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KATA PENGANTAR 

 

Salah satu isu fenomenal akhir-akhir ini terkait perempuan dan anak semakin maraknya 

kasus-kasus yang mencerminkan lemahnya kualitas moral bangsa seperti kekerasan dan 

pelecehan seksual, diskriminasi gender, serta berbagai bentuk eksploitasi bagi perempuan dan 

anak. Perempuan dan anak merupakan bagian dalam kelompok rentan yang merupakan 

anugerah tidak ternilai yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada setiap keluarga manusia untuk 

dipelihara, dilindungi dan dididik. Ia adalah manusia yang mempunyai kemampuan fisik, 

mental dan sosial yang lebih terbatas untuk mengatasi berbagai resiko dan bahaya yang 

dihadapinya dan secara otomatis masih bergantung pada pihak-pihak lain terutama anggota 

keluarga yang berperan aktif untuk melindungi dan memeliharanya. Perlindungan terhadap 

hidup dan penghidupan anak ini masih menjadi tanggung jawab berbagai pihak yaitu kedua 

orang tuanya, keluarganya, masyarakat dan juga negara. Perlindungan ini, dalam kacamata 

hukum, tentu merupakan perlindungan terhadap hak asasi (mensenrechten) dan hak dasar 

(grond rechten).  

Sebagai upaya pemenuhan perlindungan terhadap hak perempuan dan anak, maka 

sebagian legislator mengusulkan RUU Ketahanan Keluarga. Dengan semangat dan dasar 

pemikiran pembentukan kualitas moral bangsa untuk mewujudkan ketahanan Nasional, yang 

dimulai dari unit terkecil yaitu keluarga. Namun kenyataan nya, dalam draft muatan RUU 

Ketahanan Keluarga, banyak mengandung pasal-pasal yang dianggap kontroversial dan 

berpotensi memicu polemik dan isu yang lebih serius lagi terkait perempuan dan anak.  

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan penelitian terhadap Kedudukan 

Perempuan dan Anak dalam RUU Ketahanan Keluarga, sehingga sangat di harapkan 
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penelitian  ini dapat menjadi pedoman yuridis-praktis bagi legislator pembuat kebijakan dan 

peraturan perundang-undangan. Penting untuk memastikan bahwa ada sinkronisasi dan 

harmonisasi seluruh peraturan dan perundang-undangan bagi terwujudnya perlindungan dan 

pemenuhan hak-hak asasi perempuan dan anak. 
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Dr. Kunthi Tridewiyanti S.H., M.A 

Yunan Prasetyo Kurniawan S.H., M.H.  
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ABSTRAK 

 

Perempuan dan anak merupakan kelompok rentan terhadap isu pelanggaran HAM yang penuh 

dengan problematika namun sangat berperan penting dalam kemajuan suatu bangsa. Sehingga dalam 

menyikapi hal tersebut, Pemerintah melakukan berbagai upaya perlindungan melalui berbagai alat hukum 

pasti yaitu perundang-undangan dan berbagai peraturan lainnya. Namun sangat disayangkan, tingkat 

implementasi nya pun beragam. Sebagian undang-undang sangat lemah pelaksanaannya, sehingga 

keberadaannya tidak memberi manfaat bagi masyarakat. Negara yang kuat harus dimulai dari keluarga 

yang hebat, adalah sebuah adagium yang kerap kali dicita-citakan oleh suatu Negara. Keluarga 

merupakan struktur terkecil dari sebuah Negara, namun memiliki andil yang sangat besar dalam 

pembentukan Negara. Keluarga sebagai unit terkecil dalam kelompok sosial dinilai perlu diatur dan 

dikontrol sedemikian rupa untuk mampu mencapai ketahanan nasional yang komprehensif. Menyoroti hal 

ini, sebagian praktisi pemerintah menyuarakan dukungannnya melalui pembentukan RUU Ketahanan 

Keluarga dengan tujuan sebagai fondasi tercipatanya ketahanan Negara. Keluarga merupakan ranah etika 

privat, dimana ketika Negara turut campur di dalamnya maka berpotensi memunculkan berbagai isu baru 

dalam bidang sosial (gender, hak asasi, agama), ekonomi, dan budaya, serta potensi overlap (tumpang 

tindih) terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan lain yang telah mengatur secara khusus norma-

norma terkait keluarga. Hal ini dapat menyebabkan kontra produktif dalam sistem hukum di Indonesia. 

Ambiguitas dan ketidakpastian hukum, pada akhirnya warga negara-lah yang menjadi korban. Nyaris 

mustahil membangun ketahanan keluarga melalui “pedang hukum”, karena hukum bersifat statis. 

Sementara, masyarakat/keluarga bersifat dinamis, yang akan terus berproses, bertumbuh dan berkembang 

melalui stressor yang dihadapi dalam setiap fase kehidupan. Namun, hukum merupakan pranata sosial, 

sehingga hukum akan berubah mengikuti perubahan sosial. Hal ini akan menyebabkan kekosongan 

hukum, sehingga diperlukan adanya suatu pembaharuan hukum untuk dapat mengisi kekosongan tersebut. 

Maka dalam penelitian ini penulis akan mengkaji determinasi RUU Ketahanan Keluarga dari aspek 

yuridis pembentukan hukum dan hubungan antara Negara dengan warga negara nya sebagaimana yang 

telah diatur dalam UU Pembentukan Perundang-undangan. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi 

kaidah normatif-pragmatis baik secara substansi maupun materi bagi pihak-pihak yang berkepentingan, 

terutama bagi para legislator perumus kebijakan untuk menghasilkan perundang-undangan yang 

berpedoman pada asas-asas pembentukan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode 

deskriptif analisis dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan 

teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan. Serta 

melalui pendekatan yuridis normatif yang berusaha mensinkronisasikan ketentuan-ketentuan hukum yang 

berlaku dalam perlindungan hukum terhadap norma-norma atau peraturan-peraturan hukum lainnya 

dengan kaitannya dalam penerapan peraturan-peraturan hukum itu pada prakteknya 

 

Kata kunci : ketahanan keluarga; ketahanan negara; rancangan undang-undang; kelompok rentan; 

perempuan dan anak; kesetaraan gender; diskriminasi gender; perlindungan anak; hak asasi 

manusia; hak asasi perempuan; rumah tangga; dasar pembentukan hukum 

 

 

 

 

 



1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. JUDUL PENELITIAN 

 

“Kedudukan Perempuan dan Anak dalam RUU Ketahanan Keluarga” 

 

B. LATAR BELAKANG 

 

Berbagai upaya yang ditujukan bagi perlindungan dan pemajuan Hak Asasi 

Manusia (HAM) di Indonesia merupakan hal yang sangat strategis sehingga memerlukan 

perhatian dari seluruh elemen bangsa. Dalam Garis Garis Besar Haluan Negara 1999 -

2004 ditetapkan, bahwa salah satu misi dari pembangunan nasional adalah menempatkan 

HAM dan supremasi hukum sebagai suatu bidang pembangunan yang mendapatkan 

perhatian khusus. Untuk maksud itu diperlukan perwujudan sistem hukum nasional yang 

menjamin tegaknya supremasi hukum dan HAM yang berlandaskan keadilan dan 

kebenaran.1 

Menurut Pasal 8 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, perlindungan, 

pemajuan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia merupakan tanggung jawab 

pemerintah disamping juga masyarakat. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai 

peraturan perundang-undangan dan meratifikasi berbagai konvensi, seperti konvensi hak 

anak, konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan lain-

lain, tetapi belum didukung dengan komitmen bersama yang kuat untuk menerapkan 

 
1 http://www.lfip.org/english/pdf/bali-seminar/Perlindungan%20terhadap%20kelompok%20rentan%20-

%20iskandar%20hosein.pdf diakses pada 4 November 2020 pukul 10.27. 

http://www.lfip.org/english/pdf/bali-seminar/Perlindungan%20terhadap%20kelompok%20rentan%20-%20iskandar%20hosein.pdf
http://www.lfip.org/english/pdf/bali-seminar/Perlindungan%20terhadap%20kelompok%20rentan%20-%20iskandar%20hosein.pdf
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instrumen-instrumen tersebut. Berdasarkan keadaan tersebut, maka perlu dikembangkan 

suatu mekanisme pelaksanaan hukum yang efektif untuk melindungi hak-hak warga 

masyarakat, terutama hak-hak kelompok rentan.2 

Perempuan dan anak merupakan kelompok rentan terhadap isu pelanggaran HAM 

yang penuh dengan problematika namun sangat berperan penting dalam kemajuan suatu 

bangsa. Sehingga dalam menyikapi hal tersebut, Pemerintah melakukan berbagai upaya 

perlindungan melalui berbagai alat hukum pasti yaitu perundang-undangan dan berbagai 

peraturan lainnya. Namun sangat disayangkan, tingkat implementasi nya pun beragam. 

Sebagian undang-undang sangat lemah pelaksanaannya, sehingga keberadaannya tidak 

memberi manfaat bagi masyarakat. 

Perempuan memiliki perbedaan secara biologis dengan laki-laki, dengan demikian 

peran dan fungsinya sebagai manusia tentu juga akan berbeda. Namun dalam hal tertentu 

antara perempuan dan laki-laki tentunya juga memiliki kesamaan sebagai manusia 

ciptaan Tuhan dan sebagai warga Negara. Perbedaan ini tidaklah berarti bahwa 

perempuan akan selalu menjadi orang kelas dua dalam menjalankan kehidupan atau 

dalam menjalankan perannya.3 

Perlindungan perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi 

perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan 

memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai 

kesetaraan gender.4 

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak 

dan hak- haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara 

 
2 Ibid. 
3 Andi Kasmawati. “Perlindungan Hak Perempuan dalam Perspektif Keadilan Gender”. Dosen Pendidikan 

Pancasila dan Kewargaan Negara Universitas Negeri Makassar. www.ojs.unm.ac.id  
4 https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/view/21 diakses pada 4 November 2020 pukul 11.44 

http://www.ojs.unm.ac.id/
https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/view/21
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optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan 

dari kekerasan dan diskriminasi.5 

Perempuan dan anak saat ini masih menjadi kelompok masyarakat yang tertinggal 

di berbagai aspek pembangunan, padahal kesetaraan gender harus menjadi prinsip dalam 

pelaksanaan pencapaian SDG’s. Masih adanya kesenjangan Akses, Partisipasi, Kontrol, 

dan Manfaat (APKM) khususnya yang dialami perempuan dan anak menjadi tantangan 

pemerintah untuk mempercepat program pemberdayaan perempuan untuk mengejar 

kemajuan laki-laki. Isu gender masuk dalam berbagai bidang pembangunan, diantaranya 

kesehatan, kekerasan terhadap perempuan, perkawinan anak, ekonomi, dan politik. Oleh 

karena itu, kami mendorong seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat dan 

daerah untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG). PUG menjadi suatu 

strategi untuk mencapai Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) melalui kebijakan dan 

program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan 

perempuan dan laki-laki ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan 

evaluasi atas seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan sektor 

pembangunan.6  

Selain pembangunan pemberdayaan perempuan, isu yang tidak kalah penting dan 

juga menjadi fokus perhatian pemerintah ialah pemenuhan hak anak. Hal tersebut 

tertuang dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sepertiga dari 

jumlah seluruh penduduk Indonesia atau sekitar 87 juta jiwa merupakan anak. Hal 

tersebut menjadi alasan pemerintah harus bekerja keras menciptakan anak-anak yang 

siap untuk membangun masa depan berkualitas.7  

 
5 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
6 https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2111/permasalahan-perempuan-dan-anak-harus-

ditangani-bersama diakses pada 4 November pukul 13.10 
7 Ibid. 

https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2111/permasalahan-perempuan-dan-anak-harus-ditangani-bersama
https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2111/permasalahan-perempuan-dan-anak-harus-ditangani-bersama
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Sampai saat ini hukum masih dianggap diskriminatif dan tidak berkeadilan gender. 

Padahal hukum seharusnya berkeadilan atau sensitif gender untuk menjamin 

terpenuhinya hak asasi perempuan. Dengan mengikuti prinsip persamaan hak dalam 

segala bidang, maka baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak atau kesempatan 

yang sama untuk berpartisipasi dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara. Sehingga apabila terjadi diskriminasi terhadap perempuan, hal itu merupakan 

bentuk pelanggaran terhadap hak asasi perempuan. Pelanggaran hak asasi perempuan 

terjadi karena banyak hal, diantaranya adalah akibat sistem hukum, dimana perempuan 

menjadi korban dari sistem tersebut. Orde reformasi merupakan periode paling progresif 

dalam perlindungan hak asasi manusia. Berbagai peraturan perundangan-undangan 

keluar pada periode tersebut, termasuk peraturan perundangan-undangan tentang hak 

perempuan. Hal ini merupakan upaya pemerintah untuk menghilangkan diskriminasi 

berdasarkan jenis kelamin yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-

undangan.8 

Keluarga merupakan struktur terkecil dari sebuah Negara, namun memiliki andil 

yang sangat besar dalam pembentukan Negara. Keluarga sebagai unit terkecil dalam 

kelompok sosial dinilai perlu diatur dan dikontrol sedemikian rupa untuk mampu 

mencapai ketahanan nasional yang komprehensif. Menyoroti hal ini, sebagian praktisi 

pemerintah menyuarakan dukungannnya melalui pembentukan RUU Ketahanan 

Keluarga dengan tujuan sebagai fondasi tercipatanya ketahanan Negara. 

Dapat dipahami, RUU Ketahanan Keluarga lahir dengan semangat untuk 

menciptakan ketahanan keluarga nasional, berorientasi pada pembentukan dan penjagaan 

moral bangsa, dengan menitikberatkan subyek nya pada perempuan dan anak, yang kian 

hari kian meresahkan terkait permasalahan maupun kasus-kasus nya. Sehingga, 

 
8 https://media.neliti.com/media/publications/113990-ID-hak-asasi-perempuan-dalam-peraturan-peru.pdf 
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memunculkan ide bahwa diperlukannya suatu pengaturan yang lebih komprehensif 

mengenai keluarga. Dasar pemikirannya, jika keluarga sebagai unit terkecil dalam suatu 

bangsa itu sehat, maka bangsa secara keseluruhan pun akan sehat. Logis. 

