
BAB III
PENERAFAN H,TKT.S.I PENtrURIA$T EAEI Af{AX YAI{E ELI.S{

DE}IASA DI PEITIEADILAAI NEGERI Jof.,BAfrE

A- Fakt,,r yang *endcrorrg anak dalam mera*ukan perbuatan
pidana pe*curian

Sr"ratu perbuetan yanq di lakukan
tidaklah dapat dipisahkan dari gebab ateur

rnen'belakanginya, Ada dua f ak tor yafig

tirnbulnya perbuata* pid*na pencuriarr, yaitrr

o1e,h anak

faktt:r yang

rnenyebabkan

1' tra''tcr intern yaitu far..tor ya,,g datangnya dari dararn
tubuh manusie itu sendiri tanpa Fengaruf, dar-i luar
yang berupa intelegensia, umur. kelarn1n, kedudukan
anak dalan, keluarga,

- Fak'tsr inteleqensia adalah anak yen* kee*ampuan
berfikirnya Iemah (prestasi sekelah rer,dah),
dengan *ecerdasan yang turnpul rnereka mudah ser,.ali
terseret qrleh ajakan buruk terrrannya miga1rya
rnembt3los sel'.elah, melakukarr pencurian dan
perblretan burlrk l ainnya,

- trakter urnur yaitu faktcrr yar,g Eetrara langsung atau
tidak langsung telah f$ernperr ihatkan akibat yang
pe,nting. Dalam rnasysrakat pada urnu,rfiya ke,jahatan



yang cenderunq ufttLtk

Pengadi lan Ne,geri

nrelakul,.an pencurian

tahun.

toenunjukkan kernar*puuannya. Di

Jornbang anek yanq banyak

yaitu pada usia 13 sampai 16

* Faktc:r kelamin yaitu kenakalan anak atau t.ejahatan

anak dapat di lakukan crleh 1at.i-laki riaupun

Feref$plrerr r riArBur} dal arn pr.ak tel..nya jurnlah anak

l ak i*1ak i yang rnel ekuk an perbuetan pencurian lebih

ba*yak Bnak perer'Fu&n,

- Faktsr k.edudukan anak dalanr keluarga yaitu apakah

anak itr-r rnendapat perhatian deri erang tuanya atau

tidak. Cerntoh set:rang anak yang pernah di

sidangkan di Pengadilen Negeri Jornbang dia
rnelakul,.an pencurian karena segala tingkah lakunya

tidak diperhatikan orang trranya. Karsna oraftg

tuanya gibuk berjualan sedang anak itu sering
melihat televis.i di rurnah tetarrgganyE'' dan ser+aktu

rurnalr tanggganya dalam l,.esdaar, koscrng dia
rnel akurkan perbuatan pe*curian karena dia sudah

hsfal dengan lr.eadaan rumah itu rnaka dengan mudaFr

anak itu bi=a mengarnbil barang ( hasil wanrancara

dengan lbu Setijahati. SH, tanggaL 6 Eeptember

1997 ) .

2. Faktc:r Ekstern yaitu faktsr ./ang datangnya dari luar
tubuh anak r :vafi rnerruSrakan f aktsr lingkungan ser"raktu



enak, dibesarl..an. Faktcrr lingkungar in dibagi dalarn

interakgi sosial lingkungan budaya yang disebabkan

ol.eh linqkungan sekr:1ah dan rnedia komunikagi ,nassa

serta kcrnf I ik kebudayaan.

Selain pendapat tergebut di atas. Dr. Zakiyah

D*rcrjat dalarn bukunya "Kesetratan l'lental " rnengernukakan

fal..tgr yang nrerryebabkan anak dalar* rnelakukan perbr,ratan

pencuriar'. yaitu !

1. Kuranqny* didikan age{rra.

2. Kurangnya Oengertiaft $ranq tua terhadap pendidil,"an

-- -t.Elltt [.

3, Kurang teraturnya pengisian uraktu.

