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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Anak merupakan tunas bangsa yang harus tumbuh dan berkembang 

menjadi generasi penerus bangsa sehingga menjadi kewajiban kita untuk 

mengantarkan mereka agar mampu mengembangkan kepribadian, 

menentukan identitas dirinya yang sesuai dengan pertumbuhan usianya. 

Generasi muda seharusnya mempunyai posisi yang strategis dalam 

pembangunan bangsa. Seiring dengan perkembangan zaman banyak 

generasi yang memiliki keahlian diberbagai bidang dan kemampuan 

intelektual yang berbeda-beda.1 Indonesia sendiri sudah mengatur tegas 

dalam konstitusi  Undang-Undang dasar 1945 pasal 28B ayat (2) yang 

berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan 

berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi”. Sudah sewajarnya anak mendapatkan perlakuan  khusus di 

hadapan hukum dan terhindar dari perilaku sewenang-wenang aparat 

penegak hukum karena melalui aparat penegak hukum ini anak sebagai 

pelaku mendapat perlindungan hukum yang sebagaimana tercantum dalam 

Undang-Undang.  

Sejarah lahirnya sistem peradilan di Indonesia dimulai pada tanggal 

15 Agustus 1967 berdasarkan surat presiden no R/07/Pres/8/1967 yang 

                                                           
1 Dr.Nurini Aprilianda.,S.H.,M.H , Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Model 

Pembinaan Berbasis Pendidikan Layak Anak Dalam Sistem Pemasyarakatan Jakarta,2014   
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pertemuannya di lakukan di Cipayung-Bogor2. Dalam pertemuan yang 

dilakukan oleh aparat penegak hukum dan dilakukan dalam waktu yang 

lama, maka lahirlah peraturan baru yaitu Undang-Undang no 8 tahun 1981 

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dinilai oleh 

aparat penegak hukum Indonesia lebih baik dari pendahulunya yaitu Het 

Herziene Inlandsh  Reglement ( HIR ). Setelah di sahkannya Undang-

Undang no 8 tahun 1981 yang dikenal tidak mengenal batasan usia dalam 

praktiknya, banyak dari anak yang berhadapan dengan hukum mempunyai 

posisi yang sama dengan orang dewasa di hadapan hukum. Presiden dalam 

hal ini mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang peradilan anak, 

yang bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dan masa depan anak.3 

Akhirnya terbentuklah Undang-Undang no 11 tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak yang dimana Undang-Undang ini khusus untuk 

mengatur pengadilan anak yang segala aktifitas dan memutus perkara 

dengan tujuan yang baik untuk anak. Terbentuknya Undang-Undang ini 

juga merupakan kewajiban bagi negara yang mengikuti Konvensi Hak-Hak 

Anak (Convention on the Rights of the Child).4  

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah, anak yang berkonflik 

dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang 

menjadi saksi tindak pidana. Dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang  no 11 

                                                           
2 Bambang Purnomo, Orientasi hukum acara pidana Indonesia, (Yogyakarta: Amarta Buku, 

1984), hal. 11 
3 Romli Atmasasmita, Yesmil Anwar, dkk, Peradilan Anak di Indonesia, (Bandung: Mandar 

Maju, 1997), hlm. 33. 

4.Zenny Rezania, Keadilan Restoratif dan Pembatasan Diversi Pada Undang-Undang 

Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hlm 9  



3 
 

tahun 2012 disebutkan “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”.  Dalam proses peradilan pidana anak yang 

berkonflik dengan hukum tidak jauh berbeda dengan orang dewasa yaitu 

melalui tahap penyidikan, penangkapan dan penahanan. Dalam hal ini yang 

membedakan tahap-tahap tersebut adalah aparat penegak hukum yang tidak 

menggunakan pakaian dinas untuk menghindari tekanan yang dirasakan 

anak. Dalam hal ini tujuan proses peradilan anak bukan untuk memberikan 

efek jera, melainkan bertujuan agar anak merasa terlindungi, mendapat 

bantuan pemeliharaan dari negara, dan mencegah anak melakukan tindakan 

pidana. 