Dalam beberapa pandangan dan pendapat, RUU ini sangat berpolemik dan banyak 

ditentang akibat sejumlah pasal-pasal nya yang kontroversial dan berpotensi over lapping 

dengan sejumlah norma-norma maupun peraturan perundang-undangan lain hingga 

pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Substansi dan materi yang terkandung di dalam 

RUU Ketahanan Keluarga bersifat multisektoral (melibatkan berbagai sektor perundang-

undangan lainnya) dan multidimensional (mempengaruhi berbagai dimensi kehidupan 

secara ekonomi, sosial, budaya, dan politik), tidak hanya mengatur aspek legalitas, tetapi 

juga aspek lain yang memasuki ranah publik seperti ketentuan pidana, hingga ranah 

privat yang bersifat etika dan moral yang umumnya berlaku norma dan ketentuan sosial. 

Indonesia adalah negara yang didasarkan atas hukum (eine rechstaat / a state on 

law / a state governed by law)9. Hal ini sejalan dengan amanat konstitusi sebagai 

pengejawantahan atas cita hukum. Seluruh aspek kehidupan dalam bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara harus berdasar pada sistem hukum dan diatur oleh Undang-

Undang. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan 

Perundang-Undangan merupakan dasar hukum dan pedoman bagi para legislator dalam 

membentuk peraturan perundang-undangan agar perangkat peraturan perundang-

undangan yang telah berlaku maupun yang baru akan dibentuk, dapat terintegrasi secara 

utuh, menyeluruh, dan saling mengharmonisasi. 

Hukum, peraturan, undang-undang, dibentuk untuk menjawab dan mengatasi 

segala macam permasalahan antar manusia. Sejalan dengan adagium yang disampaikan 

oleh Cicero : “Ubi societas ibi justiciar” (dimana ada masyarakat dan kehidupan, disitu 

 
9 Pasal 1 ayat (3) Bab I, Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 
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ada keadilan/hukum). Untuk itu, dibutuhkan pemahaman, kecakapan, serta kompetensi 

handal legislator dalam mengimplementasikan asas dan pedoman dalam peraturan 

pembentukan perundang-undangan secara komprehensif mencakup seluruh tahapan 

perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, hingga 

pengundangan. Pemahaman yang baik dan mendalam tentang sistem, teknik, dan proses 

pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan prasyarat penting untuk 

menghasilkan produk hukum yang kualitatif, aspiratif, efektif, dan responsif. 

Setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk tentunya telah 

mempertimbangkan dan memenuhi aspek-aspek fisiologis, sosiologis, dan yuridis, 

sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Peraturan Pembentukan 

Perundang-Undangan. Namun, tanpa mempertimbangkan aspek utilitas (kedayagunaan), 

mampu menafikan sebuah rancangan undang-undang dari tujuannya, mendiskreditkan 

para legislator pembentuknya, hingga mengundang chaos dan polemik dalam suatu 

Negara. Sebagaimana yang terjadi dalam RUU Ketahanan Keluarga yang saat ini 

menjadi sorotan berbagai pihak dan kalangan. 

RUU Ketahanan Keluarga juga bersifat multidimensional yang mempengaruhi 

berbagai dimensi kehidupan secara ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Hal ini pada 

gilirannya menyebabkan munculnya berbagai isu krisis, dari mulai isu kesetaraan gender, 

isu budaya, isu agama, isu kesejahteraan sosial akibat lemahnya ekonomi, hingga isu 

politik akibat kepentingan golongan tertentu dalam pembentukan RUU Ketahanan 

Keluarga. Dalam konsep hubungan negara dan warga negara nya (sebagaimana telah 

diatur dalam Undang-Undang) terhadap pemenuhan hak dalam bidang sosial, ekonomi 

dan budaya, nampak terlihat bahwa para legislator tidak dapat bisa memahami secara 

komprehensif konsep ini. 
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Dengan berbagai isu yang kian marak terkait perempuan dan anak, dengan 

semangat berdasar pada pembentukan kualitas moral bangsa yang bertujuan mewujudkan 

ketahanan nasional, maka seyogyanya muatan RUU Ketahanan Keluarga dibentuk  

sebagai jawaban atas segala permasalahan dan problematika yang dihadapi oleh 

perempuan dan anak dalam mewujudkan ketahanan keluarga. Namun, inikah yang 

menjadi jawaban 

 

C. PERUMUSAN MASALAH 

 

Berdasar latar belakang yang telah disampaikan dapat diperoleh rumusan masalah 

sebagai berikut : 

“Bagaimana kedudukan perempuan dan anak dalam perspektif Rancangan Undang-

Undang (RUU) Ketahanan Keluarga”. 

 

D. BATASAN MASALAH 

 

Penelitian ini diharapkan dapat mencapai sasaran dan tujuan, maka permasalahan 

yang ada dibatasi sebagai berikut : 

1. Kelompok Rentan 

2. Anak dan Usaha Perlindungan Anak 

3. Diskriminasi Perempuan dan Kesetaraan Gender 

4. HAM di Indonesia 

5. RUU Ketahanan Keluarga 
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E. TUJUAN PENELITIAN 

 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan perempuan dan 

anak dalam RUU Ketahanan Keluarga. 

 

F. MANFAAT PENELITIAN 

 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi Pengguna atau Masyarakat 

Diharapkan pengguna atau masyarakat mendapat ilmu dan pemahaman yang 

kompresif mengenai hukum terkait hak asasi perempuan dan anak, sehingga 

bermanfaat dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.  

2. Bagi Penulis 

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi keilmuan, dan menjadi 

bahan pembanding bagi peneliti lain yang melakukan penelitian sejenis. 

3. Bagi Pemerintah 

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi kaidah normatif-pragmatis baik secara 

substansi maupun materi bagi pihak-pihak yang berkepentingan, terutama bagi para 

legislator perumus kebijakan untuk menghasilkan perundang-undangan yang 

berpedoman pada asas-asas pembentukan perundang-undangan. 
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G. METODE PENELITIAN 

 

Metode pendekatan adalah suatu cara untuk mendekati objek penelitian.10 

Sehingga berkaitan dengan bagaimana memperlakukan pokok permasalahan dalam 

rangka mencari permasalahan berupa jawaban-jawaban dari permasalahan serta tujuan 

penelitian. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah 

metode pendekatan yuridis normatif  yaitu pendekatan yang berusaha 

mensinkronisasikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam perlindungan 

hukum terhadap norma-norma atau peraturan-peraturan hukum lainnya dengan kaitannya 

dalam penerapan peraturan-peraturan hukum itu pada prakteknya di lapangan.11 

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu dengan 

menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-

teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan 

permasalahan.12 

Dalam penyusunan penelitian ini digunakan pendekatan metode Sosio Legal. 

Pendekatan Sosio Legal merupakan “Konsep Payung” dengan menekankan pendekatan 

Yuridis Empiris. Ia memayungi segala pendekatan terhadap hukum, proses hukum, 

maupun sistem hukum. Dimana dalam ilmu hukum dogmatis pada hakikatnya ialah ilmu 

praktis yang produk-produknya akan dievaluasi langsung oleh masyarakat. Artinya, 

dalam penerapan ilmu hukum tidak dapat mengabaikan pandangan masyarakat setiap 

kali menyuplai produknya ke masyarakat.  

Sementara ilmu empiris tentang hukum seperti sosiologi hukum, antropologi 

hukum, semiotika hukum, dan masih banyak lagi, berperan untuk membantu ilmu hukum 

 
10 M.Syamsudin, Operasionalisasi Penelitian Hukum, (Jakarta;Raja Grafindo Persada,2007),hlm. 56 
11 Burhan Asofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 15 
12 Ronny Haniatjo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri, (Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 

1990),hlm. 97-98 
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dogmatis ini dengan mengungkapkan tanggapan masyarakat terhadap keberadaan dan 

fungsi hukum secara kontekstual. Menurut Shidarta, kerja sama antara ilmu hukum 

dogmatis dengan ilmu-ilmu empiris tentang hukum akan terjadi dalam lingkup dinamika 

internal kajian sosio-legal.  

Identifikasi yang dilakukan dalam kajian sosio-legal tidak sebatas teks, melainkan 

pula pendalaman terhadap konteks, yang mencakup segala proses, misal sedari ‘law 

making’ (pembentukan hukum) hingga ‘implementation of law’ (bekerjanya hukum). 

Label kajian-kajian sosio-legal telah secara gradual menjadi istilah umum yang meliputi 

suatu kelompok disiplin-disiplin yang mengaplikasikan perspektif keilmuan sosial 

terhadap studi hukum, termasuk diantaranya sosiologi hukum, antropologi hukum, 

sejarah hukum, psikologi dan hukum, studi ilmu politik peradilan, dan ilmu 

perbandingan.  

Makalah ini menggunakan data primer dan sekunder. Data sekunder diperoleh dari 

studi kepustakaan, berupa bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Bahan hukum 

primer diperoleh dari sumber utama penelitian maupun bahan hukum utama yang 

mengikat terhadap penelitian ini seperti Perundang-undangan. Sementara bahan hukum 

sekunder akan dilengkapi dari sumber-sumber pelengkap seperti referensi buku, literasi, 

yang digunakan dalam penelitian makalah ini. Sedangkan bahan hukum  tersier 

merupakan bahan penunjang bahan hukum primer  dan sekunder seperti kamus 

ensiklopedi dan lain sebagainya. 

 

H. PENELITIAN YANG RELEVAN 

Dalam penelitian ini, sebagai sumber pustaka / referensi primer yang relevan, 

maka merujuk pada beberapa sumber dibawah ini : 

1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Undang-Undang 
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2. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

4. PLACENTUM Jurnal Ilmiah Kesehatan dan Aplikasinya, Vol.7(2) 2019, ANALISIS 

FAKTOR-FAKTOR KETAHANAN KELUARGA DI KAMPUNG KB RW 18 

KELURAHAN KADIPIRO KOTA SURAKARTA, Mujahidatul Musfiroh, Sri 

Mulyani, Erindra Budi C, Angesti Nugraheni, Ika Sumiyarsi Prodi Kebidanan 

Program Sarjana Terapan FK UNS 

5. M. Aris Munandar, RUU Ketahanan Keluarga : Dilematika Kewajiban Moral dan 

Hukum, 31 Maret 2020 

6. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Vol.7 No.1 Maret 2020, p-ISSN 2302-0865 | e-

ISSN 2621-346X, Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif 

Sosiologi Gender, Aulia Nursyifa, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 

Universitas Pamulang 

7. Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 No.2 PERBAIKAN SISTEM HUKUM DALAM 

PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA AZMI FENDRI Kampus Unand 

Limau Manis Padang 

8. Laporan Penelitian “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Melakukan Judicial 

Review terhadap Undang-Undang Pidana yang Mengakibatkan Perubahan Norma 

Dalam Hukum Pidana Materiil Ditinjau dari Asas Legalitas”, Kerjasama antara 

Mahkamah Konstitusi dan Fakultas Hukum Padjadjaran. Pusat Penelitian dan 

Pengkajian Perkara, Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan dan Sekretariat Jendral 

Mahkamah Konstitusi Tahun 2019. 

9. Jurnal Rechtsvinding ISSN 2089-9009. PERKEMBANGAN FORMULASI ASAS 

LEGALITAS DALAM SISTEM PEMIDANAAN DI INDONESIA (STUDI 
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KOMPARATIF ANTARA KUHP/WvS & RUU KUHP 2019) Oleh : Muhamad 

Mahrus Setia Wijaksanai Diterima : 29 Juni 2020, disetujui : 7 Juli 2020. 

 

I. SISTEMATIKA PENULISAN 

 

Penyajian penelitian ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat yang didapatkan dari penulisan penelitian, metode serta sistematika 

penulisan yang dipakai pada penulisan penelitian ini. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang landasan teori-teori yang berkaitan dengan pembuatan dalam 

pembuatan penelitian ini. 

BAB III PEMBAHASAN 

Bab ini memaparkan pembahasan penelitian serta analisa yang logis sehingga  

menghasilkan kesimpulan yang sedemikian rupa. 

BAB IV PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang telah dilakukan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. KELOMPOK RENTAN 

 

Pengertian Kelompok Rentan tidak dirumuskan secara eksplisit dalam peraturan 

perundang-undangan, seperti tercantum dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No.39 

Tahun 1999 yang menyatakan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat 

yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan 

kekhususannya. Dalam Penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud 

dengan kelompok masyarakat yang rentan, antara lain, adalah orang lanjut usia, anak-

anak, fakir miskin, wanita hamil dan penyandang cacat.13 

Sedangkan menurut Human Rights Reference 3 disebutkan, bahwa yang tergolong 

ke dalam Kelompok Rentan adalah14:  

a. Refugees 

b. Internally Displaced Persons (IDPs) 

c. National Minorities 

d. MigrantWorkers 

e. Indigenous Peoples 

f. Children 

g. Women. 

 

 
13 http://www.lfip.org/english/pdf/bali-seminar/Perlindungan%20terhadap%20kelompok%20rentan%20-

%20iskandar%20hosein.pdf 
14 Willem van Genugten J.M (ed), Human Rights Reference, (The Hague: Netherlands ministry of foreign 

Affairs, 1994), hlm. 73. 

http://www.lfip.org/english/pdf/bali-seminar/Perlindungan%20terhadap%20kelompok%20rentan%20-%20iskandar%20hosein.pdf
http://www.lfip.org/english/pdf/bali-seminar/Perlindungan%20terhadap%20kelompok%20rentan%20-%20iskandar%20hosein.pdf
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Sementara dalam UU Penanggulangan Bencana pada pasal 55 hanya memasukkan 

kelompok rentan terdiri dari: bayi, balita, dan anak-anak; ibu yang sedang mengandung 

atau menyusui; penyandang cacat; dan orang lanjut usia. Padahal eksistensi kelompok 

rentan lebih luas dari itu, diantaranya juga menyangkut perempuan, kelompok miskin, 

dan kaum terpinggirkan lain. UU HAM No. 23 tahun 1999 menjadi bagian dari 

perlindungan terhadap kelompok rentan ini. Belum lagi ada UU perlindungan anak, UU 

tentang ratifikasi CEDAW, ratifikasi hak-hak ekosob, UUD 45 yang berkaitan dengan 

orang miskin, dan masih banyak lagi, memberikan jaminan perlindungan kepada mereka, 

meski di sana-sini ada kekurangannya.15 

Kamus Besar Bahasa Indonesia merumuskan rentan sebagai : (1) mudah terkena 

penyakit dan (2) peka, mudah merasa. Kelompok yang lemah ini lazimnya tidak sanggup 

menolong diri sendiri, sehingga memerlukan bantuan orang lain. Selain itu, kelompok 

rentan juga diartikan sebagai kelompok yang mudah dipengaruhi. Pengertian kedua 

merupakan konsekuensi logis dari pengertian pertama, karena sebagai kelompok lemah 

sehingga mudah dipengaruhi. 

