
ABSTRAK 
 
 

Anak adalah amanah yang dititipkan kepada orang tua untuk dijaga dan 
diasuh, serta dididik dengan baik dan layak. Namun seiring dengan semakin 
tingginya mobilitas orang tua baik orang tua laki-laki maupun perempuan maka 
menjadikan anak harus diasuh oleh orang lain yang bukan orang tuanya. Banyak 
alternatif yang bisa dipilih oleh orang tua dalam mencari pengasuh pengganti 
selain orang tua selama orang tua bekerja. Salah satunya adalah dititipkan di 
tempat penitipan anak. Tempat penitipan anak merupakan adalah merupakan 
suatu wadah untuk anak anak untuk mengembangkan kreativitasnya dengan cara  
bermain dan belajar  pada waktu orang tua mereka sibuk bekerja atau beraktivitas. 
Dalam menitipkan anak di sebuah penitipan anak maka beberapa faktor perlu 
dipertimbangkan oleh orang tua seperti rasio staf dengan anak yang tinggi, gaji 
guru yang baik, tingkat pendidikan staf yang tinggi, rendahnya angka keluar 
masuk pegawai, manajemen yang baik. Faktor-faktor tersebut patut untuk 
dipertimbangkan karena di tempat penitipan anak, meskipun terdapat banyak 
keunggulan, tetapi tetap ada permasalahan yang timbul seperti prosedur 
penjemputan yang kurang pengendaliannya akan menyebabkan terjadinya salah 
penjemputan, penculikan, dan lain-lain. Fakta lain adalah penularan penyakit oleh 
anak yang sakit kepada anak lainnya akan berjalan dengan cepat, baik penyakit 
berat maupun penyakit ringan. Bahkan dampak lain yang bisa menimpa anak-anak 
yang dititipkan adalah meninggal di tempat penitipan anak akibat kecelakaan atau 
kurangnya pengawasan pengasuh penitipan anak. Melihat fakta tersebut maka jika 
sampai terjadi anak meninggal di tempat penitipan anak, otomatis orang tua tidak 
bisa begitu saja menerima ganti kerugian sebagaimana jika menitipkan barang. 
Hal ini karena kerugian yang diterima oleh orang tua selaku konsumen atau 
pengguna penitipan anak akan ditanggung seumur hidup. Dalam menghadapi 
kasus di tempat penitipan anak, di mana anak meninggal di tempat penitipan anak 
maka orang tua sebagai pengguna jasa tempat penitipan anak merupakan 
konsumen yang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan secara hukum atas 
hak yang dimiliki oleh konsumen sebagaimana disebutkan dalam UUPK Bab III 
Pasal 4. Sementara itu, upaya penyelesaian hukum yang bisa ditempuh oleh 
konsumen  tempat penitipan anak adalah dengan meminta pertanggungjawaban 
(tanggung gugat) kepada penyedia jasa penitipan anak atas tewasnya balita yang 
dititipkan, yang bisa ditempuh melalui jalur pengadilan maupun non pengadilan, 
seperti konsiliasi, mediasi, dan arbitrasi. 
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