4. Tidak statrilnya keedaan sosial dan ekt:ntrmi.

5. Kemerosctan rncral dan rnental orang dewasa.

6. Banyakrya f ilrn dan blrku-buku bacaan yang tidal.. bail...

7. Pergaulan'yanB l..urang baik.

Penjelagannya adalah:

1. Yang dirnaksr-rd de*gan pe,ndidil..an aganla adatah

bukanlah pelajaran aBarna yng diberil'.an denqan

sengaja darr teratur Bleh gllru saja akan tetepi yar,q

terpenting adala.l', penananlao jir^ra agenra yang dinru!.ai

dari rumah tangga sejal.. anal,. rnasih kecil dengan

jalan rneribiasakan anak l,.epada sifat-sifat yang traik

crrisalnya dibiasahen bj.cara terus terang , r*enghargai

mi l ik orang lairr, ditanarrrhan raga l,.asih Eayarrcl , suke

rnenolcng dan lairr-1sin,



Anak yang tidak dikenalkan dengan jiwa agarna yang

benar al..an lemahlah hati nLlrani*ya , jika hati

nurar'inya lernah rnaka gudah barang tentu ia akan

mudaFr tert}erossk tr,e dalan'r kelakuken yang tictak baik.

Begitu pul.a sebal iknya bi la di dalam pribadi anak

dipengaruhi r:1eh nilai-nilai agarna maka te,rhindarlah

ia dari kelakukan yang tidak baik dan bisa $abras

diri.

2. Yang dilnaksud dengan l..urangnya pengertian orarlg tua

terhadap crendidiksn enak rnisatnya banyal,. orang tua

sekarang yang tidak rneengerti bagainrana cara

rne,ndidik anak dengan baik, Hereka rnenyangl..a apabila

tel.ah rnernberikan rnakan, pakaian, perangkatan

kesehatan kepada anak Eelesailah s.udah tuga= eirereka,.

Ada juga yang mengira nrendidil,. anak denqan l,.erss

akan rnenjadi.kan clranq baik

Gesungguhnya Fang terpenting dalanr pendidikan. gi

anak adal sh k es,eluruhan perlerkukan yang diterima
crleh si anak dari srar,q tuanya , dia disayang ,

{nerase diperhatikan dalam keluargaanya. DisamFir,g

itu dia harus rnerasa bahwa dalarn hubungannya dengan

crrang tuanya die diperlakukan denqan adil di antara

=audara-s.audaranya. Bila anal.. tidak cre,Fasa disayang

dan diperhatikan, rnaka anak akan rnencari jaalan

keluarnya dengan jalan menarit. perhatian, berke,lahi

dan rnenggar'ggu orang lain. Oer,gar, demi. l,.ian banyak



3.

di antara anak ,nereka !tr-r dik arenak an kurangnya

perhatian orang tuanya,

Yang dimaksr-rd dengan l,,urang teraturnya pengisian

xral',tu adaLah tr.urang binrbingaB datatr, mengisi wal'.tu

luang dengan cara yang baik dan sehat . Usia ansk

adaleh ugia yaang niasih bert.hayal. melamunkar, haL

yang kurang baik da* apabila merel,.a dibiarl,.an t-anpa

bimbingan dalam mengisi waktunva rnaka akan banvak'

lamurrarr dan kelakukarr yarrg kurang sehat yaftg tinbul

dari mereka.

Tidal.. stabilnya keadaan sosial dan ekc:n*mi sdalah

apabita l,.eadaan e,konerni daan gogial tidak stabil,

nraka rnas'yaral..at akan gc:rlcang dan gel isaht

kegencangan dan kegel ieahan trara Brtsng tua etaur

anggota {Bag'/ arak at pada utnlrnrrr'/ a $}etr,Fengaruhi

t irodak an dan tr*r l ak uk an rner-ek a terhadp arral.. !

cantatrnya nrereka akan k.urarng merrrpertratit.an atau

rnenqacuhkan Frc,bl.etn yang dihadagi oleh anak rnerel,.a

bahkan rnereka akan sering n*ernarahi atau melepaskan

kegelisaFrannye keDada anaknya.

Kernersgotan rntrral dan mental orang dewasa *raksudnya

adaa l ah c}rar'g mengatakan Eal-rrrre sen'al'. in ma ju

penge.tahuan ! semak in kuranq pegar'gefi clrang pada

eqarna . dan serfiak in rnudahl ah *rang rneL ak ukan ha 1-hal

yanE dulu berat urtul'. dicobar.ya, sekarang dengan

kemerotan rsoral rnereka mudah untuk nrelakul,.an geguatu

4.



6.

't'anB br.rruk =ehingga tingkah laku mereka ditinu eleh

arraknya.

Banyak,nya f ilm dan but.u-buku bacaan yanq tidal.. baih.

