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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem Hukum Negara Indonesia dan Negara Malaysia

Indonesia dan Malaysia merupakan 2 (dua) negara yang

mempunyai sistem hukum yang berbeda. Perbedaan tersebut karena

Indonesa dilatarbelakangi oleh hegemoni kekuasaan Negara Belanda

sedangkan Malaysia oleh hegemoni kekuasaan Negara Inggris. Oleh

karena itu, hal tersebut juga mempengaruhi sistem hukum Negara

Indonesia dan Negara Malaysia.

1. Sistem Hukum Indonesia

Sistem hukum Indonesia merupakan sistem hukum yang

berasal dari daratan Eropa yakni Eropa Kontinental yang juga disebut

sebagai Civil Law. Indonesia menganut sistem hukum Civil Law. Hal

tersebut dilatarbelakangi oleh hagemoni kekuasaan Belanda di

Indonesia, sehingga Indonesia menganut sistem yang merupakan

peninggalan Belanda.7

Sistem Civil Law berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di

kekaisaran Romawi pada masa pemerintahan Kaisar Justinianus di

abad ke IV sebelum masehi. Dalam sistem Civil Law, hukum yang

memiliki kekuatan mengikat adalah hukum tertulis (peraturan

perundang-undangan), sehingga putusan hakim dalam suatu perkara

7 Budiman Ginting, “Perbandingan Sistem Hukum Sebagai Altenatif  Metode Pembaharuan
Hukum Indonesia”, http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/15226/1/equ-feb2005-6.pdf,
diunduh 14 Mei 2013.
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hanya mengikat para pihak yang berperkara saja (Dokrins Res

Ajudicata).8

2. Sistem Hukum Malaysia

Negara Malaysia adalah negara yang menganut sistem hukum

Anglo Saxon atau yang juga disebut sebagai Common Law.9 Common

Law mulai berkembang di Inggris sejak abad ke XI dan sering juga

disebut sebagai sistem “Unwritten Law” atau hukum tidak tertulis.

Akan tetapi, sistem Common Law bukanlah sepenuhnya merupakan

hukum tidak tertulis, sebab di mana dalam sistem Common Law juga

dikenal hukum yang bersifat tertulis (statutes).10

Sumber dalam sistem Common Law ialah putusan pengadilan

dan melalui putusan pengadilanlah kaidah-kaidah hukum dibentuk dan

menjadi kaidah yang mengikat secara umum. Selain dari putusan

pengadilan, dalam sistem Common Law juga dikenal kebiasaan,

peraturan perundang-undangan yang bersifat tertulis dan peraturan

administrasi negara.

Sumber hukum kebiasaan, peraturan perundang-undangan dan

peraturan administrasi negara dalam sistem Common Law tidak

tersusun secara sistematis dalam hierarki seperti halnya dalam Civil

Law. Dalam sistem Common Law, hakim memiliki wewenang yang

8 R.Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, edisi revisi, (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2007), hlm. 68-69.
9 Embassy of Malaysia at Washington D.C, http://www.erieri.co.uk/freedata/HRCodes/
MALAYSIA.htm, diunduh 14 Mei 2013.
10 R.Abdoel Djamali, Op.cit., hlm. 70.
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luas untuk menafsirkan peraturan yang berlaku dan membuat putusan

dengan menciptakan prinsip-prinsip hukum baru yang menjadi

pegangan bagi hakim-hakim lainnya untuk mengadili perkara yang

sejenis.11

B. Definisi Anak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, anak adalah manusia

yang masih kecil atau orang yang belum dewasa.12 Sedangkan, menurut

Oxford Advanced Learner’s Dictionary, child atau children (anak)

adalah:“a young human who is not yet an adult.”13 Di mana Penulis

terjemahkan secara bebas yakni manusia yang belum dewasa. Contohnya

adalah an unborn child yang Penulis terjemahkan secara bebas adalah

seorang anak yang belum lahir.14

C. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum berdasar dari kata lindung. Menurut Kamus

Besar Bahasa Indonesia kata lindung adalah:15

“Lindung adalah menempatkan dirinya di bawah (di balik, di
belakang) sesuatu supaya tidak terlihat atau tidak kena angin,
panas, dan sebagainya, sedangkan perlindungan adalah tempat
berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi.”

11 Ibid., hlm. 71.
12 Pusat Bahasa, Departement Pendidikan Nasional Republik Indonesia, http://bahasa.kemdiknas.
go.id/kbbi/index.php, diunduh 28 April 2013.
13 A S Hornby, Oxford Advanced Learner’s Dictionary, edisi ketujuh, (Oxford University Press,
2006), hlm. 245.
14 Ibid.
15 Pusat Bahasa, Departement Pendidikan Nasional Republik Indonesia, http://bahasa.kemdiknas.
go.id/kbbi/index.php, diunduh 29 Agustus 2013.
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Menurut Satjipto Rahardjo, kehadiran hukum dalam masyarakat

berfungsi untuk mengadakan integrasi dan koordinasi kepentingan-

kepentingan yang bisa berbenturan satu sama lain. Sehingga, hukum perlu

melakukan koordinasi dengan cara membatasi dan melindungi

kepentingan-kepentingan tersebut. Perlindungan terhadap kepentingan-

kepentingan tersebut hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi

kepentingan di lain pihak. Hukum melindungi kepentingan seseorang

dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak

dalam kepentingannya.16

Menurut Philipus Hadjon, sarana perlindungan hukum

(rechsbescherming) dapat ditinjau dari 2 (dua) hal, yakni perlindungan

hukum secara preventif dan represif. Perlindungan hukum secara preventif

dapat ditempuh dengan 2 (dua) sarana yakni melalui sarana peraturan

perundang-undangan dan melalui sarana perjanjian, sedangkan

perlindungan hukum secara represif dapat ditempuh melalui jalur

peradilan.17

Philipus Hadjon, dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan

hukum bagi rakyat Indonesia, landasan pijak yang digunakan adalah

Pancasila. Karena Pancasila adalah dasar ideologi dan dasar falsafah

Negara Indonesia. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di barat

16 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 200), hlm. 53.
17 Philipus Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Cetakan 1, (Surabaya:
Peradaban,2007), hlm. 3-5.
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bersumber pada konsep-konsep pengakuan dan perlindungan terhadap

hak-hak asasi manusia dan konsep-konsep rechtsstaat dan the rule of law.

Konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi

manusia memberikan isinya dan konsep rechsstaat dan the rule of law

menciptakan sarananya, sehingga pengakuan dan perlindungan hukum

terhadap hak-hak asasi manusia akan subur dalam wadah rechtsstaat atau

the rule of law. Sebagai kerangka pikir dengan landasan pijak pada

Pancasila, prinsip perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia adalah

prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia

yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang

berdasarkan Pancasila.”18

D. Tinjauan Yuridis Pekerja Anak Menurut Hukum Internasional

1. Tinjauan Yuridis Pekerja Anak Menurut Konvensi ILO 138

a. Ketentuan Umum

Menurut penjelasan umum Konvensi ILO 138 salah satu

bentuk hak dasar anak yang harus dijamin adalah hak anak untuk

tumbuh kembang secara utuh baik fisik maupun mental. Dalam

Pasal 1 Konvensi ILO 138 dinyatakan:

”Setiap anggota ILO yang memberlakukan Konvensi ini
wajib membuat kebijakan nasional yang dirancang untuk
menjamin penghapusan secara efektif pekerja anak dan
secara bertahap meningkatkan usia minimum untuk
diperbolehkan bekerja sampai pada suatu tingkat yang
sesuai dengan perkembangan fisik dan mental sepenuhnya
dari orang muda.”

18 Ibid., hlm.18-19.
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Berdasarkan Pasa1 2 ayat (1) juncto Pasa1 2 ayat (3)

Konvensi ILO 138 dinyatakan bahwa anggota ILO yang telah

meratifikasi Konvensi ILO 138 wajib menetapkan usia minimum

untuk diperbolehkan bekerja dalam wilayahnya dan tidak ada

seorangpun anak yang dibawah usia untuk masuk dalam jabatan

dalam sebuah pekerjaan. Usia minimum adalah tidak boleh kurang

dari usia tamat wajib belajar, yaitu tidak boleh kurang dari 15 (lima

belas) tahun. Apabila anggota ILO yang meratifikasi Konvensi

ILO 138 adalah negara yang perekonomian dan fasilitas

pendidikannya kurang berkembang, pada permulaannya dapat

menetapkan 14 (empat belas) tahun sebagai usia minimum.

