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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia

yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa dimasa yang

akan datang, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus,

memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan

dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang serta perlindungan

dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa dimasa

depan.

Fakta-fakta sosial yang belakangan ini terjadi dalam kehidupan bermasyarakat

adalah persoalan penyimpangan perilaku dikalangan anak, lebih dari itu terdapat

anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum, tanpa mengenal status sosial

dan ekonomi. Kehidupan sosial yang sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor

tersebut kita dihadapkan lagi dengan permasalahan penanganan anak yang diduga

melakukan tindak pidana.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak, memberikan istilah terhadap anak

pelaku tindak pidana, yaitu “juvenile delinquency” atau yang lebih dikenal dengan

anak delikuen. Juvenile Delinquency sebenarnya memiliki berbagai istilah, ada

yang menyebutnya dengan kenakalan remaja atau sering juga diistilahkan sebagai
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kejahatan anak.1 Namun istilah kejahatan anak sangat tajam (kasar) bila

dilabelkan pada anak. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan

bahwa pengertian anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum yang

selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun,

tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak

pidana.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan

oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif

dari arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu

pengetahuan dan teknologi serta perkembangan pembangunan yang cepat

membuat tidak hanya orang dewasa saja yang bisa melanggar norma terutama

norma hukum. Seseorang yang masih terkategori masih anak-anak pun bisa

melakukan pelanggaran terhadap norma hukum baik secara sadar maupun secara

tidak sadar. Anak-anak ini pada umumnya terjebak dalam pola hidup

konsumerisme dan asosial yang makin lama semakin menjurus ke arah tindakan

kriminal, seperti menggunakan ekstasi, narkotika, pemerasan, pencurian

(pencurian motor atau curanmor), penganiayaan, pemerkosaan, dan sebagainya.2

Selain itu, anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan,

bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri,

serta pengawasan dari orang tua atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam

1Novira Maya, Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dari
Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak (lihat: http://jurnal.usu.ac.id/indek.php/jmpk/article/download/2013/06/ JURNAL-
Maya_Novira.pdf diunduh tanggal 26 september 2014, Pukul 13.00WIB.

2Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, Cet ke-3, hlm 3.
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arus pergaulan masyarakat dan lingkungan yang kurang sehat dan merugikan

perkembangan pribadinya. Salah satu persoalan yang sering muncul ke

permukaan dalam kehidupan masyarakat ialah tentang kejahatan berupa

pencurian. Kejahatan merupakan persoalan yang abadi dalam kehidupan umat

manusia, karena ia berkembang sejalan dengan perkembangan tingkat peradaban

umat manusia. Sejarah perkembangan manusia sampai saat ini telah ditandai oleh

berbagai usaha manusia untuk mempertahankan kehidupannya, dimana kekerasan

sebagai suatu fenomena dalam usaha mencapai tujuan suatu kelompok tertentu

dalam masyarakat atau tujuan yang bersifat perorangan, berkaitan dengan masalah

kejahatan, maka kekerasan sering merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan itu

sendiri, bahkan ia telah membentuk suatu ciri tersendiri tentang kejahatan berupa

pencurian dalam masyarakat. Ironisnya karena terjadi pencurian yang dilakukan

oleh anak yang merupakan generasi penerus bangsa di masa datang kelak.

Kenakalan anak sampai mengarah kepada tindak pidana pencurian dapat

meresahkan masyarakat dalam lingkungannya. Sehingga masyarakat cenderung

melakukan peningkatan kewaspadaan dan upaya penanggulangan agar tindak

pidana pencurian oleh anak bisa berkurang.

Fakta yang terjadi saat ini yaitu dalam kasus tindak pidana pencurian kendaraan

bermotor (curanmor) yang dilakukan oleh Muhamad Berki alias Biku di parkiran

warnet Sanjaya Bandar Lampung, dengan cara merusak kunci stang sepeda motor.

Sehingga perbuatan tersangka memenuhi unsur Pasal 363 KUHP yang lebih

diperjelaskan dalam ayat 1 butir (5) yaitu :

“Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai

pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan membongkar, merusak atau
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memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian

jabatan (seragam) palsu”.

Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang dilakukan oleh

anak, perkaranya ditangani oleh aparat kepolisian berdasarkan wilayah hukumnya

yaitu di Polisi Sektor (Polsek) Tanjung Karang Barat Bandar Lampung.

Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang dilakukan oleh

anak ini terjadi pada bulan Mei dan dalam proses penyidikannya dilakukan pada

bulan Agustus, sedangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak mulai berlaku pada akhir bulan Juli. Proses

penyidikan kepolisian, penyidik menerapkan dan menggunakan undang-undang

yang baru berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak. Namun dalam kasus tindak pidana pencurian kendaraan

bermotor yang dilakukan oleh Muhamad Berki alias Biku ini merupakan

pengulangan dari tindak pidana yang sama. Sehingga tindak pidana pencurian

yang dilakukan Biku ini tidak dilaksanakan diversi, maka kasus tersebut

dilakukan penyidikan lebih lanjut oleh aparat kepolisian Polisi Sektor (Polsek)

Tanjung Karang Barat dalam tahapan pelimpahan berkas ke persidangan (P21).

Tindakan-tindakan seperti itu merupakan tindakan yang tidak sepatutnya

dilakukan. Mengingat anak adalah termasuk kelompok usia remaja, yang

merupakan kelompok usia yang masih labil didalam menghadapi masalah yang

harus mereka atasi. Kondisi usia yang seperti ini, maka para anak cenderung

bersikap emosional dan tindakan agresif. Pada tahap ini adalah tahap dimana

mereka sedang mencari jati dirinya masing-masing. Mereka berusaha agar diakui

keberadaannya oleh pihak lain. Mereka mencoba mengidentifikasi dirinya sebagai
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remaja yang berbeda di lingkungan sekitarnya, di jalan, bahkan di masyarakat.

Sebagai hal mempromosikan diri mereka sendiri, suatu saat mereka bertemu

dengan rekan-rekan yang bernasib sama, dengan sendirinya mereka akan

membentuk suatu kelompok tertentu.

Penyidik Polri merupakan pejabat atau pegawai negeri sipil tertentu yang

diberikan wewenang yang khusus oleh undang-undang untuk dapat melakukan

penyidikan yang diatur didalam Pasal 1 butir 1 KUHAP. Proses penyidikan anak

yang dilakukan oleh aparat kepolisian sebelumnya diatur dalam Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak dianggap kurang memperhatikan

perlakuan dan perlindungan terhadap hak-hak dan kewajiban anak. Anak sebagai

salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita

perjuangan bangsa dimasa yang akan datang. Seharusnya didalam proses

penyidikannya anak harus diperlakukan dengan baik dalam proses penyidikannya.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak pada tanggal 3 Juli 2012 memberikan pembedaan perlakuan dan

perlindungan terhadap pelaksanaan hak-hak dan kewajiban anak, khususnya anak

sebagai tersangka dalam proses peradilan pidana, yaitu meliputi seluruh prosedur

acara pidana, mulai dari upaya penyelidikan kepolisian, penyidikan dan berakhir

pada pelaksanaan pidana. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 7 :

(1). Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di
pengadilan negeri wajib diupayakan diversi.

(2). Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak
pidana yang dilakukan:
a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
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Secara umum dapat kita tinjau proses penyidikan terhadap tindak pidana yang

dilakukan oleh anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai berikut :

1. Penyidikan.

2. Penangkapan.

3. Penahanan.

4. Proses penyidikan yang wajib dirahasiakan.

5. Proses penyidikan terhadap anak yang berumur 12 tahun sampai dengan 18

tahun.

6. Pemberkasan perkara.

Penyidikan dalam menangani perkara anak tersebut harus dikemas dalam suasana

kekeluargaan. Dimaksud dengan “Dalam Suasana Kekeluargaan’’ antara lain pada

waktu memeriksa tersangka, penyidik tidak memakai pakaian dinas dan

melakukan pendekatan secara efektif dan simpati. Efektif dapat diartikan, bahwa

pemeriksaannya tidak memakan waktu yang lama dengan menggunakan bahasa

yang mudah dimengerti dan dapat mengajak terdakwa dengan memberikan

keterangan yang sejelas-jelasnya.

Sedangkan simpati dapat diartikan pada waktu pemeriksaan, penyidik bersikap

sopan dan ramah serta tidak menakut-nakuti tersangka. Suasana kekeluarga itu

berarti tidak ada unsur paksaan, intimidasi, atau sejenisnya dalam proses

penyidikan berlangsung. Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari

Pembimbing Kemasyarakatan atau bila perlu kepada ahli pendidikan, psikolog,

psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan



7

Sosial, dan tenaga ahli lainnya. Proses penyidikan ini harus dirahasiakan agar

tidak dengan mudah dapat diketahui oleh umum yang dapat menyebabkan depresi,

malu atau minder dan lain sebagainya yang nantinya akan berakibat secara psikis

terhadap tumbuh kembangnya anak di masyarakat.