Perbuatan yanq paling rnudah bagi anak adglah rnerrirlr

daripada berfikir dan herusaha rnencari realigasi

dari pengertiar, yanq abgtrall. Film dan buku bacaan

yang nrenggambarl,.an kejahatan. kel ihaian perampok

serta trencuri adalah ganqat banyal,:, kenusakan noral

dan kel icikan para pelaku dalam cerita tergebut

rnenarik Berbrratan c:rarrg, terutan'a anak muda yang

,r,enga 1;rnri tekanan peraeaaAn t bail,. dari |reluarga

rnaupLln trranq tua dan dari masyarakat. Jiyra yang

tertekan akan roencsri jalan pefiyaluran kel,uar,

antar* lain dengarr me,rgidentifil..as.ikan dirj. sebaEai

pelaku yang cocok denqan dirinyar rkhir-nya Eecara

tidat. sadar telah meniru atau rneneladani pahlabrar,-

pehl aahran yang tid*k bernroral yang ada dals', f i lrn*

f ilm atau yanB ada dalern buk-u-bul..r-r bacaan tergebut.

Perqaulan yarg kurang haik , raakeud*.ya adalah

f aak tor- pergaul an rnerupa,kan hagien yang nrerrper,garuhi

anak yar,g b.elun, cukuF urnur karerra anak turnbuh juga

karena bergaurl derrgan temarr-tesran digekitarnya. Jika

anak be,rqaul deriqan tefi"'arcnya yang pasti anal,, tersie

but akan men j'tdi &aik sebal iknlza j ik.a anak bergaul

dengarr ternen yar,E kurang heik ir,a!:s z,-,ittr'. i t:_r al..*r,

r.errirtr ten*ar'nye ,-intirk =*r'i:u+t +,:iCgh b;lir.

7.



-i

*- iltl]d{i1?:I1 f"{;#*i;ir.il?t fl,?'iflli s$1?4 Fre,$:ffiftr&r1i ril."ll{-"i}t"

S*l.air, tJU n':,4 tahun 197q tent*;1g re=*jaht:[3r-aar'

anak- BEtsal 6 diji;'3as"i,: &n l:ah,,,ia *ri€rk l/eng {Ite?nq€rtar,i

ir,*=Etl.*,h !:*:1*l.rui*ri il i.L'eri *e1*'y-.:nan iJs* a=ui-,*n vaftE

her-ti_-rj,.l*n rnenalr,ngnya guna riEr''!J*tesii h*tirbatan yang

t ar j *c i. de 1 ;'n maEe' Per tlrmtruihan 9** Perk'embangarty a t

i:sl 1ai;en;1ri clgn as,-iharr, sebagairnana dimaksudkan dalant

,:.rat i 1) . juqa c!iberit'.an kepada *nak yanEg te.lah

iJi in>,atakan berealah melakr-tkarr pelanggaran l-rukum

berdasarl..an keputus*n hal':im.

l"laka dari itu untuk rne*yelesaikan n,asalah anak

nal.lal . urajib c{iugahakan fr'elalui EuatLl peradilan Ar,al'. t

agar ada jeminan bahr,ra ugaha tersebut dilakukan benar-

henar unt1rk kesejahteraan si anak dan rnaeyarakat tanpa

n'engabaikan terlal.lsananya keadilan -

Dari ungkapan di atas dapat mernberi arti bahs'ra

rnasalah anak nakal haru= diadi1i sec*ra khusug dan

terpisah dari Branq deurasa. Tapi Fe'-adj"lan khusu6 anak

di neqera kita { Indonesia} belr-rrn ade sehingga Eet*$a

perkara baik rnenyangkut c,rarrg der^ras.a maLlpun anak,

diadi 1i sleh Perrgadilar' Negeri sebagai per'gadilan

perta*ra, NalauFur', demih:iarr. nrengenai perkera pidana

anak di beberatra Pengadilan Negeri gudah di mulai

dengan rnernieahkan arnak-anak dari pengadi lan trrang

dewasa, ldal,aupuB hanya pada ternpat rllarrg s'idang dart



.Ji*

temp*t pBnahanaBr,ya saja..

Di trengadiLan Negeri Jombang praktek

persidangennya sudah sesuai de,ngan UU RI tls. 3 tahun

tqqT tentang Peradilan Anak yang perneriksaan di sidang

pengadilan diatur sebagai beril,.ut i

- Pe*urntut Uirrurn, Penasehat HuP.urn, Pembimbir'g

Kemasyarakat*n. Orang tua. uali stau crrsng tua asuh

dan eakgi r w*jib hadir dalacr sidan_e { Pasal 53}.

