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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa sekaligus

merupakan generasi penerus bangsa yang harus dijaga keutuhannya. Guna

menjamin penerus bangsa tetap kuat, isu yang harus diperhatikan adalah

adanya pengusaha yang mempekerjakan pekerja anak secara tidak

bertanggung jawab dan tanpa memperhatikan hak anak tersebut.

International Labour Organization (selanjutnya disebut ILO)

sebagai organisasi perburuhan internasional dari badan perserikatan

bangsa-bangsa1 telah membuat konvensi-konvensi untuk melindungi hak-

hak anak, antara lain konvensi tentang usia minimum anak yang

diperbolehkan bekerja, yakni ILO Convention No. 138 Concerning

Minimum Age For Admission To Employment. Selain itu, ILO juga

membuat konvensi untuk menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk

untuk anak, yakni dalam Convention No. 182 Concerning The Prohibition

And Immediate Action For The Elimination Of The Worst Forms of Child

Labour, guna melindungi hak anak terhadap pekerjaan yang terburuk pada

anak.

Kedua konvensi yang telah dibuat oleh ILO di atas telah

diratifikasi oleh Indonesia, yakni melalui Undang-Undang Nomor 20

Tahun 1999 Tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning

1 International Labour Organization, http://www.ilo.org/global/publications/WCMS_098256/lan
g-en/index.htm, diunduh 28 April 2013.
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Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi ILO Mengenai

Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja) (selanjutnya disebut

Konvensi ILO 138) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang

Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition And

Immediate Action For The Elimination Of The Worst Forms Of Child

Labour (Konvensi ILO Mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera

Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak)

(selanjutnya disebut Konvensi ILO 182) .

Selain Indonesia, kedua konvensi ILO yang disebutkan di atas juga

telah diratifikasi oleh Negara Malaysia. Pada tahun 1973 Malaysia

meratifikasi ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age For

Admission To Employment. Pada tahun 1999 Malaysia meratifikasi ILO

Convention No. 182 Concerning The Prohibition And Immediate Action

For The Elimination Of The Worst Forms Of Child Labour.2

Melihat konsistensi Indonesia dan Malaysia dalam meratifikasi

konvensi ILO mengenai perihal pekerja anak, terlihat bahwa Indonesia

maupun Malaysia merupakan negara yang menghormati hak-hak anak.

Sementara itu, hak anak diatur dan dijamin dalam Pasal 28B ayat (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

(selanjutnya disebut UUD) dan Pasal 8 ayat (1) Konstitusi Federal

Malaysia. Pasal 28B ayat (2) UUD berbunyi:

2 International Labour Organization, http://webfusion.ilo.org/public/db/standards/normes/appl/app
l-byCtry.cfm?lang=EN&CTYCHO ICE=0820&hdroff=1, diunduh 01 Mei 2013
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“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan
berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi.”

Pasal 8 ayat (1) Konstitusi Federal Malaysia berbunyi:

“All persons are equal before the law and entitled to the equal
protection of the law.”

Kalimat di atas Penulis terjemahkan secara bebas, yakni semua orang

adalah sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang

sama. Dari uraian di atas, diketahui bahwa baik konstitusi Negara

Indonesia maupun Negara Malaysia sama-sama telah memberikan

perlindungan hukum kepada anak.

Menurut Ketua Komisi Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait

pada tanggal 03 Juni 2012 Komisi Nasional Perlindungan Anak mencatat

dari 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu) pekerja anak berusia 6-18 (enam

sampai dengan delapan belas) tahun dan sebanyak 26 (dua puluh enam)

persen diantaranya bekerja di lingkungan yang berbahaya seperti jalanan,

pabrik bahan kimia, prostitusi, bahkan bekerja di sektor domestik sebagai

pembantu rumah tangga.3

Menurut salah satu penelitian yang dilakukan oleh ILO dengan

judul pekerja anak di perkebunan tembakau Sumatera Utara Indonesia.

