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ABSTRAK 

Penulisan skripsi dengan judul “PUTUSAN HAKIM TERHADAP 

PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH 

ANAK DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG (Studi Kasus No.12/Pid.Sus-

Anak/2017/PN Pti) dilatar belakangi oleh maraknya tindak pidana pencurian yang 

dilakukan oleh anak di Kabupaten Pati. Maka tujuan dari penulisan ini ialah untuk 

mengetahui dan menganalisis putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana 

pencurian yang dilakukan oleh anak, untuk mengetahui dan menganalisin 

kendala-kendala yang dihadapi oleh Hakim dalam memutus perkara tindak pidana 

pencurian yang dilakukan oleh anak, serta untuk mengetahui dan menganalisis 

upaya mengatasi kendala dalam memutus perkara tindak pidana pencurian yang 

dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Pati dalam perkara pidana pencurian 

Nomor 12/Pid.SusAnak/2017/PN Pti. 

Untuk bisa mendapatkan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, penulis 

menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis, artinya suatu penelitian yang 

dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan 

maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (fact-finding), yang kemudian menuju 

pada identifikasi (problem-identification) dan pada akhirnya menuju kepada 

penyelesaian masalah (problem-solution). 

Pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim untuk tindak pidana pencurian 

yang dilakukan oleh anak bukan hanya ditujukan bagi anak tersebut, namun juga 

ditujukan dan diharapkan berdampak bagi masyarakat lainnya. Maka Hakim 

dalam menangani tindak pidana pencurian oleh anak di pengadilan Negeri Pati 

diharapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan dalam menjatuhkan pidana 

penjara terhadap tindak pidana pencurian diharapkan kepada Majelis Hakim 

memperhatikan syarat dan ketentuan pemidanaan yang berlaku. 

 

Kata kunci : Anak, Tindak Pidana Pencurian, Pengadilan Negeri Pati. 

  



viii 
 

ABSTRACT 

 

Writing thesis entitled "DECISION OF JUDGES ON THE ACTORS OF 

CRIMINAL MEASURES WHO WERE DONE BY CHILDREN IN SEMARANG 

COUNTRY (Case Study No.12 / Pid.Sus-Anak / 2017 / PN Pti) on the background 

of rampant criminal acts committed by children in Regency of Pati. So the 

purpose of this writing is to know and analyze the judge's decision against the 

perpetrators of criminal acts of theft committed by the child, to know and analyze 

the constraints of Judges in deciding cases of criminal theft committed by 

children, and to know and analyze the Judge's efforts in overcoming obstacles in 

deciding criminal theft cases perpetrated by children in the Pati District Court in 

cases of criminal theft Number 12 / Pid.SusAnak / 2017 / PN Pti. 

To be able to get the results that can be accounted for, the authors use 

sociological juridical research method, meaning a study conducted on the real 

state of society or community environment with the intent and purpose to find 

facts (fact-finding), which then leads to the identification (problem-identification) 

and ultimately leading to problem-solving. 

The criminal sanction imposed by the Panel of Judges for the crime of theft 

committed by the child is not only intended for the child, but also intended and 

expected to affect other communities. So the Judge in handling the crime of theft 

by the child in Pati District Court is expected in accordance with the prevailing 

provisions, and in imposing the imprisonment on the criminal act of theft is 

expected to the Panel of Judges to observe the applicable criminal provisions and 

provisions. 

 

Keywords: Child, Crime Theft, Pati District Court. 
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