
 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengertian Perlindungan Hukum 

Perlindungan Hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh 

setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan 

pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-

hak asasi yang ada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 

1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia. 

Beberapa ahli hukum banyak juga yang mengeluarkan pendapat mengenai definisi 

dari perlindungan hukum itu sendiri, diantaranya:
18

 

1. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah  

memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang 

lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka 

dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. 

2. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum 

adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap 

hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan 

ketentuan hukum dari kesewenangan. 

3. Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah Sebagai 

kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal 

dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan 

perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang 

mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut. 

4. Menurut Muktie, A. Fadjar Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti 

dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. 

Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak 
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dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek 

hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. 

Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk 

melakukan suatu tindakan hukum. 

Pada prinsipnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria 

maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah 

memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu 

perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak 

asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial 

dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan 

demi mencapai kesejahteraan bersama. 

Perlindungan Hukum terhadap anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan 

melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 

berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, 

serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana yang 

diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak . Menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perlindungan 

adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban 

yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, 

kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan 

penetapan pengadilan. 

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan 

Korban, Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian 
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bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib 

dilaksanakan. 

B. Pengertian Anak 

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 

Pasal 1 yang dimaksud dengan anak adalah Anak adalah seseorang yang belum 

berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.  

Selanjutnya Pasal 2 KUHPerdata yang menyatakan bahwa : “Anak yang ada 

dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana 

kepentingan si anak menghendaki”. Sehingga setiap orang dimungkinkan pula 

mempunyai hak sejak ia masih dalam kandungan dan lahirnya harus hidup. 

Hukum Perdata Indonesia mengatur  perlindungan anak yang bertujuan untuk 

menjamin dan melindungi hak-haknya agar dalam hidup, tumbuh, berkembang 

dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan 

serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan kekejaman.  

Menurut Undang–Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  

Pasal 13 yang menjelaskan bahwa : 

1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana 

pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan 

dari perlakuan : 

a. Diskriminasi; 

b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; 

c. Penelantaran; 

d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; 

e. Ketidakadilan; dan 

f. Perlakuan salah lainnya. 

2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk 

perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan 

pemberatan hukuman. 
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Mengenai perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak 

dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok 

minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi atau seksual, 

anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, 

alkohol, psikotropika, anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak 

korban kekerasan baik fisik/mental, ataupun anak yang terkena korban perlakuan 

salah dan penelantaran. 

Pada tanggal 20 November 1958, Majelis Umum PBB secara aklamasi 

mengesahkan Deklarasi Hak-Hak Anak. Jiwa dokumen ini tercermin dalam 

mukadimah Deklarasi tersebut, yang menyatakan antara lain, umat manusia 

berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Banyak di antara hak dan 

kemerdekaan yang dicantumkan dalam Deklarasi tersebut merupakan penegasan 

kembali dari bagian-bagian Deklarasi Sedunia tentang Hak Asasi Manusia tahun 

1948 dan dokumen lain yang terdahulu. Akan tetapi masyarakat dunia 

berkeyakinan bahwa anak-anak mempunyai kebutuhan khusus yang begitu 

mendesak, sehingga perlu diadakan suatu pemisahan yang lebih khusus berupa 

deklarasi tersendiri.
19

 

Adapun pernyataan tentang hak-hak anak menurut Deklarasi Hak Anak-Anak 20 

November 1958 meliputi :
20

 

1. Anak-anak berhak menikmati seluruh hak yang tercantum didalam deklarasi 

ini. Semua anak tanpa pengecualian yang bagaimanapun berhak atas hak-hak 
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ini, tanpa membedakan suku, bangsa, warnakulit, jenis kelamin, bahasa, 

agama, pendapat di bidang politik atau bidang lainnya, asal usul bangsa atau 

tingkatan sosial, kaya atau miskin, keturunan atau status, baik dilihat dari segi 

dirinya sendiri maupun dari segi keluarga. 

2.  Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, dan 

harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan 

sarana lain sehingga secara jasmani, mental, akhlak, rohani dan sosial, mereka 

dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan 

bermanfaat. 