Berdasarkan hal–hal tersebut di atas, maka penulis merasa tertarik untuk

melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul

“Praktik Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor)

Oleh Anak  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak ( Study Kasus Di Polsek Tanjung Karang Barat )”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka yang menjadi

permasalahan didalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Bagaimanakah praktik penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan

bermotor (curanmor) oleh anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Studi Kasus Di Polsek

Tanjung Karang Barat?

b. Apakah faktor penghambat dalam praktik penyidikan tindak pidana pencurian

kendaraan bermotor (curanmor) oleh anak?
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2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian dalam bidang ilmu adalah ilmu hukum pidana, dan

khususnya yang berkaitan dengan praktik penyidikan tindak pidana pencurian

kendaraan bermotor (curanmor) oleh anak berdasarkan Undang-Undang Nomor

11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan faktor penghambat

dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor)

oleh anak. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada wilayah hukum

Kepolisian Sektor Tanjung Karang Barat pada tahun 2014.

C. Tujuan Dan Kegunaan Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Beradasarkan permasalahan  yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari

penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan di atas yaitu:

a. Untuk mengetahui praktik penyidikan perkara tindak pidana pencurian

kendaraan bermotor (curanmor) oleh anak berdasarkan Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Studi Kasus Di

Polsek Tanjung Karang Barat.

b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam proses penyidikan tindak pidana

pencurian kendaraan bermotor (curanmor) oleh anak.
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2. Kegunaan penulisan

Penelitian ini memiliki dua kegunaan, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan

praktis.

a. Kegunaan teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran

dalam rangka pengembangan ilmu hukum pidana khususnya tentang penyidikan

kepolisian, serta faktor penghambat dalam proses penyidikan tindak pidana

pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang dilakukan oleh anak dibawah

umur dan dalam hal penerapan sistem peradilan pidana anak.

b. Kegunaan praktis

Secara praktis  penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan atau

acuan aparat kepolisian dalam penyidikan tindak pidana terhadap anak.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil

pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan

identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.3

Untuk mengetahui tentang praktik penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan

bermotor (curanmor) oleh anak, penulis mengungkapkan dengan teori yang

dikemukakan oleh Lilik Mulyadi, dari batasan pengertian (begrips bepaling)

sesuai tersebut dengan konteks Pasal 1 angka 2 KUHAP, dengan kongkret dan

3 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Universitas Indonesia, 2007, hlm 125
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faktual dimensi penyidikan tersebut dimulai ketika terjadinya tindak pidana

sehingga melalui proses penyidikan hendaknya diperoleh keterangan tentang

aspek-aspek sebagai berikut:

1. Tindak pidana yang telah dilakukan.
2. Tempat tindak pidana dilakukan (locus delicti).
3. Cara tindak pidana dilakukan.
4. Dengan alat apa tindak pidana dilakukan.
5. Latar belakang sampai tindak pidana tersebut dilakukan.
6. Siapa pelakunya.4

Praktik penyidikan yang terkait dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan

oleh anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak dalam Bab III Acara Peradilan Pidana Anak dapat

dilakukan dengan beberapa tahap yakni :

1. Tahap Bagian Kesatu Umum

Menangani perkara anak Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut

Umum dan Hakim wajib memberikan perlindungan khusus dan

memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana

kekeluargaan serta tidak menggunakan toga atau atribut kedinasan pada

pemeriksaan anak yang berkonflik. Identitas anak wajib dirahasiakan.

2. Tahap Penyidikan

Penyidik anak harus telah berpengalaman sebagai penyidik; mempunyai

minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak; dan telah mengikuti

pelatihan teknis tentang peradilan anak. Melakukan penyidikan terhadap

4Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahnya, (Bandung:
Alumni, 2007), hal. 55.
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perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari

Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan

serta penyidik wajib mengupayakan diversi.

3. Tahap Penangkapan dan Penahanan

Penangkapan terhadap anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling

lama 24 (dua puluh empat) jam. Anak yang ditangkap wajib ditempatkan

dalam ruang pelayanan khusus anak. Penahanan terhadap anak tidak boleh

dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/atau

lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan

atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.

Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai

berikut: a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan

b. diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh)

tahun atau lebih. Selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial

anak harus tetap dipenuhi.

Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim sebagai suatu proses yang bersifat

sistematis, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan

hukum pidana (criminal law application) yang melibatkan berbagai sub sistem

struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan.

Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Penerapan hukum

haruslah dipandang dari 3 dimensi:

1. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (normative system) yaitu

penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial

yang didukung oleh sanksi pidana.
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2. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (administrative

system) yang mencakup interaksi antara berbagai aparatur penegak hukum

yang merupakan sub sistem peradilan di atas.

3. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (social system), dalam arti

bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan

berbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

Sejalan pandangan di atas menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor yang
mempengaruhi penegakan hukum sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-
undang saja.

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun
menerapkan hukum.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau

diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan

pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.5

Persoalan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) merupakan jenis kejahatan

yang selalu menimbulkan gangguan dan ketertiban masyarakat. Pencurian

kendaraan bermotor yang sering disebut curanmor ini merupakan perbuatan yang

melanggar hukum dan diatur dalam KUHP. Objek kejahatan curanmor adalah

kendaraan bermotor itu sendiri. Kasus yang penulis angkat sebenarnya telah diatur

secara jelas dalam Pasal 363KUHP, tentang tindak pidana pencurian dengan

pemberatan. Kasus tersebut, yang melakukan pencurian kendaraan bermotor

(curanmor) adalah seorang anak, dalam proses penyidikannya menggunakan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana  Anak.

5Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 2012, Cet ke-11, hlm 8.
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2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara

konsep-konsep khusus yang merupakan arti-arti yang berkaitan dengan istilah

yang ingin atau akan diteliti.6

Konsep ini akan dijelaskan tentang pengertian pokok yang dijadikan konsep

dalam penulisan, sehingga mempunyai batasan yang jelas dan tepat dalam

penafsiran beberapa istilah. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penulisan.

Berdasarkan pengertian istilah yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Penyidik Polri merupakan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau

Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang yang khusus oleh

undang-undang untuk dapat melakukan penyidikan yang diatur dalam Pasal 1

butir 1 KUHAP.

b. Kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi

sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 2

Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

c. Tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan

sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat

dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah

dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum (Simons).7

d. “Pencuri berasal dari kata dasar curi yang berarti sembunyi-sembunyi atau

diam-diam dan pencuri adalah orang yang melakukan kejahatan pencurian.

6Soerjono Soekanto Op. Cit.,  hlm 132
7Tongat, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan, UMM Press,
Malang, 2009,  hlm.105.
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Jadi pengertian pencurian adalah orang yang mengambil milik orang lain

secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam dengan jalan yang tidak sah”.

(Poerwardarminta).8

e. “Pencurian dengan pemberatan” biasanya secara doktrinal disebut sebagai

“pencurian yang dikualifikasikan”. Pencurian yang dikualifikasikan ini

merujuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau

dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam

dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa. Pencurian dengan

pemberatan dengan cara merusak kendaraan yang di curi (Pasal 363 KUHP)

f. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah

anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18

(delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 butir (3)

UU Sistem Peradilan Pidana Anak).

E. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian ini menurut uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan

tujuan guna mempermudah pemahaman terhadap penelitian ini secara

keseluruhan, maka disajikan sistematika sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisikan pendahuluan yang berisikan latar belakang, permasalahan dan

ruang lingkup, tujuan dan kegunaan  penulisan, kerangka teoritis dan konseptual,

serta sistematika penulisan.

8http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/2239/SKRIPSI%20LENGKAP%20PID
ANA%20YULIANTI.pdf?sequence=1. diunduh  tanggal 26 september 2014 Pukul 14.15 WIB
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II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas pengertian-pengertian umum dari pokok bahasan yang memuat

tentang pengertian penyidikan dan penyidikan anak, pengertian tindak pidana dan

tindak pidana pencurian dan pencurian dengan pemberatan, pengertian anak dan

anak yang bermasalah dengan hukum, serta tentang penegakan hukum.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan pengertian tentang metode yang digunakan dalam penelitian

ini telah meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, narasumber,

prosedur pengumpulan dan pengelolaan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan rumusan

masalah, yaitu praktik penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor

(curanmor) oleh anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan faktor penghambat dalam praktik

penyidikan.

V. PENUTUP

Merupakan bab penutup dari penelitian ini yang memuat kesimpulan secara rinci

dari hal penelitian dan pembahasan serta memuat saran penulisan dengan

permasalahan yang dikaji.


