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ABSTRAK

Dewasa ini perkembangan permasalahan anak sangatlah pesat. Banyak faktor yang

mempengaruhi hal tersebut. Perbedaan sangat signifikan terjadi yang mengakibatkan perkara

kenakalan anak semakin marak. Kenakalan Anak Dan Penanggulangannya Di Wilayah

Hukum Polres Semarang menarik perhatian untuk diteliti. Memang sudah ada ketentuan

hukum mengatur permasalahan anak yang berkonflik. Namun seiring perkembangan jaman

konflik ataupun kenakalan anak yang terjadi semakin kompleks dan membutuhkan

pngembangan dari penyidik unit perempuan dan anak dalam penanganan perkara tersebut

dikarenakan menyangkut anak yang cenderung sensitif. Faktor-faktor utama penyebab

terjadinya kenakalan anak adalah keluarga dan lingkungan sekitarnya. Polres Semarang telah

membuat terobosan pencegahan kenakalan anak dengan metode preventif, persuasif dan

represif. Dalam setiap penanganan permasalahan tindak pidana anak di Polres Semarang,

korban selalu mendapatkan perhatian lebih. Keharmonisan keluarga adalah kunci utama

dalam penanggulangan kenakalan anak.

Kata kunci: kenakalan, anak, orang tua
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ABSTRACT

Nowadays, the development problems of children is very rapid. Many factors affect it.

Significant differences occurred which resulted in increasingly widespread

delinquency cases. Child Delinquency And Its Remedies In Semarang Police

Jurisdiction draw attention to research. Indeed, the existing legal provisions regulate

the problems of children in conflict. But with the changing times of conflict or

delinquency that increasingly complex and requires the investigating unit

pngembangan of women and children in the handling of the case because of concerns

that children tend to be sensitive. Major factors cause of delinquency is the family

and the neighborhood. Semarang district police have made a breakthrough

prevention of delinquency with methods of preventive, persuasive and repressive. In

any issues handling the crime of child in Semarang Police, the victim always gets

more attention. Family harmony is key in the prevention of delinquency.

Keywords: delinquency, children, parents.
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