- Sebel.*nn sidanq di buka , Hak im ffremerir'tahk an agar

pembirnbirlg kemagyarakatan,nenyarnFaiksn laperan has-iI

penel itian kernasyarakatan rnengenai anak yang

hersarlgkutan, Laperan itu beri"gi tentanq data

individu anak, keluarB&, pendidikan dan l..ehidupan

Eosial anak serta l..esimpulan etau pendapat dari

pemhimbing F.ernasyarakatan (paeaL 56) .

- Setel ah hak im rnernbul..a persidarrgsn r dan rnenyatakan

sidar*gg tertutup untuk urnumr terdakrra di panggil

rnasuk begerta oranq tt.le, ulaLi atau trrang tua a9utr.

Benasehat hukrrm dan pernbimbing l..emaeyarakatan t tragal

57 ayat 1).

- Pada waktu rnerneril..sa sal,.si hakim dapat mernerintehlr.an

agar terdakr.ra dihar,ra ke lusn sidang. Tetapi orar,g

tua, wali atau t:rang tua aguh, penasehat hukurn dan

pembimbing kernasy*arkatan tetap hadir (pasal iB)

- Sebelum mengucapl,.an putusannya, hak im nremberikan

kesernpatan kepada orang tua, r*ali atau orang tua asuh



untlrk rnengefiuk.al..an segtsla hal ihwal vang bermsnfaat

bagi anak . Putr-rgar: ua j ib rnepertimbangkan I apcran

penel i tian kernasygral..atan J-.-i pembimbing

kernasyarakatan. Dan putlrsan pengadilan u,a j ib

diucatrkar' dalsm sidang terbuka urrtuk ufrrutn (pasal 39

ayat 1-3).

Putusan Hal,. i* $rrer'geBai perl..ara ini. yang be, lum

mempereleh l,.ekuatan hukum tetap, atau telah

rnecnperoleh kekuatan hr-rkurn tetapi belum dilakganakan

pada eaat Undang-undang ini rnutai berIal..u. bpenyeles-

aian se,lanjutnya dilaksanakan berdasarkan Undang-

undang ini {pasal 66}.

Para pejabet pengadilan yaitu Hakim, Penuntut Llrnumr

Penasehat hukum dalam persidangan anak tidal,. meraakai

tcga/pakaian dinasnya rr'asinq-rnqgine {pagal 6} .

Hsk im rnemeriksa dan menr-rtus gerkara a*ak dalam

tingk at pertanra eebagai hak im tunggatl ( pasa l 11 ) .

Dalam nenghadapl..an kagug anak na!-.a1, tidak boleh

dilupakan pertarna-tama kedudltkarrya sebagai anak

dgrngan Eernue s.if at dar' kegejahteraenny&, di sarlapir,g

l:esejahteraan rrrasyarak,at. Mernang perkara anak sering

kali rne,ngenai hal-ha1 yang intiro, rnaka dari itu

l-'enda}.nye anak diberi kes.empatan untul.. dapat

rner,curahkan iei hatinya tanpa ada rasa malu ataur

takut.

Dengar bertredtrrian pada Lrraiarr di atas, maka



Ilroseg peradilar' anak sejak ditangk,aB san'trai di putus

dan perlakuan sela*jutnya dalarn pembinaannya rrajib

dilakukan ole trejabat-pejabat yanE terdidik khususnya

atau se,tidak-tidaknya nreneetahui rfiasalah anak nal,.a1 .

Perlakuan selama dalarn prc,tses peraddilan yarrg

dikenakan terhadap anakr wdjib ditunjukkan ke arah

pengernbangan pribadinya dmi kesejateraan anak, wajib

dijaqe agar proses peradilan dengan segala

pe,r-lengkapan dan janga* sampai rnenirnbulk an pengaruh-

pengarr-rh yang justrr-r dapat. mesrbuat nilai keraanusiean

si anak lebih rendah dari sebelu{Rnya. Sebab keputusan

hakim kepada si anak itr-r akan lnempengsruhi l,.ehidupan

anak pada masa selanjutnya.

C. ?-{*'{FTTHS{SS PE'**#\*IL*H &NAK

Patut di catat bahwa semus aranq rne,erindurkan

l-ruk urn , tetapi tidak seerangpurr y ang mer.i.nduk an

l-rukurnan. Karena itulalr walaupun bsrlawanaan kedu*-

duanya tidak dapat dilepaskan sattu sanra lain, sebab

ada peratnran (hukurn) pasti ada hnkurnannya.

