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PERLINDUNGAN ANAK

Papalia dan Olds (1986) :  Tahapan tumbuh 

kembang manusia dimulai dari fase anak yaitu 

mulai dari pra-lahir (konsepsi sampai lahir), bayi 

(lahir sampai 2 tahun), masa kanak-kanak awal 

(2 sampai 6 tahun), masa kanak-kanak madya 

(6 sampai 12 tahun), sampai masa remaja (12 

sampai 20 tahun).

Anak

UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak: Seseorang yang belum 

berusia 18 tahun, termasuk anak yang 

masih dalam kandungan



Perlindungan anak

 Kewajiban dan tanggung jawab orangtua

dapat dialihkan kepada keluarga atau orangtua

alternatif bila orangtua kandung tidak ada, tidak

diketahui keberadaannya, atau tidak dapat

melaksanakan kewajiban dan tanggung

jawabnya. 

 Negara dan pemerintah berkewajiban dan

bertanggung jawab menghormati dan

menjamin hak asasi anak tanpa diskriminasi



HAK ANAK Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 

2002 Tentang Perlindungan Anak

1

• Dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar 
sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

2
• Mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

3
• Mendapat nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

4

• Beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekpresi sesuai dengan
tingkat kecerdasan dan usia dalam bimbingan orangtua.



HAK ANAK Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 

2002 Tentang Perlindungan Anak

5

• Mengetahui, dibesarkan dan diasuh oleh orangtuanya sendiri, 
kecuali bila pemisahan itu demi kepentingan terbaik anak.

6

• Diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat
oleh orang lain, bila orangtuanya tidak dapat menjamin
tumbuh.

7

• Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai 
dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.

8

• Memperoleh pendidikan dan pengajaran untuk 
pengembangan pribadi dan kecerdasannya.



HAK ANAK Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 

2002 Tentang Perlindungan Anak

9

• Memperoleh pendidikan luar biasa atau pendidikan khusus 
bagi anak cacat dan anak yang memiliki keunggulan.

10

• Beristirahat, memanfaatkan waktu luang bergaul dengan 
anak sebaya, bermain, berekreasi  dan berkreasi.

11

• Memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan 
taraf kesejahteraan sosial.



HAK ANAK Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 

2002 Tentang Perlindungan Anak

12

• Tidak boleh mendapat perlakuan diskriminasi, misalnya perlakuan 
yang membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan, jenis 
kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan 
kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

13

• Tidak boleh mendapat perlakuan ekploitasi, misalnya tindakan atau 
perbuatan memperalat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk 
memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan.

14

• Tidak boleh mendapat perlakuan penelantaran, misalnya tindakan 
atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk 
memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana 
mestinya.



Kewajiban orangtua kepada anak 

Perlindungan dari penyalahgunaan 
dalam kegiatan politik

Perlindungan dari pelibatan dalam 
sengketa bersenjata.

Perlindungan dari pelibatan dalam
kerusuhan sosial.



Kewajiban orangtua kepada anak 

Perlindungan dari pelibatan dalam peristiwa yang 
mengandung unsur kekerasan dan pelibatan
dalam peperangan.

Perlindungan dari sasaran penganiayaan, 
penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak
manusiawi.

Perlindungan berupa tempat tinggal yang aman
dari bahaya fisik seperti petir/halilintar, berada di
lokasi yang bebas dari longsor atau banjir, jauh dari
perlintasan kereta api, dan lain-lain..



Kewajiban orangtua kepada anak 

Perlindungan dalam bentuk sandang/pakaian
yang bersih dan sopan sesuai norma
setempat dan agama.

Perlindungan berupa pemilikan rumah yang 
sehat, cukup sinar dan udara, lantai bersih
dan terawat.