3.  Sejak dilahirkan, anak-anak harus memiliki nama dan kebangsaan. 

4.  Anak-anak harus mendapat jaminan. Mereka harus tumbuh dan berkembang 

dengan sehat. Untuk maksud ini, baik sebelum maupun sesudah dilahirkan, 

harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi si anak dan ibunya. Anak-

anak berhak mendapat gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan 

kesehatan. 

5.  Anak-anak yang cacat tubuh dan mental atau yang berkondisi sosial lemah 

akibat suatu keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan dan 

perlakuan khusus. 

6.  Agar supaya kepribadiannya tumbuh secara optimal dan harmonis, anak-anak 

memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin mereka harus 

dibesarkan di bawah asuhan dan tanggung jawab orang tua mereka sendiri, 

dan bagaimana pun harus diusahakan agar mereka tetap berada dalam suasana 

penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani. Anak-anak di bawah usia lima 

belas tahun tidak dibenarkan terpisah dari ibunya. Masyarakat dan penguasa 
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yang berwenang, berkewajiban memberikan perawatan khusus kepada anak-

anak yang tidak mampu. Diharapkan agar pemerintah atau pihak yang lain 

memberikan bantuan pembiayaan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga 

besar. 

7.  Anak-anak berhak untuk mendapatkan pendidikan wajib secara cuma-cuma 

sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapat 

pendidikan yang dapat meningkatkan pengetahuan pendapat pribadinya dan 

perasaan tanggung jawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi 

anggota masyarkat yang berguna. Kepentingan-kepentingan anak haruslah 

dijadikan dasar pedoman oleh mereka yang bertanggung jawab terhadap 

pendidikan dan pendidikan anak yang bersangkutan. Pertama-tama tanggung 

jawab tersebut terletak pada orang tua mereka. Anak-anak harus mempunyai 

kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berekreasi, yang harus diarahkan 

untuk tujuan pendidikan. Masyarakat dan penguasa yang berwenang harus 

berusaha meningkatkan hak ini. 

8. Dalam keadaan apapun, anak-anak harus didahulukan dalam menerima 

perlindungan dan pertolongan. 

9. Anak-anak harus dilindungi dari segala bentuk penyia-nyiaan, kekejaman dan 

penindasan. Dalam bentuk apapun, mereka tidak boleh dilibatkan dalam 

pekerjaan apapun, mereka tidak boleh menjadi “Bagian Perdagangan”. 

10.  Anak-anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk 

diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan di dalam semangat yang penuh 

pengertian, toleransi dan persahabatan antar bangsa, perdamaian serta 
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persaudaraan semesta dan penuh kesadaran tenaga dan bakatnya harus 

diabadikan kepada sesama manusia. 

C. Pengertian Korban 

Setiap kejahatan yang terjadi pasti dialami oleh orang atau badan hukum yang 

sering disebut dengan korban. Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah 

dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan dan 

kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan 

dan hak asasi yang menderita.
21

 

Menurut kamus Crime Dictionary yang dikutip seorang ahli yang menyatakan 

bahwa victim adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan 

mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha 

pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainya.
22

  

Kongres ke VII United Nations di Milan, Italia pada tahun 1985, telah memberi 

definisi tentang victim dalam kaitannya dengan draft Declaration of Basic 

Principles of Justice membedakan 2 (dua) kategori victim (korban), yaitu :
23

 

1. Korban karena kejahatan (victim of crime) 

2. Korban penyalahgunaan kekuasaan (victim of abuse of power) 

Lebih luas dijabarkan mengenai korban perseorangan, institusi, lingkungan hidup, 

masyarakat, bangsa, dan negara sebagai berikut :
24
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1. Korban perseorangan adalah setiap orang sebagai individu mendapat 

penderitaan baik jiwa, fisik, materiil, maupun nonmateriil. 

2. Korban institusi adalah setiap institusi mengalami penderitaan kerugian 

dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian 

berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta 

maupun bencana alam. 

3. Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam yang di dalamnya 

berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia dan masyarakat 

serta semua jasad hidup yang tumbuh berkembang dan kelestariannya 

sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang telah mengalami 

gundul, longsor, banjir dan kebakaran yang ditimbulkan oleh kebijakan 

pemerintah yang salah dan perbuatan manusia baik individu maupun 

masyarakat yang tidak bertanggung jawab. 

