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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Anak adalah potensi utama bagi masa depan bangsa, mereka tidak hanya 

sebagai cikal bakal penerus bangsa, tetapi juga sebagai individu yang diharapkan 

memiliki daya saing tinggi mereka memegang peran penting dan tanggung jawab 

besar bagi bangsa, kepribadian dan kualitas individu pada masa dewasa sangat 

dipengaruhi oleh pengalaman dan pendidikan yang diperoleh pada masa kanak-

kanak pemeliharaan kesehatan bagi anak-anak juga sangat penting. 

Usia dini merupakan periode awal yang paling penting dan mendasar 

dalam sekarang rentang pertumbuhan serta perkembangan kehidupan manusia. 

Pada masa ini ditandai oleh berbagai periode penting dan fundamental dalam 

kehidupan anak sebelumnya sampai periode akhir perkembangannya. Salah satu 

periode yang memadai penciri masa usia dini adalah the Golden Ages atau 

periode keemasan.1 

Kualitas anak sangat dipengaruhi kesehatan selama masa tumbuh 

kembang anak, anak pada usia dini adalah masa rawan sehinga perlu 

mendapatkan kesehatan dan pendidikan yang baik agar anak itu bisa menjadi 

anak yang mempunyai suatu kualitas dan dambaan bagi setiap orang tua. Oleh 

karena itu diperlukan perhatian khusus terhadap anak-anak tentang pendidikan 

dan pemantuan kesehatan dalam proses perkembangan mereka. 

                                                             

1 Nani Susilowati, 2010, Memahami Pendidikan Usia Dini, Medan: FISIP Universitas Sumatra 
Utara. 
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Namun seiring dengan modernisasi terutama dikota Surakarta sebagai 

Kota yang padat penduduknya antara lain ditandai dengan bergesernya peran dan 

fungsi keluarga, banyaknya wanita atau ibu yang tidak hanya berfungsi sebagi 

pendamping suami dan pengaruh anak dalam keluarga, tetapi juga berfungsi 

sebagai pencarian nafkah telah memadai adanya perubahan fungsi dan peran 

wanita atau ibu. 

Beberapa alasan seorang wanita bekerja antara lain karena faktor 

ekonomi, untuk mengisi kebosanan dan kesepian dirumah keinginan untuk 

berteman, mengejar karier, mengejar status dan lain-lain. 

Anak sebagai genenrasi penerus cita-cita bangsa seharusnya mendapat 

perhatian khusus dari berbagai pihak keluarga. Sayangnya tidak semua orang tua 

dapat mendidik anaknya sendiri karena berbagai alasan. Semakin  meningkatnya  

jumlah  orang  tua  yang  bekerja  diluar  rumah  membuat  fungsi  keluarga  

sebagai  tempat untuk  mendidik  anak semakin  berkurang.  

Disinilah peran sebuah lembaga yang bergerak dalam usaha penitipan 

bayi dan anak seperti penitipan bayi dan anak Ani Nisa di Surakarta yang salah 

satu bidang usahanya adalah usaha atau pelayanan jasa penitipan anak dalam 

membantu para orang tua untuk mengasuh anak mereka dalam jangka waktu 

tertentu atau yang telah ditentukan. Dalam kegiatan usahanya para orang tua dan 

pihak bayi An Nisa melakukan perjanjian menitipkan bayi dan anaknya untuk 

melakukan pengawasan selama dalam penitipan.  

Tempat  penitipan  bayi  dan  anak  ialah  wahana  pendidikan dan   

pembinaan  kesejahteraan  anak  yang  berfungsi  sebagai  penganti  keluarga  
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untuk  jangka  waktu  tertentu  selama  orang  tuanya  berhalangan  atau  tidak  

memiliki  waktu  yang  cukup  dalam  mengasuh  anaknya  karena  bekerja  atau  

sebab lain.   

Perjanjian yang dilakukan antara pihak orang tua dan dan pihak An Nisa 

ialah pihak orang tua menitipkan anaknya dalam jam atau waktu yang telah 

ditentukan dan persyaratan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Bentuk 

kerjasama tersebut adalah pihak An Nisa Surakarta melakukan pengawasan 

terhadap bayi dan anak yang dititipkan dengan ketentuan pihak orang tua yang 

menitipkan bayi dan anaknya dan memberikan bayaran atas jaas pihak An Nisa 

di Surakarta dalam melakukan pengawasan terhadap bayi dan anak tersebut. 

Dalam pasal 4 UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak : 

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, berkembang dan berpartisipasi 
secara sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat 
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi2. 
 