Perlindungan non fisik atau psikis kepada
anggota keluarga



Perlindungan Anak dalam Bidang

Pendidikan

1

2

3

Semua anak

wajib belajar 9 

tahun

Anak yang memiliki

keunggulan diberi

kesempatan dan

aksesibilitas untuk

memperoleh

pendidikan khusus
Anak yang menyandang

cacat fisik dan/atau mental 

diberi kesempatan yang sama

dan aksesibilitas untuk

memperoleh pendidikan biasa

dan luar biasa



Perlindungan Anak dalam Bidang

Pendidikan

4 5

Anak dalam lingkungan

sekolah atau lembaga

pendidikan wajib dilindungi

dari tindakan kekerasan

yang dilakukan oleh guru, 

pengelola sekolah atau

teman-temannya.

Pemerintah wajib

menyelenggarakan

pemeliharaan dan

perawatan anak

terlantar baik di dalam

lembaga maupun di luar

lembaga.



Perlakuan Kekerasan terhadap 

Anak 

 Perlakuan yang kejam, misalnya tindakan atau 

perbuatan secara zalim, keji, bengis, atau tidak 

menaruh belas kasihan kepada anak. Perlakuan

kekerasan dan penganiayaan, misalnya perbuatan

melukai dan/atau menciderai anak tidak semata-mata

fisik, tetapi juga mental dan sosial.

 Perlakuan ketidakadilan, misalnya tindakan

keberpihakan antara anak yang satu dan lainnya, atau

kesewenang-wenangan terhadap anak.

 Perlakuan salah lainnya, misalnya tindakan pelecehan

atau perbuatan tidak senonoh kepada anak.



KEKERASAN DALAM RUMAHTANGGA (KDRT)

Kekerasan fisik
mengakibatkan rasa sakit, 

jatuh sakit atau luka berat.

Kekerasan psikis

mengakibatkan ketakutan, 

hilangnya rasa percaya diri, 

hilangnya kemampuan untuk

bertindak

Kekerasan

seksual

pemaksaan hubungan seksual

yang dilakukan terhadap orang

dalam lingkup rumahtangga

Penelantaran

rumahtangga

mengakibatkan ketergantungan

ekonomi dengan cara membatasi

dan/atau melarang untuk bekerja

yang layak di dalam atau di luar

rumah



Trafficking

 Perdagangan orang (trafficking in persons) adalah

perekrutan segala tindakan pelaku trafficking yang 

mengandung salah satu atau lebih tindakan perekrutan, 

pengangkutan antar daerah dan antar negara, 

pemindahtanganan, pemberangkatan, penerimaan dan

penampungan sementara atau di tempat tujuan

 Menurut PBB (2000) perdagangan orang adalah perekrutan, 

pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan

seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan

atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, 

kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, 

atau memberi atau menerima bayaran atau manfaat untuk

memperoleh ijin dari orang yang mempunyai wewenang

atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi



Kasus contoh kekerasan verbal yang 

dilakukan menantu perempuan dan ibu mertua

Nores Kekerasan Verbal dari Ibu Mertua ke 

Menantu Perempuan

Kekerasan Verbal dari Menantu 

Perempuan ke Ibu Mertua

1
Kalimat perintah: “Tolong masak dan

tolong ke pasar”.
Diam saja dan hanya kesal .

2

Kalimat penghinaan: “Orang  Jawa 

sombong, kamu bukan menantu idaman, 

dan mengusir dari rumah”.

Kata-kata perlawanan: “Saya

menumpang juga tidak tinggal diam

tetapi juga  membantu mencari nafkah

karena pendapatan suami tidak 

mencukupi kebutuhan keluarga”.

3
Kalimat perintah: “Bangun pagi-pagi dan

siapkan sarapan serta baju sekolah anak”.
Diam saja dan hanya kesal .

4

Kalimat perintah:  “Jangan teledor 

mengurus anak dan jika mencuci jangan 

ditunda-tunda hingga menumpuk”.

Kalimat penyesalan  seperti tindak mau 

tinggal s erumah dengan ibu mertua.