Menurut Undang-Undang no 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak pada pasal 3 huruf (g) “tidak ditangkap, ditahan, atau 

dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling 

singkat”. Penahanan anak tidak boleh dilakukan apabila anak yang 

berkonflik dengan hukum mendapat 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 

sesuai yang ketentuan pada pasal 32 ayat (1). Tetapi penahanan anak tetap 

dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan syarat apabila ancaman 

pidana penjara 7 tahun atau lebih. Lokasi penahanan anak juga telah diatur 

dalam pasal 32 ayat (3) yang mana disebutkan bahwa lokasi penahanan anak 
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dapat dilakukan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial. Fungsi 

dari Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial bertujuan untuk 

melindungi keamanan anak dan bertujuan agar anak tidak ditahan di 

lembaga pemasyarakatan yang dimana anak tidak sepatutnya berada di 

Lembaga Pemasyarakatan tempat orang dewasa di tahan. Di Kota Malang 

yang saat ini belum memiliki lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial, 

untuk lokasi penahanan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum 

menjadikan balai pemasyarakatan sebagai lokasi penahanan anak yang 

dimana masih ada tahanan dewasa yang dijadikan satu dengan anak. Lokasi 

penahanan anak yang dijadikan satu dengan tahanan dewasa dikhawatirkan 

dapat menggangu tumbuh kembang dan menganggu mental anak. 

Penahanan terhadap anak juga masih diberlakukan oleh aparat 

penegak hukum di Kota Malang dengan alasan untuk mempermudah 

penyidikan dan agar anak tidak mengulangi tindak pidana. Menurut data 

dari Polres Malang Kota unit pelayanan perempuan dan anak dari tahun 

2016 sampai tahun 2017 saat ini ada total 13 orang anak yang di tahan di 

Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru kota Malang. Pada dasarnya 

penahanan dalam bentuk apapun, merupakan perampasan kemerdekaan 

yaitu kemerdekaan bergerak dan beraktifitas. Dalam proses penahanan, 

anak yang berkonflik dengan hukum akan mendapat pengawasan dan 

penahanan yang dimana itu dapat menganggu mental dan psikologis anak. 

Untuk menghindari dampak perlindungan hak-hak pelaku atau dengan kata 
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lain harus ada kepentingan yang dilindungi yaitu masyarakat dan pelaku.5 

Maka perlu adanya perlindungan terhadap pelaku yang ditahan. Apalagi 

dalam kasus tersebut pelaku merupakan anak yang berkonflik dengan 

hukum maka perlu adanya pertimbangan-pertimbangan hukum demi 

menjaga masa depan anak. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis merasa tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Penahanan 

Terhadap Anak Berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang No 11 Tahun 

2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ( Studi Wilayah Hukum 

Kota Malang )” 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana penerapan pasal 32 Undang-Undang no 11 tahun 2012 tentang 

penahanan anak di Kota Malang ? 

2. Apakah kendala penahanan terhadap anak yang didasarkan pada ketentuan 

pasal 32 Undang-Undang no 11 tahun 2012 ?  

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui, memahami dan dapat menjelaskan implementasi 

penahanan terhadap anak ditinjau berdasarkan pasal 32 Undang-Undang no 

11 tahun 2012 . 

2. Untuk mengetahui, memahami dan dapat menjelaskan kendala-kendala 

dalam proses penahanan terhadap anak di Polresta Malang dan korelasinya 

terhadap pasal 32 Undang-Undang no 11 tahun 2012. 

                                                           
5 Rudini Tunas Harapan Silaban,  Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Masalah 

Penahanan Di Tingkat Penyidikan (Studi Wilayah Hukum Polrestabes Semarang), Semarang, 

2011 
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D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat teoritis  

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan refrensi penelitian hukum 

dalam hal menambah khasanah ilmu pengetahuan yang terkait fenomena 

social terjadinya penahanan anak di lembaga pemasyarakatan umum. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan pemahaman 

yang lebih bagi akademisi, praktisi, serta penegak hukum yang terkait 

dengan peneltian ini. 

E .  Kegunaan penelitian  

   a. Bagi Penulis  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan pijakan baru dibidang ilmu 

hukum dalam rangka menambah pengetahuan dan wawasan tentang studi 

kasus yang diteliti oleh penulis, sekaligus sebagai syarat akademik untuk 

memperoleh gelar kesarjanaan S1 dibidang ilmu hukum. 

b. Bagi Mahasiswa 

   Memberikan tambahan pengetahuan mengenai penahanan anak dan hak-

haknya dalam ketentuan yang diatur dalam undang-undang, sehingga 

mahasiswa khususnya mahasiswa jurusan hukum dapat berperan aktif 

dalam penegakan hukum di tengah kehidupan masyarakat.  
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c. Bagi Aparat Penegak Hukum 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi aparat 

penegak hukum khususnya aparat Kepolisisan agar dapat menjalankan 

tanggung jawab secara optimal agar masyarakat sadar akan dampak 

psikologi yang dialami anak. 

d. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi literatur, pegangan maupun 

pengetahuan bagi masyarakat agar sadar betapa anak seharusnya 

mendapatkan hak-haknya di tahan di lingkungan anak-anak. 