Menurut ketentuan Pasal 8 Konvensi ILO 138, ketentuan

dalam Pasa1 2 ayat (1) juncto Pasa1 2 ayat (3) Konvensi ILO 138

mengenai usia minimum dapat dikecualikan oleh penguasa yang

berwenang dengan izin yang diberikan untuk kasus individual,

seperti keikutsertaan dalam pertunjukan kesenian dengan syarat

izin tersebut harus membatasi jumlah jam dan kondisi kerja untuk

diperbolehkan bekerja.

b. Usia Minimal Yang Diizinkan Melakukan Pekerjaan Yang
Beresiko Terhadap Keselamatan

Menurut ketentuan Pasal 3 ayat (1)  Konvensi ILO 138,

usia minimum untuk melaksanakan pekerjaan yang dapat

membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral orang muda

adalah minimal 18 (delapan belas) tahun. Dalam Pasal 3 ayat (2)
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Konvensi ILO 138 dinyatakan jenis pekerjaan yang dapat

membahayakan kesehatan, keselamatan harus ditetapkan

berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional.

Menurut Pasal 3 ayat (3)  Konvensi ILO 138, usia minimal

18 (delapan belas) tahun dapat dikecualikan dan diubah menjadi

lebih dari 16 (enam belas) tahun. Akan tetapi, harus berkonsultasi

dengan organisasi pengusaha dan pekerja yang berkepentingan dan

harus memenuhi syarat memberikan perlindungan secara penuh

tentang kesehatan, keselamatan, dan moral anak, serta anak harus

terlebih dahulu mendapatkan pendidikan atau pelatihan kejuruan

khusus mengenai cabang kegiatan yang bersangkutan.

c. Pemberlakuan Konvensi ILO 138 dan Pengecualiannya

Menurut Pasal 5 ayat (3) Konvensi ILO 138, bahwa

Konvensi ILO 138 dapat diberlakukan pada sektor-sektor tertentu

yakni pekerjaan pertambangan, penggalian, pengolahan, bangunan,

listrik, gas, air, perusahaan sanitari, pengangkutan, pergudangan,

dan perhubungan, serta perkebunan dan usaha pertanian lainnya

yang hasil utamanya untuk tujuan perdagangan.

Namun, ketentuan Pasal 5 ayat (3) Konvensi ILO 138 juga

memberikan pengecualian keberlakuannya, yaitu pada sektor

pekerjaan yang bersifat perusahaan keluarga dan usaha kecil yang

menghasilkan barang untuk konsumsi lokal dan tidak secara teratur
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mempekerjakan pekerja/buruh. Selain itu, berdasarkan Pasal 6

Konvensi ILO 138 dinyatakan:

“Konvensi ini tidak berlaku bagi pekerjaan yang dilakukan
oleh anak dan orang muda di sekolah umum, kejuruan atau
teknik atau di lembaga latihan lain, atau bagi pekerjaan
yang dilakukan oleh orang muda yang sekurang-kurangnya
berusia 14 (empat belas) tahun dalam perusahaan, bila
pekerjaan itu dilakukan sesuai dengan syarat-syarat yang
ditetapkan oleh penguasa yang berwenang setelah
berkonsultasi dengan organisasi pengusaha dan pekerja
yang berkepentingan, jika ada, dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari:
(a) Suatu program pendidikan atau pelatihan yang

penanggung jawab utamanya adalah suatu sekolah atau
lembaga pelatihan;

(b) Program latihan yang untuk sebagian besar atau
seluruhnya dilaksanakan dalam suatu perusahaan, yang
programnya telah disetujui oleh penguasa yang
berwenang; atau

(c) Suatu program bimbingan atau orientasi yang disusun
untuk mempermudah pemilihan jabatan atau jalur
pelatihan.”

d. Ketentuan Usia Mininum Pekerja Anak

Menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Konvensi ILO 138,

suatu negara yang meratifikasi konvensi ILO 138 menetapkan

bahwa anak yang diperbolehkan untuk bekerja pada pekerjaan

ringan yakni anak yang berusia 13-15 (tiga belas sampai dengan

lima belas) tahun. Sedangkan menurut Pasal 7 ayat (2) Konvensi

ILO 138, suatu negara yang meratifikasi konvensi ILO 138 juga

dapat menetapkan anak yang diperbolehkan untuk bekerja yakni

anak berusia sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun, akan tetapi

belum menyelesaikan pendidikan sekolah.
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Menurut Pasal 7 ayat (1) Konvensi ILO 138, peraturan

perundang-undangan nasional dapat memperbolehkan anak berusia

13-15 (tiga belas sampai dengan lima belas) tahun bekerja pada

pekerjaan ringan dengan ketentuan sebagai berikut:

(a) Tidak berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan mereka;
(b) Tidak mengganggu kehadiran mereka megikuti pelajaran

sekolah, mengikuti orientasi kejuruan atau program latihan
yang disetujui oleh penguasa yang berwenang atau
kemampuan mereka mendapatkan manfaat dari pelajaran yang
diterima.

Menurut Pasal 7 ayat (3) Konvensi ILO 138, bahwa dalam

peraturan perundang-undangan nasional harus memenuhi syarat

dengan menetapkan jumlah jam kerja, syarat, dan kondisi yang

harus dipenuhi dalam melakukan pekerjaan sebagaimana yang

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Konvensi ILO 138 yang

dinyatakan diatas, yakni:

(a) Tidak berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan mereka;
(b) Tidak mengganggu kehadiran mereka mengikuti pelajaran

sekolah, mengikuti orientasi kejuruan atau program latihan
yang disetujui oleh penguasa yang berwenang atau
kemampuan mereka mendapatkan manfaat dari pelajaran yang
diterima.

Menurut ketentuan Pasal 7 ayat (4) Konvensi ILO 138, usia

tersebut diatas dapat dikecualikan bagi negara anggota ILO yang

perekonomian dan fasilitas pendidikannya tidak cukup berkembang

dengan berkonsultasi pada organisasi pengusaha dan pekerja yang

berkepentingan diubah menjadi 12-14 (dua belas sampai dengan

empat belas) tahun, serta dapat menggantikan usia 15 (lima belas)
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tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Konvensi ILO

138 menjadi 14 (empat belas) tahun.

2. Tinjauan Yuridis Pekerja Anak Menurut Konvensi ILO 182

a. Ketentuan Umum dan Definisi Anak

Menurut ketentuan Pasal 1 Konvensi ILO 182, negara yang

mengesahkan Konvensi ILO 182 wajib mengambil tindakan segera

dan efektif untuk menjamin penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan

terburuk untuk anak. Menurut Pasal 2 Konvensi ILO 182

dinyatakan anak adalah semua orang yang berusia di bawah 18

(delapan belas) tahun.

b. Pengertian Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak

Menurut Pasal 4 dan Pasal 5 Konvensi ILO 182, negara

anggota ILO yang mengesahkan Konvensi ILO 182 wajib

menyusun program aksi untuk menghapus bentuk-bentuk

pekerjaan terburuk untuk anak, serta wajib mengambil langkah-

langka agar ketentuan konvensi ini dapat diterapkan secara efektif

termasuk pemberian sanksi pidana.

Menurut Pasal 3 Konvensi ILO 182, pekerjaan terburuk

untuk anak yakni:

(a) Segala bentuk perbudakan atau praktek sejenis
perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak,
kerja ijon (debt bondage), dan perhambaan serta kerja
paksa atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak
secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam
konflik bersenjata;
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(b) Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk
pelacuran, untuk produksi pornografi, atau untuk
pertunjukan-pertunjukan porno;

(c) Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk
kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan
perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam
perjanjian internasional yang relevan;

(d) Pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu
dilakukan dapat membahayakan kesehatan,
keselamatan, atau moral anak-anak.

