya, Totapi borhubung sokarang 
sudah ada lembaga Bispa maka prayuana sekarang tidak dlse -  
rahl la g i  untuk mendidik ularigan (roodukasiK

Dari lceaeluruhan uralan diatas maka dap at d itn ik  kesim 
pulan bohva yang hadir didalam sidang poradilan anak selain 
hakim, jaksa, panitera, maka yang hadir juga adalah vak il da 
r i  Blspa dan vak il dari prayuana, Sihingga nantiny* keputusan 
pongadilan betul-betul b ers ifa t kchstrhksif dan mendidik.

ad»3. llonjatuhkan hukuman.

Hakim anak dal am at dang poradilan anak dapat menjatuh-
kan hukuman. Penjatuhan hukuman kepada anak bukanlah merupa-
kan suatu pembalaan dan dam, molainkan juga harus mongandung-
unsur-unour pendidlkan yang bers ifa t konstrukfcif* Hakim me -
rigambil keputusan demiklan, karona dloandang dengan keputusan
yang la in  kurang o f fe k t if*  tfaka ae tolah m eneliti set*pat-t#-
patnya lob ih  mem'oava manfaat anak tadi d ijatuhl hukuman aebifc
gai ponaidikan, biar dia meraoa jera atas perbuatannya aohi-
nsga tidak berkeinginan untuk mengulanginya. Kotua Hahkamah-
Agung P ro f, Subekti, 3H pernah mengatakan dalam kata sambutan
nya pada pembukuan loka-karya tentang N Bimbingan K.omasyara -
katan dan Pongentasan Anak-Anak " antara la in  :

"Suatu kejahatan adalah suatu geja ia anti sosial yang 
harus diberantas demi kelangsungan hidup masyarakat. 
Oleh karonanya, hukuman yang dijrtuhkan oleh hakim - 
harus mempunyai (tua tujuan j
Pertama : Untuk menakut&nakutl warga masyarakat bu-  

paya tidak melakukan kejahatan*
Kedua : member! pelajaran kopada sipelaku, agar -  

tidak mengulongi p^rbuatannya ? 11).

l l ) ,D ik u t ip  dari harian "Kompas" tanggal 3 Agustus 1973.
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Jadi kaml tegaakan la g i  die in i bahwa penjatuhan hukuman 
kopada tordakwa, leb ih .lab ih  apabila terdakwanya anak-anak *  
naka hendaknya penjatuhann hukuman harua bersifat/oengandung 
unour-unaur pandidikan yang konstruktif# Sehingga anak-anak*

oolama nonjalani hukunannya monpunyai banyak kesempatan un -  
tuk memporbaiki dirinya*

Ponjatuhan hukuman yang kaml soring temui ialah borupa- 
hukum (pldana) pemosyarakatan.
Hukumnan semacam ln l merupakan hukuman yang paling borat bag! 
anak-anak* Karona hukunannaemaoaia in i  memoksa anak tad i un -  
tuk diplsahkan dari llngkungan orang tuanya/keluarganya boh* 
kan dongan masyarakatnya,
Totapi Jangan samapl dltapslrkan yang bukan-bukan, karona hu- 
kufracan ln l bormaksud untuk nombuat anak itu  menajdi masyara- 
kat yang balk dan borguna* D it it ik  dari istilahnya aaja ou - 
dah Jelao ya itu  tt Pomasyarakatan* ya itu  mongomballkan/borusa- 
ha mengombalikan untuk menjadi anggota masyarakat yang balk * 
dan borguna* Dongan momborikan mormacam-macam pendidikan dan- 
kotorcapiiau didalamnya seba&al bokal nanti apabila la  audah- 

koluar dari hukumahnya, Hukuman somacam in i disolonggarakan - 
di Lembaga Fomasyarakatan khusuo untuk anak-anak yang berada- 
di B lita r*

Bor apa lamanya hukuman yang dlaolenggarakan. didalam Lorn- 
baga in i dapat kaml l ih a t  dalam pasal 47 oyot 1 KUHF yang un
tuk Jolasnya kaml kutip la g i,

* Jika haklmmonjji tuhkan pldana, maka meksimum pldana- 
pokok torhadap porbuatan pidanya dikurangl sopertiga".

Dalaa rancangan undang-undang juga dapat kanl ketemukan dal an 

paoal 26 ay at 1 :
" Pidana pemasparakatan yang dikonakan kopada anak oe- 

lama-lamanya adalah J (eatu pordua) dari pada mokol- 
mum pidana pemasyarakatan yang dlancam torhadap orang 
doirasa".

Sampal boruaur feorapakah anak itu  tlnggal dal an Lombaga pemaoya 
rakatan anak-anak* Hal in i menurut bapak Drs. Sudarmadi bahwa -

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi TENTANG KEJAHATAN ANAK ANAK DALAM ... MOHAMMAD SAHE



71

o e l ama-1 amany a tinggal didalam Lembaga Peraeayarokan sampai bor 
unur 18 tahun bagi anak negara, oedang bagi anak s ip il  sampai- 
boruaur SI tahun.

Dalam keputusannya hakim Jp.ga dapat menjatuhkan hukuman * 
don da., Hukuman in i dijalankan tanpa menghil angkan kemerdokaan 
Jaomaninya dan tanpa memisahkan dengan orang tuanya. Ia  hanya* 
diwajibkan untuk membayar aejumlah uang tertentu kepada penga- 
dilan.
nakaud dari oada perbuatnnya finft tidak la in  agar anak tadi man 
Jadi Jera atas perbuatannya dongan dibebani pembayarato sejua -  
lah $umg tersebut, sehingga da tidak akan mengulangi perbuatan 
nya yang salah. itu .
Totapi mengingat kebanyakan anak-imctk tadi masih belum berpen£ 
hasilan sondiri, maka otomatis non jad i tanggung javab orang tu 
any a. Dongan pertenggungan jatrab yang dibenabkan kepada orang- 
tua tad i, maka lob ih  diharapkan dari onang tuanya untuk aelalu 
Eangadakan kontro^pengawasan terhadap perbuatan yang dilakukan 
anaknya*

Berapa jumLah donda yang harus dibebankan kepada anak yang 
tolah dijatuhi hukuman tersebut* Didalaa KUHP sendiri tidak mea 
nentukan sama sekali Juml oh den da yang kaml sebagai oleh anak. 
Yang a da hanya denda yang dijatuhkan kopada orang devasa sopor- 
t i  yang torcamtum dalam pasal 30 ayat 1 KUHP.
Untuk jelasnya kami kutip sebagai borikut :

* Donda paling sod ik it adalah dua puluh lima senH.
Didalam pasal in i juga hanya menontukan juml eh minimum,: tidak- 
monentukan juhlah maksimumnya.