F. Metode Penulisan 

Inti daripada metode penelitian dalam setiap penelitian hukum adalah 

menguraikan tentang cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus 

dilaksanakan. Metode hukum pada pokoknya mencakup uraian mengenai : 

1. Metode Pendekatan 

 Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian 

masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan 

penelitian atau penulisan.6 Penelitian ini menggunakan metode pendekatan 

yuridis-empiris, penelitian tentang tinjauan yuridis terhadap penahanan anak 

yang di tahan di lembaga pemasyarakatan dewasa adalah empiris yaitu 

penelitian yang berdasarkan fakta-fakta yang ada di dalam masyarakat 

mengenai penahanan yang dilakukan aprat kepolisian di tahanan dewasa dan 

                                                           
6 Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandun: Citra Aditya Bakti, 

Halaman 112. 
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bagaimanakah peran serta masyarakat dan kepolisian menanggulangi 

terjadinya penahanan yang dilakukan oleh aparatur kepolisian. 

2. Lokasi Penelitian 

  Peneliti akan melakukan observasi mengenai anak yang menjadi tersangka 

dan sedang menjalani masa penahanan di wilayah hukum yang ada di kota 

Malang. 

1. Jenis Sumber Data 

a. Data Primer: data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli 

atau pertama, yakni aparatur keamanan negara yang terdiri dari jaksa, 

hakim , kepolisian dan pihak yang terkait dalam proses penahan di 

wilayah kota Malang 

b. Data Sekunder diperoleh dengan cara melakukan penelusuran 

kepustakaan, mempelajari dan memahami sumber informasi, baik 

berupa literatur, artikel, pengetahuan yang didapat selama kuliah 

maupun situs internet yang relevan dan yang berhubungan dengan 

pembahasan.  

c. Data Tersier terdiri dari kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, 

kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, yang dapat memberikan 

penjelasan maupun petunjuk terhadap data primer maupun data 

sekunder. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 
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a. Observasi yaitu penulis melakukan pengamatan secara langsung pada 

obyek lokasi penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang 

diangkat dalam penelitian ini. 

b. Wawancara  adalah suatu situasi peran antara pribadi bertatap muka, 

ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-

pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan 

dengan masalah penelitian kepada responden. 

c. Studi Pustaka yaitu dilakukan dengan jalan mengumpulkan data tidak 

langsung yang ditujukan kepada subyek penelitian dalam hal ini data 

didapat dari literatur-literatur yang dianggap dapat membantu dalam 

permasalahan penelitian tersebut. 

d. Studi Dokumentasi yaitu dilakukan oleh penulis dengan cara mencari 

dan mengumpulkan bahan-bahan yang dihasilkan oleh suatu lembaga 

sosial seperti majalah, koran, bulletin, dan lain sebagainya yang 

berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini pada saat penulis 

melakukan penelitian. 

3. Analisis Data 

Dari seluruh data yang terkumpul baik data primer maupun sekunder 

dianalisis menggunakan analisis Deskriptif Kualitatif kemudian diambil 

kesimpulan yang relevan sehingga mendapatkan data yang akurat. Dengan 

demikian untuk memberikan suatu gambaran yang jelas tentang 

permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. 
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G. Rencana Jadwal Penelitian 

No Nama Kegiatan 

Waktu Kegiatan 

I II III IV V VI 

1. Pengajuan Out Line X      

2. Pengajuan Proposal X      

3. Seminar Proposal  X     

4. Revisi proposal  X     

5.  Proses Ijin Penelitian  X     

6. Penelitian   X    

7. Proses Pembimbingan X X X X X X 

8. Penulisan Laporan    X   

9. Ujian      X  

 

H. Sistematika Penulisan 

Dalam melakukan penyusunan penulisan hukum ini, penulis membagi dalam empat 

bab dan masing-masing bab terdiri atas sub bab yang dengan tujuan agar 

mempermudah pemahamannya. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai 

berikut : 
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1. BAB I PENDAHULUAN

Bab I di dalamnya terbagi dalam 9 sub bab yaitu latar belakang masalah, 

rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan 

penelitian, kerangka teori, metode penulisan, rencana jadwal penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi mengenai deskripsi atau uraian tentang bahan-bahan teori, doktrin 

atau pendapat sarjana, serta kajian yuridis berdasarkan ketentuan hukum yang 

berlaku, kajian terdahulu terkait topik atau tema yang diteliti. 

3. BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi mengenai hasil daripada penelitian yang telah dikaji dan 

dianalisa serta sistematis berdasarkan pada kajian pustaka sebagimana dalam 

bab II. 

4. BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran terkait dengan 

permasalahan yang diangkat. 