Keberadaan masyarakat kelompok rentan yang merupakan mayoritas di negeri ini 

memerlukan tindakan aktif untuk melindungi hak-hak dan kepentingan-kepentingan 

mereka melalui penegakan hukum dan tindakan legislasi lainnya. Hak asasi orang-orang 

yang diposisikan sebagai masyarakat kelompok rentan belum terpenuhi secara maksimal, 

sehingga membawa konsekuensi bagi kehidupan diri dan keluarganya, serta secara tidak 

langsung juga mempunyai dampak bagi masyarakat. 

Selama ini kebijakan pemerintah lebih banyak berorientasi kepada pemenuhan dan 

perlindungan Hak-Hak Sipil Politik dan Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, dilain 

pihak hak-hak yang terdapat didalam komunitas masyarakat rentan belum mendapatkan 

 
15 http://bencanapedia.id/Kelompok_rentan  

http://bencanapedia.id/Kelompok_rentan
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prioritas dari kebijakan tersebut. Sedangkan permasalahan yang mendasar di dalam 

komunitas masyarakat rentan adalah belum terwujudnya penegakan perlindungan hukum 

yang menyangkut hak-hak anak, kelompok perempuan rentan, penyandang cacat dan 

kelompok minoritas dalam perspektif HAM. 

 

B. ANAK DAN USAHA PERLINDUNGAN ANAK 

 

Merujuk dari Kamus Umum Bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara 

etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum 

dewasa.16 Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda 

dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan 

sekitarnya”.17 Oleh karna itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. 

Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak 

justru sering kali di tempatkan dalam posisi yang paling di rugikan, tidak memiliki hak 

untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasa dan 

pelanggaran terhadap hak-haknya.18 

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan 

perundang-undangan, begitu juga menurut para pakar ahli. Namun di antara beberapa 

pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karna di latar 

belakangi dari maksud dan tujuan masing-masing undang-undang maupun para ahli. 

Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut : 

a.   Anak Menurut Pasal 1 ayat (1)  UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 

 
16 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Balai Pustaka : Amirko, 1984), hal. 25 
17R.A. Koesnan, Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia, (Bandung :Sumur, 2005) , hal. 113 
18Arif Gosita, Masalah perlindungan Anak, (Jakarta : Sinar Grafika, 1992), hal. 28 
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 “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk 

anak yang masih dalam kandungan”.19 

b.   Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak Dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3)) 

“Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 

18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.20 

c.   Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia adalah sebagai berikut :  

"Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan 

belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut 

demi kepentingannya".21 

 

Menurut Bisma Siregar, dalam bukunya menyatakan bahwa : dalam masyarakat 

yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 

tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi 

termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.22 

Menurut Sugiri sebagai mana yang dikutip dalam buku karya Maidi Gultom 

mengatakan bahwa : "selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan 

perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses 

perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama 

 
19Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlidungan anak, (Jakarta : Visimedia, 2007), hal. 4 
20Undang – Undang (UU) RI No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, 2012, 

http://www.kpai.go.id/hukum/undang-undang-uu-ri-no-11-tahun-2012-tentang-sistem-peradilan-anak/ 

didownload pada (14 Maret 2018) 
21Undang-undang HAM Nomor 39 tahun 1999, (Jakarta : Asa Mandiri, 2006), hal. 5 
22Bisma Siregar, Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional, (Jakarta : Rajawali, 1986) hal. 105 

http://www.kpai.go.id/hukum/undang-undang-uu-ri-no-11-tahun-2012-tentang-sistem-peradilan-anak/
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dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 

(dua puluh) tahun untuk laki-laki."23 

Berbagai batasan anak dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundangan 

yang berlaku di Indonesia, namun pada prinsipnya keragaman batasan tersebut 

mempunyai implikasi yang sama yaitu memberikan perlindungan pada anak. Menurut 

Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 2002, "Anak adalah seseorang yang belum berusia 

18 (delapan belas tahun) termasuk anak yang masih dalam kandungan". Sedangkan 

menurut Pasal 1 KHA / Keppres No.36 Tahun 1990 "anak adalah setiap orang yang 

berusia dibawah 18 tahun kecuali berdasarkan UU yang berlaku bagi yang ditentukan 

bahwa usia dewasa dicapai lebih awal". Disamping itu menurut pasal 1 ayat 5 UU No.39 

Tahun 1999 Tentang HAM, "anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun 

dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut 

adalah demi kepentingannya". 

Perlindungan terhadap anak dalam konstitusi kita dinyatakan sangat tegas bahwa 

negara menjamin hak anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta 

menjamin perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Setiap anak mempunyai harkat 

dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus 

mendapatkan hak-haknya sebagai anak tanpa harus meminta. Hal ini sesuai dengan 

ketentuan konvensi hak anak yang diratifikasi oleh pemerintah indonesia melalui 

keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip 

umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik anak, 

kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak. 

 
23Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Cetakan Kedua, (Bandung, P.T.Refika Aditama, 2010), 

hlm 32 
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Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak 

dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Adapun perlindungan anak merupakan 

perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, maka 

perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai kehidupan bernegara dan 

bermasyarakat dengan jaminan hukum demi perlakukan yang adil terhadap anak. 

Secara internasional, masalah perlindungan anak ini telah dituangkan dalam 

deklarasi tentang Hak-Hak Anak, yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 

pada tanggal 20 November 1959. Di dalam deklarasi itu, anatara lain dinyatakan bahwa 

anak-anak berhak dilindungi dari bahan (objek) perdagangan, mempekerjakan anak 

dibawah umur, dan dari perbuatan diskriminasi rasial, agama, serta jenis kelamin. 

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

menentukan bahwa perlindungan 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 kekerasaan dan diskriminasi. 

Dalam meletakkan kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada anak, maka 

UUPA telah menetapkan asas-asas upaya perlindungan anak yang terdiri dari : 

1. Asas Non Diskriminasi 

Dalam asas ini mengandung pengertian persamaan dalam segala aspek, tidak 

membedakan, membatasi, atau mengucilkan anak baik secara langsung maupun tidak 

langsung berdasarkan agama, suku, ras, status sosial, status ekonomi, budaya ataupun 

jenis kelamin yang dapat mempengaruhi pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak. 

2. Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak 
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Merupakan asas yang menekankan bahwa dalam semua tindakan yang berkaitan 

dengan anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, maupun badan legislatif 

dan yudikatif, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. 

3. Asas Hak Untuk Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan 

Asas ini menekankan bahwa setiap anak mempunyai hak untuk hidupdengan aman, 

tentram, damai, bahagia, sejahtera lahir batin, serta berhak atas pemenuhan kebutuhan 

dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak, dan juga hak untuk mencapai 

standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan 

sosial. 

4. Asas Penghargaan Terhadap Pandangan/Pendapat Anak 

Asas ini memberikan hak kepada anak untuk menyatakan pendapat sdalam segala hal 

yang mempengaruhi anak, seperti hak untuk berpendapat dan memperoleh 

pertimbangan atas pendapatnya, hak untuk mendapatkan dan mengetahui informasi 

serta untuk mengekpresikannya, hak untuk berserikat menjalin hubungan untuk 

bergabung, dan hakn untuk memperoleh informasi yang layak serta terlindung dari 

informasi yang tidak sehat.24 

Peraturan perundang-perundang di Indonesia yang mengatur tentang 

perlindungan anak di Indonesia adalah sebagai berikut: 

1. UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak 

2. UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat 

3. UU No. 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No.182 mengenai 

Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan 

Terburuk untuk Anak  

 
24H. Edi Tarsono,S.H., M.H. dan Yunan Prasetyo K, S.H., M.H., Hukum Perlindungan Anak, (Jakarta: PKIH 

FHUP,2011), hlm.9-16 
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4. UU No. 9 Tahun 2012 tentang Pengesahan Protokol Optional Konvensi Hak-hak 

Anak Mengenai Keterlibatan Anak dalam Konvensi Bersenjata 

5. UU No. 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Protokol Optional Konvensi Hak-hak 

Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak   

6. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak 

7. UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandangn Cacat 

8. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 

2002 Tentang Perlindungan Anak 

 

C. DISKRIMINASI PEREMPUAN DAN KESETARAAN GENDER 

 

Perempuan adalah manusia, makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki ciri dan potensi 

tersendiri yang berbeda dengan laki-laki, ciri dan potensi perempuan ini merupakan 

kodrat yang diberikan oleh Tuhan yang perlu mendapat perhatian bagi pemerintah dan 

masyarakat, sedangkan gender adalah seperangkat peran yang seperti halnya kostum dan 

topeng di teater, menyampaikan kepada orang lain bahwa kita adalah feminin atau 

maskulin. Perangkat perilaku khusus ini yang mencakup penampilan, sikap, kepribadian, 

bekerja di dalam atau di luar rumah tangga, seksualitas, tanggung jawab keluarga dan 

sebagainya-secara bersama-sama memoles “peran gender” setiap individu.  

Untuk memahami konsep gender harus dibedakan dulu antara gender dengan kata 

sex (jenis kelamin). Pengertian jenis kelamin merupakan pensifatan atau pembagian dua 

jenis kelamin tertentu yang secara permanen tidak berubah dan merupakan ketentuan 

biologis atau sering dikatakan sebagai ketentuan Tuhan atau kodrat.25 

 
25 Muhammad Kusuma, Perempuan, HAM, dan Permasalahannya 

https://ninanurmilah.wordpress.com/2013/12/11/perempuan-ham-dan-permasalahannya/  

https://ninanurmilah.wordpress.com/2013/12/11/perempuan-ham-dan-permasalahannya/


21 

 

Konsep gender, yakni sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan 

yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya, bahwa perempuan dikenal 

dengan sifat lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan. Sementara laki-laki 

dianggap kuat, rasional, jantan, dan perkasa. Ciri dari sifat itu sendiri merupakan sifat-

sifat yang dapat dipertukarkan. Artinya ada laki-laki yang emosional, lemah lembut, dan 

keibuan, sementara ada juga perempuan yang kuat, rasional, dan perkasa. Perubahan ciri 

dari sifat-sifat itu dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat lain. 

Semua hal yang dapat dipertukarkan antara sifat laki-laki dan perempuan, yang bisa 

berubah dari waktu ke waktu, berbeda dari kelas ke kelas lainnya, itulah yang dikenal 

sebagai konsep gender. Konsep gender ini tidak lain adalah bagaiaman mengatasi 

kebutuhan praktis gender yaitu kebutuhan-kebutuhan perempuan dan laki-laki untuk 

dapat melaksanakan perannya secara lebih mudah, lebih efektif, dan efesien dan biasanya 

kebutuhan itu dapat diidentifikasi oleh mereka sendiri. 

 Untuk memberi perlindungan terhadapa kondisi yang dialami kaum perempuan 

yang terindikasi mengalami pelanggaran terhadap hak-haknya, yang mengakibatkan 

terjadinya diskiriminasi dan kekerasan, pemerintah mengupanyakan suatu perlindungan 

dengan melakukan konfensi dan membuat regulasi, serta gerakan-gerakan yang menjadi 

ujung tombak perlindungan terhadap perempuan. Upaya ini ditunjukkan dengan 

dikeluarkannya resolusi No. 34/180 Tanggal 18 Desember 1979 tentang Convention an 

the Elimination of all forms of Discrimination Againts Women (CEDAW) bagi 

masyarakat Internasional, Menindak lanjuti CEDAW pemerintah Indonesia melahirkan 

Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 yang berlaku 3 September 1981 sebagai wujud 

komitmen pemerintah memberikan perlindungan kepada perempuan dalam mewujudkan 

keadilan dan penegakan Hak Asasi Manusia. 
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Diskriminasi terhadap perempuan adalah setiap pembedaan, pengucilan atau 

pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan 

untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak 

azasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, 

budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan 

mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan. Segala bentuk 

diskriminasi terhadap perempuan meliputi dimensi wilayah (daerah bencana, daerah 

konflik, daerah perbatasan, daerah tertinggal, daerah terpencil, dan lainnya), dimensi usia 

(usia produktif, usia lanjut, dan lainnya), dan dimensi khusus (penyandang cacat, tenaga 

kerja, dan lainnya).26  

Diantara Peraturan Perundang-undangan yang mengandung muatan perlindungan 

hak asasi perempuan adalah:  

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan 

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang 

5. Undang-undang Politik (UU No. 2 Tahun 2008 dan UU No. 42 Tahun 2008) 

6. Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender (PUG) 

Kerpres No. 181 Tahun 1998 tentang Pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan 

terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan yang diubah dengan Perpres Nomor 65 

Tahun 2005. 

 

 

 
26 https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/view/21  

https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/view/21
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D. HAM DI INDONESIA 

 

Setelah merdeka selama 44 tahun, Indonesia baru mempunyai undang-undang 

HAM pada tahun 1999. Berbeda dengan Amerika, Inggris maupun Perancis, yang 

mempunyai bill of rights sejak awal kemerdekaannya, dan menjadikan bill of rights 

mereka sebagai bagian tidak terpisah dari konstitusi. Konstitusi Indonesia pada awalnya 

sangat sedikit sekali mengatur HAM. UU ini mengartikan HAM sebagai, “...seperangkat 

hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang 

Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan 

dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta 

perlindungan harkat dan martabat manusia” (Pasal 1 ayat (1)). 

Dengan adanya UU HAM, semua peraturan perundang-undangan harus sejalan 

dengan prinsip-prinsip perlindungan HAM seperti diatur dalam UU ini. Diantaranya 

penghapusan diskriminasi berdasarkan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, 

status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik. Pelarangan 

diskriminasi diatur dalam Pasal 3 ayat (3), yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas 

perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi”. 

Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (3) menjelaskan bahwa diskriminasi berdasarkan 

jenis kelamin telah dilarang oleh hukum. Aturan hukum lainnya harus meniadakan 

diskriminasi dalam setiap aspek kehidupan, sosial, politik, ekonomi, budaya dan hukum. 

Pasal-pasalnya dalam UU HAM ini selalu ditujukan kepada setiap orang, ini berarti 

semua hal yang diatur dalam UU HAM ini ditujukan bagi semua orang dari semua 

golongan dan jenis kelamin apapun. 