Apakch dongan ketontuan in i la lu  untuk anak-anak la lu  dianologi 
kan oaja dongan ketontuan pasl 50 ayat 1 tad i.
Kanoangan Undang-Undang tidak me4Jelaskan juga masalah hukuman 
in i .  Disana hanya dijolaskon bahwa hakim dapat menjatuhkan hu- 

kuean donda, dongan tidak monjoiaakan bagaimana pelaksanannya.

Bagaimana kalatl ia  tidak membayar donda yang tolah dipu -  
tus oloh hukum anak-anak. Apakah ia dilopaskan sama sekali atau

diganti dengan hukuman yang la in .
lauaban in i bisa kami kotemukan dalam pasal 30 ayat 2 yang mo nya 

takan *
*Jika denda tidak dibayar, la lu  diganti dengan kurungan.
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ayat 3 Lamanya kurungan pengganti paling sedik it adalah 

aatu h a ri daa paling lama enam bulan.
Pasal 30 ( l ) ,  Orang yang dijatuhi denda, boleh segera men

tal ani kurungan penggantinya dengan tiaak u- 
sah menunggu saiapai waktu hatrns membayar den 

as itu .
(2 ) ,  setiap waktu ia  berhak dilepaskan dari kuru

ngan pengganti, jika membayar dedanya,
(3 ) .  Pembayaran sebagaian dari denda baik sebelum 

mapjxun sesudah raulai menjalani kurungan pe -  

ng^anti, raembebaskan terhukum dari sebagaian 
kurungan bagian denda ynng telah dibayar*

Jadi menurut ketentuan KXJHP pasal 20 ayat 2 nya bahwa apabi 
la  denda tiaak dibayar, xuaka dapat diganti dengan hukuman -  
kurungaji, Guuia maaalahnya sekarang, apakah pasal-paaal te r -  
sebut aiatas b isa  diterapkan juge kepada anak-anak yang te -  
lah  d ijatuh i hukuman denda berdasarkan pasal 45 KUHP. Sebab 

penjelasan in i sampai aaat masih belum diketemukan baik da
lam KUHP maupun dalam nancangan Undang-Undang. Sedang huku
man in i juga dirasakan pentingnya, terbukti dicantumkan di
dalam kedua undang-undang tad i.

tlenarik perhatian kami ialah  ketentuan yang tercantum 

dalam Ben§afagahaHndang-Undang yang menentukan bahwa hakim- 
aapat menjafeuhkan hukuman perjan jian  dan hukuman pengawasan. 
Pidana perjan jian  in i dapat kami lih a t  dalam pasal 28 ayat- 
1 Kancangan TJndang-Undwig, sedang pidana pengawasan dapat -  

dijumpai dalam pasal^23^yub A n<S>. 3 jo pasal(^2^>, Rancangan -  

Undang-Undang Peradilan Anak-Anak#
Menurut hemat kami hukuman semacam in i adalah leb ih  

e ffess ien  dari hukuman-hukuman yang la in t Karena d is in i anak 

tidak perlu  dipisahkan dari orang tuanya. Dan apabila anak -  

tersebut aaaih sekolah maka tidak akan terputus sekolahnya, 
Sehingga dengan pelaksanaan untuk mempyrbaiki sikapHya, Ia  * 

tidak akan mengulangi perbuatannya yang salah karena ia  te r i  
kat dengan perjan jian -perjan jian  yang telah dinyatakan dimu- 
ka hakim.

Dan la g i  didalam pelaksanaannya anak yang dijatuhi hukuman *
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pongavaaanttomu-cttia dibavah pengavaaan soorang pojabat Penga 
waaan Eoparteraen Kenakinan, yang sudah mempunyai pendidikan -  
khuaua untuk itu*
Pojabat tad ! dalam waktu-vaktu tertentu divajibkan memberikon 
laporan kopada hakim yang memutuo perkaranya tentang keadaan* 
anak tad i.
So dang l a m  any a pengawasan itu  aokurang-kurangnya 3 bill an dan* 
oelama-lamanya 2 tahun,

Aftorcaro/Pongombalian kepada keluarga/naayarakat.
Hal yang perlu  diperhatikan ya itu  apabila anak tad i tolah 

eonjalani hukuiaahnya di Lembaga Pemasyarakatan atau tolah di* 
koluarkan lembaga pondidikan pomerintah/awaata demi porbaikan 
anak-anak yang beraangkutan*
Anak yang audah menjalani reeduki dan rch ab ilitaa i dalam loraba 
ga-1 cab ago torsobut perlu diporhatikan kemungkinan anak tadi - 
nonjocH roa id iv ia , Akan s ia-a ia  juga usaha lembaga-lembaga te r  
oobut diatas apabila maaalah in i juga tidak dipikirkan, lemba- 
ga-lombaga itu  jug& akan gogabah nongoluarkan anak tad i.
Soporti pemah dikomukakan oloh tiy.Rooaiah Sardjono» SH. lang* 

koh yang paling baik ya itu  :

*Untuk menjaga aupaya anak botul-be tui:kflfcbnli ko- 
orang tuanya, hendaknya orang tua dihubungi to r  -  
leb ih  dahulu aorta diaiapkan untuk menorima anak- 
nya yang sekian lama tidak dalam aauhannya". 12).