4. Korban masyarakat, bangsa dan negara adalah masyarakat yang 

diperlakukan diskriminatif tidak adil, tumpang tindih pembagian hasil 

pembangunan serta hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak 

budaya tidak lebih baik setiap tahun. 

Secara Umum dapat disebutkan hak korban adalah sebagai berikut
25

 : 

a. Korban berhak mendapat kompensasi atas penderitaan, sesuai dengan 

kemampuan pelaku. 

b. Korban berhak menolak kompensasi karena tidak memerlukannya. 

c. Korban berhak mendapat kompensasinya untuk ahli warisnya, bila korban 

meninggal dunia karena tindakan tersebut. 

d. Korban berhak mendapat pembinaan. 

e. Korban berhak mendapatkan kembali hak miliknya. 

f. Korban berhak menolak menjadi saksi, bila hal ini akan membahayakan 

dirinya. 

g. Korban berhak melaporkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku, bila 

melapor ke dan menjadi saksi. 

h. Korban berhak mendapat bantuan penasehat hukum. 

i. Korban berhak mempergunakan upaya hukum (rechtsmiddelen). 

Adapun kewaajiban korban adalah sebagai berikut 
26

: 

a. Korban tidak main hakim sendiri (eigenrichting) 

b. Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah terjadinya/timbulnya korban 

lebih banyak lagi. 

c. Korban berkewajiban mencegah kehancuran si pelaku baik oleh diri 

sendiri, maupun orang lain. 

d. Korban wajib ikut serta membina pelaku. 

e. Bersedia dibina atau membina diri sendiri agar tidak menjadi korban lagi, 

f. Tidak menuntut kompensasi yang tidak sesuai dengan kemampuan pelaku, 
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g. Berkewajiban memberi kesempatan kepada pelaku untuk memberi 

kompensasi secara bertahap atau sesuai dengan kemampuannya. 

h. Berkewajiban menjadi saksi bila tidak membahayakan diri sendiri dan ada 

jaminan. 

D. Pengertian Kekerasan 

Kekerasan atau bahasa Inggrisnya Violence berasal dari kata Latin yaitu Violentus 

yang berarti kekuasaan atau berkuasa adalah dalam prinsip dasar dalam hukum 

publik dan hukum privat romawi yang merupakan sebuah ekspresi baik yang 

dilakukan secara fisik maupun secara verbal yang mencerminkan pada tindakan 

agresi dan penyerangan pada kebebasan atau mertabat seseorang yang dilakukan 

oleh perorangan atau sekolompok orang yang umumnya berkaitan dengan 

kewenangannya yakni bila diterjemahkan secara bebas dapat diartikan bahwa 

kewenangan tanpa mengindahkan keabsahan penggunaan atau tindakan 

kesewenang –wenangan itu dapat pula dimasukkan dalam rumusan kekerasan ini.  

Kejahatan kekerasan oleh Yesmil Anwar diartikan sebagai
27

 “Penggunaan 

kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, 

perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar 

atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau 

perampasan hak.” 

Kemudian menurut Simons, dalam Laminating
28

, menjelaskan bahwa yang 

dimaksudkan dengan kekerasan adalah setiap penggunaan tenaga badan yang 

tidak berarti atau setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan. 
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Kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga khususnya kekerasan seksual masih 

saja terjadi meskipun di Indonesia sudah banyak peraturan perundang-undangan 

yang mengatur tentang hak-hak anak. Ketentuan peraturan perundang-undangan 

tersebut memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual 

khususnya korban tindak pidana perbuatan cabul. 

Seperti yang tertuang di dalam pada Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak yang mengatur mengenai pencabulan terdapat pada 

Pasal 82 dan Pasal 88. Pasal 82 menyatakan Setiap orang yang dengan sengaja 

melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu 

muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau 

membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan penjara paling lama 15 

tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak 300 juta rupiah dan 

paling sedikit 60 juta rupiah sedangkan Pasal 88 menyatakan Setiap orang yang 

mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk 

menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipindana dengan pidana penjara 

paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 200 juta rupiah. 