Upaya pemajuan dan perlindungan HAM merupakan mandat UUD 1945, yang 

harus diwujudkan oleh Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan di Indonesia, 



24 

 

termasuk Kementerian Luar Negeri RI. Diplomasi Indonesia di bidang HAM di fora 

internasional didedikasikan sepenuhnya pada kepentingan nasional Indonesia, 

membangun reputasi Indonesia sebagai negara demokrasi dan menjunjung tinggi HAM 

serta memberikan sumbangan Indonesia dalam upaya global bagi pemajuan dan 

perlindungan HAM. Kontribusi dan kepemimpinan Indonesia di kancah forum 

multilateral tercermin dari partisipasi aktif Indonesia sebagai negara anggota PBB di 

pembahasan agenda HAM Majelis Umum PBB, khususnya di Komite III dan di Dewan 

HAM. Hal ini tentunya disinergikan dengan peran aktif Indonesia di berbagai forum 

multilateral lain yang membahas isu HAM seperti ECOSOC, ESCAP bahkan DK-PBB, 

serta di forum lain seperti GNB, Kelompok 77+China, OKI, ASEAN, ASEM, dan lain 

sebagainya.27 

HAM sebagai nilai universal telah dimuat dalam Konstitusi RI, baik dalam 

pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 maupun dalam batang tubuh UUD 1945 dan 

dipertegas dalam amandemen UUD 1945. Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 

39 Tahun 1999 tentang HAM sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hukum 

Indonesia sebagai anggota PBB dalam penghormatan dan pelaksanaan Deklarasi 

Universal HAM/Universal Declaration on Human Rights (UDHR) tahun 1948 serta 

berbagai instrumen HAM lainnya mengenai HAM yang telah diterima Indonesia.  

Terdapat 8 (delapan) diantara 9 (sembilan) instrumen pokok HAM internasional 

yang telah diratifikasi Indonesia, yaitu: 

• Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (UU 

no. 7/1984);  

• Convention on the Rights of the Child (Keppres no. 36/1990), termasuk Optional 

Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children 

 
27 https://kemlu.go.id/portal/id/read/97/halaman_list_lainnya/indonesia-dan-hak-asasi-manusia  

https://kemlu.go.id/portal/id/read/97/halaman_list_lainnya/indonesia-dan-hak-asasi-manusia
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in Armed Conflict (UU no. 9/2012) dan Optional Protocol to the Convention on the 

Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child 

Pornography (UU no. 10 tahun 2012);  

• Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or 

Punishment (UU no. 5/1998);  

• International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, 

1965 (UU no. 29/1999);  

• International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (UU no. 11/2005);  

• International Covenant on Civil and Political Rights (UU no. 12/2005); 

• Convention on the Rights of Persons With Disabilities (UU no.19/2011); 

• International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and 

Members of Their Families (UU no. 6/2012) 

 

Indonesia juga telah memiliki National Human Rights Institution (NHRI) yang 

independen dan sejalan dengan Paris Principles yaitu Komisi Nasional Hak Asasi 

Manusia RI (Komnas HAM RI) yang dibentuk pada tahun 1999 berdasarkan UU no.39 

Tahun 1999 tentang HAM. Komnas HAM RI secara berkala menjalani review The 

Global Alliance Of National Human Rights Institutions (GANHRI) dan telah mendapat 

akreditasi A dari sejak tahun 2000 sampai saat ini.   

Sebagaimana dimandatkan dalam Deklarasi dan Program Aksi HAM Wina 

1993/Vienna Declaration and Program of Action on Human Rights (VDPA), 

Pemerintah Indonesia telah mengesahkan dan mengimplementasikan empat Rencana 

Aksi Nasional HAM (RANHAM), yaitu: 

• untuk periode 1998-2003;  

• untuk periode 2004-2009;  
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• untuk periode 2011-2014; dan 

• untuk periode 2015-2019 (sedang berjalan).  

Dalam perkembangannnya, penyusunan dan implementasi RANHAM RI tidak hanya 

melibatkan Pemerintah Pusat namun melibatkan juga Pemerintah Daerah. Pemri juga 

memiliki Sekretariat Bersama RANHAM untuk memonitor dan mengevaluasi 

implementasi Aksi HAM RI. 

 

E. RUU KETAHANAN KELUARGA 

 

Keluarga merupakan struktur terkecil dari sebuah Negara, namun memiliki andil 

yang sangat besar dalam pembentukan Negara. Keluarga sebagai unit terkecil dalam 

kelompok sosial dinilai perlu diatur dan dikontrol sedemikian rupa untuk mampu 

mencapai ketahanan nasional yang komprehensif. Menyoroti hal ini, sebagian praktisi 

pemerintah menyuarakan dukungannnya melalui pembentukan RUU Ketahanan 

Keluarga dengan tujuan sebagai fondasi tercipatanya ketahanan Negara. 

Dapat dipahami, RUU Ketahanan Keluarga lahir dengan semangat untuk 

menciptakan ketahanan keluarga nasional, berorientasi pada pembentukan dan penjagaan 

moral bangsa, dengan menitikberatkan subyek nya pada perempuan dan anak, yang kian 

hari kian meresahkan terkait permasalahan maupun kasus-kasus nya. Sehingga, 

memunculkan ide bahwa diperlukannya suatu pengaturan yang lebih komprehensif 

mengenai keluarga. Dasar pemikirannya, jika keluarga sebagai unit terkecil dalam suatu 

bangsa itu sehat, maka bangsa secara keseluruhan pun akan sehat. Logis. 

Dalam beberapa pandangan dan pendapat, RUU ini sangat berpolemik dan banyak 

ditentang akibat sejumlah pasal-pasal nya yang kontroversial dan berpotensi over lapping 

dengan sejumlah norma-norma maupun peraturan perundang-undangan lain hingga 
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pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Substansi dan materi yang terkandung di dalam 

RUU Ketahanan Keluarga bersifat multisektoral (melibatkan berbagai sektor perundang-

undangan lainnya) dan multidimensional (mempengaruhi berbagai dimensi kehidupan 

secara ekonomi, sosial, budaya, dan politik), tidak hanya mengatur aspek legalitas, tetapi 

juga aspek lain yang memasuki ranah publik seperti ketentuan pidana, hingga ranah 

privat yang bersifat etika dan moral yang umumnya berlaku norma dan ketentuan sosial. 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011, merupakan bentuk pelaksanaan perintah Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya dijadikan pedoman bagi para 

legislator dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan, mencakup 

keseluruhan tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, 

hingga pengundangan; baik di tingkat pusat maupun daerah. Pedoman ini bersifat 

khusus, baku dan terstandarisasi, baik dalam proses maupun metode, terencana, terpadu, 

sistematis dan berkelanjutan. Hal ini menginterpretasikan hukum sebagai suatu sistem.  

Dalam suatu sistem yang baik tidak boleh terdapat suatu pertentangan antara 

bagian-bagian dan juga tidak boleh terjadi duplikasi atau tumpang tindih (over lapping) 

di antara bagian-bagian itu. Jadi, hukum sebagai suatu sistem, artinya suatu susunan atau 

tatanan teratur dari aturan-aturan hidup, keseluruhannya terdiri dari bagian-bagian yang 

berkaitan satu sama lain.28 Sistem hukum adalah keseluruhan aturan yang disusun secara 

terpadu berdasarkan asas tertentu.29 

Sebagai negara hukum yang berdaulat, segala aspek kehidupan dalam bidang 

kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan harus berdasar pada sistem hukum 

 
28 R. Abdoel Djamali, S.H., Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996 hal. 66 
29 Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, Bandung, Alumni, 1994 hal. 39 
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nasional. Secara garis besar, Badan Pembina Hukum Nasional (BPHN)30 

mengembangkan unsur-unsur sistem hukum nasional menjadi 5 (lima) unsur, yaitu : 

1. Materi hukum (tatanan hukum) sangat tergantung dengan politik hukum yang 

dikembangkan, sehingga berbeda dari suatu periode dengan periode berikutnya yang 

meliputi : 

a. Perencanaan hukum 

b. Pembentukan hukum 

c. Penelitian hukum 

d. Pengembangan hukum 

2. Aparatur hukum yaitu mereka yang mempunyai tugas dan fungsi :  

a. Penyuluhan Hukum 

b. Penerapan hukum 

c. Penegakan hukum 

d. Pelayanan hukum. 

3. Sarana dan prasarana hukum yang meliputi hal-hal yang bersifat fisik 

4. Budaya hukum yang dianut oleh warga masyarakat, termasuk para pejabatnya 

5. Pendidikan hukum 

 

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan 

Pembentukan Perundang-Undangan, dalam pembuatan peraturan perundangan-undangan 

dilakukan berdasarkan : 

1. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan (Pasal 5), yang meliputi : kejelasan 

tujuan; kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; kesesuaian antara jenis, 

 
30 BPHN, Sejarah Badan Pembina Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 

2005. 
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hierarki, dan materi muatan; dapat dilaksanakan; kedayagunaan dan kehasilgunaan; 

kejelasan rumusan; keterbukaan. 

2. Asas materi muatan peraturan perundang-undangan (Pasal 6), yang meliputi : asas 

pengayoman; kemanusiaan; kebangsaan; kekeluargaan; kenusantaraan; Bhineka 

Tunggal Ika; keadilan; kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; 

ketertiban dan kepastian hukum; keseimbangan, keserasian, dan keselarasan; asas lain 

sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. 

 

Disamping itu, ada beberapa asas-asas Perundang-Undangan yang perlu diketahui 

sehubungan dengan tata urutan peraturan perundang-undangan yaitu31 :  

1. Undang-Undang tidak berlaku surut (Nulum Delictum Noela Poena Pravie Sine Lege 

Poenali), yang artinya tidak ada sesuatu perbuatan yang bisa dipidana kalau belum 

dibuatkan Undang-Undang. 

2. Undang-Undang yang tinggi tingkatannya yang dibuat oleh penguasa yang lebih 

tinggi derajatnya, lebih tinggi juga kedudukannya (Lex Superiore Derogat Legi 

Priori). 

3. Undang-Undang yang berlaku kemudian dapat membatalkan Undang-Undang yang 

lama (Lex Posteriore Derogat Imperiore); 

4. Undang-Undang yang bersifat khusus mengesampingkan Undang-Undang yang 

bersifat umum (Lex Spesialist Derogat Lex Generalist); 

5. Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat. 

 

Keseluruhan asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan 

unsur-unsur dalam sistem hukum nasional, selanjutnya akan dijadikan pedoman para 

 
31 Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Perundang-undangan Dan Yurisprudensi, Bandung : PT Citra 

Aditya Bakti, 1993, hlm.7-11. 
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legislator dalam bersikap dan bertindak dalam pembentukan peraturan perundang-

undangan. Sehingga hukum dapat mencapai tujuan nya dalam mencapai ketertiban dan 

keadilan, serta betul-betul mampu menjadi sandaran bagi masyarakat, fungsional, dan 

menjadi sarana perubahan sosial/ pembaharuan masyarakat yang lebih penting yaitu 

merubah sikap mental daripada merubah fisik. Hukum dalam hal ini, dapat berperan 

untuk mengembangkan paradigma baru tanpa menumbangkan paradigma lama 

(revolusioner). 
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BAB III 

PEMBAHASAN 

 

 

A. Hak asasi perempuan dalam berbagai isu 

 

1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 

Secara empiris Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sudah lama 

berlangsung dalam masyarakat, hanya secara kuantitas belum diketahui jumlahnya, 

seperti kekerasan suami terhadap istri atau suami terhadap pembantu rumah tangga 

perempuan. Bentuk kekerasannyapun beragam mulai dari penganiayaan, pemerkosaan 

dan sebagainya. Disamping itu pemenuhan hak kaum perempuan yang rentan tidak 

hanya terbatas kepada perlindungan dalam rumah tangga, tetapi juga berhubungan 

dengan reproduksi perempuan. Secara sosiologis sebagian besar kaum perempuan 

masih sangat dibatasi oleh budaya masyarakat, dimana peran tradisional masih 

melekat kuat, yang mengindikasikan bahwa perempuan tidak lebih sebagai isteri atau 

ibu rumah tangga semata.  

Dalam kehidupan masyarakat, kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga 

dianggap sebagai hal yang biasa dan wajar. Hal ini tercermin dalam kasus 

penganiayaan terhadap isteri yang diartikan sebagai bentuk pengajaran. Sehingga 

kekerasan itu akan berlanjut terus tanpa seorangpun mencegahnya. Kekerasan dalam 

bentuk penganiayaan dalam lingkungan keluarga maupun dalam masyarakat 

merupakan suatu pelanggaran hukum sebagaimana telah diatur dalatn Kitab Undang-

undang Hukum Pidana berikut sanksinya.  
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Berdasarkan data yang dihimpun oleh Karyamitra tahun 1996 tercatat 37 kasus 

KDRT dan menurut Biro Pusat Statistik tercatat jumlah kasus KDRT pada tahun 1998 

terdapat 101 kasus, tahun 1999 terdapat 113 kasus dan tahun 2000 terdapat 259 kasus. 

Di luar catatan ini terdapat cukup banyak kasus yang tidak dilaporkan oleh para 

korban, karena dianggap hal itu merupakan urusan dalam rumah tangga.  

Masalah kekerasan terhadap perempuan menyita perhatian dan kepedulian 

banyak pihak. Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga merupakan 

pelanggaran HAM dan dibanyak negara dikategorikan sebagai kejahatan dan untuk 

mencegahnya dapat dilakukan oleh para petugas penegak hukum.  

Padahal berbagai kebijakan yang mengatur tindak kekerasan tidak sedikit 

produk-produk hukum yang telah dikeluarkan. Persoalan utama yang berkaitan 

dengan kekerasan adalah tidak adanya hukum yang secara khusus memberikan 

perlindungan bagi perempuan yang mengalami dan menjadi korban tindak kekerasan 

seperti KDRT. Memang setiap kekerasan dapat dijaring dengan pasal-pasal kejahatan 

tapi terbatas pada tindak pidana umum. Oleh karena itu perlu pengaturan atau hukum 

yang secara khusus untuk memberikan hak yang secara khusus untuk memberikan 

perlindungan terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan dalam arti merumuskan 

tindak pidana sebagai kejahatan sampai dengan upaya hukum bagi para korban dan 

saksi. Dalam hal ini tidak hanya pengaturan dalam pemberian sanksi kepada para 

pelaku, tapi juga mengatur tentang proses tuntutan hukum serta kompensasi, 

pemulihan dan pengamanan diri korban (Kalibonso Rita Serena : 2000:99). 