Sobab tidak jarang orang tua yang tidak mau monerima la g i  koda- 
tcngan anaknya yang audah raenjaiani hukumannya, aeperti peroch
dikomukakan oloh KAPOLRI diatas.

t

Sehingga kalau sampal tor jad i domikian maka keluuganya a* 
nak dari lerabaga~lejrabaga tersebut diataa yang audah menjalani- 
rooduduvis terhadap perbuatan-perbutan yang melanggar undang - 
undang la g i ,
Oloh karona itu  menghubungi orang tua dongan memborikan nasi -  
hat dan keaadaran panting sekali demi kebaikan anak itu  sondiri,

IClranya audah Jolao uraian kaai tentang adanya uaaha-uaaha

12). Wy.Hoeaiah Sa*djono, Sfl, Praaana yang diuoapkan pada somi- 
nar J,SWI tahun 1966.
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pemerintah teraebut diataa diaaraplng diharapkan anak-anak, se 
bagal tunas-tunas muda menjadi manueia yang balk kembali, Ju
ga diharapkan uaaha memberantaa kejahatan anak akan membawa -  
manfaat untuk menanggulangi dan memberantaa kejahatan pada u- 
nrumnya, Sepertl yang dlharapkan oleh W.A.Bonger dalam dalllnya 
yang Juga d llku tl oleh negara k ita .
Yang ln t l  dal 11 teraebut adalah aebagai berlkut t bahwa Juvoni 
l e  delinquency (kajehatan anak-anak) erat aekali hubungannya -  
dengan terjadinya kajahatan pada umumnya. Sehingga alapa yang- 
dapat memberantaa masalafe kejahatan anak-anak akan membawa man 
faa t yang balk didalam uaaha memberantaa kejahatan pada umumnya. 
Semoge uaaha-uaaha yang demiklan carl pemerintah betul-betul *  
membawa manfaat dan merupakan sarana didalam memberantaa keja

hatan pada umuranya.

- M i l  i 

1 P E R P U S  I K . N  

..UNIVERSITAS AlRLANbGA" 

S UR A B A J A
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Bab.IV*

Praktok Pongadilan Dengan Pofflbahftannpga,

Dalam bab ln l kami akan mongomukakan beberapa contoh 
praktok-praktok Pa rad ii an Anak didalam kopufcuaannya mongo- 

nal anak-anak yang tolah melakukan polanggaran-polanggaran 
torhadap kotontuan-kotentuan hukum pldana. Jadi menurut da 
r l  bab in i adalah hanya sokedar untuk meabarlkan gambaran- 
tontang polakaanaan hukum pldana dalam perkara anak-anak* 
Diaamplng itu  juga sobagal buktl bagl k ita  aomua bahwa a -  
nak-anak dapat juga melakukan stiatu pelanggaran-pelanggaran 
hukum, khusuanya hukum pldana.
Untuk j ©la any a marllah kaml tullakan contoh-contoh dari pa 
nga dilan :

I «  Daftar Pldana No *924/70 S.
Koputuaan Pongadilan Nogorl tanggal 27 *© i 1970. 

Suaunan t Hakim t Surjana Sal oh BA«
Jakaa j H atljan l*
Panltora t Bouaminon,
Sosial Workos i aarthalona Pohan.
Prayuana t Sfttarmin,
Binapwan : S.Sunarjo.

Tordakwa : I .  Zalnal Challkal Bahri* Umur 14 tahun d ll a 
hlrkan di Surabaya, tempat tinggal Wonoro 
jo II1/3 Surabaya* Pokorjaan jual koran.

I I .  Abu bln I l ja a ,  Umur £4 tahun, dila hlrkan 
dl Surabaya, tompat tinggal Undaan Wo tan 
II/L1 Surabaya. Pokorjaan jual Qoran.

Tuduhan t moroke, taraangka-toraangka boraama.aama do,
ngan aoor&ng tomannya Or i  jo no (molarikan d ir i )  pa 
da tanggal 17 flovambor 1969, oekira jam 20*00 ata 
u aakltar waktu Itu  aotldak-tldaknya dalam tahun 
1969, diauka go dung Bioekop ffljaya dan Kranggan -  
Surabaja atau di tompat la in  sotidak-tldaknya dalam 
wllayah hukum $fid5&dilnn Nogri Surabaya, dongan -

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi TENTANG KEJAHATAN ANAK ANAK DALAM ... MOHAMMAD SAHE



76

maksud untuk a o a ilik i socara aolawan hukua telah  aengaabilt

Sobuah tutup bonsin fcobil Daihatsu aoharga ao- 
tidak-tidaknya kurang dari Rp-250t-  Barang a ana so- 
bageian atau seluruhnya a ll lk  orang la in  dual bukan 
a llik  aereka-aereka, Torsangka-torsangka aelanggar 
pasal 26 4 KUHP, Terdakwa bora da dal an tahanan sojak 
tanggal 23-12- *69 di Prayuana Surabaya,

Tuntutan Jaksa ; Supaya Pongadilan tfegeri di Surabaya raenya- 
takon bahwa terdakwa-terdakwa torsobut diatas bersa 
lah nolakukon kejahatan sobagaiaana diatur dan dian 
can hukua nsnurut pasal 364 KUHP dan oleh karona itu  
supaya kepada tordakvra torsobut aaaing-aasing dikoa- 
balikan kopada orang tuanya tanpa pidana apapun,

Koputusan t ( l ) ,  uonyatakan bahwa tordakwa-tordakwa torsobut -
diatas borsalah tolah aolakukan pencurian do* 
ng&n berkawan,

(2 ) ,  itoaerlntahkan supaya yang borsalah dikeabali- 
kan kopada orang tuanya masing-aaaing,

(2 ) ,  ^©nghukua pula para tordakwa untuk noabayar- 
ongkos-ongkos dal an porkara in i ,

Kaai aonyotujui keputusan Pongadilan in i  yang aeaerintah- 
kan untuk mongenbalikan aasing-aasing anak kopada orang tuanya