Pekerjaan ijon (debt bondage) dalam Pasal 3 huruf a

Konvensi ILO 182 adalah suatu jenis perbudakan. Jenis

perbudakan tersebut dilakukan dengan cara pembayaran upah

melalui hasil panen atau produksi yang dihasilkan oleh pekerja.

Pengusaha akan menetapkan harga jual terhadap hasil panen atau

produksi dari pekerja dengan harga rendah.19

E. Pekerja Anak Menurut Hukum Ketenagakerjaan Negara Indonesia

1. Konstitusi Negara Indonesia

Hak anak dinyatakan dalam landasan konstitusional di

Indonesia, yakni terdapat dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang

Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut

UUD) yang berbunyi:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan
berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi.”

19 Pusat Bahasa, Departement Pendidikan Nasional Republik Indonesia, http://bahasa.kemdiknas.
go.id/kbbi/index.php, diunduh 15 Agustus 2013.
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2. Istilah Anak

Menurut Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

(Burgerlijk Wetboek) (selanjutnya disebut BW), anak adalah mereka

yang belum mencapai usia genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum

kawin sebelumnya. Akan tetapi, bila yang bersangkutan telah kawin

dan perkawinanya dibubarkan sebelum yang bersangkutan berusia 21

(dua puluh satu) tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum

dewasa.

Namun ketentuan perkawinan dalam BW telah diubah dalam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

(selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan), di mana menurut

Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan mengenai perkawinan dan

segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang diatur

dalam BW sejauh telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan,

maka ketentuan BW dinyatakan tidak berlaku.

Menurut Pasal 47 ayat (1) juncto Pasal 50 ayat (1) Undang-

Undang Perkawinan, anak yang belum mencapai usia 18 (delapan

belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada di

bawah kekuasaan orang tuanya selama kekuasaan tersebut tidak

dicabut. Apabila anak tersebut tidak berada di bawah kekuasaan orang

tuanya, maka ia berada di bawah kekuasaan wali.

Menurut Pasal 47 ayat (2) juncto Pasal 50 ayat (2) Undang-

Undang Perkawinan, orang tua mewakili anak untuk segala perbuatan
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hukum di dalam dan di luar Pengadilan, termasuk perwalian terhadap

pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Menurut Pasal 31 ayat (1) juncto ayat (2) Undang-Undang

Perkawinan, hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak

dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan

hidup bersama dalam masyarakat, sehingga masing-masing pihak

berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang

Perlindungan Anak), anak adalah orang yang belum berusia 18

(delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan,

sedangkan berdasarkan Pasal 1 ayat (26) Undang-Undang

Ketenagakerjaan anak adalah setiap orang yang berada dibawah 18

(delapan belas) tahun.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Ketenagakerjaan, dalam

ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang lama yakni Pasal 1

ayat (20) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang

Ketenagakerjaan menyatakan anak adalah orang laki-laki atau wanita

yang berusia kurang dari 15 (lima belas) tahun dan dalam Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan juga

mendefinisikan istilah orang muda yakni orang laki-laki atau wanita yang

berusia 15 (lima belas) tahun atau lebih dan kurang dari 18 (delapan

belas) tahun.
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Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak diatur mengenai

istilah orang muda melainkan mengatur istilah anak. Dalam Pasal 192

Undang-Undang Ketenagakerjaan dinyatakan bahwa Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan tidak berlaku lagi,

sehingga definisi tentang anak dan orang muda dalam Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan telah tidak mengikat

secara hukum. Sejak berlakunya Undang-Undang Ketenagakerjaan maka

yang berlaku adalah definisi anak yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat

(26) Undang-Undang Ketenagakerjaan yakni anak adalah setiap orang

yang berada dibawah 18 (delapan belas) tahun.

Selain definisi anak berdasarkan Pasal 1 ayat (26) Undang-

Undang Ketenagakerjaan, Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut Undang-

Undang HAM) juga mendefinisikan istilah anak, yakni anak adalah:

“Setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas)
tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam
kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”

3. Istilah Tenaga kerja

Dalam hukum ketenagakerjaan terdapat berbagai istilah yang

perlu kita cermati, antara lain istilah tenaga kerja, pekerja, pemberi

kerja dan pengusaha. Berbagai istilah tersebut perlu kita cermati guna

menghindari terjadinya perbedaan pendapat dalam menggunakan

istilah tersebut.
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Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan,

yang dimaksud tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu

melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik

untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Sedangkan berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3

tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (selanjutnya disebut

Undang-Undang Jamsostek), tenaga kerja adalah setiap orang yang

mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan

kerja, guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat.

Kedua pengertian tenaga kerja yang tersebut diatas terdapat

perbedaan ruang lingkup hubungan kerja. Ruang lingkup hubungan

kerja yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang

Jamsostek lebih luas, karena orang yang melakukan pekerjaan diluar

hubungan kerja juga dikategorikan tenaga kerja, sedangkan definisi

tenaga kerja dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan

tidak mengenal hal tersebut.20

Perbedaan pengertian tenaga kerja dalam kedua undang-undang

diatas dipengaruhi oleh Undang-Undang Jamsostek yang diundangkan

sebelum adanya Undang-Undang Ketenagakerjaan, sehingga

pengertian tenaga kerja yang terdapat dalam Undang-Undang

20 Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, edisi revisi, (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2003), hlm. 16.
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Jamsostek masih merujuk ke Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14

Tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga

Kerja.

4. Istilah Pekerja/Buruh

Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan

yang dimaksud pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan

menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pengertian diatas

terlihat bahwa pengertian pekerja/buruh tidak terlepas dari unsur

bekerja dan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Oleh

karena itu, hanya seserang yang telah bekerja dan menerima upah

dapat disebut pekerja.21 Menurut Lalu Husni, pekerja adalah:

“Pekerja adalah tenaga kerja, akan tetapi tenaga kerja belum
tentu pekerja.”22

Istilah buruh memang sangat populer di Indonesia. Menurut

Budiono, kata buruh sering diidentikkan dengan sebutan pekerjaan

kasar, pendidikan rendah, dan penghasilan rendah. Bahkan pada zaman

kolonial dahulu terdapat penggunaan istilah kuli, mandor, dan

sejenisnya yang menempatkan buruh pada posisi yang lemah dibawah

kekuasaan penguasa.23

Secara filosofis istilah pekerja/buruh dalam Undang-Undang

Ketenagakerjaan adalah mengadopsi istilah yang digunakan dalam

21 Ibid., hlm. 20.
22 Abdul Khakim, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003, edisi revisi, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 3.
23 Ibid., hlm. 1.
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Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang

Serikat Pekerja/Serikat Buruh (selanjutnya disebut Undang-Undang

Serikat Pekerja/Buruh) yang pada saat itu pemerintah menghendaki

penggunaan istilah pekerja karena istilah buruh yang berkonotasi

dengan pekerja kasar dan juga kelompok yang selalu berlawanan

dengan pihak majikan. Sehingga pada era orde baru istilah serikat

buruh diganti menjadi istilah serikat pekerja.24

Pada masa era orde baru, setelah istilah serikat buruh diganti

menjadi istilah serikat pekerja, timbul ketakutan dikalangan

pekerja/buruh terhadap penggunaan istilah pekerja, karena serikat

pekerja saat itu sangat sentralistik, sehingga para pekerja/buruh saat itu

tidak dapat secara bebas untuk membentuk organisasi pekerja/buruh

yang lain. Serikat pekerja saat itu juga tidak merespon tuntutan dari

pekerja/buruh yang menuntut pemenuhan hak-hak dari pekerja/buruh.