Menyadari bahwa Indonesia merupakan bagian dari masyarakat Internasional 

yang terikat komitmen Internasional, maka kekerasan dalam bentuk apapun terhadap 

perempuan harus dihentikan agar terciptanya rasa aman, damai, adil dan sejahtera 

dengan memegang prinsip-prinsip keadilan yang mengedepankan dan menjunjung 
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HAM. Apabila hal ini tidak dilakukan, maka Indonesia dapat diasingkan dalam tata 

pergaulan mereka. Indonesia sebagai negara yang sudah menandatangani CEDAW 

(Convention on Elimination of all Forum of Discrimination Against Women), yaitu 

Konvensi PBB tentang penghapusan terhadap semua bentuk diskriminasi terhadap 

perempuan, pada tanggal 24 Juli 1984, pemerintah Indonesia terikat dan tunduk pada 

konvensi tersebut. Dengan demikian konvensi tersebut telah menjadi instrumen 

hukum nasional yang sah dan mengikat sebagai bagian dari sistem hukum nasional 

yang dikenal dengan Konvensi Perempuan.  

Lebih jauh lagi, dalam Pasal 5 Konvensi Perempuan tersebut dinyatakan bahwa 

adanya jaminan persamaan tingkah laku, baik sosial dan budaya, antara laki-Iaki dan 

perempuan untuk mencapai penghapusan prasangka, kebiasaan dan segala praktek-

praktek yang menimbulkan penindasan salah satu jenis kelamin. Disamping itu, Pasal 

15 juga menyatakan bahwa negara juga menjamin dan mewajibkan persamaan laki-

Iaki dan perempuan dihadapan hukum.  

Dalam kerangka kebijakan nasional yang berkaitan dengan tindak kekerasan 

terhadap perempuan, perlu didasari oleh Zero Tolerance Policy artinya tidak ada 

tindak kekerasan pada apapun yang dapat diterima. Hal ini berarti bahwa kebijakan 

sosial (Social Policy) dan kebijakan penegakan hukum (Law Enforcement Policy) 

yang menghormati dan melindungi harkat, martabat dan kodrat perempuan adalah 

sarana guna memerangi tindak kekerasan terhadap perempuan. 

Dalam Penjelasan umum Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UUPKDRT) 

dijelaskan bahwa keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, 

tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Keutuhan 

dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak 
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dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga 

sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam 

lingkup rumah tangga tersebut.32 

Kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya disingkat KDRT) adalah persoalan 

yang rumit untuk dipecahkan. Ada banyak alasan, yang kemungkinan menjadi 

penyebabnya yaitu: Pelaku KDRT benar-benar tidak menyadari bahwa apa yang telah 

dilakukan adalah merupakan tindak KDRT. Atau, bisa jadi pula, pelaku menyadari 

bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan tindakan KDRT. Hanya saja, pelaku 

mengabaikannya lantaran berlindu ng diri di bawah norma-norma tertentu yang telah 

mapan dalam masyarakat. Oleh Karena itu pelaku menganggap perbuatan KDRT 

sebagai hal yang wajar dan pribadi. Kekerasan tidak hanya muncul disebabkan karena 

ada kekuatan tetapi juga karena ada kekuasaan.33 

Dalam UUPKDRT terdapat beberapa perbuatan kekerasan yang merupakan 

bagian dari kekerasan terhadap perempuan, seperti rumusan Pasal 5 UUPKDRT 

tentang pengertian kekerasan dalam rumah tangga yang meliputi, kekerasan fisik, 

psikis, seksual, dan penalantaran keluarga. Beberapa pasal tersebut sudah sangat jelas 

arah yang ingin dicapai oleh UUPKDRT yaitu memberikan perlindungan bagi korban 

KDRT. 

Dari hasil pemantauan terhadap kasus-kasus KDRT di Jakarta, Bogor 

Tangerang, Depok dan Bekasi, penegakan hukumnya selain menggunakan UU No. 23 

tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT juga menggunakan KUHP dan UU No. 23 

tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tercatat sejumlah sanksi pidana penjara 

antara 6 bulan hingga 2 tahun 6 bulan. yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri 

 
32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

33 Arief, Barda Nawawi. Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy), bahan Penataran Nasional Hukum Pidana dan 

Kriminologi, Fakuitas Hukum Universitas Dipanegoro, Semarang. 2005.Hal 60 
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dengan menggunakan pasal-pasal UU No. 23 tahun 2004 diantaranya pasal 49 jo pasal 

9 dan pasal 279 KUHP untuk tindak penelantaran dan suami menikah lagi tanpa ijin 

istri; pasal 44 untuk tindak kekerasan fisik; pasal 45 untuk tindak kekerasan psikis 

berupa pengancaman. Sedangkan putusan Pengadilan dengan sanksi pidana penjara 

yang lebih tinggi hingga 6 tahun diputuskan terhadap sejumlah kasus dalam relasi 

KDRT, yang didakwa dan dituntut dengan menggunakan pasal-pasal KUHP (pasal 

351, 352, 285, 286 jo 287, 289 & 335 untuk kasus penganiayaan anak dan perkosaan 

anak); pasal 81 & 82 UU No. 23 tahun 2002 dan pasal 287 & 288 KUHP untuk kasus 

perkosaan anak. Belum ditemukan tuntutan yang menggunakan ancaman pidana 

penjara atau denda maksimal sebagaimana yang diatur dalam UU Penghapusan 

KDRT ini.34 

Salah satu bentuk perlindungan hukum yang juga dirancang khusus untuk 

merespon kebutuhan korban kejahatan KDRT dan anggota keluarganya adalah 

penetapan yang berisi perintah perlindungan yang dapat ditetapkan oleh Pengadilan 

sebagaimana diatur dalam pasal-pasal 28-38 UU No. 23 tahun 2004. Ketua 

Pengadilan wajib mengeluarkan surat penetapan yang beisi perintah perlindungan 

tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat permohonan 

kecuali ada alasan yang patut (pasal 28). Permohonan tersebut dapat disampaikan 

dalam bentuk lisan atau tulisan. Bentuk perlindungan hukum ini juga belum banyak 

dikenal dan diterapkan oleh para penegak hukum dan dimanfaatkan oleh masyarakat. 

Pasal 29 UU ini mengatur: 

 

”Permohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan dapat diajukan oleh: 

a. korban atau keluarga korban; 

b. teman korban; 

c. kepolisian; 

 
34 http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-pidana/677-penegakan-hukum-kejahatan-kekerasan-dalam-

rumah-tangga.html  

http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-pidana/677-penegakan-hukum-kejahatan-kekerasan-dalam-rumah-tangga.html
http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-pidana/677-penegakan-hukum-kejahatan-kekerasan-dalam-rumah-tangga.html
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d. relawan pendamping;atau  

e. pembimbing rohani.”  

 

Bentuk lain dari upaya perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT 

ialah melalui lembaga-lembaga organisasi formal yang telah dibentuk pemerintah 

yang tersebar di berbagai daerah seperti35 : 

a. Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA)  

Untuk memperluas jangkauan layanan di daerah, MABES POLRI membentuk 

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Kepolisian Daerah (Propinsi), 

Kepolisian Wilayah dan Kepolisian Resort (Kabupaten/Kota) yang dikelola oleh 

Polisi Wanita untuk memberikan layanan kepada perempuan dan anak korban 

kejahatan. Diharapkan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak ini memudahkan 

para korban kejahatan mendapatkan perlindungan yang maksimal. 

b. Bantuan Hukum 

Di samping bantuan hukum yang disediakan oleh Pemerintah, masyarakat juga 

didorong untuk memberikan bantuan hukum melalui lembaga berbadan hukum 

yang semakin bertambah jumlah dan keaktifannya dalam memberikan bantuan 

hukum kepada korban, disamping aktif memberikan sosialisasi dan advokasi 

kepada para penegak hukum agar menuntut dan menjatuhkan hukuman yang 

berat kepada pelaku KDRT. 

 

2. Diskriminasi dan Kesetaraan Gender 

Pada pasal 1 di dalam konvensi penghapusan diskriminasi terhadap perempuan 

yang telah disepakati, bahwa istilah "diskriminasi terhadap perempuan" berarti setiap 

pembedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang 

 
35 Ibid. 
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mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, 

penikmatan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di 

bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya bagi kaum 

perempuan terlepas dari status pekawinan mereka atas dasar persamaan laki-laki dan 

perempuan.  

Diskriminasi tidak terbatas pada pembedaan perlakuan yang didasarkan hanya 

pada jenis kelamin tetapi juga diskriminasi yang bersumber dari asumsi-asumsi sosial 

budaya negatif yang dilekatkan pada keadaan karena dia adalah 'perempuan' atau yang 

disebut "ideologi gender." Konstruksi ideologis peran dan kemampuan perempuan 

mempengaruhi akses perempuan dalam memperoleh berbagai kesempatan di berbagai 

tingkatan: individu, kelembagaan, dan sistem. Sebagai contoh, kenyataan bahwa 

pekerjaan yang dilakukan perempuan sebagian besar adalah pekerjaan- pekerjaan 

tertentu saja dan di sisi lain tidak adanya perempuan dalam jenis-jenis pekerjaan 

lainnya merupakan akibat dari asumsi-asumsi ideologi bahwa perempuan hanya cocok 

untuk pekerjaan tertentu saja. Bahwa perempuan lebih banyak mengerjakan pekerjaan 

pengasuhan, pelayanan, dan pekerjaan-pekerjaan subordinat lainnya didasarkan pada 

pilihan dan kesempatan yang diberikan kepada perempuan pada lingkup pekerjaan 

tersebut, dan bukan karena perempuan tidak mampu atau tidak berminat untuk 

pekerjaan lain. Asumsi gender seperti ini telah membatasi kesetaraan kesempatan bagi 

perempuan di tempat kerja.  

Berbagai tindakan pembedaan perlakuan, pengucilan atau pembatasan hak 

disebut diskriminasi tidak hanya karena tindakan tersebut didasarkan pada asumsi 

berbasis gender, tetapi juga bila tindakan itu mengakibatkan pengurangan atau 

penghapusan pengakuan, penikmatan, dan penerapan hak asasi manusia serta 

kebebasan dasar perempuan. Pengurangan terjadi bila pembatasan atau persyaratan 
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dilekatkan pada hak, yang mengakibatkan terbatasnya atau hilangnya pengakuan akan 

hak tersebut serta kemampuan untuk menuntutnya. Penghapusan merupakan 

pencabutan hak dan kebebasan perempuan dalam bentuk penolakan atas hak itu atau 

tidak adanya lingkungan dan mekanisme yang memungkinkan perempuan untuk 

menegaskan atau menuntut hak mereka.  

Kekerasan terhadap perempuan adalah salah satu bentuk ketidakadilan Gender. 

Bentuk kekerasan yang terjadi sangat beragam, mulai dari kekerasan fisik (seperti 

pemukulan), kekerasan psikis (misalnya, kata-kata yang merendahkan atau 

melecehkan), kekerasan seksual (contohnya perkosaan), dll. Bentuk- bentuk 

kekerasan ini bisa terjadi pada siapa saja, dan dimana saja, bisa di wilayah pribadi 

(rumah tangga) atau di wilayah publik (lingkungan). 

Kesetaraan gender merupakan salah satu hak asasi kita sebagai manusia. Hak 

untuk hidup secara terhormat, bebas dari rasa ketakutan dan bebas menentukan 

pilihan hidup tidak hanya diperuntukan bagi para laki-laki, perempuan pun 

mempunyai hak yang sama pada hakikatnya. 

Perempuan telah lama hidup dalam situasi dan sistem sosial patriarki, di mana 

mereka yang berjenis kelamin laki-laki dianggap super dan memperoleh perlakuan 

istimewa dengan meminggirkan kaum perempuan. Dalam jangka panjang, perempuan 

telah mengalami marjinalisasi, bukan hanya oleh tradisi tertentu di setiap masyarakat, 

tetapi juga kebijakan-kebijakan politik.36 Hal inilah yang kemudian menjadi dasar 

pemikiran bahwa hak dan peran perempuan wajib diperjuangkan. 

Perlindungan hak perempuan dan keadilan gender, secara resmi pemerintah 

telah menganut dan secara resmi pula menetapkan atas persamaan antara perempuan 

dan laki-laki sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27: 

 
36 http://bencanapedia.id/Kelompok_rentan  

http://bencanapedia.id/Kelompok_rentan
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“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan 

dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” 

Ketentuan ini sebagai dasar untuk memberikan akses, partisipasi dan kontrol bagi 

perempuan dan laki-laki dalam bidang ekonomi, sosial dan politik. Dan dengan ini 

pula Indonesia kemudian meratifikasi sejumlah konvensi Internasional tentang 

penghapusan diskriminasi dan peningkatan status perempuan. Namun demikian 

perundang-undangan dan kebijakan tersebut dalam pelaksanaannya masih belum 

efektif. Secara ideal Undang-Undang diciptakan dengan tujuan agar kehidupan 

menjadi teratur dan melindungi segenap masyarakat.  

Informasi tentang perjuangan kaum perempuan dalam menuntut kesetaraan 

dengan kaum laki-laki menjadi sangat relevan. Kaum perempuan menyadari 

ketertinggalannya dibanding kaum laki-laki dalam banyak aspek kehidupan. Untuk 

mengejar ketertinggalan tersebut, maka dikembangkanlah konsep emansipasi 

(kesamaan) antara perempuan dan laki-laki di tahun 1950 dan 1960-an dan hingga 

saat ini masih terus dikembangkan dan diperjuangkan.  

Bentuk penerimaan kebijakan pemerintah yang patut diapresiasi positif adalah 

lahirnya undang-undang No. 7 tahun 1984 tentang pengesahan Convention on the 

Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) yang manarik 

dari undang-undang ini lahir lebih cepat, haya lebih kurang tiga tahun dari berlaku 

efektifnya 3 september 1981, ini menunjukkan bahwa komitmen pemerintah terhadap 

nasib dan masa depan kaum perempuan begitu tinggi. 

Dalam konsiderannya undang-undang ini menyatakan dengan tegas bahwa 

segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan 

sehingga segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan harus dihapuskan karena 
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tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republi Indonesia Tahun 

1945.  

Secara konstitutif jaminan Hak Asasi Manusia termasuk hak-hak perempuan 

dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang tercantum dalam 

Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28 A samapai 28 J, ini memberikan 

kepastian Juridis normatif bahwa pada kalimat “setiap orang berhak.....” kalimat ini 

semakin menguatkan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama secara 

konstitusional. Kalimat tersebut menyiratkan penghormatan dan perlindungan HAM, 

termasuk hak perempuan.  