Sehingga dalam perjanjian penitipan bayi dan anak yang dilakukan pihak 

An Nisa memberikan persyaratan kepada pihak orang tua yang menitipkan bayi 

dan anaknya.  Adapun syarat yang diberikan oleh pihak An Nisa antara lain :  

1. Biaya penitipan Rp. 8.000,- / hari dari jam 07.00 – 16.00 lebih dari jam 16.00 

dikenakan cas Rp. 2.000,- /jam. Maksimal jam 17.00. 

2. Membawa perlengkapan 

a. Baju ganti 

b. Susu dan botol / gelas 

c. Kantong kresek untuk tempat baju kotor 

                                                             

2 Pasal 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak. 
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3. Diharapkan menjemput sama dengan yang mengantarkan apabila tidak 

dimohon untuk memberitahukan dahulu kepada pengasuh dan 

memperkenalkannya supaya tidak terjadi kesalah pahaman. 

4. Diharapkan untuk putra-putrinya yang sudah berumur lebih dari 2 tahun 

untuk ikut PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) seminggu 3x (senin, rabu dan 

jum’at) dan dikenakan biaya Rp. 10.000,- /bulan. 

Menurut  Buku  III  Bab  X1  KUHP  Perdata  yang  mengatur  tentang  

penitipan  dalam  pasal  1694  disebutkan  bahwa  penitipan  adalah  terjadi, 

apabila  seseorang  menerima  sesuatu  barang  dari  orang  lain  dengat  

syarat  bahwa  ia  akan  menyimpanya  dan  mengembalikannya  dalam  

wujud  asalnya.  

Menurut pasal 1694 KUH. Perdata, dapat diartikan bahawa titip adalah 
perjanjian antara seseorang yang menitipkan/menyerahkan suatu 
barang kepada orang lain (penerima titipan) dengan syarat agar orang 
lain itu menyimpannya dan mengembalikannya dalam keadaan asli 
kepada yang menitipkannya (pemberi titipan). 
 

      Adapun hubungannya  antara pasal 1694 KUH Perdata dengan perjanjian 

penitipan anak bahwa setiap orang tua yang menitipkan bayi dan anaknya di An 

nisa mendapatkan  perlindungan dan pengawasan yang baik selama dalam 

penitipan tanpa adanya suatu kekurangan ataupun kecelakaan, baik dalam segi 

fisik maupun segi mental yang dialami bayi dan anak selama penitipan, sehinga 

saat orang tua ingin mengambil bayi dan anak mereka tidak terjadi sesuatu pada 

anak mereka. 

Syarat-syarat perjanjian mengatur tentang hak dan kewajiban serta 

tanggung jawab pihak-pihak sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yaitu para 
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pihak bebas membuat perjanjian untuk mencapai maksud dan tujuan yang 

dikehendaki mereka. 

Pasal 1320 KUH Perdata menyatakan bahwa untuk sahnya sutau 

perjanjian diperlukan empat syarat yaitu : 

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, 

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 

3. Suatu hal tertentu, 

4. Suatu sebab yang halal, 

Untuk sahnya perjanjian penitipan bayi dan anak di An Nisa di Surakarta, 

maka kedua belas pihak harus mengikatkan dirinya, artinya : Bahwa para pihak 

yang membuat perjanjian sepakat mengenai hal-hal pokok yang diperjanjikan. 

Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. 

Dalam perjanjian penitipan bayi dan anak yang dibuat oleh pihak An Nisa 

di Surakarta dengan orang tua atau wali dari anak yang dititipkan maka pihak An 

Nisa di Surakarta mempunyai keawajibannya sebagai berikut : 

1. Berkewajiban memberi bimbingan dan pendidikan, keterampilan dan 

kegiatan bimbingan sosial, mental spiritual. 

2. Berkewajiban memberikan pelayanan dan membina anak asuh yang 

dititipkannya. 

Sedangkan yang menjadi kewajiban dari orang tua wali anak yang 

dititipkan adalah menyerahkan anaknya ke penitipan bayi dan anak An Nisa di 

Surakarta untuk di jaga dan di asuh selama penitipan. Kewajiban-kewajiban yang 

telah disebutkan di atas harus dilaksanakannya oleh kedua belah pihak. 
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Dalam pasal 1313 KUH Perdata menentukan bahwa suatu perjanjian 

adalah suatu perbuatan denganmana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya 

terhadap satu orang atau lebih.  

Dengan adanya penitipan bayi dan anak tersebut maka timbulah suatu 

perjanjian antara pihak orang tua dan pihak An Nisa yang mana terdapat suatu 

hak dan tanggung jawab antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian 

dan bagaimana tanggung jawab hukum terhadap kedua belah pihak apa bila salah 

satu pihak telah melakukan kesalahan. 