4

tanpa dikonal pidana apapun* karona kojahatan^erbuatannya ha -  
nya dilakukan sokall saja. So dang barang yang dicuri hanya so* 
harga Kp*250,~ Jadi perbuatannya aerupakan poncurian ringan, A 
langkah baiknya apabila didalaa ponfteabalion kopada orang tua
nya aonontukan syarat-syarat kepada orang tuanya, ya itu  t au- 
paya harus botUl-betul bisa aondidik dongan balk, jangan flan -  
pal anaknya tadi aolakukan perbuatan yang aelanggar hukua la g i ,

I I ,  Daftar Pidana no, S63/718S,
Keputusan Pongadilan Wegeri Surabaya tanggal 27 hoi- 

1971,
Suounan t Hakim t Surjana Saleh B.A,

/ °akea t .................
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Jakaa : Sujatmini.
Panitera t Rooaialnoau
Social worker a: Marthalena Pohan, SHr
Pra^UttBa t Stdiarjain.
Wakil Binapwan* S.SunarJo*

Tordakna : #ah*arudin bln Abd.Hamld, umur 1 4 tahun, teapat -  
tinggal Wonoaarl IV/S3 Surabaya, pekerjaan tidak 
ada. Ditahan sejak tanggal 6-11- *70 di Prayuana- 
Surabaya,

Tuduhan t Bahwa la  terdakwa aecara borrurut-turut tanggal -  
17-10-*70 5 29-11-*70 j 6 -1 1 -*70 dllapangan baa* 
kot P2U Jalan Staalun Kota Uojokerto se tid ak -ti-  
daknya auatu tompat dalan wllayah hukum Pangadi
lan itfegori Surabaya dongan nakaud hendftk mamiliki 
dongan nelawan hukum tolah jnengarabil barang-barang 
borupa :

(1 ) .  U lllk  Sltanto uamg tunai Rp-4000.-SInt STN*
( 2 ) .  n l l lk  TJoa Sing Bing Sin -  STN, uang tunal 

Rp,3000#-
(3 )*  tt llik  Jacob uang tunal Rp.80.- dan baju hea 

atau aotidak-tidaknya railik orang la in  bukan 
rail limy a dalam nona porbuatannya dllakukan - 
dengan nudah molanggar paaal 362 Jo paaal 64 
KUHP,

Tuntutan Jakea ;
Supaya Pongadilan Regeri di Surabaya nonyatakan -  
bahwa teraebut diataa boraalah melakukan kejbhatan 
aebegaimana dlatur dan dianoaa hukuman menurut pa- 
oal 362 Jo paaal 6 4 KUHP dan oleh karena itu  aupaya 
kopada fcerdakwa teraebur dijatuhi ponjara 3 bulan, 
masa peroobaan 1 tahun.

Koputuaan :
Nonyatakan bahwa tordakwa toraebut diataa boraalah 
tolah mrlakukan poncurian.
Hem&fcintahkan aupaya yang boraalah dijatuhi pldana
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poeaayarakatan 5 bulan mama poroobaan 1 tahun.
aonghukua pula la  tordatom untuk njoabayar ongkoo -  
ongkoa dalam porkara In i.

Poobchcoan*
Kami aotuju dongan kaputuaan in i karona aoporti telah 

dikotahui dari tuduhan Jaksa bahwa poneurian tidak dilakukan 
hanya aatu k a li aaja. **orbuatannya dilakukan bor~ulang~ua£ang 
ocolah-oloh dijadlkan kobiaaaan dan oat a ponaaharian. Dan Jua- 
loh yang dlouri dalam Juaileh ribuan rupiah, 
aonarik aokali dalam kaputuaan in i dal ah bahwa <31 dal am kopu ~ 
tuoan yang pokok 25 bulan pidana pomasyarakatan* *» aih diborl 
caaa poroobaan 1 tahun. Artinya dari koputuaan aomaoan in i a* 
nak tad i tidak uaah oonjalani hukuman yang Z bulan, oolainkan 
eoroka dilopaa, to tap i d isorta l ayarat*ayarat colane 1 tahun. 
Apabila ia  talah molanggar ayarat-ayarat aoporti yang ditotaj> 
kan oloh hakim (tidak  moiakukan polnggaran hukum la g i,  horuo 
wnjib lapor dalam traktu-waktu yang ditontukan dan la in - la in -  
oparat-ayarat yang wa j ib  diponhui oloh anak ta d i) aobolum ha- 
bio caaa poroobaan 1 tahun tad i naka anak tad i harua mlaku -  
kan pidana pomaayarakatan yang 8 bulan itu . 
tfonurut hos&t kni kaputuaan yang domikian in llah  yang aituaoi 
dan membawa o ffok  yang lob ih  balk. Karona solama manjalani * 
hukuman poroobaan in i  lob ih  banyak mompunyal kaaoapatan untuk 
camporbaifci porbuutannya yang aalah. Karona diaampiag dongan- 
hukuman poroobaan itu  la  m  eih to rika t dongan hukuman yang t i  
ga bulan, apabila la  moiakukan pdlanggaran-polanggaran torho- 
dap porjanjlan-porjanjlannya dongan hakin ycng eonuntut por -  
karanya.

I I I .  Daftar Pidana no.lSlfi/ounltr/71.

Koputuaan Pongadilan flogori Surabaya tanggal 11-8-*7k.

Ouomnn t Surjana Saleh BA (hakim).
A lfa  Laola (Jaksa).
Kuaminam ( panitora).

mrthalona I’ohon, SB (aoo ia l workora).
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Sutarmin (wakil prayuana).
S.Sunarjo (wakil Binapwan).

Tor dolor a i Nama Boro bin Kabul, umur 18 tahun, tompat t l  -  
nggal Putat Jaya Baru VI/L7 Surabayaj pokorjaan 
jual an bung a di Kayun Surabaya,

Tuduhan t Bahwa ia  tordakwa pa da tanggal yang tidak dapat 
ditentukan Is g i  pada bulan September 1970 aekira 
ja*a 12.00 di Putatjaya Baru VI/L7 Surabaya atau- 
eotidak-tidaknya dltompat la in  dalaa daerah hukum 
Pongafilan Hogeri Surabaya, tolah beraetubuh do * 
ngao too rang wanita diluar porkawinan padahal dike 
tahulnya atau aepetutnya harua dfcduga bahwa umur- 
nya belum 15 tahun dan belun mampu untuk kawin.