Dalarn p*sal 6 UU Na. 4 tahun t97q tentang Kese-

jahteraan Anek diterangkan bahwa 6rrak yang menqat ami

nrasal.ah kelahuan diberi pel ayanaB dan asul-ran yang

bertujr-ran menolongnya guna mengatasi hanrbatan yang

terjadi dalan masa perturnbuhan dan trerkenbarrqaftnya.



Bleh karena itu apakah yenq setratutnye

dijatuht.an kepada anak yanq r*elal.:,ukan grela*ggaran

tindak pidana ? Oalam hal ini UU No. 3 tahun LS?T

dijelas,l,:an balrr.ra l

- Pidana 
, 
yanq dapat di jatuhkan l,.epada anak nakal

ialah Fidana pok ok dan tarnbahan. Pidan perkok

meLiputi :

a. Pidana Penjara

b. Pidana Kurungarr

c. Pidana Senda. dan

d. Pidana Penclawasan

Sedang pid*na tarnbahan berutra trerarnpasan bar-arg-

barang tertentu atau pernbayaran ganti rugi ( pas.al

?3 ayat 1-31,

Tindakan yang depat dijatuhkan kepada anak nakal

ialah :

a . I'lengemba l. ik an

tua asuh.

kepada oran tuan wali atau srang

Lu. Ftenyerahkan kepada neg*ra untul.. arengikr_rti perr-

didik an, pernbinaan dan latihan ker ja, etatr

Menye,rahk an kepada De,partenren Sesisl . otau

clrqa$igasi gosial l.,ernasyarakatan yang bergerak

di bid*ng pendidikan, trernbinaan dar Latihan

kerj a .



Tindakan itu dapat disertai dengan teguran dan

=yarat tanrbahan yanq ditetapkan erleh Hakim (Pasal

24 ayat 1 dan 21.

Pidan* peftiara yang dapat dijatuhakan kepada anak,

pal ing 1alna Ll2 ( satu Fer dua ) dari mel..girnurn

ancarnan pidana penjara bagi orarrg dexasa {pas.al 26

ayat 1 ).

Pidans kurungan juga t/7 dari maksir*urn ancarnan

pidara kurungan bagi oraftg dewaga {pas.al 271.

Pidana denda t/? 'darr. pidana denda t:reftg dewasa,

dan apabil.a denda tidak dapat dibsyar rnaka digamti

dengan blajib Latihan kerja, Iatihan kerja tersebut

sebagai pengga*ti denda yaBq dilakukan paling larrra

?0 hari kerja da$ l.ama latihan l:erja tida!. lebih

dari 4 jam s*hari serts tidak dilakukan lrada rnalam

hari (pasal 29 ayat f-3).

Pidans bersyarat dapat dijatuhkan hakinr, apabila

pidana penjara yang dijatuhkar rraling lama 2 tahun.

Pidana bersyarat adalah bahna ane.k naksl itu tidak

akan rnel.akul..an tindak pidana tagi. selama rnejalani

pidana bersyarat. Dan anak yarg rnenjalani pidana

bersyarat dibimbing c,leh Balai Femasyarakatan dan

berstatus sebegai klien penragyaral..atan tpasal ?g).



taE.}. I}ATA_OATfi AITIAK YATTG T,ELAXUKAN TINDAX PIOASIA

PE}IGADILAITI 
''IEGERI 

JTTf'IBANG SELAI{A TfS{I,IN tqW

tlarna-rrarna errak yanB rnelakukan perbuatarr pidana

pencurian yang per-nah diajukan ke eidang Pe,ngadiLan

Negeri Jombang ada!,ah =ebagai berikut :

1. HariE Safrudin Efendi

Lahir di Kediri berumur 15 {.1ima belas} tahun. teilah

mel akr,rksrr pencurian hersama-Ear'e dengan Uchtrzel

David Kurniawan yaftg herumur 18 (delapan belag)

tahun. mereka mencuri EeDeda motsr merk Hcrnda Grand

hi tam denqan cara nrerusak kunci sstleda mc,t*r " l s l u

setreda n'c,tor di baura naroun tidak I arna terdal..wa

tertanqkap tangarr. Dengan dernil..isn terdal..+la

dinyatekan bersal.slr karena telah melanggar pae€l 363

( 1) 5 KUHP dan clleh Pengadilan Negeri - Jombang

terdakura araginer-r*as.irrg diberi trr.rk.urnarr urrtuk terdahr.ra

I dijatuhi hukurnan penjara selan,a 3 (tiga) minggu.