Hal-hal inilah yang mendorong penulis untuk mengangkat judul " 

Tinjauan Yuridis Tentang Perjanjian Dan Tanggung Jawab Hukum 

Terhadap Pelaksanaan Penitipan Bayi Dan Anak Pada Penitipan Bayi dan 

Anak An Nisa Surakarta ". 

 

B. Perumusan Masalah 

Agar penelitian yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan penulisan 

skripsi mencapai tujuan yang di inginkan maka perlu disusun perumusan masalah 

yang didasarkan pada urusan latar belakang masalah dimana ada beberapa 

permasalahan pokok yang berkaitan dengan judul skripsi ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut:  

1. Bagaimana bentuk proses dan isi perjanjian penitipan bayi dan anak serta hak 

dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang terkait dalam 

perjanjian penitipan bayi dan anak? 
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2. Kendala apa yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian penitipan bayi dan 

anak dan bagaimana cara mengatasi kendala tersebut? 

3. Bagaimana tanggung jawab hukumnya dari penerima titipan bayi dan anak 

jika terjadi wanprestasi? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian untuk menjawab permasalahan yang ada 

dalam perumusan masalah yang dibuat diatas, yaitu : 

1. Mengetahui bentuk proses dan isi perjanjian penitipan bayi dan anak serta 

hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang terkait dalam 

perjanjian penitipan bayi dan anak. 

2. Mengetahui kendala yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian penitipan 

bayi dan anak dan cara mengatasi kendala tersebut. 

3. Mengetahui tanggung jawab hukumnya dari penerima titipan bayi dan anak 

jika terjadi wanprestasi. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan tidak hanya memberikan 

manfaat bagi penulis saja, tetapi juga memberikan manfaat bagi pihak lain secara 

positif. 

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini antara lain :  

1. Bagi Ilmu Pengetahuan 

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran 

terhadap ilmu pengetahuan terutama ilmu hukum khususnya tentang 

perjanjian penitipan bayi dan anak pada penitipan bayi AN Nisa di Surakarta.  
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2. Bagi Masyarakat 

Secara praktis hasil penitipan ini diharapkan dapat memberikan gambaran 

kepada masyarakat khususnya dapat berguna dalam memecahkan 

permasalahan sama yang dihadapi oleh pihak-pihak terkait yang menyangkut 

perjanjian penelitian bayi dan anak pada penitipan bayi An Nisa di Surakarta. 

3. Bagi Penulis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan 

menambah wawasan bagi penulis khususnya mengenai perjanjian penitipan 

bayi dan  anak dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai 

permasalahan yang bermasalah pelaksanaan perjanjian penitipan bayi dan 

anak.  

 
E. Metode Penelitian 

Suatu penelitian agar mendapatkan data yang akurat dan tidak 

meragukan, perlu dilakukan secara sistematis sehingga penentuan motode yang 

dipakai merupakan langkah awal dalam penelitian. Adapun metode yang 

digunakan dalam penelitian ini: 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan metode normatif sosiologis, 

karena penelitian ini yang dicari adalah aspek-aspek hukum dalam perjanjian 

penitipan bayi dan anak dan tanggung jawab hukumnya dengan pelaksanaan 

keilmuan dan aturan hukum yang berlaku serta dari sudut pandang sosial dan 

masyarakat dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat diketahui tentang 

perjanjian penitipan bayi dan anak. 
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Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah 

penelitian yang bersifat diskriptif, artinya penelitian yang dimaksudkan untuk 

memberi data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala 

lainnya.3  

Dalam penelitian deskriptif peneliti dapat menemukan, memahami 

gejala-gejala yang diteliti dengan cara menggambarkan dan menjelaskan 

masalah-masalah yang ada dengan cara mengumpulkan data, menyusun, 

mengklarifikasikan, menganalisis, dan menginterprestasikan, sehingga dapat 

memberikan gambar yang jelas mengenai permasalahan-permasalahan 

pelaksanaan perjanjian penitipan bayi dan anak. 

2. Data Penelitian 

a. Data Kepustakaan 

Dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian kepustakaan 

dengan menggunakan data sekunder dan menggunakan bahan-bahan 

penelitian hukum sebagai berikut :  

1) Bahan Hukum Primer 

Yang dimaksud dengan bahan hukum primer yaitu bahan-bahan 

hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yang terdiri dari :  

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 

b) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan; 

c) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak. 