Tuntutan jakaa t
nonyatakan bahwa anak teraebut diataa (Boro bln Ka 
bul) tolah boraalah melanggar paaal 287 KUHP dan -  
menuntut dijatuhi pidana ponjara dua tahun dipotong

tahanan.

Koputuiian t
(1)# Henyatakan bahwa tordakwa boraalah melakukan- 

poraotubuhan diluar kawin dengan aeorang wani
ta yang diketahui atau sopatutnya harua diduga 
bahwa umurnya bolum 15 tahun.

(2 ) ,  ttomerintahkan aupaya yang boraalah dijatuhi -  
pldana pemesyarakatan 1 tahun 6 bulan,* potong 
tahanan.

( s ) .  Henghukum pula tordakwa untuk membayar pngkoo- 
ongkos dalam perkara in i.

Pombahaaan :
Putuea pongadilan ln l menurut hemat kai a dal ah tepat ae- 

k a ll karona kejahatan koeuallaan apalagl aampal tor Jadi poroe 
tubuhan, Akibat dari porbuatan itu  adalah membuat ternoda a - 
nak wanita itu  untuk aolama-lamanya. Begltupun keluarga dari 
anak wanita Itu  momndapat malu karena porbuatan terdakua.
Bakin tidak meraenuhl tuntutan jakaa, karena didalam pertimbir.
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ngannya amngkin perbuatan itu  hanya diakibatkan aoofli kara 
■ajaannya, Dan l * g i  i ft masih mud* uaianya dan ptrbuatannya 
hanya aekali s*ja .
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Bab. V.

Kealfflpulan dan Saran-Saran*

Koniopulan.
Kojahatan pada tunumnye bukan aorupakan suatu hal yang ba 

rxx lo c i  bag! k lta  semua. Banyak aarjanayakhli marxism akan pengo£ 
tion kojahatan atau nemberikan dofinislnya menurut ukurannya -  
condiri*®andiri sesuai dengan dasar yang iBenjadl lan da aan penlg 
jauannya. Pada garis besarnya dart peruEraeann pongertien kejaha 
tan dari part akhll/sarjana itu  adalch : suatu perbuatan yang oa, 
ngat anti sos la l, merugikan, menjongkolkan Eaayarakat dan nerupjrt 
kan suatu perkosaan terhadap norm-norma hukuau Oleh karona ltu -  
ko jchatan bukan hanya merupakan nasalah bagi masyarakat, molfeln- 
kan juga earupakan maaalah bagi peicerintah. Sehingga timbul usaha 
uoaha dari pemerlntah untuk menanggulangi dan memberontasnya keja 
hatan*

Kojahatan dapat d itln jau  dari dua oegl ya itu  s
4

a* Dari aegl hukum pidana : bahwa kojchatan iw rupakan jjor 
koaaan, pelanggaran terhadap noroa-norma hukua pidana.

b* Dari eegi masyarakat : bahwa kejchatan itu  mempunyai -  

akibat yang raorugulan, menjongkelkan maayarakat* Haoy& 
rakat merasa tidak anon dengan adanya kejchatan itu .

Kejahatan pada unumnya erat hubungannya dengan kejehatan a* 
nak-anak (ju ven ile  delinquency)*  Seperti peifcch dikomukakan oleh 
fl.A.Bonger, bahwa kejahatan yang dilakukan oleh orang dewaaa me -  
tang audah blasa dilakukan sejok mt Jih anak-anak. Juvenile doling 
uonoy men jad i aaaaiah juga oleh masyarakat dan pemerlntah, karona 
juga nandatangkan kerugian, menjengkelkan disamping melakukan pe- 
langgaran terhadap norma-nor&a hukum.

nengenai ie t i lo h  "Juvenile delinquency" saopai sekarang na- 
alh belum ada kassragamon terjemahan. Hal ln l te r jad i karona di -  
oanplng belum adanya koseragaman a r t l  dari Is t l la h  tersebut juga* 
karona belum adanya ko a era gam an tentang cacao-aacam perbuatan yang 
dapat dlaasukkan dal an is t lla h  juvonllo delinquency.
Totapi pada garis besarnya steam perbuatan yang aasuk kedalaa la *
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t i l  ah Juvenile delinquency itu  dapat dibagi dua nag am ya itu  t

X, porbuatan yang merupakan pelanggar&n torhacsap hukuo -  
pidana, Sehingga &UHF dapat diperlakukan baginya,

S, perbuatan yang oaoih bolus mo rupekan pelanegaran to r
hadap kotontuan hukua pidana, oohlngga KUHP tidak da. 
pat diperlakukan baginya. tiiealnya hanya oorupakcn po+ 
Xanggaran torhadap norea-noraa soeial , noraa-norea ko- 
jo pan an yang so dang borXaku dinsaoyarakat yang boreon^ 
kutan,

*ang dimkoud dongan anak-anak dlnlni ia lah aereka yang bor

unur dua puluh tahun kebawah dan belua pornah melakaanakan per - 
knwinan*
Totapi batas unur bagi anak-anak untuk dapat d ia in ta i pertenggu- 
ngan Jawab pidanya, ya itu  antara unur 10 *  13 tahun, Jadi anak- 
dibawah unur 10 tahun tidak dapat dituntut dan dimintai pertanggu 
ngaa Jawab pidana* San naoreka yang boruaur diataa 18 tahun dapat 
dituntut diponga dilan yang oengadili orang dowasa,

Borlainan dongan kotohtuan KUHP dalaa paaal 45 nya yang Ci* 
dak moaborlknn batasan ainimin urmr dari anak yang molakukan po, 
langgaran nproa hukua, D ioitu hanya dioantuakan kotontuan yang -  
dlbauoh umur 16 tahun yang melakukan porbuatan pidana, Jadi dari 
kotontuan paaal in i raempunyai konaekwonsl yang kurang baik yaitu  
bahwa anak dari umur 6 - 1 6  tahun apabila raelakukan pelanggaran

hukura pldana dapat d ia ln ta l portanggungan Jawab pidananya, Keku- 
rangan la in  dari RtJBP ialah bahwa KTJHP tidak oonjolaskan tontang 
pongortian Juvenie delinquency*

