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Abstrak

Anak harus dilindungi, karena anak masih lemah secara fisik dan mental.
Sehingga, dalam mempekerjakan anak harus memperhatikan kemampuan dan hak
anak tersebut. Namun, masih terdapat berbagai kasus pengusaha mempekerjakan
anak secara tidak bertanggungjawab, bahkan pada pekerjaan terlarang. International
Labour Organization (ILO) sebagai organisasi buruh internasional telah membuat
konvensi-konvensi sebagai arahan kepada negara angotanya untuk menyusun
peraturan perundang-undangan nasional yang melindungi hak pekerja anak. Dalam
penelitian ini dideskripsikan secara terperinci mengenai persamaan, perbedaaan, dan
perlindungan hukum kepada pekerja anak di Indonesia dan Malaysia, serta untuk
mengetahui ketentuan negara mana yang lebih baik dalam memberikan perlindungan
hukum kepada anak.

Metodelogi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis
normatif dengan berbasis perbandingan hukum. Data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka (library
research). Setelah seluruh data terkumpul, kemudian diolah dan dianalisis untuk
menemukan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian dan menyimpulkannya,
kemudian diuraikan secara deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia dan Malaysia menghormati
hak pekerja anak dengan meratifikasi Konvensi ILO 138 Mengenai Usia Minimum
Untuk Diperbolehkan Bekerja dan Konvensi ILO 182 Mengenai Pelarangan Dan
Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak,
walaupun antara Indonesia dan Malaysia belum sepenuhnya mematuhi amanat
konvensi ILO tersebut. Indonesia dan Malaysia terdapat persamaan, perbedaan, dan
perlindungan hukum pekerja anak tentang usia, waktu kerja, jenis pekerjaan untuk
pekerja anak, pekerjaan yang dilarang, sanksi pidana dan izin tertulis dari orang tua
atau wali dan/atau izin dari pejabat yang berwenang. Serta, negara yang lebih baik
dalam memberikan perlindungan hukum.
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