E. Pengertian Pembantu Rumah Tangga 

Belum ada definisi khusus yang bersifat formal tentang Pembantu Rumah Tangga 

dalam sistem hukum dan perundang-undangan di Indonesia. Batasan istilah 

“pekerja” itu sendiri menyatakan bahwa ”Pekerja/buruh adalah setiap orang yang 

bekerja dengan menerima Upah atau imbalan dalam bentuk lain”. Pekerja atau 

buruh adalah seseorang yang bekerja pada orang lain dengan mendapatkan Upah. 

Pengertian pekerja lebih menunjuk pada proses dan bersifat mandiri. Bisa saja 
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pekerja itu bekerja untuk dirinya dan menggaji dirinya sendiri pula, misalnya 

petani, nelayan, dokter yang dalam prosesnya pekerja memperoleh nilai tambah 

dari proses penciptaan nilai tambah yang mereka buat sendiri. 
29

 

Kata “pekerja” (worker) dari PRT sendiri merupakan sebuah wacana baru yang 

dikembangkan LSM dan ILO untuk mengganti kata “pembantu” (servant). 

Perubahan istilah ini diharapkan agar pekerjaan domestik bisa lebih diakui dan 

dihargai sebagai sebuah pekerjaan yang bersifat formal yang dilindungi oleh 

hukum ketenagakerjaan. Definisi Pembantu Rumag Tangga menurut ILO adalah 

orang yang bekerja dalam ruang lingkup rumah tangga dengan mendapatkan 

Upah, mempunyai Hak dan Kewajiban yang jelas sesuai kesepakatan antara 

Pembantu Rumah Tangga dan Pemberi Kerja sesuai dengan prinsip Hak Asasi 

Manusia. 

Versi Pemerintah Kota Yogyakarta dan Provinsi DKI Jakarta dalam Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Libur Mingguan Bagi PRT, bahkan menggunakan 

definisi yang sama persis. Menurut keduanya, yang dimaksud dengan PRT adalah, 

“orang yang tidak termasuk anggota keluarga yang bekerja pada seseorang atau 

beberapa orang dalam rumah tangga untuk melakukan pekerjaan kerumahtanggan 

dengan memperoleh Upah”. Berdasarkan kedua definisi di atas setidaknya ada 4 

elemen pokok yang terdapat dalam pengertian PRT. Pertama, adalah orang yang 

bekerja, dalam hal ini adalah PRT. Kedua, orang yang mempekerjakan atau yang 
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kemudian disebut sebagai Pemberi Kerja. Ketiga, melakukan pekerjaan 

kerumahtanggan. Keempat, mendapatkan Upah.
30

 

F. Pengertian Majikan 

Pembantu rumah tangga adalah seseorang yang bekerja untuk seorang majikan. 

Tentunya majikan sudah tidak asing lagi dalam telinga kita. Majikan adalah istilah 

lama yang digunakan untuk orang memberikan pekerjaan. Akan tetapi sampai saat 

ini definisi tentang majikan belum sangat jelas, karena di dalam Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan orang yang memberikan 

pekerjaan disebut sebagai pengusaha. Undang-undang tersebut menjelaskan 

bahwa yang dimaksud dengan pengusaha dalam Pasal 1 ayat (5) adalah: 

a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan 

suatu perusahaan milik sendiri; 

b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri 

sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; 

c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di 

Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan 

b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. 

Pasal tersebut menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengusaha dan tidak 

memberikan definisi yang jelas mengenai majikan. Kata majikan diatur juga 

dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1951 tentang Perubahan Konstitusi 

Sementara Republik Indonesia Serikat Menjadi Undang-Undang Dasar Sementara 

Republik Indonesia yang mendifinisikan majikan adalah tiap-tiap orang atau 

badan hukum yang mempekerjakan seorang buruh atau lain di perusahaan yang 

diwajibkan memberi tunjangan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1953 

tentang Kewajiban Melaporkan Perusahaan, majikan adalah orang atau badan 
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hukum yang mempekerjakan buruh dengan memberi upah untuk menjalankan 

suatu perusahaan; jika orang atau badan hukum tersebut berkedudukan di luar 

negeri, maka wakilnya di Indonesia dianggap majikan.  