Pada saat Rancangan Undang-Undang Serikat Pekerja/Buruh

kembali dibahas dibadan legislatif memunculkan perdebatan

penggunaan istilah pekerja dan buruh. Pemerintah menginginkan

penggunaan istilah pekerja akan tetapi dari kalangan pekerja/buruh

menginginkan penggunaan istilah buruh, maka perdebatan dalam

rancangan Undang-Undang Serikat Pekerja/Buruh saat itu mengambil

24 Lalu Husni, Op.cit, hlm. 20.
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jalan tengah yang mensejajarkan istilah pekerja dan buruh dengan

penggunaan istilah pekerja/buruh.25

5. Pemberi Kerja

Menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan,

pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum,

atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan

membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pembuat undang-

undang membuat pengertian pemberi kerja dalam Pasal 1 ayat (4)

Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan sangat luas. Hal tersebut

untuk menghindari adanya pihak yang mempekerjakan pekerja/buruh

dengan tidak menkategorikan dirinya sebagai pengusaha yang

dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Ketenagakerjaan,

khususnya pekerja/buruh yang bekerja pada sektor informal.26

6. Pengusaha

Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Ketenagakerjaan,

Pengusaha adalah:

a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang
menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;

b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang
secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan
miliknya;

c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang
berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar
wilayah Indonesia.

25 Ibid.
26 Ibid., hlm. 37.
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Secara filosofis, istilah pengusaha sama halnya dengan istilah

pekerja/buruh, yakni mengadopsi dari undang-undang sebelumnya.

Definisi pengusaha pada Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang

Ketenagakerjaan mengadopsi definisi pengusaha dari Pasal 1 ayat (3)

Undang-Undang Jamsostek.

Menurut pendapat Racmat:

“Pengusaha adalah seorang atau kumpulan orang yang mampu
mengidenfikasi kesempatan-kesempatan usaha (bussiness
opportunities) dan merealisasikannya dalam bentuk sasaran-
sasaran yang harus dicapai.”27

Penggunaan istilah majikan dan pengusaha juga menimbulkan

kebingungan bagi masyarakat. Akan tetapi, seiring perkembangan

zaman istilah majikan tampaknya sudah tidak sesuai lagi dan terkesan

negatif, sehingga pembuat undang-undang mengubah istilah majikan

menjadi pengusaha yang artinya lebih luas dan lebih positif. Dikatakan

lebih luas karena majikan belum tentu pengusaha, akan tetapi

pengusaha sudah pasti majikan.28

7. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

Dalam Pasal 1233 BW dinyatakan bahwa tiap-tiap perikatan

dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang.

Dalam hal ini kata perikatan lebih luas dari pada perjanjian karena

perikatan dapat dilahirkan dengan suatu persetujuan ataupun karena

undang-undang, sedangkan perjanjian lahir karena suatu persetujuan.

27 Abdul Khakim, Op.cit., hlm. 4.
28 Ibid.
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Dapat diartikan bahwa perikatan adalah suatu pengertian yang abstrak,

sedangkan perjanjian adalah merupakan suatu peristiwa hukum yang

konkrit.29

Menurut Pasal 1601a BW, perjanjian perburuan adalah:

“Perjanjian mana pihak yang satu, si buruh, mengikatkan
dirinya untuk dibawah perintah pihak yang lain si majikan,
untuk suatu waktu tertentu, melakukan pekerjaan dengan
menerima upah.”

Definisi perjanjian kerja dalam Pasal 1601a BW tampak tidak

seimbang, karena pekerja/buruh yang mengikatkan diri kepada

pengusaha, sedangkan pengusaha tidak mengikatkan diri kepada

pekerja/buruh. Sehingga, hal tersebut tampak seperti suatu perjanjian

sepihak.

Menurut Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Ketenagakerjaan,

perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan

pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak,

dan kewajiban para pihak. Sehingga sejak adanya perjanjian kerja,

pekerja/buruh dan pengusaha telah saling mengikatkan diri untuk

memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hal tersebut

berbeda dengan definisi perjanjian kerja yang terdapat dalam Pasal

1601a BW yang tampak sebagai suatu perjanjian sepihak.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.100/MEN/VI/2004

tentang Ketentuan Pelaksana Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

29 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, cet. XXXII, (Jakarta: PT Intermasa, 2005), hlm 122.
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(selanjutnya disebut Kepmen Ketentuan Pelaksana PKWT)

menyatakan PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh

dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu

tertentu atau untuk pekerjaan tertentu.

Menurut pendapat Kosidin, perjanjian kerja dapat dibagi

menjadi dua macam yaitu perjanjian kerja untuk waktu tertentu

(selanjutnya disebut PKWT) dan perjanjian kerja untuk waktu tidak

tertentu (selanjutnya disebut PKWTT).30

8. Hubungan Kerja

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (15) Undang-

Undang Ketenagakerjaan, hubungan kerja adalah hubungan antara

pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang

mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Maka hubungan kerja

terjadi sejak adanya perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan

pengusaha dan terpenuhinya unsur pekerjaan, upah, dan perintah.

9. Ketentuan Umum Yang di Larang dalam Perjanjian Kerja

Menurut Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan:

“Ketentuan dalam perjanjian kerja mengenai hal besarnya upah
dan cara pembayarannya serta syarat-syarat kerja yang memuat
hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh tidak boleh
bertentangan dengan peraturan perusahaan, perjanjian kerja
bersama, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Dalam penjelasan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang

Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa:

30 Abdul Khakim, Op.cit., hlm. 58.
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“..........yang dimaksud dengan tidak boleh bertentangan adalah
apabila di perusahaan telah ada peraturan perusahaan atau
perjanjian kerja bersama, maka isi perjanjian kerja baik
kualitas maupun kuantitas tidak boleh lebih rendah dari
peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama di
perusahaan yang bersangkutan”.

Menurut Pasal 55 Undang-Undang Ketenagakerjaan,

perjanjian kerja tidak dapat ditarik kembali dan/atau diubah kecuali

atas persetujuan para pihak, karena perjanjian kerja adalah perjanjian

antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang

memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Menurut

Pasal 1313 BW dinyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu

perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya

terhadap satu orang lain atau lebih.

Menurut Pasal 1338 BW dinyatakan suatu perjanjian yang

dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang

membuatnya, sehingga suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali

selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-

alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Dengan

kata lain, sejak perjanjian kerja dibuat, maka para pihak dalam hal ini

adalah pengusaha dan pekerja/buruh telah saling terikat dalam

perjanjian tersebut.

Dalam Pasal 127 Undang-Undang Ketenagakerjaan dinyatakan

perjanjian kerja yang dibuat oleh pengusaha dan pekerja/buruh tidak

boleh bertentangan dengan perjanjian kerja bersama. Apabila

perjanjian kerja bertentangan dengan perjanjian kerja bersama, maka
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ketentuan dalam perjanjian kerja tersebut batal demi hukum dan yang

berlaku adalah ketentuan dalam perjanjian kerja bersama.

10. Larangan dan Ketentuan Pelaksana Dalam Perjanjian Kerja
Waktu Tertentu

Pembuatan PKWT pada dasarnya terdapat beberapa larangan

dan ketentuan pelaksana yang perlu diperhatikan yakni yang terdapat

dalam Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 59 Undang-Undang

Ketenagakerjaan yang juga terdapat dalam Kepmen Ketentuan

Pelaksana PKWT.

Menurut Pasal 57 Undang-Undang Ketenagakerjaan, PKWT

dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan

huruf latin dan bila prinsip tersebut dilanggar, maka PKWT yang

dibuat dinyatakan sebagai PKWTT. Bila terdapat suatu perjanjian

kerja dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, apabila

kemudian hari terdapat perbedaan penafsiran antara kedua bahasa yang

digunakan dalam perjanjian kerja tersebut, maka yang berlaku adalah

perjanjian kerja yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

Selain ketentuan dalam Pasal 57 Undang-Undang

Ketenagakerjaan yang diuraikan diatas, Pasal 15 ayat (1) Kepmen

Ketentuan Pelaksana PKWT juga menyatakan PKWT yang tidak

dibuat dalam bahasa Indonesia dan huruf latin berubah menjadi

PKWTT sejak adanya hubungan kerja.

Apabila PKWT yang dibuat dalam bahasa Indonesia dan

bahasa asing dan kemudian terdapat perbedaan penafsiran antara kedua

Budi, Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak di Negara Indonesia dan Negara Malaysia, 2013
UIB Repository©2012



30

bahasa yang digunakan dalam perjanjian kerja, maka yang berlaku

adalah perjanjian kerja yang dibuat dalam bahasa Indonesia,

Sedangkan apabila PKWT yang tidak dibuat dalam bahasa Indonesia

dan huruf latin, maka berubah menjadi PKWTT sejak adanya

hubungan kerja.