Oan urntuk terdakr,ra I I di jatuhi hukurrnan selama satu

burlan satu rninggr-r dikurangi gelarna terdal,.wa ditahan.

?. Sugil,. Harje bin Suwene

Lahir di Jt:mbanq LlrnLrr 15 {.enam be,l.ae} talrurn

dinyatakan bergatah l'.arena te1, ah flrencuri sepeda

pancal balap srerlr. Phoenir: Htsrrra eerah milik Bu Narj



sleh l..arena itu dia telah melanggar pasat 363 (1) ke

3.4 KUHtr dan anak itu telah diputus oleh Pengadilan

Negeri Jarnbang dengan hukuman pen j ara sel arna s

ttiga) bulan tretong tahanan, oiembayar ongkos perkara

gebegar Rp. 5O(l.- dan nrernerintahkan agar barang

bukti berr-rp* ssbuah setreda pencal merl,. Phcenix cat

rnerah dikembalil..a* ke,pada Br-r Nari,

3. l'loharns'rad Suhargonct

Lahir di Surabaya umLrr 16 (enasr helas) tahun. dia di
pidana selania satu bulan ena$. be, las h*ri. r:leh Hakim

karena dia dinyatakan hersalah tel.ah rnelarrggar pasal

363 ayat 1 ke 4 KUHP yaitu te,lah rnencurri sepeda

rncrtor Henda Grand mi 1ik saudana p, Agus Euryo

Pradclno. Sr-rharsono nrel ak ukan pencurian dengan

$udarrre dar' sudarns dijatuhi hukurrnan sanla dengan

llshamrnad Suharscno.

4. Nr"rrdin

Lahir di Begt:r urr,ur 15 ( lima belas) tahun, dia
dintakan bergaLeh kareng teLah rnelal,.ukan pencurian

yaftg berupa Bebuah sepeda par,cal milik Ibu Tati
Hsndiyani ya*g diparl..!.r di depar, per,dope perrda

Tirrglr.at I I Jonrbang dan pengadi Ian Negeri Jernbang

pada tanggal I Juli LqqT telah menjatuhkan pidana

terhadap terdakwa denga.rr hukumsr: penjara selarrra :;atu



bulan lima belas hari potong tahsnan. dan dibebarii

biaya perl,.ara gebesar RD, SCIO,- serta berang bukti
benupa sepeda pancal qunurg je,nis f ederal merk

treliqc,n r,.rarfta hijau dikembalikan kepeda saksi
k*rban- Dan Nurdin telah rnelanggar pasal s6? r(uHp.

5- Edy Suwantcr bin I'lasl,:an

Lahir di Jembanq tanggal ?4 t'tei 1982. dia dinyatakan
bersalah karena telah nrel akukarr pencurian bersarna

dengan I'lehanrrnad Aksin bi-rr suraarrro urrrur li ( I iena

belas) tahun, barang yang di curi adalah berupa

sepeda rnoter sr-rzuki ECao cc hitamr dan oleh Hakim

mereka dijatr-r.hi hukuman rnasing-na=ing terdakwa r dan

I I dengan pidana penjara gelgma satu bulan,
dikurangi setarna berada dalam tahanan Be,rientana. Dan

rnasirrg-rnaeing dibebani biq:r,.ys Fsrkara sebegar Rr.
5QQ'- gerta nrerrnerintat-rkan barang bukti dikembalika*
kep*da gakgi yanes pribadi. Mereka ber.dua telah
nela*ggar Fa=al 363 ayat 1. 4e KUHP yunto pasal 4E

yunto pasal 55 (l) le KUHP.

Dari Uraian di atas, jelaslah bahr^ra anak yanq

rnelakul.an perbuatan pi.dana pencu.ri*n akan dil,roseg

melslr-ri per=.idangan da* di jatuhi hukuman se,suai

dengan kegalahannya.



Berhubung UU Na. 3 tahu* tCgT tentarg PEradilan

Anak baru saja disyahkan maka perl,.ara yang diajukan

ke =idang Pengadilan sebelu* U*dang-undanq itu

berlaku magih rnenggunakan KUHP.