“.....diperkirakan lebih dari 1, 5 juta anak berusia 10-17 bekerja di
sektor pertanian di Indonesia. Pekerjaan di pertanian, bisa
mengandung bahaya-bahaya seperti terpapar temperatur yang
tinggi, pestisida, dan debu organik. Pekerjaan di pertanian

3 Ananda Badudu, “1,7 Juta Anak Bekerja di Lingkungan Berbahaya”,
http://www.tempo.co/read/news/2012/06/04/173408068/17-Juta-Anak-Bekerja diLingkungan-
Berbahaya, diunduh 18 Mei 2013.
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seringkali juga membutuhkan jam kerja yang panjang serta
penggunaan peralatan mesin yang berat dan berbahaya.”4

Komisi Nasional Perlindungan Anak mengumumkan bahwa

perkebunan kelapa sawit di Sabah, Malaysia, telah terjadi perbudakan

terhadap ribuan pekerja migran Indonesia, termasuk para anak-anak

migran tersebut. Para migran Indonesia dan anak-anaknya ditempatkan di

tempat terisolasi tanpa akses ke tempat transportasi, sehingga mustahil

bagi mereka untuk meninggalkan perkebunan tersebut. Mereka juga tidak

memiliki akses air bersih, penerangan, dan fasilitas lainnya.5

Sekitar 72.000 (tujuh puluh dua ribu) anak-anak pekerja migran

Indonesia di perkebunan Sabah dipaksa bekerja tanpa jam kerja yang

diatur. Hal tersebut berarti mereka dipaksa untuk bekerja sepanjang hari.

Anak-anak tersebut juga tidak diberi akte kelahiran atau jenis identitas

lainnya, sehingga hak mereka untuk mengikuti pendidikan formal dan hak-

hak lainnya menjadi hilang. Hal tersebut sengaja dilakukan agar anak-anak

tersebut tetap ilegal dan terus bekerja sebagai pekerja migran yang sama

seperti orang tua mereka. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai ijon (sarana

melunasi utang dengan tenaga kerja langsung bukan oleh mata uang atau

barang) dan merupakan suatu bentuk perbudakan modern.6

4 International Labour Organization, http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-
bangkok/---ilo jakarta/documents/ publication/wcms_116527.pdf, diunduh 18 Mei 2013.
5 Erwida Maulia, “RI workers, children 'enslaved' in Malaysia, commission says”
http://www.thejakartapost.com/news/2008/09/17/ri-workers-children-039enslaved039-malay
siacommission-says.html, diunduh 18 Mei 2013.
6 Erwida Maulia, “RI workers, children 'enslaved' in Malaysia, commission says”
http://www.thejakartapost.com/news/2008/09/17/ri-workers-children-039enslaved039-malay
siacommission-says.html, diunduh 18 Mei 2013.
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Uraian kasus-kasus di atas, mencerminkan masih terdapat

pelanggaran terhadap ketentuan pekerja anak di Indonesia dan Malaysia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penulis tertarik melakukan

kajian hukum dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI

PEKERJA ANAK DI NEGARA INDONESIA DAN NEGARA

MALAYSIA.”

B. Perumusan Masalah

1. Apa persamaan dan perbedaan ketentuan pekerja anak ditinjau dari

peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan di Negara

Indonesia dan peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan

di Negara Malaysia?

2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja anak, ditinjau dari

peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan di Negara

Indonesia dan peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan

di Negara Malaysia?

3. Peraturan hukum negara manakah yang lebih baik dalam memberikan

perlindungan hukum kepada pekerja anak?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Untuk memaparkan dan menganalisis persamaan dan perbedaan

ketentuan pekerja anak di Negara Indonesia dan Negara Malaysia.

b. Untuk memaparkan dan menganalisis bagaimana perlindungan

hukum bagi pekerja anak di Negara Indonesia dan Negara Malaysia.
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c. Untuk memaparkan dan menganalisis peraturan hukum negara

manakah yang lebih baik dalam mengatur ketentuan pekerja anak.

2. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam

pembangunan ilmu hukum di Indonesia, khususnya tentang

ketentuan pekerja anak sehingga kedepannya dapat lebih jelas

mengetahui ketentuan penggunaan pekerja anak, baik oleh

pengusaha maupun oleh anak yang bersangkutan dan/atau orang

tua atau walinya.

b. Dengan melakukan penelitian melalui perbandingan hukum

dengan Negara Malaysia khususnya mengenai ketentuan pekerja

anak, maka diharapkan dapat memberikan sumbangsih teori untuk

perkembangan hukum nasional khususnya dalam

penyusunan/pembuatan peraturan perundang-undangan tentang

ketenagakerjaan di Indonesia guna menciptakan produk hukum

yang lebih baik dalam melindungi anak sebagai penerus bangsa.

c. Untuk memberikan kontribusi teori bagi para akademisi yang

ingin mempelajari lebih mendalam mengenai hukum

ketenagakerjan, khususnya ketentuan pekerja anak di Negara

Indonesia dan Negara Malaysia.
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