Menurut Pasal 58 Undang-Undang Ketenagakerjaan

dinyatakan PKWT tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan

kerja. Bila adanya masa percobaan kerja yang disyaratkan dalam

PKWT, maka masa percobaan kerja yang disyaratkan adalah batal

demi hukum. Selain itu, prinsip PKWT juga terdapat dalam Pasal 59

ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menyatakan:

“PKWT hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang
menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai
dalam waktu tertentu, yaitu pekerjaan yang sekali selesai atau
yang sementara sifatnya, pekerjaan yang diperkirakan
penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan
paling lama 3 (tiga) tahun, pekerjaan yang bersifat musiman
atau pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru,
kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam
percobaan atau penjajakan”.

Ketentuan PKWT diatur dalam Pasal 59 ayat (3), Pasal 59 ayat

(4), Pasal 59 ayat (5), Pasal 59 ayat (6) Undang-Undang

Ketenagakerjaan sebagai berikut:

(3) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang
atau diperbaharui.

(4) Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka
waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua)
tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk
jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

(5) Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian
kerja waktu tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari
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sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah
memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada
pekerja/buruh yang bersangkutan.

(6) Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat
diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga
puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu
yang lama, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini
hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua)
tahun.

(7) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2),
ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi
perjanjian kerja waktu tidak tertentu.

Menurut penjelasan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang

Ketenagakerjaan, pekerjaan tetap adalah pekerjaan yang sifatnya terus

menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu dan merupakan

bagian dari suatu proses produksi dalam satu perusahaan atau

pekerjaan yang bukan musiman.

Menurut penjelasan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang

Ketenagakerjaan, dijelaskan lebih lanjut mengenai pekerjaan yang

bukan musiman adalah:

“Pekerjaan yang tidak tergantung cuaca atau suatu kondisi
tertentu. Apabila pekerjaan itu merupakan pekerjaan yang
terus menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu, dan
merupakan bagian dari suatu proses produksi, tetapi tergantung
cuaca atau pekerjaan itu dibutuhkan karena adanya suatu
kondisi tertentu maka pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan
musiman yang tidak termasuk pekerjaan tetap sehingga dapat
menjadi obyek perjanjian kerja waktu tertentu”.

Menurut ketentuan Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang

Ketenagakerjaan juncto Pasal 15 Kepmen Ketentuan Pelaksana

PKWT, menyatakan bila PKWT tidak memenuhi ketentuan dalam

Pasal 59 ayat (1), Pasal 59 ayat (2), Pasal 59 ayat (4), Pasal 59 ayat
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(5), dan Pasal 59 ayat (6) Undang-Undang Ketenagakerjaan, maka

PKWT yang telah dibuat demi hukum berubah menjadi PKWTT.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (5) Kepmen Ketentuan Pelaksana

PKWT, apabila pengusaha mengakhiri hubungan kerja terhadap

pekerja/buruh dengan hubungan kerja PKWT yang telah berubah

menjadi PKWTT, maka pengusaha yang mengakhiri hubungan kerja

terhadap pekerja/buruh yang bersangkutan harus mengikuti hak-hak

pekerja/buruh dan prosedur penyelesaian tehadap pekerja/buruh

dengan perjanjian kerja yang bersifat PKWTT.

11. Syarat Sahnya Perjanjian Kerja

Perjanjian harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian.

Secara umum syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 BW,

yakni:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Keempat syarat sahnya perjanjian diatas juga tertuang dalam

Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menyatakan

perjanjian kerja dibuat atas dasar:

a. kesepakatan kedua belah pihak;
b. kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
c. adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan
d. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan

ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
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Ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan

mengadopsi ketentuan dalam Pasal 1320 BW dan disempurnakan

menurut konteks perjanjian kerja. Dalam ketentuan Pasal 52 ayat (2)

Undang-Undang Ketenagakerjaan menyatakan perjanjian kerja yang

dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 52

ayat (1) huruf a dan b, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

Sedangkan bila perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak

bertentangan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) huruf c dan d

Undang-Undang Ketenagakerjaan, maka perjanjian kerja yang dibuat

oleh para pihak batal demi hukum.

Kemampuan atau kecakapan untuk membuat perjanjian yang

dimaksud Pasal 52 ayat (1) huruf b Undang-Undang Ketenagakerjaan

dapat merujuk kedalam Pasal 1330 BW, karena menurut dalam Pasal

1330 BW subyek yang tidak cakap membuat suatu perjanjian terdiri

dari 3 (tiga) poin, yaitu kedewasaan, pengampuan, dan perempuan

yang telah kawin, dengan uraian sebagai berikut:

1) Kedewasaan menurut ketentuan Pasal 330 BW adalah mereka yang

belum mencapai usia genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak

kawin sebelumnya. Akan tetapi dewasa dalam hukum

ketenagakerjaan telah dinyatakan sebagai orang yang telah berusia

18 (delapan belas) tahun. Sehingga yang dikategorikan sebagai

anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas)

tahun.
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2) Pengampuan menurut ketentuan Pasal 433 BW adalah setiap orang

dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata

gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia

kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Oleh karena itu,

setiap orang yang ditempatkan dibawah pengampuan secara hukum

dinyatakan ia tidak cakap. Dalam hal seseorang yang telah dewasa,

akan tetapi karena keborosannya maka berdasarkan ketentuan

dalam Pasal 433 BW, orang tersebut bisa ditempatkan di bawah

pengampuan.

3) Berdasarkan Pasal 108 BW dan 109 BW, perempuan yang telah

kawin tanpa bantuan suaminya dalam suatu akta atau izin tertulis.

Sekalipun suami telah memberi kuasa kepada isterinya untuk

membuat akta atau perjanjian. Isteri dalam hal ini tetaplah

dinyatakan sebagai subyek yang tidak cakap untuk membuat akta

atau perjanjian, dan tampil dalam pengadilan.

Akan tetapi, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung

Nomor 3 Tahun 1963 tentang Gagasan Menganggap Burgerlijk

Wetboek Tidak Sebagai Undang-Undang (selanjutnya disebut Sema

MA Nomor 3 Tahun 1963) dinyatakan Pasal 108 BW dan 109 BW

telah dianggap tidak berlaku lagi.

Dalam ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Perkawinan

dinyatakan hak dan kedudukan isteri dan suami adalah seimbang dan

masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Budi, Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak di Negara Indonesia dan Negara Malaysia, 2013
UIB Repository©2012



35

Berdasarkan uraian diatas, maka Pasal 108 BW dan 109 BW yang

menyatakan perempuan yang telah kawin tidak cakap secara hukum

telah tidak berlaku lagi. Oleh karena itu, perempuan yang telah kawin

tetaplah cakap melakukan perbuatan hukum.

12. Istilah Hak

Menurut kamus hukum hak adalah benar, sungguh, nyata atau

kekuasaan yang benar atas sesuatu.31 Sedangkan menurut Mr. L.J. van

Apeldoor, hak adalah:32

“Hukum yang berhubungan dengan manusia atau subyek
hukum tertentu dengan demikian menjelma menjadi suatu
kekuasaan, dan suatu hak timbul apabila hukum mulai
bergerak”.

Hak yang ada pada seseorang merupakan mewajibkan orang

lain untuk melakukan suatu prestasi atau tidak melakukan sesuatu,

sehingga antara hak dan kewajiban adalah saling berkaitan satu sama

lainnya. Hak dan kewajiban merupakan hubungan yang sangat erat, di

mana satu mencerminkan adanya yang lain.33

“Menurut Darwan Prints, hak adalah sesuatu yang harus
diberikan kepada seseorang sebagai akibat dari kedudukan atau
status dari seseorang, Sedangkan kewajiban adalah suatu
prestasi baik berupa benda atau jasa yang harus dilakukan oleh
seseorang karena kedudukan atau statusnya”.34

31 Yudha Pandu, Kamus Hukum, cet. 2, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2008), hlm.
78.
32 C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia , cet. 7, (Jakarta:
Balai Pustaka, 1986), hlm. 120.
33 Satjipto Rahardjo, Op.cit., hlm. 54-55.
34 I Dewa Rai Astawa, “Aspek Perlindungan Hukum Hak-Hak Tenaga Kerja Indonesia Diluar
Negeri,” (Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2006), hlm.74.
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Menurut Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Perlindungan Anak

dinyatakan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang

wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga,

masyarakat, pemerintah, dan negara.