5

Kalimat perintah seperti perintah sholat 

agar tidak ditunda dan jangan terlalu 

banyak mempunyai anak karena takut 

tidak keurus.

Diam saja dan hanya kesal. 

6

Kalimat penghinaan: “Kurang berterima 

kasih sudah diberi tumpangan tempat 

tinggal.

Kalimat penyesalan: “Kapan saya bisa 

mempunyai rumah seperti orang-orang “.



Kasus contoh kekerasan verbal yang 

dilakukan menantu perempuan dan ibu mertua

Nores Kekerasan Verbal dari Ibu Mertua ke 

Menantu Perempuan

Kekerasan Verbal dari Menantu 

Perempuan ke Ibu Mertua

7

Kalimat perintah seperti perintah sholat 

karena menantu masih baru belajar agama 

islam (muallaf)”.

Diam saja dan hanya kesal. 

8
Kalimat pengingat seperti mengingatkan 

makan, sholat, dan mengaji bersama.

Kalimat pengingat seperti mengingatkan 

makan dan menanyakan mau makan apa.

9
Kalimat perintah: “Anak dulu diurusin baru 

selanjutnya urus cucian kotor”.

Kalimat perlawanan:  “Jangan marah-

marah terus bu”.

10

Kalimat penghinaan seperti menghina 

masakan menantu dengan menyebut 

bahwa masakan tersebut haram untuk 

dimakan dan menakut-nakuti agar suami 

menceraikan.

Diam saja dan hanya kesal. 

11

Kalimat penghinaan seperti membicarakan 

menantu di depan tetangga dan memarahi 

jika menantu perempuan banyak memakai 

elektronik (membatasi pemakaian listrik).

Kalimat perlawanan: “Ibu kan tidak 

membayar listrik, jadi sebaiknya diam saja, 

toh selama ini yang membayar listrik adalah 

suami saya”.

12

Kalimat penghinaan seperti mengungkit 

masa lalu bekas suaminya yang sering 

meminjam uang kepada mertua 

perempuan dan sampai saat ini belum 

dikembalikan

Kalimat sindiran  seperti jika sikap ibu mertua

baik maka menantu juga bisa bersikap lebih

baik.



Kasus contoh kekerasan verbal yang 

dilakukan menantu perempuan dan ibu mertua

Nores Kekerasan Verbal dari Ibu Mertua ke Menantu 

Perempuan
Kekerasan Verbal dari Menantu Perempuan 

ke Ibu Mertua

13

Kalimat pengingat: “Kalau malam jangan 

pada berisik karena mengganggu orang lain 

dan jangan boros menggunakan listrik”

Diam saja dan hanya kesal .

14
Kalimat pengingat:  “Jangan terlalu sering 

menggosok pakaian karena menggunakan 

banyak listrik”.

Kalimat perlawanan:  “Ibu kok begitu sih

kepada saya, saya malas salah, rajin juga 

salah”.

15

Kalimat pengingat:  “Jangan lupa mencatat 

obat-obatan tradisional keluarga untuk anak 

sakit”.

Kalimat pengingat seperti  mengingatkan 

sholat, makan dan minum obat.

16

Kalimat perintah:  “Jika masak jangan terlalu 

pedas, jaga kerapihan dan kesopanan 

karena kamu sekarang istri RT”.

Kalimat pengingat seperti harus patuh 

terhadap orangtua, mengingatkan makan, 

dan sholat.

17

Kalimat penghinaan seperti menuduh 

mengambil barang-barang yang hilang di 

rumah (uang atau benda), berbicara 

dengan kata-kata yang menyakitkan jika 

suami tidak ada.

Diam saja dan hanya kesal.

18

Kalimat perintah seperti  jangan suka 

menyiksa anak.

Kalimat perlawanan:  “Jangan terlalu

memanjakan cucu, ini anak-anak saya jadi

terserah saya dong bu”.



19