Upaya pemerintah dalam melakukan perlindungan terhadap hak perempuan dan 

keadilan gender terus dijalankan. Pada tahun 2000 pemerintah mengeluarkan Instruksi 

Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan 

Nasional, hal ini memberikan semangat bagi aktualisasi kepentingan perempuan 

dalam konteks kebijakan pembangunan, baik level pusat maupun daerah. 

Hak perempuan sebagai mana diatur dalam berbagai kebijakan diantaranya 

sebagaimana di tetapkan pada World Conference International Year Of Women PBB 

Pada tahun 1975 di Mexico City, yang menghasilkan deklarasi kesamaan antara 

perempuan dan laki-laki dalam hal:  

a. Pendidikan dan Pekerjaan;  

b. Memprioritaskan pembangunan bagi kaum perempuan;  

c. Memperluas partisipasi perempuan dalam pembangunan;  

d. Tersedia data dan informasi partisipasi perempuan;  

e. Pelaksanaan analisis perbedaan peran berdasarkan jenis kelamin.  

Mencermati hak hak yang disepakati pada petemuan World Conference 

International Year Of Women PBB inti dari hasil pertemuan tersebut menghendaki 
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adanya persamaan hak perempuan dengan pria, dan mendapat kedudukan yang sejajar 

antara perempuan dengan pria.  

Dalam melakukan perlindungan terhadap hak perempuan dapat dilakukan 

dengan memperhatikan dari sudut mana kekhasan perempuan yang berbeda dengan 

pria, hal ini dapat dilihat dari:  

1. Prinsip Persamaan menuju persamaan substantif, yaitu persamaan hak antara laki-

laki dan perempuan, sebagai “Hak untuk sama dengan laki-laki”. 

2. Prinsip Non Diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Secara tegas Konvensi 

Wanita tersebut dalam pasal 1 mendefinisikan Diskriminasi terhadap Wanita. 

3. Prinsip kewajiban negara Menurut Konvensi ini, negara yang menandatangani 

konvensi tersebut berkewajiban untuk melaksanakan ketentuannya atau yang 

disebut dengan Prinsip Kewajiban Negara. 

Sebagai wujud kesepakatan negara-negara anggota PBB dalam melaksanakan 

konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, maka pada 

tahun 1995, seluruh wakil negara berkumpul di Beijing dalam rangka 

mendeklarasikan Beijing Declaration and Platform for Action (BPFA) yang 

menghasilkan 12 bidang kritis dan setiap lima tahun harus dilaporkan 

perkembangannya oleh setiap negara. Berikut adalah 12 bidang kritis tersebut37:  

1. Perempuan dan kemiskinan 

2. Perempuan dalam pendidikan dan pelatihan 

3. Perempuan dan Kesehatan 

4. Kekerasan terhadap perempuan 

5. Perempuan dalam  situasi konflik bersenjata 

 
37 https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-siaran-pers-komnas-perempuan-nothing-about-us-without-

us-hasil-ministerial-conference-dan-cso-forum-regional-asia-pasifik-dalam-rangka-memperingati-25-tahun-

beijing-declaration-and-platform-for-action  

https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-siaran-pers-komnas-perempuan-nothing-about-us-without-us-hasil-ministerial-conference-dan-cso-forum-regional-asia-pasifik-dalam-rangka-memperingati-25-tahun-beijing-declaration-and-platform-for-action
https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-siaran-pers-komnas-perempuan-nothing-about-us-without-us-hasil-ministerial-conference-dan-cso-forum-regional-asia-pasifik-dalam-rangka-memperingati-25-tahun-beijing-declaration-and-platform-for-action
https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-siaran-pers-komnas-perempuan-nothing-about-us-without-us-hasil-ministerial-conference-dan-cso-forum-regional-asia-pasifik-dalam-rangka-memperingati-25-tahun-beijing-declaration-and-platform-for-action
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6. Perempuan dalam ekonomi 

7. Perempuan dalam kekuasaan dan pengampilan keputusan 

8. Perempuan dalam mekanisme institusional untuk pemajuan perempuan 

9. HAM perempuan 

10. Perempuan dan media 

11. Perempuan dan lingkungan hidup 

12. Anak perempuan. 

Indonesia sebagai salah satu negara yang ikut meratifikasi CEDAW, bersama 

dengan negara-negara lain yang juga menyepakati BPFA, wajib membuat 

review implementasi BPFA sejak tahun 1995. Indonesia juga melaporkan 

perkembangan pelaksanaan BPFA di forum Asia Pasifik setiap lima tahun, yang 

kemudian di-review secara utuh oleh Commission on the Status of Women (CSW ) 

yaitu pada tahun 2000, 2005, 2010, 2015 dan selanjutnya nanti di tahun 2020. 

Setiap review akan menghasilkan dokumen keluaran yang mendorong komitmen 

global untuk pemberdayaan perempuan dan anak perempuan serta menegaskan aksi-

aksi prioritas untuk lima tahun selanjutnya. Review implementasi 25 tahun BPFA di 

Indonesia juga diharapkan dapat mengangkat berbagai kemajuan yang telah dicapai 

dalam 12 isu kritis, tantangan yang masih dihadapi, termasuk beberapa isu baru yang 

belum tercatat dalam area of concern BPFA. Laporan yang komprehensif diyakini 

akan dapat mendorong pemenuhan kesetaraan gender dan pemenuhan hak asasi 

perempuan di Indonesia.38 

 

 

 

 
38 Ibid. 
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B. Hak asasi anak dalam berbagai isu 

 

1. Kekerasan Seksual 

Anak adalah generasi muda penerus bangsa serta berperan dalam menjamin 

kelangsungan eksistensi suatu bangsa dan negara itu sendiri.39 Dalam Pembukaan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahkan ditegaskan, bahwa 

“kemerdekaan adalah hak segala bangsa”. Tidaklah ada artinya hak kemerdekaan, 

apabila di lain pihak tetap ada penjajahan dalam segala bentuknya. Penjajahan pada 

hakekatnya merupakan bentuk-bentuk pelecehan, pelanggaran, perampasan, 

pengekangan, atau penguasaan paksa atau sewenang-wenang atas hak kemerdekaan 

orang lain.40  

Anak adalah manusia yang mempunyai kemampuan fisik, mental dan sosial 

yang masih terbatas, sehingga secara keseluruhan mempunyai perbedaan yang jelas 

dengan orang dewasa, maka secara otomatis masih bergantung pada pihak-pihak lain 

terutama anggota keluarga yang berperan aktif untuk melindungi dan memeliharanya. 

Perlindungan terhadap hidup dan penghidupan anak ini masih menjadi tanggung 

jawab berbagai pihak yaitu kedua orang tuanya, keluarganya, masyarakat dan negara.  

Menurut Ricard J. Gelles, kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan 

disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak (baik secara 

fisik maupun emosional). Bentuk kekerasan terhadap anak dapat diklasifikasikan 

menjadi kekerasan secara fisik, psikologi, seksual, dan sosial serta berakibat 

berakibat merugikan kesehatan fisik dan mental anak. 41 

 
39 Endang Sumiarni, Perlindungan Terhadap Anak di Bidang Hukum, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 

2000). hlm.24. 
40 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan 

Kejahatan, (Jakarta: Kencana, 2007).hlm.10. 
41 Abu Huraerah, Kekerasan Terhadap Anak, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2012), hlm.48. 
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Kekerasan seksual terhadap anak menurut End Child Prostitution in Asia 

Tourism (ECPAT) Internasional merupakan hubungan atau interaksi antara seorang 

anak dengan yang lebih tua atau orang dewasa seperti orang asing, saudara 

sekandung atau orang tua dan anak dipergunakan sebagai objek pemuas kebutuhan 

seksual pelaku. Perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, 

suap, tipuan, bahkan tekanan. Kegiatan kekerasan seksual terhadap anak tersebut 

tidak harus melibatkan kontak badan antara pelaku dengan anak sebagai korban. 

Bentuk kekerasan seksual itu sendiri bisa dalam tindakan perkosaan ataupun 

pencabulan.42 

Penganiayaan fisik dan kejahatan seksual terhadap anak adalah pelanggaran 

HAM terparah yang belum diakui oleh dunia. Di samping menyebabkan luka-luka, 

penganiayaan juga memperbesar resiko jangka panjang terhadap masalah kesehatan 

lainnya termasuk penyakit kronis, cacat fisik, penyalahgunaan obat dan alkohol. 

Anak dengan riwayat penganiayaan fisik dan seksual juga meningkatkan resiko untuk 

mengalami kehamilan yang tidak diinginkan, penyakit menular seksual (PMS) dan 

kehamilan yang kurang baik. 

Dalam kasus kekerasan seksual pada anak, data menunjukkan sebagian besar 

dilakukan oleh orang terdekat. Terlebih jika di lihat dalam data yang di miliki oleh 

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mencatat 

ada 1.500 laporan kekerasan seksual terhadap anak. Data itu tercatat secara nasional 

dari sistem informasi online KPPPA per Januari-Juni 2019. 43 

 
42 A.P. Sari, Penyebab Kekerasan Seksual terhadap Anak dan Hubungan Pelaku dengan Korban. 

http://kompas.com/index.php/read/xml/2009/01/28. Diakses pada 2 Agustus 2019 
43 Detik.com, “Kementerian PPPA Catat 1.500 Laporan Kekerasan Seksual pada Anak”, 

https://news.detik.com/berita/d-4694561/kementerian-pppa-catat-1500-laporan-kekerasan-seksual-pada-

anak?_ga=2.191905002.1990571717.1574960854-782525873.1526178464 

http://kompas.com/index.php/read/xml/2009/01/28
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Sebagai respon atas banyaknya fenomena kekerasan seksual (pemerkosaan) 

terhadap anak-anak perempuan itulah, Presiden Joko Widodo pada 25 Mei 2016 

lantas menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) 

Nomor 1 Tahun 201644 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. PERPU 1 Tahun 2016 ini kemudian 

disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tanggal 9 November 2016 

tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang 

(selanjutnya disebut dengan UU 17/2016)45, yang mengatur pemberatan hukuman 

bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak yaitu hukuman pidana mati, seumur 

hidup, dan maksimal 20 tahun penjara serta pidana tambahan berupa pengumuman 

identitas pelaku. Selanjutnya pelaku juga dapat dikenai tindakan kebiri kimia dan 

pemasangan pendekteksi identitas elektronik. 

Pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak perlu mendapatkan perhatian 

serius mengingat akibat dari kekerasan seksual terhadap anak akan menyebabkan 

anak mengalami trauma yang berkepanjangan. Upaya perlindungan anak harus 

dimulai sedini mungkin. Di Indonesia kekerasan seksual pada anak dapat dihukum 

seperti dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

yang termuat dalam Bab XII yaitu mulai Pasal 77 sampai dengan Pasal 90, dan  Pasal 

65 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur 

tentang adanya hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari kegiatan eksploitasi 

 
44 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5882 
45 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5946 
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dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak serta dari berbagai bentuk 

penyalah gunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. 

Anak korban kejahatan seksual mempunyai kebutuhan yang berbeda dengan 

korban kejahatan yang lain pada umumnya. Beberapa faktor yang membedakan, 

sebagai berikut:  

- Tingkat dan bentuk pengalaman trauma 

- Anak-anak merupakan pihak yang rawan menjadi korban penyerangan  

- Tekanan sosial dari orang dewasa terhadap anak-anak korban kejahatan yang 

kurang berdaya 

- Dukungan sosial terhadap pelaku kejahatan. Hubungan dekat antara korban dan 

pelaku sering menambah kompleksitas dari penanganan kasus kejahatan seksual 

pada anak. Berbagai bentuk dukungan dan perlindungan khusus dibutuhkan untuk 

membantu anak yang menjadi korban kejahatan seksual. 

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak, secara substansial telah memberikan perlindungan khusus 

terhadap anak korban kekerasan seksual, yang termuat dalam Pasal 59 yaitu 

sebagai berikut46: 

“Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk 

memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang 

berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak 

tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak 

yang menjadi korban penyalahguanaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat 

adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak 

korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat dan anak 

korban perlakuan salah dan penelantaran.” 

 

Sanksi pemberatan bagi pelaku kejahatan seksual yang telah diatur di dalam 

Undang-undang No. 35 tahun 2014 adalah sebagai berikut47: 

 
46 Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

47 Pasal 81-82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 
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1. Setiap Orang dilarang untuk melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan 

dengan cara memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau juga 

dengan orang lain. Bagi Setiap orang yang melanggar hal tersebut, dipidana 

dengan pidana penjara paling singkat selama 5 (lima) tahun dan paling lama 

selama 15 (lima belas) tahun dan juga denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 

(lima miliar rupiah). 

Apabila tindak pidana tersebut dilakukan dilakukan oleh Orang Tua, Wali, 

pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 

1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana diatas53 

2. Setiap Orang dilarang untuk melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, 

dengan cara memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian 

kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau juga membiarkan 

dilakukan perbuatan cabul. Bagi Setiap orang yang melanggar hal tersebut, 

dipidana dengan pidana penjara paling singkat selama 5 (lima) tahun dan paling 

lama selama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 

(lima miliar rupiah).  

Apabila suatu tindak pidana tersebut dilakukan oleh Orang Tua, oleh Wali, oleh 

pengasuh Anak, oleh pendidik, atau oleh tenaga kependidikan, maka pidananya 

ditambah menjadi 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana yang telah 

disebutkan diatas. 

3. Setiap Orang dilarang untuk menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh 

untuk melakukan, atau turut serta melakukan suatu eksploitasi secara ekonomi 

dan/atau seksual pada Anak.  