13. Ketentuan Usia, Jam Kerja Dan Jenis Pekerjaan Yang Diizinkan
Untuk Anak

Menurut Pasal 68 Undang-Undang Ketenagakerjaan,

pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Akan tetapi, ketentuan

tersebut dikecualikan dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang

Ketenagakerjaan dengan ketentuan bahwa anak berusia antara 13 (tiga

belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan

pekerjaan ringan dengan ketentuan sepanjang tidak mengganggu

perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.

Menurut ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang

Ketenagakerjaan, pengusaha yang mempekerjakan anak pada

pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)

Undang-Undang Ketenagakerjaan harus memenuhi syarat sebagai

berikut:

a. Izin tertulis dari orang tua atau wali;
b. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau

wali;
c. Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
d. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu

sekolah;
e. Keselamatan dan kesehatan kerja;
f. Adanya hubungan kerja yang jelas; dan
g. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
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Ketentuan dalam Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang

Ketenagakerjaan merupakan syarat formil dalam mempekerjakan

pekerja anak dan setiap pengusaha yang ingin mepekerjakan anak

harus memenuhi persyaratan di atas. Akan tetapi, persyaratan izin

tertulis dari orang tua atau wali, perjanjian kerja antara pengusaha

dengan orang tua atau wali, dan mengenai adanya hubungan kerja

yang jelas dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha

keluarganya.

Menurut Pasal 1 ayat (27) juncto Pasal 69 ayat (2) huruf c

Undang-Undang Ketenagakerjaan, pengusaha yang mempekerjakan

anak pada pekerjaan ringan hanya dapat dilakukan pada siang hari,

yakni waktu antara pukul 06.00 sampai dengan pukul 18.00.

Menurut Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang

Ketenagakerjaan, untuk memberikan kesempatan kepada anak untuk

menyalurkan bakat dan minatnya secara baik, maka akan perlu

diberikan kesempatan yang baik dan dalam penjelasan Pasal 71 ayat

(1) Undang-Undang Ketenagakerjaan dinyatakan anak dapat

melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya,

sehingga bakat dan minat anak yang muncul tidak terhambat.35

Menurut Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan,

pengusaha yang mempekerjakan anak untuk mengembangkan bakat

dan minatnya wajib memenuhi syarat sebagai berikut:

35 International Labour Organization, http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-
bangkok/---ilo-jakarta/documents/pub lication/wcms_120565.pdf, diunduh 01 Mei 2013.
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a. Di bawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali;
b. Waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari; dan
c. Kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu

perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang

ketenagakerjaan, ketentuan untuk memberikan peluang kepada anak

untuk bekerja guna mengembangkan bakat dan minatnya diatur dalam

Keputusan Menteri. Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud adalah

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor: Kep.

115/Men/VII/2004 Tentang Perlindungan Bagi Anak Yang

Melakukan Pekerjaan Untuk Mengembangkan Bakat Dan Minat

(selanjutnya disebut Kepmen Bakat dan Minat Anak).

Menurut Pasal 2 Kepmen Bakat dan Minat Anak, pekerjaan

untuk mengembangkan bakat dan minat anak harus memenuhi

kriteria:

a. Pekerjaan tersebut biasa dikerjakan anak sejak usia dini;
b. Pekerjaan tersebut diminati anak;
c. Pekerjaan tersebut berdasarkan kemampuan anak;
d. Pekerjaan tersebut menumbuhkan kreatitivitas dan sesuai

dengan dunia anak.

Menurut Pasal 3 Kepmen Bakat dan Minat Anak, dalam

melibatkan anak dalam pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan

minat harus memperhatikan kepentingan terbaik untuk anak, yaitu:

a. Anak didengar dan dihormati pendapatnya;
b. Anak diperlakukan tanpa menghambat tumbuh kembang

fisik, mental, intelektual, dan sosial secara optimal;
c. Anak tetap memperoleh pendidikan;
d. Anak diperlakukan sama dan tanpa paksaan.
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Menurut Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Kepmen Bakat dan

Minat Anak, pengusaha dilarang mempekerjakan anak untuk

mengembangkan bakat dan minat tanpa pengawasan langsung dari

orang tua/wali. Pengawasan yang dimaksud dilakukan dengan:

a. Mendampingi setiap kali anaknya melakukan pekerjaan;
b. Mencegah perlakuan eksploitatif terhadap anaknya;
c. Menjaga keselamatan, kesehatan dan moral anaknya selama

melakukan pekerjaan.

Menurut Pasal 3 juncto Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri

Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor : KEP. 235 /MEN/2003

Tentang Jenis-Jenis Pekerjaan Yang Membahayakan Kesehatan,

Keselamatan Atau Moral Anak (selanjutnya disebut Kepmen

Pekerjaan Terburuk), anak berusia 15 (lima belas) tahun atau lebih

telah dapat bekerja kecuali pekerjaan yang dilarang untuk anak

dan/atau pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau

moral anak.

Selain pekerjaan ringan dan/atau pekerjaan untuk

mengembangkan bakat dan minat anak sebagaimana yang dinyatakan

diatas, menurut Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang

Ketenagakerjaan, anak berusia 14 (empat belas) tahun dapat

melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari

kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang

berwenang.

Pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari

kurikulum pendidikan atau pelatihan harus memenuhi syarat dimana
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anak tersebut harus diberi petunjuk yang jelas tentang cara

pelaksanaan pekerjaan, bimbingan dan pengawasan dalam

melaksanakan pekerjaan, serta harus memberikan perlindungan

keselamatan dan kesehatan kerja kepada anak tersebut.

Menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan,

pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan yang

berusia kurang dari 18 (delapan belas) tahun pada jam kerja antara

pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.

14. Ketentuan Pekerjaan Yang Dilarang Untuk Anak

Peraturan perundang-undangan menentukan pekerjaan yang

dilarang untuk dikerjakan oleh anak, karena pekerjaan yang buruk jika

dikerjakan oleh seorang anak akan berpengaruh sangat buruk terhadap

tumbuh kembang anak baik secara fisik, mental, sosial, dan

intelektualnya.36

Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan untuk terhindar

dari pekerjaan yang membahayakan dirinya dan hal tersebut

merupakan hak asasi manusia yang dimiliki oleh seorang anak.

Menurut  Pasal 64 Undang-Undang HAM dinyatakan bahwa:

“Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari
kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang
membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu
pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan
mental spiritualnya.”

36 International Labour Organization, http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-
bangkok/---ilo jakarta/documents/publ ication/wcms_120565.pdf, diunduh 02 Mei 2013.
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Menurut ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang

Ketenagakerjaan, siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan

anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk. Pekerjaan terburuk yang

dimaksud diatur dalam Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang

Ketenagakerjaan yakni:

a. Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
b. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau

menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi,
pertunjukan porno, atau perjudian;

c. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau
melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman
keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
dan/atau

d. Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan,
keselamatan, atau moral anak.

Menurut Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Ketenagakerjaan,

pekerjaan terburuk yang dilarang dalam Pasal 74 ayat (2) huruf f

Undang-Undang Ketenagakerjaan mengenai semua pekerjaan yang

membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak akan

ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Menurut Kepmen Pekerjaan Terburuk, pekerjaan yang

membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak antara lain:

A. Pekerjaan yang berhubungan dengan mesin, pesawat, instalasi,
dan peralatan lainnya meliputi:

Pekerjaan pembuatan, perakitan/pemasangan, pengoperasian,
perawatan, dan perbaikan:
1. Mesin-mesin

a. Mesin perkakas seperti: mesin bor, mesin gerinda, mesin
potong, mesin bubut, mesin skrap;

b. Mesin produksi seperti: mesin rajut, mesin jahit, mesin tenun,
mesin pak, mesin pengisi botol.