Kejahatan anak-anak (Juvonile dolinquoncy) dotraga ln l  d la l-  
nyn lir ditunggangl kaua aubvorai dan aloa-elaa 0, SO.S.PKI yang - 
oongaja ingin  ooztuaak coral anak-anak muda k ite • Sehingga dipan- 
dang oangat oorabahayaken bagl nogara diaaaa yang akan datong, 0- 
lch  karennitu nasalah kejahatan anak-anak bukan hanya morupakan 
probloaa bagl orang tua dan mapyarakat* nolalnkan juga audah b o -  
rupokan probloea bagi penerintah,
Sehingga oooorlukan ponlklren yang khuaua dan aoriua untuk mona- 
nggulangi dan aooborantcfcya oooara borocnG-oana*
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Mengenai faktor penyebab kojahatan anak-anak (juven ile  — 
delinquency) menurut beberapa akhli/sarjana dapat dibagi dua- 

yaitu  j

a, penyebab yang datangnya dari anak itu  sendiri yang di 
sebut intern/endogean.

b. faktor yang datangnya dari lu a r  anak itu  yaitu  faktor 

lingkungan yang m engelilingi anak itu  dan £1 sebut isk  
tern/exogeen*

Faktor penyebab yang datangnya dari lingkungan in i dapat 
dari s 1« lingkungan orang tuanya/keluarganya,

2. lingkungah sekolahnya,
3. lingkungan masyarakat dan kebudayannya.

JDari kedua penyebab i t  a  yang paling menentukan adalah yang ber 

asal dari lingkungan/ekstern, Terutama sekali adalah lingkungan 
orang tuanya yang paling menentukan pembentukan pribadi sianak* 

Karena orang tualah merupakan tempat pertama, yang menentukan -  

merah atau hitamnya pribad i sianak,

Mengetahui sebab-sebab timbulnya kejahatan anak-anak ada -  

lah erat hubungannya dengan usaha-usaha pemerintah untuk mena -  
nggulangi dan memberantasnya. Tanpa mengetahui sebab-sebabnya -  

adalah suatu yang s ia -s ia  untuk menanggulanginya.

Pada pokoknya usaha-usaha pemerintah untuk menanggulangi dan mem 

berantas kejahatan anak-anak a dal dua cara yaitu  :

a. Secara preventive : segala usaha yang ditujukan untuk -  

mencegah terjadinya kejahatan anajanak (ju ven ile  deling  
uency), mencegah meluasnya pengaruh terhadap anak-anak 

yang la in  yang masih belum dilandanya, Misalnya mengada 
kan penyuluhan terhadap orang tua/frali/keluarganyat a -  

nak-anak itu  aendiri dan kepada masyarakat disamping u- 
saha-usaha yang la in .

b. Seoara repressive ! semua tindakan secara hukum kepada 

anak yang sedang atau telah melakukan kejahatan atau *  

pelanggaran terhadap nor^a-norma hukum pidana, Misalnya

mengadakan pembubaran perkumpulan-perkumpulan yang ber-
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tujuan tiaak baik, mangadakan penangkapan, penahanan dan. po *
nuntutan dimuka pengadllan, ITindakan-tindakan pemerintah to r-

\

oobut dlatas tidak b ers ifa t pembalaaan molainkan b era ifa t kon 
tru k tif,  deni kepentingan anak itu  sondlrl dan kepentingan no, 
gare aebagal time a-tunas nruda yang perlu dlselamatkan,

Di dal am praktok pengadllan fccfafiri-hari didalam jan gad ili 
perkara anak^anajc yang dipakai aebagal dasar adalah pa sal 45 *  

<6, dan paaal 47 2UHP# walaupun audbh diraaakan kurang aeauai 

la g i  dongan koadaan detrasa in i,  Karena mengingat negara k ita -

aaapai aokarang naaih belunt mempuntai Kitab Undang-Undang Hu- 
kum Pidana yang khuaua diperlakukan bagl anak-anak, Tang ada* 
hanya borupa Kancangan yang aampal aokarang maalh bclua dicah 
kan,

Pada umumnya putuaan penga dilan dalaa perkara anak-anak ada -  
loh borupa j

1* mongombalIkan kepada orang tua^rali/keluarganya tanpa 
pidana apcpun,

2* monyerahkan kepada pemerintah tanpa pldana apapun un
tuk diadaken pondidikaa ulangan (reortukaai),

3, menjatuhi hukuman,

israt hubungannya dengan pengadilm  yang member! peradllan 
dalam perkara anak-anak ya itu  BISPA dan Prayuana. Ke dua lanba 
ga In i isomegang peranan penting dalam hal hakia memberlkan ko, 
putuoannya, Karena kedua lembaga in i atao perlntah hakim yang 
ceautua perkara anak dapat mengumpulkan data-data dari keada- 
an aianak teraebut, keadaan orang tuanya dan lingkun^annya -  
yang aangat berguna untuk pertimbangan didalam hakia mengambil 
koputuaannya, Diaaraping itu  juga kedua lembaga in i mempunyai- 
peranan untuk mengadakan reedukaal^endldlkan ulangon) bagl -  
anak yang tolah mongalaml kekacauan didalam pertumbuhan jiwa- 
nya. Usaha kedua lembaga in i otomatio ooapunyai e ffek  yang balk 
didalam hubungannya memberantas dat: menanggulangi terjadinya- 
kejatana anak-anak.

Saran-aaran,
( l ) *  A la t-a la t pecflra yang dieerahi tugaa untuk menanggulangi-

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi TENTANG KEJAHATAN ANAK ANAK DALAM ... MOHAMMAD SAHE



84

kojahatan anak-anak supaya lob ih  di offokfcifkan. Hondaknya 
conge dakan pangatraoan dan pongontrolon dltojspat-toapat yang 
sobotulnya kurang pantas bagi anak-anak yang vsx olh nuda uoj, 
any a.