 

Di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dalam Pasal 5 mengatur 

tentang hak-hak seorang saksi dan juga korban, yaitu48: 

1. Mendapatkan perlindungan untuk keamanan pribadi, keluarga, dan juga harta 

bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksiannya yang 

akan, sedang, atau telah diberikan; 

2. Ikut serta di dalam proses memilih dan juga menentukan bentuk perlindungan 

dan juga dukungan keamanan; 

3. Memberikan keterangan tandap mendapat tekanan; 

4. Memperoleh penerjemah; 

5. Bebas dari pertanyaan-pertanyaan yang menjerat; 

6. Mendapatkan informasi yang berkaitan dengan perkembangan kasus; 

7. Mendapatkan informasi yang berkaitan dengan putusan pengadilan; 

8. Mendapatkan informasi dalam hal-hal terpidana dibebaskan; 

9. Dirahasiakan segala yang berkaitan dengan identitasnya; 

10. Mendapatkan sebuah identitas baru; 

11. Mendapatkan sebuah tempat kediaman sementara; 

12. Mendapatkan sebuah tempat kediaman baru; 

13. Memperoleh penggantian biaya untuk transportasi sesuai dengan kebutuhan; 

14. Mendapatkan nasihat hukum; 

 
48 Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban 
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15. Mendapatkan bantuan biaya hidup untuk sementara sampai batas waktu 

Perlindungan berakhir; dan/atau 

16. Mendapatkan pendampingan. 

 

Korban dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak 

pidana dalam kasus terorisme, korban tindak pidana dalam kasus perdagangan 

orang, korban tindak pidana dalam kasus penyiksaan, korban tindak pidana dalam 

kasus kekerasan seksual, dan juga korban dalam kasus penganiayaan berat, selain 

berhak sebagaimana dimaksud diatas juga berhak mendapatkan: 

a. Berupa bantuan medis 

b. Berupa bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.49 

Kemudian dijelaskan pula dalam bagian berikutnya pada undang-undang 

mengenai Perlindungan Saksi dan Korban50: 

1. hak untuk memperoleh suatu kompensasi dalam kasus pelanggaran HAM berat 

2. hak untuk memperoleh restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung 

jawab pelaku tindak pidana51 

Anak Korban juga mempunyai hak untuk didampingi oleh orang tua dan/atau 

orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial 

dalam setiap tingkat pemeriksaan.52 Pada tingkat pemeriksaan dalam persidangan, 

dalam hal-hal tertentu Anak sebagai Korban diberi kesempatan oleh Hakim untuk 

menyampaikan pendapat mengenai perkara yang bersangkutan.53 

 
49Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. 
50 Pasal 7 ayat (1) Undang-undang N0. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. 
51 PP No. 4 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan bantuan terhadap saksi dan korban, 

Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, 

dapat berupa pengambilan harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan atau 

penggantian biaya untuk tindakan tertentu. 
52 Pasal 23 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA 
53 Pasal 60 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA. 
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Anak korban juga berhak atas54: 

a. upaya rehabilitasi medis dan juga rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga 

maupun juga di luar lembaga;  

b. jaminan untuk keselamatan, baik fisik, mental, maupun keselamatan sosial; dan 

c. kemudahan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan perkembangan 

perkara. 

Terhadap Anak yang menjadi korban tindak pidana, bagi Pemerintah, baik 

Pemerintah Daerah, dan juga lembaga negara lainnya berkewajiban dan juga 

bertanggung jawab untuk memberikan sebuah Perlindungan Khusus.55 Dengan kata 

lain, Anak yang menjadi korban suatu tindak pidana mempunyai hak-hak yang telah 

diatur di dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 yaitu sebuah hak untuk 

memperoleh perlindungan khusus. 

Perlindungan Khusus bagi Anak korban dari tindak pidana kejahatan seksual 

dilakukan melalui upaya56: 

1. edukasi mengenai kesehatan reproduksi, nilai-nilai agama, dan juga nilai-nilai 

kesusilaan 

2. rehabilitasi sosial pada anak 

3. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai dengan saat pemulihan 

4. pemberian sebuah perlindungan dan juga pendampingan pada setiap tingkat 

pemeriksaan mulai dari proses penyidikan, proses penuntutan, sampai dengan 

proses pemeriksaan di sidang pengadilan. 

 

 
54 Pasal 90 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA. 
55 Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 
56 Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 
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2.  Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), baik sebagai Pelaku maupun 

Korban 

Negara  berkewajiban  melindungi  anak-anak  dari  perlindungan  hukum,  baik  

itu  pada  saat  itu menjalani  pengadilan  sampai  sesudah  menjalani  pengadilan  

tersebut.  Karena setiap  warga  negara berhak mendapatkan perlindungan dari hukum, 

terutama anak-anak yang masih sangat perlu dalam menjalani  kasus  hukum  tersebut. 

Berdasarkan Pasal  20  Undang-Undang  Perlindungan  Anak menentukan  bahwa  

“Negara,  pemerintah,  masyarakat,  keluarga,  dan  orang  tua  berkewajiban  dan 

bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.” 

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

PeradilanPidana Anak, yang  dimaksud  dengan  anak  yang  berhadapan  dengan 

hukum  (children  in  conflict  with  the  law), adalah sebagai berikut:“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 banyak media masa pemberitaan, sangat banyak kita dengar dan lihat 

jumlah tindak pidana yang dilakukan oleh anak (juvenile delinquency) semakin 

banyak dengan modus yang beragam pula.  

Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah sebagai upaya 

untuk melindungi anak dan hak-haknya agar bisa tumbuh dan berkembang secara 

optimal tanpa kekerasan dan diskriminasi, hal ini diperlukan sebagai bentuk 

perlindungan terhadap anak yang melakukan suatu tindak pidana seperti yang kita 

ketahui bahwa perkembangan kejahatan yang semakin meningkat tentunya sangat 

memprihatinkan yang mana pelakunya tidak hanya orang dewasa akan tetapi juga 

dilakukan oleh anak, pada dasarnya perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak 
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dengan orang dewasa tidak ada perbedaan hanya saja perbedaan itu terlihat dari 

pelakunya yang masih di bawah umur dan yang sudah dewasa. 

Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Anak memberikan batasan usia terhadap anak yang berkonflik 

dengan hukum yakni: “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”  

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Anak mencantumkan dengan tegas apa saja yang menjadi 

hak-hak anak dalam peradilan pidana yakni:  

a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan 

umurnya.  

b. dipisahkan dari orang dewasa;  

c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;  

d. melakukan kegiatan rekreasional;  

e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang  kejam, tidak 

manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;  

f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup; 

g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam 

waktu yang paling singkat;  

h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, 

dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;  

i. tidak dipublikasikan identitasnya;  

j. memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;  

k. memperoleh advokasi sosial; 
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l. memperoleh kehidupan pribadi;  

m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat; 

n. memperoleh pendidikan;  

o. memperoleh pelayananan kesehatan; dan  

p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

 

Pemerintah sebagai garda terdepan pelaksana harus mampu 

mengimplentasikan. Setidaknya ada 6 (enam) institusi (Pemerintah-Negara) 

sebagai garda terdepan dalam program layanan hak anak yang menjadi korban 

yang menyediakan layanan yakni57: 

1. Komisi Perlindungan Anak Indonesia 

2. Lembaga Perlindungan saksi dan Korban(LPSK) 

3. Unit P2TP2A yang tersebar di berbagaipropinsi 

4. Kementerian Kesehatan lewat layanan Puskesmas dan RS di tiap wilayah 

5. Kementerian Sosial dan Dinas Sosial lewat program layanan bagi anak korban 

6. Kepolisian 

 

Saat ini pemberian bantuan, layanan bagi anak korban yang tersedia di 

berbagai institusi tersebar di berbagai regulasi, paling tidak dapat di petakan bahwa 

regulasi yang mengatur anak korban tergantung kepada jenis pelanggarannya. 

Masalah yang umum dalam pemberian layanan bagi anak korban sesuai dengan 

peta regulasi diatas yakni tidak adanya kebijakan utama bagi layanan anak korban. 

Setiap institusi yang memiliki peran berbeda-beda sesuai dengan jenis tindak 

 
57 Standar Operasional Prosedur Tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. 2009. Jakarta: 

Deputi Bidang Perlindungan Anak, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI 
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pidana yang dilanggar dan kewenangan yang diatur masing-masing regulasi. 

Permasalahan ini dapat menimbulkan implikasi kepada beban sinergi dan 

koordinasi institusi penyedia layanan di perparah dengan belum meratanya 

penaganan maksimal terhadap pelaku dan korban anak di seluruh Indonesia, ini di 

sebabkan kurangya fasilitas dan sumberdaya tenaga profesional dalam penanganan 

di seluruh instansi yang bersentuhan langsung. 

 

3.  Perdagangan Anak 

 Perdagangan orang adalah salah satu bentuk pelanggaran HAM, karena 

menghilangkan hak dasar yang seharusnya dimiliki setiap orang, yaitu hak atas 

kebebasan. Hal ini tentu saja melanggar berbagai instrumen hukum nasional maupun 

internasional. Indonesia sendiri sebelum keluarnya UU PTPPO telah memiliki 

beberapa aturan yang melarang perdagangan orang. Pasal 297 KUHP misalnya, 

mengatur larangan perdagangan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa. Selain 

itu, Pasal 83 UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA), juga 

menyebutkan larangan memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk sendiri 

atau dijual. Namun peraturan-peraturan tersebut tidak merumuskan pengertian 

perdagangan orang secara tegas.  

Bahkan Pasal 297 KUHP memberikan sanksi terlalu ringan dan tidak sepadan 

(hanya 6 tahun penjara) bila melihat dampak yang diderita korban akibat kejahatan 

perdagangan orang. Karena itu, sudah semestinya ada sebuah peraturan khusus 

tentang tindak pidana perdagangan orang yang mampu menyediakan landasan hukum 

formil dan materiil sekaligus. UU itu harus mampu mengurai rumitnya jaringan 

perdagangan orang yang berlindung dibalik kebijakan resmi negara. Misalnya 
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penempatan tenaga kerja di dalam dan LN. Demikian juga pengiriman duta 

kebudayaan, perkawinan antarnegara, hingga pengangkatan anak. 

Perdagangan orang sudah berkembang menjadi kejahatan yang terorganisir dan 

kejahatan khusus, maka diperlukan adanya pembaharuan untuk menyelesaikan 

permasalahan perdagangan orang. Selanjutnya juga diatur dalam Pasal 65 Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menyatakan 

bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi 

dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta berbagai bentuk 

penyalahgunaan narkotik, psikotropika, dan zat adiktiflainnya. Keberadaan undang-

undang ini merupakan bukti keseriusan Indonesia untuk mengurangi bahkan 

menghapuskan perdagangan orang (trafficking in person). 

Korban perdagangan anak mayoritas adalah perempuan, dan kebanyakan dari 

mereka menjadi viktimogen. Isu child trafficking yang banyak dibicarakan saat ini 

sebaiknya jangan dipandang sebelah mata karena mereka adalah korban ganda yang 

perlu mendapatkan perhatian secara khusus. Permasalahan ini muncul akibat dari 

beberapa aspek salah satunya yang mendasari adalah aspek ekonomi keluarga yang 

berdampak pada prilaku sosial masyarakat, seperti banyaknya tingkat pengangguran 

dan kemiskinan yang semakin meluas di Indonesia. Oleh sebab itu banyak juga 

masyarakat yang menganggap berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya 

salah satunya dengan mengorbankan anak dengan cara menghalalkan perdagangan 

anak demi kepentingan ekonomi. 

Upaya perlindungan hukum terhadap anak merupakan usaha dan kegiatan pada 

seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan masyarakat itu 

sendiri, yang menyadari bahwa pentingnya peranan anak bagi nusa dan bangsa 

dikemudian hari, anak sebagai sumber daya manusia yang mempunyai peranan 
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penting dalam pembentukan karakter pemuda bangsa.  Jika mereka telah matang 

dalam masa pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya untuk 

menggantikan generasi terdahulu. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya 

keadilan di dalam suatu masyarakat yang maju yang berdaulat serta mempunyai 

integritas tinggi, dengan demikian upaya dan usaha perlindungan anak harus dapat 

diusahakan dan di upayakan dalam berbagai bidang dan didalam  kehidupan 

bernegara dan bermasyarakat. 

“Child trafficking“ dalam perkembangannya perdagangan anak merupakan 

masalah yang cukup menarik perhatian di kalangan masyarakat nasional maupun 

internasional. Berbagai cara telah dilakukan untuk mencegah dan mengatasi praktik 

perdagangan anak. Tetapi permasalahan perdagangan anak masih saja tetap 

berlangsung, ini disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. 

Dalam hal korban tindak pidana perdagangan anak itu sendiri, perlu diketahui 

bahwa pada dasarnya bentuk–bentuk atau model perlindungan terhadap korban 

kejahatan dapat juga diberikan kepada korban tindak pidana perdagangan orang, 

untuk lebih mendalami bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan perdagangan 

orang, maka terdapat beberapa bentuk atau model perlindungan yang dapat diberikan 

kepada anak sebagai korban trafficking, yaitu dengan pemberian restitusi, pemberian 

kompensasi, layanan konseling dan pelayanan/bantuan medis (rehabilitasi), bantuan 

hukum, dan pemberian informasi. 

Berdasarkan model perlindungan diatas pada dasarnya wajib dan sudah 

sepatutnya diberikan terhadap anak. Karena faktanya yang terjadi sekarang adalah 

ketika seorang anak menjadi korban trafficking, perlindungan yang diberikan 

cenderung diabaikan dan tidak dijalankan sesuai dengan peraturan yang sudah ada. 

Maka telah terjadi penyimpangan terhadap perlindungan anak sebagai korban. Perlu 
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kita ketahui bersama bahwa di dalam kacamata hukum, salah satu yang menjadi 

bagian terpenting adalah bagaimana pemulihan korban (pada trauma psikologi dan 

trauma fisik), pemulihan nama baik, pengembalian si anak ke orang tua/ masyarakat, 

dan rehabilitasi. Hal ini dilakukan agar tidak ada stigmatisasi terhadap anak ketika ia 

kembali ke masyarakat atau kembali ke aktifitasnya sehari-hari di lingkungan sosial 

masyarakat. 

Namun sangat disayangkan penerapan perlindungan hukum terhadap anak 

sebagai korban trafficking, belum bisa berjalan sesuai dengan peraturan yang telah 

ditetapkan. Hal ini tentu harus menjadi perhatian bagi masyarakat dan pemerintah. 

Perlu ada kebijakan yang serius untuk menangani permasalahan ini. Sebagaimana 

diatur dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 dan undang undang 35 tahun 

2014 tentang Sistem Peradilan Anak, bahwa anak korban merupakan unsur yang 

sangat substansial dan harus menjadi perhatian yang serius bagi masyarakat dan 

pemerintah. 

 

C. Perempuan dan Anak dalam RUU Ketahanan Keluarga 

 

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum (Pasal 2 UU No.10 Tahun 

2004) menyebutkan bahwa tolak ukur suatu produk hukum dapat bermanfaat dan 

berguna ketika diterapkan adalah ketika hal-hal yang sifatnya vital diatur sedemikian 

rupa dengan tetap mengaitkannya dengan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala 

sumber hukum dan UUD NRI 1945 sebagai dasar hukum tertinggi.  

