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KESIMPULAH PAW 3 ARAN-3ARAfT DALAI RAHGKA PE3BEUTUKAH
UTOAIKMnnATO PBRADILATT AITAK DI IHDONKSIA

Vnetolah neninjau kemtali apa jfaog telah ©aya uraikan 
di atao, dan seoagai haoil peninjauan/wawancara saya denfan pa
ra pejabat darl beberapa in3tanoi yang borweuang dalam menanggu- 
langi kenakalan anak-aaak s

1* Komando Kota Besar Kepolisian Surabaya
2* Pengadilan Negeri Surabaya
3m Leabaga Pendidikan khusus anak-anak P m  Yuwana,
Maka sebagai pemitup soya ingin aenyanpaikan keoinpulan 

dalasi rengka pesbentukan Undang-Undang Peradilan anak di Indo
nesia i

1, Dalam konsideran Rancangan Undang-Undong tentang peiv 
adllaa anak Republik Indonesia diaebufckan j

Bahwa berfaubung oifat-oifat yang khusus darl an ait dan 
untuk newujudkan keoejahteraan anak, maka perlu diadili oleh 
satu Badan Pengadilan tersendirl dengan euaunan, kekuasaan 
dan acara yang kh-u sue pula,

2, Hakim dalam menberlkan keputuaannya agar sungguh- 
sungguh mengnta^akan kepentingan anak, dl sanping kepentinman 
raasyarakat, bersifat raendidik dan lebih berperlkesanusiaan*

3* ttengingat bahwa kenakalan anak-anak makin lama na- 
kin nenin$cat baik kwalitao maupun kvantitaa, oeyogyanya pen- 
binaan £enerasi muda dijadikan ouatu proyek, karena Ini ^eru- 
pakan nasalah nasional.
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4* Dengan adanya Peradilan Anak dapat ditingkatkan 
don diperluas untuk raemberantas dan aencegah kenakalan anak- 
anak baik preventlf maupun ropresif.

Adapun o a ra n -sa ra n  yang sa y a  a ju k a n  i a l a h  ;

1, Anak nakal adalah oebetulnya anak yang nenderita 
dan harua mendapat bantuan dan perlakuan yang khuaua ogar 
nenjadi raanusla yang balk,

2. Peradilan Anak terseudiri dengan Kepolisian, Jaksa 
dan Hakim khusug anak-anak, untuk ini porlu diadakan penataran 
tentang anak-ar.ak.

%  Peraberian fasilitas pada instanai-instansi yang 
berkeci^pung dal on aenanggulangi kenakalan anak-anak, Kepo
lisian, Jakoa, ^ongadilan dan Le*nbaga pendldlkan khusus anak 
nakal,

4* Akhimya diharapkan para aarjana hukum, untuk 
tidak berhentinya meabahas dan ra engolah kenakalan anak untuk 
nendapatkaa nethode yang topat untuk mencegah dan raemi>crantao 
kenakalan anak-anak.-
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