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DIDANG HUKUM KEPIDANAAN 

Dumo rcmaj11 mcrupukun SII!II·Sllllt yang ruwwt begi lletiap rulllk 

nUiltu;.•a KNaUt pada masa·masa tlu, remaJa sedaog mcncari idcnUIIIS dtrl. Talc 

jar1111g mereka sering mcngilcuti segala hal yang ada di lingkungannya Baile itu 

kepenulikan bar.lng mewah, perbuatan postltf atau baldcan perl>uatan oegatif 

yang mclanggar norma-nonna di masyarakat 

Ket11BJU811 teknolog1 menyebabkan kecenderungan annk untuk mcrmliki 

barang·barang berteknologi. Hal tersebut JUga mcnyebabkan ooupnya 

kriminalitas yang rnelibatkllll anak baik sebagai pelaku maupuo korban. Mengapa 

hal tersebut sampai tCI)adt? Kdudupan ma.syarakat ccndcrung bcrkembang dari 

tmgknt yang sederhana ke tingkat lebih modem. 
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Dalam proses perkembangan itu sering kali timbul peristiwa-peristiwa 

yang menyebabkan annk mclnku~n perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi 

anal: baik menurut hukum lain yang berlaku dalam masyarakat yaitu anaJc nakal. 

Yang dimaksud Anak Nak.al menurut UU No. 3 Tahun 1997, Yaitu 

anak yang melakukan tindak pidana, atau anak yang melakukan perbuatan yang 

dinyatakan terlarang bagi anak. baik menurut perarurnn perun<bng-undangan 

maupun menurut hukum yang lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat. 

tcrhadap anak nakal tersebut da'lSt dikenakan sanksi berupa pidana atau tindalr.an. 

Melihnt kondiso tcrscbut npabila didukung olch lin&)tungan yang kurnng 

~""'h"of don \lfut kcpcrihudinn )'ang kurnna buik aluln menjadi pem:eu 

tinobulnya berbagai penyimpangan perilaku dau perbuatan-perbuatan negatif 

yung mclun~~~ur uturun dun nom1u )'un~ uda di ma~yuru~ut yung biasunyu discbut 

dengan kenakalan remaja. 

Tekanan ekonomi juga berpengaruh menjadikan pelaku termasuk 

rcmoja melakukan pencurian. Pada umumnya re'llaja yang belum memiliki 

kcpribadian yang matang a~n lebih mudah terpengoruh olch ternan b:rmain 

dalam saru kelompoknya. 

Faktor lain yang mcnjadi peoyebab adalah faklor lingkungao karena 

seeara psikologi, unsur lingkungan bersifat menentukan. S.;perti kala pepatah. 

a 1abila seseornng dilahirkan dan dibesarkan eli lingl.ungan ytng bailt, maka 

orang tcrsebut akan mcnjodi bail-. begiru pula sebalil.nya. Artinya, waluupu.l 

tidak scpenuhn)'a lingkungan ilu bersifat menentukon, nlllllun sctidaknye. watak 

awu sifat seseomng akan bcrubah k.arc'UI pengaruh lingkungan. 
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Kenakalan anak dibawah umur, dewasa ini semakin meningkat, babkan 

kenakalan mereka sudah menjurus ke tindak kriminal. Tindakan-tindakan 

kriminal yang di ;kukan oleh anal.. sangat benn~curn-maoam, mulai dari 

pencurian, penganiayaan. kesusilaan, pembunuhan dan scbagainya. 

Salah satu bentuk yang sering terjadi adalah pencurian. Secara yuridis 

dikualifikasikan sebagai perbuatan tindak pidana pencurian. 

Kedudukan dan fungsi suatu keluarga dalam kehidupan manusia 

bcrsifat primer dan fundamental. Keluarga pada bakekatnya merupakan wadah 

pembentukan masing-masing anggotanya, terutama anak-anak yang masih berada 

lllilum bimbingan tanru::ungjuwob orang11Wl)8. 