2. Pesawat
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a. Pesawat uap seperti: ketel uap, bejana uap;
b. Pesawat cairan panas seperti: pemanas air, pemanas oli;
c. Pesawat pendingin, pesawat pembangkit gas karbit;
d. Pesawat angkat dan angkut seperti: keran angkat, pita

transport, ekskalator, gondola, forklift, loader;
e. Pesawat tenaga seperti: mesin diesel, turbin, motor bakar gas,

pesawat pembangkit listrik.

1) Alat berat seperti: traktor, pemecah batu, grader, pencampur
aspal, mesin pancang.

2) Instalasi seperti: instalasi pipa bertekanan, instalasi listrik,
instalasi pemadam kebakaran, saluran listrik.

3) Peralatan lainnya seperti: tanur, dapur peleburan, lift,
perancah.

4) Bejana tekan, botol baja, bejana penimbun, bejana
pengangkut, dan sejenisnya.

B. Pekerjaan yang dilakukan pada lingkungan kerja yang
berbahaya yang meliputi:

1. Pekerjaan yang mengandung bahaya fisik.
a. Pekerjaan di bawah tanah, di bawah air atau dalam ruangan

tertutup yang sempit dengan ventilasi yang terbatas (confined
space) misalnya susia, tangki;

b. Pekerjaan yang dilakukan pada tempat ketinggian lebih dari 2
meter;

c. Pekerjaan dengan menggunakan atau dalam lingkungan yang
terdapat listrik bertegangan di atas 50 volt;

d. Pekerjaan yang menggunakan peralatan las listrik dan/atau
gas;

e. Pekerjaan dalam lingkungan kerja dengan suhu dan
kelembaban ekstrim atau kecepatan angin yang tinggi;

f. Pekerjaan dalam lingkungan kerja dengan tingkat kebisingan
atau getaran yang melebihi nilai ambang batas (NAB);

g. Pekerjaan menangani, menyimpan, mengangkut dan
menggunakan bahan radioaktif;

h. Pekerjaan yang menghasilkan atau dalam lingkungan kerja
yang terdapat bahaya radiasi mengion;

i. Pekerjaan yang dilakukan dalam lingkungan kerja yang
berdebu;

j. Pekerjaan yang dilakukan dan dapat menimbulkan bahaya
listrik, kebakaran dan/atau peledakan.

2. Pekerjaan yang mengandung Bahaya Kimia
a. Pekerjaan yang dilakukan dalam lingkungan kerja yang

terdapat pajanan (exposure) bahan kimia berbahaya;
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b. Pekerjaan dalam menangani, menyimpan, mengangkut dan
menggunakan bahan-bahan kimia yang bersifat toksik,
eksplosif, mudah terbakar, mudah menyala, oksidator,
korosif, iritatif, karsinogenik, mutagenik dan/atau
teratogenik;

c. Pekerjaan yang menggunakan asbes;
d. Pekerjaan yang menangani, menyimpan, menggunakan

dan/atau mengangkut pestisida.

3. Pekerjaan yang mengandung Bahaya Biologis
a. Pekerjaan yang terpajan dengan kuman, bakteri, virus, fungi,

parasit dan sejenisnya, misalnya pekerjaan dalam lingkungan
laboratorium klinik, penyamakan kulit, pencucian
getah/karet;

b. Pekerjaan di tempat pemotongan, pemrosesan dan
pengepakan daging hewan;

c. Pekerjaan yang dilakukan di perusahaan peternakan seperti
memerah susu, memberi makan ternak dan membersihkan
kandang;

d. Pekerjaan di dalam silo atau gudang penyimpanan hasil-hasil
pertanian;

e. Pekerjaan penangkaran binatang buas.

C. Pekerjaan yang mengandung sifat dan keadaan berbahaya
tertentu:

1. Pekerjaan konstruksi bangunan, jembatan, irigasi atau jalan.
2. Pekerjaan yang dilakukan dalam perusahaan pengolahan kayu

seperti penebangan, pengangkutan dan bongkar muat.
3. Pekerjaan mengangkat dan mengangkut secara manual beban

diatas 12 kg untuk anak laki-laki dan diatas 10 kg untuk anak
perempuan.

4. Pekerjaan dalam bangunan tempat kerja yang terkunci.
5. Pekerjaan penangkapan ikan yang dilakukan di lepas pantai atau

di perairan laut dalam.
6. Pekerjaan yang dilakukan di daerah terisolir dan terpencil.
7. Pekerjaan di kapal.
8. Pekerjaan yang dilakukan dalam pembuangan dan pengolahan

sampah atau daur ulang barang-barang bekas.
9. Pekerjaan yang dilakukan antara pukul 18.00 – 06.00.
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 Jenis-Jenis Pekerjaan Yang Membahayakan Moral Anak:

1) Pekerjaan pada usaha bar, diskotik, karaoke, bola sodok,
bioskop, panti pijat atau lokasi yang dapat dijadikan tempat
prostitusi.

2) Pekerjaan sebagai model untuk promosi minuman keras, obat
perangsang seksualitas dan/atau rokok.

Menurut Pasal 2 ayat (2) Kepmen Pekerjaan Terburuk,

pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral

anak dapat ditinjau kembali sesuai dengan perkembangan ilmu dan

teknologi. Selain pekerjaan yang membahayakan kesehatan,

keselamatan, atau moral anak yang dinyatakan diatas, pekerjaan yang

dilarang untuk dipekerjakan pada anak juga diatur dalam Undang-

Undang Perlindungan Anak. Menurut Pasal 67 Undang-Undang

Perlindungan Anak:

“Setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan,
membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam
penyalahgunaan, produksi dan distribusi narkotika, alkohol,
psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza).

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun

2009 Tentang Narkotika (selanjutnya disebut Undang-Undang

Narkotika), narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman

atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan

ketergantungan (selanjutnya disebut narkotika).
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15. Sanksi Pidana

Menurut ketentuan Pasal 183 dan Pasal 185 Undang-Undang

Ketenagakerjaan, tindak pidana dalam Pasal 68, Pasal 69 ayat (2) dan

Pasal 74 Undang-Undang Ketenagakerjaan tentang mempekerjakan

anak, syarat mempekerjakan anak dan melibatkan anak dalam

pekerjaan terburuk adalah merupakan tindak pidana kejahatan.

Menurut Pasal 183 Undang-Undang Ketenagakerjaan, barang

siapa melanggar ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Ketenagakerjaan

yakni mempekerjakan anak pada pekerjaan terburuk, maka dapat

dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan

paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp

200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak

Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Lebih lanjut menurut Pasal 185 ayat (1) barang siapa

melanggar ketentuan syarat mempekerjakan anak sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 68 juncto Pasal 69 ayat (2), dikenakan sanksi

pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat)

tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,- (seratus juta

rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

Menurut Pasal 67 dan Pasal 78 Undang-Undang Perlindungan

Anak, setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan,

membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam

penyalahgunaan, produksi, dan distribusi narkotika, alkohol,
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psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), apabila hal tersebut diatas

dilanggar, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)

tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta

rupiah).

F. Pekerja Anak Menurut Hukum Ketenagakerjaan Negara Malaysia

1. Konstitusi Federal Malaysia

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Konstitusi Federal Malaysia

menyatakan:

“This Constitution is the supreme law of the Federation and
any law passed after Merdeka Day which is inconsistent with
this Constitution shall, to the extent of the inconsistency, be
void.”

Kalimat diatas Penulis terjemahkan secara bebas yakni

konstitusi ini adalah hukum tertinggi dari Federasi dan setiap hukum

sebelum Hari Merdeka yang tidak konsisten atau bertentangan dengan

konstitusi ini, menjadi tidak berlaku. Berdasarkan Pasal 8 ayat (1)

Konstitusi Federal Malaysia menyatakan:

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

Kalimat diatas Penulis terjemahkan secara bebas yakni semua

orang adalah sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan

hukum yang sama.

2. Istilah Anak

Definisi anak menurut Pasal 2 ayat (1) Child Act 2001 adalah:

“Means a person under the age of eighteen years.”
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Kalimat diatas Penulis terjemahkan secara bebas yakni orang

yang berada dibawah 18 (delapan belas) tahun. Menurut Pasal 1A ayat

(1) Children and Young Persons (Employment) Act 1966 (selanjutnya

disebut Children and Young Persons Act 1966 ), anak didefinisikan

sebagai:

“Any person who has not completed his fourteenth year of age
or of such age as the Yang di-Pertuan Agong may by
notification in the Gazette prescribe.”