 

                                                             

3 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : UI Press, 1986, hal. 10. 
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2) Bahan Hukum Sekunder 

Yaitu bahan hukum yang menunjang hukum primer. Bahan hukum 

sekunder berupa sejumlah data yang diperoleh melalui studi pustaka 

termasuk di dalamnya literatur, peraturan perundang-undangan dan 

dokumen-dokumen berupa catatan. 

3) Sumber Hukum Tersier 

Yaitu sumber hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan 

terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, antara lain kamus 

hukum dan kamus bahasa Belanda.  

b. Penelitian Lapangan 

1) Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Penitipan Bayi dan Anak 

An Nisa Surakarta.  

2) Subyek Penelitian 

Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai subyek adalah pimpinan 

penitipan bayi dan anak An Nisa dan para orang tua yang menitipkan 

bayi dan anaknya di tempat penitipan bayi dan anak An Nisa.  

3. Metode Pengumpulan Data 

a. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder. Dengan hal ini penulis membaca beberapa literatur berupa 

buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan, dokumentasinya 

lainnya seperti majalah, koran, serta sumber-sumber teoritis lainnya yang 
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berhubungan dengan perjanjian penitipan dengan mengenal kepada kedua 

bahan hukum tersebut di atas. 

b. Penelitian Lapangan 

Penelitian yang dilakukan dengan mengamati perilaku subjek hukum 

yang terjadi mengenai masalah perjanjian penitipan bayi dan anak dalam 

suatu perkaran perjanjian, dengan jalan :  

1) Wawancara (Interview) 

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara 

lisan, dalam hal ini adalah pihak yang berhubungan dengan penelitian 

yaitu dengan pemimpin An Nisa Surakarta dan para orang tua yang 

pernah menitipkan bayi dan anaknya di An Nisa. 

2) Pengambilan sampel 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik non random 

sampling artinya tidak semua individu dilakukan interview, dengan 

metode judgmental sampling yaitu pemilihan elemen sampel 

berdasarkan pertimbangan bahwa sampel mewakili populasi. 

4. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian deskriptif adalah dengan menggunakan 

pendekatan secara kualitatif, yaitu analisis data yang mengungkapkan dan 

mengambil kebenaran yang diperoleh dari peraturan-peraturan dan literatur 

yang ada hubungannya dengan hukum perjanjian kemudian dipadukan 

dengan pendapat responden di lapangan, dianalisis secara kualitatif dan dicari 

pemecahannya yang kemudian dapat ditarik kesimpulannya. 
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F. Sistematika Skripsi 

Guna mendapatkan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi yang 

terkandung dalam skripsi ini, maka diadakan pembagian dalam bab-bab yang 

pada dasarnya untuk memudahkan pemahaman dan pengertian serta ruang 

lingkup dari skripsi ini. Adapun sitematika penulis skripsi dapat diuraikan 

sebagai berikut :  

BAB I PENDAHULUAN 

B. Latar Belakang Masalah 

C. Perumusan Masalah  

D. Tujuan Penelitian 

E. Manfaat Penelitian 

F. Metode Penelitian 

G. Sistematika Skripsi 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian 

1. Pengertian Perjanjian 

2. Asas-Asas Perjanjian 

3. Jenis-Jenis Perjanjian 

4. Syarat-Syarat Perjanjian 

5. Wanprestasi dan Akibatnya 

6. Berakhirnya Perjanjian 

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pentipan Bayi dan Anak 

1. Pengertian Perjanjian Penitipan 

2. Pengertian Perjanjian Pentipan Bayi dan Anak 

3. Syarat Perjanjian Penitipan Anak 
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4. Unsur-unsur Dari Perjanjian Penitipan Anak 

5. Hubungan antara Pihak yang Menitipkan Anak dengan Pihak 

yang Dititipi 

6. Kewajiban-kewajiban Yang Harus Dipenuhi Oleh Pihak-Pihak 

Yang Terkait Dalam Perjanjian Penitipan Anak 

7. Tanggung Jawab Dari Penerima Titipan Jika Terjadi 

Wanprestasi 

8. Ganti Rugi atas Pertanggungjawaban 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum tentang Penitipan Bayi dan Anak An Nisa 

B. Bentuk proses dan isi perjanjian penitipan bayi dan anak serta hak 

dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang terkait 

dalam perjanjian penitipan bayi dan anak. 

C. Kendala yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian penitipan bayi 

dan anak dan cara mengatasi kendala tersebut. 

D. Tanggung jawab hukumnya dari penerima titipan bayi dan anak 

jika terjadi wanprestasi. 

BAB IV PENUTUP  

A. Kesimpulan 

B. Saran 

LAMPIRAN 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com