Ketahanan keluarga meliputi aspek sumber daya, kesejahteraan sosial & psikologis 

keluarga. Dalam artian luas, ketahanan keluarga sangatlah dipengaruhi seberapa besar 

jaminan negara terhadap keberlangsungan kehidupan suatu keluarga yang didasarkan 
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pada hak asasi (mensenrechten) dan hak dasar (grond rechten). Dalam arti sempit, 

ketahanan keluarga sangat dipengaruhi oleh kesadaran pribadi dalam menghargai hak 

dan kewajiban setiap individu, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, dalam 

kerangka Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Beberapa pasal dalam RUU Ketahanan Keluarga sebagaimana yang kita ketahui, 

memiliki muatan yang kontroversial yang berimplikasi pada perempuan dan anak 

diantaranya : 

1) Pasal 16, tentang kewajiban beragama 

(1) Setiap anggota keluarga dalam pemyelenggaraan Ketahanan Keluarga, 

berkewajiban antara lain untuk: 

b. menaati perintah agama dan menjauhi larangan agama berdasarkan agama yang 

dianut 

 

2) Pasal 24, tentang pengaturan perasaan suami-istri. 

(2) Setiap suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah wajib saling mencintai, 

menghormati menjaga kehormatan, setia, serta memberi bantuan lahir dan batin yang 

satu kepada yang lain. 

 

3) Pasal 25, tentang pembagian kerja antara suami dan istri yang diatur oleh Negara. 

(3) Kewajiban istri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain: 

a. wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya; 

b. menjaga keutuhan keluarga; serta 

c. memperlakukan suami dan Anak secara baik, serta memenuhi hak-hak suami 

dan Anak sesuai norma agama, etika sosial, dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

4) Pasal 33, tentang kewajiban nafkah yang ideal (tempat tinggal layak huni, jaminan 

kesehatan, pangan dan gizi memadai) 

 

Dalam aspek legalitas hingga ranah publik, saat ini sudah terdapat berbagai 

Undang-Undang terkait yang telah diatur secara khusus. Berikut data inventaris sejumlah 

peraturan perundang-undangan khusus yang kembali dirumuskan secara umum dalam 

RUU Ketahanan Keluarga : 
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1.     Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara 

2.     Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

3.     Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan 

Pembangunan Keluarga 

4.     Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga (UU P-KDRT) 

5.     Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak 

6.     Undang-Undang tentang Perlindungan Anak (UU 23/2002, UU Perubahan 

pertama UU 35/2014 dan UU perubahan kedua UU No. 17/2016) 

7.     Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 

8.     Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 

9.      Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

10. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

11. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

12. Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 

13. Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas 

14. Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman 

15. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

(ITE) 

16. Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi 

17. Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran 

18. Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan 

Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, dan 

19. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana 
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Prevalensi substansi dan materi di dalam RUU Ketahanan Keluarga, berimplikasi 

pada asas Lex Spesialist Derogat Lex Generalist (Undang-Undang yang bersifat khusus 

mengesampingkan Undang-Undang yang bersifat umum). Sehingga dalam hal ini, 

sesungguhnya pembaharuan materi dan substansi dalam RUU Ketahanan Keluarga dapat 

diabaikan dengan menyuntikkan perubahan seperlunya terhadap sejumlah Undang-

Undang khusus yang terkait. 

Sifat RUU Ketahanan Keluarga yang multisektoral, berpotensi menyebabkan 

konkurensi norma yang berbenturan ataupun tumpang tindih (over lapping) terhadap 

sektor-sektor peraturan perundangan lain yang bersifat khusus 

Hal ini secara kontinyu dapat menimbulkan suatu ambiguitas/multitafsir dan 

ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Sementara dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-

Undang Dasar 1945 menentukan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di mata 

hukum”. Frasa ‘kepastian hukum’ ini dalam hukum pidana terkait erat dengan asas 

legalitas. Asas legalitas58 memiliki konsep yang luas dan mengandung makna bahwa 

hukum harus tertulis (lex scripta), hukum harus jelas/tidak ambigu (lex certa), tidak 

boleh ditafsirkan secara analogi (lex stricta), dan tidak boleh diberlakukan surut (lex 

praevia). Sehingga, jika salah satu asas tersebut terindikasi, maka jelas akan 

bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 karena dianggap tidak 

memenuhi ‘kepastian hukum’ bagi masyarakat. Penerapan asas legalitas merupakan 

bagian dari non-derogable rights59, atau hak yang tak boleh dikurangi dalam kondisi 

apapun. 

 
58 Machteld Boot, Nullum Crimen Sine Lege and the Subject Matter Jurisdiction of the International Criminal 

Court: Genocide, Crime Against Humanity, War Crimes, Intersentia, Oxford, New York, 2001, hlm. 94 
59 Lihat penjelasan lanjutan dalam Pasal 4 UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak-hak yang 

termasuk dalam non-degorable rights diatur dalam Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang 

meliputi : Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, 
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Salah satu asas pembentukan hukum adalah kejelasan dan kepastian. Hukum tidak 

dapat dibentuk atas sesuatu yang tidak jelas atau tidak pasti. Sementara substansi dan 

materi RUU ketahanan keluarga masih banyak bersifat abstrak. Misalnya dalam Pasal 24 

ayat (2) yang mewajibkan suami istri saling mencintai. Cinta bersifat abstrak/tidak 

jelas/tidak ada tolak ukur yang pasti dan berada dalam ranah privat, sesuatu yang tidak 

dapat diganjar dengan hukum positif dan tidak dapat dijadikan delik gugatan, serta dapat 

menyebabkan obscuur libel60 / dalil gugatan yang tidak jelas. Karena dalam syarat formil 

gugatan diterima harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk)).  

Tentu penafsiran hal semacam ini dalam implikasinya dapat melemahkan 

kedudukan perempuan. Ketika dalam sebuah peraturan perundang-undangan digunakan 

kata “wajib”, maka mengikat secara hukum dan berlaku konsekuensi hukum jika tidak 

ditaati dan dilaksanakan sebagaimana disebutkan dan diatur dalam perundang-undangan. 

Hal ini dapat memicu potensi kasus gugatan perceraian dari pihak suami dengan alasan 

merasa istri “tidak cinta” akan semakin memperburuk gugatan obscuur libel. 

Dalam Pasal 5 Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan 

Perundang-Undangan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan mengandung makna bahwa 

Undang-Undang dibuat karena adanya sebuah urgensi dan bermanfaat dalam mengatur 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bukan dibentuk karena 

kepentingan kehidupan privat individu. Dalam pasal 16 ayat (1) yang mewajibkan 

 
hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut 

atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan 

apapun 
60 M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, 

Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”, cet.9 hlm.448 menjelaskan pengertian obscuur libel sebagai 

surat gugatan penggugat yang tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga formulasi gugatan yang 

tidak jelas. Sebenarnya jika bertitik tolak dari ketentuan 118 ayat 1, pasal 120 dan pasal 121 HIR, tidak terdapat 

penegasan merumuskan gugatan secara jelas dan terang. Namun praktik peradilan, memedomani Pasal 8 Rv 

sebagai rujukan berdasarkan asas process doelmatigheid (demi kepentingan beracara). Menurut Pasal 8 Rv, 

pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (een duidelijk en bepaalde conclusie). 

Berdasarkan  ketentuan itu, praktik peradilan mengembangkan penerapan eksepsi gugatan kabur (obscuur libel) 

atau eksepsi gugatan tidak jelas. 
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anggota keluarga menaati perintah agama dan menjauhi larangan agama. Hal ini 

merupakan ranah spiritualitas yang tidak dapat dilaporkan dan dijadikan dasar hukuman 

apabila terjadi pelanggaran. Tidak semua hal dapat diatur dalam hukum positif, seperti 

hubungan vertikal antara manusia dgn Tuhan nya. Disamping itu, dalam hal ini dinilai 

tidak ada urgensi atas pembentukan RUU Ketahanan Keluarga, karena telah di-cover 

oleh sejumlah peraturan perundangan khusus. 

Dalam Pasal 6 Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan 

Perundang-Undangan, asas Bhineka Tunggal Ika dan asas kesamaan kedudukan dalam 

hukum dan pemerintahan, mengandung makna bahwa Undang-Undang dibentuk 

berdasarkan kebutuhan masyarakat secara luas yang selanjutnya Undang-Undang 

tersebut akan dijadikan sebagai standar etis penyelenggaraan kehidupan masyarakat 

secara keseluruhan, tanpa membedakan latar belakang, status sosial, golongan, serta 

kondisi khusus tertentu.  Namun secara eksplisit dalam Pasal 33 disebutkan bahwa 

keluarga “wajib bisa memenuhi kebutuhan pangan, gizi dan kesehatan, sandang, dan 

tempat tinggal layak huni, mengikutsertakan anggota keluarga dalam jaminan kesehatan, 

dan menjaga kesehatan tempat tinggal dan lingkungan”. Lalu bagaimana dengan 

perempuan single mother yang berpenghasilan rendah?  

Jika aturan kewajiban sebuah peraturan perundang-undangan berimplikasi pada 

akibat hukum jika tidak ditaati dan dilaksanakan, lalu apakah seorang anak di kemudian 

hari dapat menuntut secara hukum sang Ibu yang single mother tidak memberikan 

kehidupan yang ideal? Sementara sejauh ini, apa yang telah dilakukan pemerintah dalam 

meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga negara nya sehingga dapat memenuhi 

segala bentuk indoktrinasi peraturan dalam RUU Ketahanan Keluarga tersebut? 

Akhirnya hal ini menjadi sebuah stigma dan diskriminasi bagi masyarakat ekonomi 

lemah. 
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Dalam Pasal 6 Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan 

Perundang-Undangan, asas keadilan, mengandung makna bahwa pembentukan Undang-

Undang harus memperhatikan aspek keadilan dan hukum bagi setiap masyarakat agar 

tidak terjadi tumpang tindih antara kebutuhan rakyat dengan kepentingan golongan 

tertentu. Sebagaimana adagium “Solus publica suprema lex” (kepentingan publik berada 

di atas segala-galanya, termasuk di atas Undang-Undang).  

Pada pasal 25 yang mengatur tentang pembagian kewajiban suami dan istri, hal ini 

dipandang tidak sejalan dengan berbagai harmonisasi peraturan yang telah dibentuk oleh 

pemerintah seperti Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan 

Gender dalam Pembangunan Nasional, maupun perjanjian dan agenda internasional yang 

telah diikuti Indonesia khususnya yang berkaitan dengan kesetaraan seperti Sustainable 

Development Goals (SDGs). Pasal ini dinilai terlalu berat mengusung konsep patriarki, 

dan mendomestikasi peran perempuan kembali ke masa lalu. Sementara, visi pemerintah 

untuk menciptakan sumber daya unggul artinya memberikan kesempatan yang sama 

kepada seluruh masyarakat, termasuk perempuan, untuk bisa beraktivitas dan 

mengembangkan potensi untuk bersama-sama membangun Negeri. 

Perkembangan potensi perempuan dalam rangka menciptakan sumber daya unggul, 

tentu hal ini akan menjadi bibit bagi tumbuhnya anak-anak berpotensi atas peran dan 

pendidikan seorang Ibu yang berkualitas dan berpotensi unggul. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 

1. Melihat berbagai perangkat peraturan perundang-undangan diatas sebenarnya 

sudah cukup memadai untuk menyelesaikan persoalan pemenuhan dan 

perlindungan hak asasi terhadap anak dan perempuan sebagai kelompok rentan, 

namun belum sepenuhnya tertangani dengan baik. Hal ini disebabkan antara lain 

penegakan hukum dan implementasi atas perangkat hukum yang masih ada belum 

maksimal disamping penyebarluasan informasi (sosialisasi) terhadap perangkat 

perundangan tersebut belum dilakukan ke seluruh lapisan masyarakat. 

2. Kelemahan penegakan hukum dapat disebabkan karena peraturan perundang-

undangan kurang responsif dan aspiratif terhadap kebutuhan perlindungan dan 

pemenuhan hak asasi perempuan dan anak. Hal ini merupakan akibat kurangnya 

penelitian yang seksama sebelum disusun suatu rancangan peraturan perundang-

undangan. 

3. RUU Ketahanan Keluarga secara sederhana dapat dikatakan sebagai rangkuman 

perundang-undangan umum yang bersumber dari berbagai peraturan perundang-

undangan khusus, sehingga dalam hal ini dinilai tidak ada urgensi dalam 

pembentukannya karena telah diatur secara spesifik dalam peraturan perundangan-

undangan khusus. 

4. Dalam beberapa pasal kontroversial terkait perempuan dan anak, muatan RUU 

Ketahanan Keluarga berpotensi semakin melemahkan kedudukan perempuan dan 

anak. 



64 

 

 

B. Saran 

1. Perlu penegakan hukum (Law Enforcement) dari instansi pemerintah yang 

berwenang dengan meningkatkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan 

guna meningkatkan pemenuhan dan perlindungan hak asasi bagi perempuan dan 

anak. 

2. Dipandang mendesak untuk melakukan perbaikan dan harmonisasi terhadap 

peraturan dan perundang-undangan yang menyangkut hak-hak perempuan dan 

anak dengan mengakomodasikan perspektif hak asasi dalam peraturan perundang-

undangan. Mutatis mutandis berlaku (tidak overlapping) dengan peraturan 

maupun perundang-undangan terkait perempuan dan anak. 

3. Perlu peningkatan penyuluhan hukum dan sosialisasi kepada aparatur pemerintah 

yang menangani masalah kelompok rentan dan kelompok-kelompok strategis 

lainnya, seperti pemuka masyarakat, tokoh-tokoh agama dan Lmbaga Swadaya 

Masyarakat (LSM). 

4. Disarankan agar suatu peraturan perundang-undangan hendaknya lahir dari proses 

penelitian aspirasi, kondisi dan kebutuhan yang ada dan berkembang dalam 

masyarakat, sehingga hukum mampu menjawab, mengatasi, dan menjadi bagian 

solusi dari segala permasalahan yang ada di dalam masyarakat. 

5. Disarankan agar legislator sebagai pembuat kebijakan dan peraturan, maka sangat 

dibutuhkan pemahaman, kecakapan, serta kompetensi handal legislator dalam 

mengimplementasikan asas dan pedoman dalam peraturan pembentukan 

perundang-undangan secara komprehensif mencakup seluruh tahapan 

perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, hingga 

pengundangan. Pemahaman yang baik dan mendalam tentang sistem, teknik, dan 
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proses pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan prasyarat penting 

untuk menghasilkan produk hukum yang kualitatif, aspiratif, efektif, dan 

responsif. 
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