(2 ) .  Lobih icftfflporgl&t patro lo-patro lo  diwaktu aalaia harl do 
ngan fcolarang anak-anak borkolioron dan bargcrombolan d lja* 
lan -ja lsn  sauipai jauh nalao.

(3 ) .  Didalaa mongambil tlndakon nondaknya jangan pandang bu 
lu , jangan nentandang status orang tuanya kalau momang anak* 
itu  borsalah, supaya tiabul konurnlan didalaa polhkoanaan * 
ponogakan hukua*

(4 ) ,  Hondaknya diadakan poninjau&n torhadap kotantuon paool 
45, 46, dan paaal 47 KUHP oleh pojabat yang bonronang kar& 
na dovasa ln l  audah dirasokon kurang sooual la g i .

(6 )*  Hondaknya sogara dibontuk undang-undang hukua pidana * 
dan undang-undang pa rad ii an khuouo untuk anak-anak. Apabila 
R.tf.U. Po rad ii an Anak aoporti yang diruauskan oloh LPHIJ ou- 
dah tidak ada porubahan la g i ,  aaka supaya sogara dlsahkcn*
(6 ) ,  Pohgadiian khusus ohak-anak Juga supaya aegora dlbon * 
tuk* So dang orang-orang yang akan dlsorahl tugas untuk oonga 
d i l l  porkara anak-anak disaaplng ah li hukua juga harufi borfco 
ra l tinggi* Dan koputuaannya haruo^noaonuhi kobutuhan anak * 
torsobut ya itu  bors ifa t kontruktlf (b o rs ifa t  pondidlkan).
(7 )•  Kopada orang tua*tua, supaya aononomkan rasa d ia ip lin - 
dan rasa tanggung jawab kopada anaknya sobagal tunas nuda. 
Dan Juga aonekankan a r t l  pontingnya ajaran-ajaron agaaa, 
Sobab satu-satunya jalan untuk aonanankan pribadi yang balk* 
Ialah dongan aonanacflcan a r t i pontingnya ajaran agaca*
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Monlmbang ?

■*enging«t ;

Inatrukai ICepala Kepolirian R .I .
»o . Pol. 29 /Inatr /fcAPOLRI /' 71

Tentang j
Mengatasi itasalah itenakalan Pasuda-Pernudi Ta- 
nggung/Croosboy-croasajirl,

i
Kepala Kepolisian Republik Indonesia

1. Bahwa pada dewaaa in i mas.ilah kenakalan pemu- 
da-penmdl tanggung/ croasboy-crossgtrl teruta 
m  dikota-kota beaar nienunjukkan suhu yang me_ 
ningkat.

2* Bahwa kenakaln torrcobut balk iang be rs ifa t  per 
seorangan, kelompok maupun yang dapat n»nnga -  
nggu keraanan dan ketertiban umufl.

3. Bahwa leb ih  berharga la g i ,  pab ila  kegiatan itu  
ttitunggangi unaur*unsur o ,20 S ./P .K .I. aerta - 
an atlr -an atir  oubversi.

4. Blahwa perlu  diambil langkah-langkah yang tepat 
untuk menaggulangi dan niengarahkan kegifctan -  
kegiatau yang b e rs ifa t  p o a it lf  dan kontruktif.

6. Bahwa P o lri w ajib  socara ak t if dikut aerta da -  
la a  us aha kearah character dan Nation Building.

1 , Keppres No, 79 tahun 19b9.
2. Hepprea Wo. 52 tahun 1969,
£. Undang-Undang Pokok Kepoliaian No.13 tahun 1961

MBNUINBTRUKSIK.AN -

1. wengambil Ingksh-langkfh ynng tepat terhadap 
perbuatan-perbuatan/tindakan-tihdakan yang 
berupa kenakalan perauda-pcmudi tanggung/croas. 
boy-croasgirl dengan aecaro preventif maupun 
repre a a i f -e  due a t l f .

1 . 1 . Pemberlan kesadaran kepada orang tuanya aeba, 
gal pananggung jawab, pemogang peranan utama 
dalam hal pendidlkan dan ua sa depan mereka*

1 .2. nenganjurkan kefciatan pendidikan agama baik - 
aidalam aokolah maupun dirumah.

1.2. menguaahakan wadah untuk mengalihkan keglatan- 
keglatannya yang negatif kearah yang p o a it lf  
dan konstrukfif ratsalnyo * touth Cehtre, Stu- 
die club, taman bacaan, oleh raga , kesenion 
rekreasi yang sehat dalaa usaha in i.

1 .4 . nengadakan koordinasl yang e f fe k t if  dan e f f i -  
oien dengan inatanai-inatansi Pemerintah yang 
bersan^kutan dan pemanfaatan l*erabaga-lwnibaga

pendidikan : Univeraitas POnu, urgan ieaai- 
or^anisaal -*ahasi8*a/pela jar/Vranlta/peinuda

/Pramuka a ll .........................
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Pramuka dan lainnya yang aelaraa untuk ditktit 
aertakan dalam usaha ln l.

1.5, ^ongadakan approach dengan penerbit, pengarang* 
penyelenggara pertunjukkan termaauk penguaaha 
bioakop.

2- kengambil langkah-langkah p o lis io n il :
2*1, aengadakan pengawaaan yang continue terhadap 

anaair-anasir f  ilm -f i ln f pertunjukea dan aeba- 
gaimana dengan memperhatikan aituaai dan kondl 
fli setempat.

2.2, wempergiat peraberantaaaa menjalarnya penjualan 
/aeredaran ganbar-gambar a.ausila dan narkoti- 
ka/ganja,

2*3* ttengandtkan penyeledikan yang saksaraa dan t in -  
dakan-tindakan togas terhadap adanya an asir-a *  

s ir  u, 30.S,/P*K .I.f nubversi yang aenunggangi 
/teengendalikan perbuatan negatif oleh pemuda- 
pemudi tanggung tersebut*

3. Dengan dikeluarkannya Instruksi i n i , maka Ina- 
trukai *enteri/Pangak No.Pol.B7/Instr/U.K./L965 
tanggal 20*10-1965 dinyatakan tidak berlaku l a 
g i.