Pasal 1 Huruf (b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian 

Perselisihan Perburuhan mendifinisikan majikan adalah orang atau badan hukum 

yang memperkerjakan buruh. Selain itu, Pasal 1 Huruf (c) Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Asing mendifinisikan majikan 

adalah tiap orang atau badan hukum, yang mempekerjakan orang lain, atau jika 

majikan berkedudukan di luar Indonesia wakilnya yang sah atau yang menurut 

kenyataan bertindak sebagai wakilnya, yang berkedudukan di Indonesia. 

 Definisi yang diberikan oleh undang-undang di atas memposisikan majikan 

sebagai yang mempunyai suatu perusahaan, karena penggunaan kata majikan pada 

era tersebut berbeda dengan sekarang, karena sekarang kata majikan identik 

dengan orang yang mempekerjakan seorang pembantu rumah tangga. Oleh karena 

itu sampai saat ini definisi majikan belum jelas. 

Majikan sendiri sebagai orang yang memberikan suatu pekerjaan kepada orang 

lain mempunyai hak dan kewajiban kepada orang yang dipekerjakan dalam hal ini 

orang yang dipekerjakan adalah pembantu rumah tangga. Hak tersebut tentunya 

mendapatkan jasa yang diberikan oleh pembantu rumah tangga secara baik dan 

sesuai dengan perjanjian, sedangkan kewajiban yang harus diberikan oleh majikan 

kepada pembantu rumah tangga adalah memberikan upah dan tunjangan-

tunjangan kepada pembantu rumah tangga, memberikan kesempatan kepada 

pembantu rumah tangga untuk mengambil cuti, memberikan kepada pembantu 
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rumah tangga untuk menjalankan ibadahnya dan majikan tidak boleh 

mengeksploitasi pembantu rumah tangga dengan mempekerjakan pembantu 

rumah tangga setiap saat tanpa ada waktu tenang/istirahat.
31

 

G. Tinjauan Mengenai Undang – Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak 

Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan 

perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya sesuai dengan yang 

tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4, oleh karena itu perlindungan 

hukum berdasarkan Pancasila berarti pengakuan dan perlindungan hukum 

berdasarkan Pancasila berarti pengakuan dan perlindungan akan harkat dan 

martabat manusia atas dasar nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, 

permusyawaratan, serta keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut melahirkan pengakuan 

dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu 

dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi 

semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama. Merehabilitasi dan 

memperdayakan anak yang mengalami tindakan perlakuan salah, eksploitasi dan 

penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang 

anak secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya.
32
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Permasalahan yang sangat penting kiranya untuk membahas tentang Hak Asasi 

manusia (HAM) pada segala aspek kehidupan, khususnya adalah perlindungan 

terhadap anak di Indonesia. Masalahnya perlindungan anak baru menjadi 

perhatian masyarakat Indonesia pada kurun waktu tahun 1990an, setelah secara 

intensif berbagai bentuk kekerasan terhadap anak di Indonesia diangkat 

kepermukaan oleh berbagai kalangan. Saat ini diperkirakan jumlah anak yang 

membutuhkan perlindungan khusus makin besar. Kasus-kasus yang berkaitan 

denga pelanggaran hak-hak anak makin marak. Suatu permasalahan anak yang 

membutuhkan perlindungan khusus yang cukup luas.
33

 

Indonesia sebenarnya telah banyak pula memberikan perhatian terhadap hak-hak 

anak. Hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai peraturan perundang – undangan 

yang mengatur tentang usaha kesejahteraan anak dan ikut serta Indonesia dalam 

menandatangai konvensi tentang anak hak-hak anak (Convention On The Right of 

The Child) sebagai hasil Sidang Umum PBB pada tanggal 26 Januari 1990 dan 

diratifikasi dengan Keputusan Presiden RI No 36 Tahun 1990. Akan tetapi dalam  

pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala yang disebabkan oleh 

berbagai faktor, antara lain peraturan pemerintah belum semuanya diwujudkan 

secara efektif, kesigapan aparat dalam penegakan hukum, dan kurangnya 

perhatian dan peran serta masyarakat dalam permasalahan anak. 

Perlindungan anak juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. 

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

dijelaskan mengenai perlindungan anak yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) yaitu 
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segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat 

hidup, tumbuh, berkembang,dan berpatisipasi secara optimal sesuai dengan harkat 

dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi. 

 