Agar Inatruksi in i dilaksanakan dengan penuh ra 
aa tanggung jawab.

Dikeluarfcan di t Jakarta 
Pada tanggal : 7 Ju li 1971.

Kepala Kepolisian Kepublik Indonesia

t . t . d.

*Drs,H TJ 0 B N 
Jenderal P o lis i.
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■ Inotrukol nopala too rah Aapollaian X Jawa Timur. 
iAc„ T E  H6.Pbl.9/InotrAAD4POL/'7X

tontang s
Larangan Adanya Organioaol-organiBaai/Jroup-grouff/ 
tfang-uang Poauda pang aoapergunakan naaa-naoa yang 

tidalc_Dopan*^

non^ln^at i 1* Bahwa akhlr-akhlr ln l tordapat adanya organlaaal/group
group/gang-gang Poauda yang raoapergunokan naoa yang t i 
aak aopan dan aolakuktm porbuatan-porbuatan yang aongga 
nggu keaaan«m dan kotortlban aaayarakat.

2.

Uonloban^ *•

ii o p Q d at

Bahwa doal kan0 >nan dan kotortlban aaayarakat torutaaa 
aenjolang Poalllhan Uaun, perlu dlaabll tlndakaii-tlnda- 
Jeon untuk aonoogah okooo-oknoa yang dltlnbulkan oloh a. 
danya yang toraebut angka 1,
Doal peablnaan generaai yang akan datang aesuai dongan 
kopribadian Naalonal yang bordaaarkan Pancaallo, aeke 
perlu aegera aongaabil langkah.langkah pencogahannya.

I t
2.
I .

Seaua
Seaus

Dan Din 
Dan Roe

Bangingtrukwlkan
llalaa alagordo 
Koadak X Jaw a Timur,

Bllaaan dalaa daorah oeuonangnya teraebut tordapot 
ooganlaaal-prgftnlaafll/group-group peauda yarifc mon- 
porgunakon nan i-naea yang tidak oopen dan aongganggi 
keaaanan dan kotortlban oaayarakat, agar a o g e ra  co- 
ngarabil tlndaki n-tlndakan/langkab-langkah pcli3racg»r 
dan aoabubarkeinya.

I I .  Dladakan Intorogaal torhadap piaplnan dan anggotn 
ponguruanya dan agar dlbuatkan Case Studnynya.

I I I ,  Dolan jutnya kop.ida ceroka Itu  agar dlborlkan b iob l- 
ngan, pongortlan dan keaadaran eerta koinayafan a- 
gar aonjadl raamaia Indonoola yang Paneaalalla a©- 
Jati.

IV. uongallhkan keglitan  aoreka kopada ko Praaukaan a- 
tau organlaaal Ptauda lalnnya yang aopan/konotrak- 
tlf/produktlf baitl perkcabangan J*uaa dan Hangea In - 
aonoelo.

Inatrukai ln l untuk dllakaanakan dongan ponuh tanggung *
Jawab dan laporkan hoe 11 pelakoanannnya. »

>lkeluarfcan ol 
.*ad& tanggal

x Surabaya 1 
t 8 A pril 1971

Kepada Da« rah Kopolioion X Jawa Timur

t . t .  d.
»  l ;. 8AUS0KRI IURT0J030 -  

Br 1 gadir Jond. PolTal.

Sobual dongan aellnya 
Ting aongcmbll aallnan

Staf 3io Blntlbmaa Dak X*
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Daftar Buku * Buku Baoaan»

I . Hemien Hadiati *oewadJi#SH i Tentang Paradilan Artak yang
tersedlrl di Indonesia.

e J.E.Sahethapy, SH t Xullah Kriminologi bagian IA,-_/
III dan Prof11 Penjahat*

5. Kodrat Saaadlkoen, Pro. t Dari Juvenile Delinquency sag
pal *oerphinist.

: Kitab Undang-Undang Hukun Pi* 
dana.

: Praauran Yang Diucapkan Pada 
Seminar J.8tn.I, 1966 .

: Pfcktatfnkta tentang kejahatan 
Anak-Anak* terjeoahan dal di- 
ladur oleh S.ttaautiont MA dan 
Hilman MATHWA,

i Reglemen Indoneaia yang Diba- 
harui S.19 KL no *44  (H.X.B,),

t I.Konsepal Kriminologi Balan 
penaggulangan Kejahatan.
( Crime Prevention). 

II.Boktrtn-ttoktrin fcrininologi.
t Kitab Undang-Undang Hukun Pftv- 

data.
10 , Sri aoeljani ^arthaniah*Dra. : K.umpulan Kullah Psychologic

Abnormal.
I I . W.A, Bonger, ilR. * Pengantar Tentang Kriainologi

(Inleidlng Tot De Crlnlnologl) 
terjemahan H.A.Koeanoen,

Baoamn-bacaan lain t *
1,*Uarian kompaa. Poat Kota* Berita Xucftia, nlngguan Tribata.
2, «ajalah LFIIri no. 17 Juli-Aguatua-Septeober 1972 .
2. Perang total walavan Aarkotika oleh Kaai BAPPKNKAR.
4, Hanoangan Undang-Undang Peradilan Anak-Anak.
6. Hancangan K itab  Undang-Unding Hukuai P idana.

6 . Sumbangan Pikiran ttengenai Hukum Pi dana Anak oleh Derekto- 

rat Pidana Dopartemen JUhakiuaan.
7 . Ha all-ha oil fceaearch.
8 . Haail Seminar Kriainologi rtaalonai ke I 3emarang y*ng di- 

selenggarakan oleh Univeraitas Diponegoro pada tanggal 29-
Oktober a/d 1 aoporaber 1969 .

4, ■*>«! Jatno, Prof .SH,

0. Hoeeiah SardJono,SH. 

6 . Ruth Strang

7 * 3eno 3o chard jo

8 . Soedjono D f SH.

9 . Subektit &H,
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