Kalimat diatas Penulis terjemahkan secara bebas yakni setiap

orang yang belum mencapai 14 (empat belas) tahun atau usia yang

dinyatakan oleh Yang di-Pertuan Agong (Raja Malaysia) melalui

pemberitahuan lembaran iklan. Akan tetapi, ketentuan dalam Pasal 1A

ayat (1) Children and Young Persons Act 1966 telah diamademen oleh

Children and Young Persons (Employment) (Amendment) Act 2010

(selanjutnya disebut Children and Young Persons Act 2010).

Menurut Pasal 3 huruf a Children and Young Persons Act

2010, anak didefinisikan sebagai:

“Child means any person who has not completed his fifteenth
year of age.”

Kalimat diatas Penulis terjemahkan secara bebas yakni setiap

orang yang belum mencapai 15 (lima belas) tahun. Selain definisi

anak, Pasal 1A ayat (1) Children and Young Persons Act 1966 juga

mendefinisikan istilah orang muda, dimana orang muda adalah:

“Means any person who, not being a child, has not completed
his sixteenth year of age.”
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Kalimat di atas Penulis terjemahkan secara bebas yakni orang

muda adalah setiap orang yang yang bukan merupakan seorang anak,

tapi belum mencapai usia genap 16 (enam belas) tahun. Ketentuan

tersebut sama dengan ketentuan dalam Factories and Machinery Act

1967. Akan tetapi, definisi tersebut telah diamademen oleh Pasal 3

huruf b Children and Young Persons Act 2010 yang menyatakan:

“Young person” means any person who, not being a child, has
not completed his eighteenth year of age.”

Kalimat di atas Penulis terjemahkan secara bebas yakni orang

muda adalah setiap orang yang yang bukan merupakan seorang anak,

tapi belum mencapai usia genap 18 (delapan belas) tahun. Dari

ketentuan diatas, menurut Pasal 12 Children and Young Persons Act

1966, dalam setiap proses berdasarkan undang-undang ini, seseorang

diduga merupakan seorang anak atau orang muda, maka pengadilan

dapat menerima sertifikat dari Dinas Kesehatan Pemerintah yang

menyatakan bahwa, menurut pendapatnya orang tersebut merupakan

seorang anak atau orang muda dan/atau bukan.

3. Ketentuan Pekerjaan Yang Diizinkan Untuk Anak dan Orang
Muda

Menurut Pasal 2 ayat (1) Children and Young Persons Act 1966

yang berbunyi:

“No child or young person shall be, or be required or
permitted to be, engaged in any hazardous work, or any
employment other than those specified in this section.”
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Kalimat di atas Penulis terjemahkan secara bebas, yakni tidak

ada anak atau orang muda harus, atau diminta atau diizinkan menjadi,

terlibat dalam pekerjaan yang berbahaya atau pekerjaan selain yang

ditentukan dalam Pasal ini. Pekerjaan yang diizinkan untuk anak

berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Children and Young Persons

Act 1966 yakni:

(a) Employment involving light work suitable to his capacity in
any undertaking carried on by his family;

(b) Employment in any public entertainment, in accordance
with the terms and conditions of a licence granted in that
behalf under this Act;

(c) Employment requiring him to perform work a
(d) Approved or sponsored by the Federal Government or the

Government of any State and carried on in any school,
training institution or training vessel; and

(e) Employment as an apprentice under a written
apprenticeship contract approved by the Director General
with whom a copy of such contract has been filed.

Kalimat di atas Penulis terjemahkan secara bebas yakni:

(a) Pekerjaan ringan yang sesuai dengan kapasitasnya dalam

setiap usaha yang dijalankan oleh keluarganya;

(b) Mempekerjakan pada setiap pekerjaan hiburan umum,

sesuai dengan persyaratan dan ketentuan izin yang

diberikan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini;

(c) Pekerjaan yang membutuhkan pekerja tersebut untuk

melakukan pekerjaan yang disetujui atau disponsori oleh

Pemerintah Federal atau Pemerintah Negara manapun dan

dijalankan di setiap sekolah, lembaga pelatihan atau

pelatihan kapal; dan
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(d) Pekerjaan sebagai magang di bawah magang tertulis yang

kontraknya disetujui oleh Direktur Jenderal di mana

salinan kontrak tersebut telah diajukan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Children and Young

Persons Act 1966, pekerjaan yang diizinkan untuk pekerja orang muda

yakni semua pekerjaan yang dapat dilakukan oleh pekerja anak

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Children and Young

Persons Act 1966 dan pekerjaan yang ditentukan untuk pekerja orang

muda dengan tidak terbatas pada pekerjaan yang dijalankan oleh

perusahaan keluarga.

Selain pekerjaan yang dinyatakan diatas, Pasal 2 ayat (3)

Children and Young Persons Act 1966 juga mengatur pekerjaan

lainnya yang dapat dikerjakan oleh pekerja orang muda, antara lain:

(a) Pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga;

(b) Pekerjaan kantor, toko (termasuk hotel, bar, restoran dan warung),

gudang, pabrik, bengkel, toko, rumah kos, teater, bioskop, klub

atau asosiasi;

(c) Pekerjaan di bidang industri sesuai dengan kapasitasnya; dan

(d) Kerja pada setiap kapal di bawah biaya pribadi dari orang tua atau

walinya;

(e) Tidak ada perempuan muda yang terlibat dalam pekerjaan apapun

dalam hotel, bar, restoran, rumah kos, atau klub kecuali perusahaan
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tersebut berada di bawah manajemen atau kontrol orang tua atau

walinya, atau telah mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal.

Menurut Pasal 3 huruf d Children and Young Persons Act

2010, pekerjaan ringan diartikan sebagai setiap pekerjaan yang

dilakukan oleh pekerja dengan cara:

(a) While sitting, with moderate movement of the arm, leg and
trunk; or

(b) While standing, with mostly moderate movement of the
arm;

Kalimat diatas Penulis terjemahkan secara bebas yakni:

(a) Sambil duduk, dengan gerakan moderat lengan, kaki dan

badan; atau

(b) Sambil berdiri, dengan gerakan sebagian besar moderat

lengan;

Menurut Pasal 2 ayat (4) Children and Young Persons Act 1996

yang berbunyi:

“The Minister may, if he is satisfied that any employment (not
mentioned in subsection (2) or subsection (3)) is not dangerous
to life, limb, health or morals, by order declare such
employment to be an employment in which a child or young
person may be, or permitted to be, engaged; and the Minister
may in such order impose such conditions as he deems fit and
he may at any time revoke or vary the order or may withdraw
or alter such conditions.”

Kalimat diatas Penulis terjemahkan secara bebas, yakni

Menteri dapat, jika ia puas bahwa setiap pekerjaan (tidak disebutkan

dalam ayat (2) atau ayat (3)) yang tidak berbahaya untuk hidup,

ekstremitas, kesehatan, keamanan atau moral, atas perintah
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menyatakan pekerjaan tersebut menjadi pekerjaan yang mungkin

diizinkan untuk dipekerjakan bagi seorang anak atau orang muda; dan

Menteri dapat dalam hal ini memaksakan kondisi seperti yang ia

anggap cocok dan ia dapat setiap saat mencabut atau mengubah

perintah atau bisa menarik atau mengubah kondisi seperti itu.

4. Kentuan Pekerjaan Yang Dilarang Untuk Anak dan Orang Muda

Menurut Pasal 2 ayat (5) Children and Young Persons Act

1966, pekerjaan yang dilarang untuk anak dan orang muda adalah:

“No child or young person shall be, or be required or
permitted to be, engaged in any employment contrary to the
provisions of the Factories and Machinery Act 1967 [Act 139]
or the *Electricity Act 1949 [Act 116] or in any employment
requiring him to work underground.”

Kalimat di atas Penulis terjemahkan secara bebas yakni tidak

ada anak atau orang muda harus atau diminta atau diizinkan untuk

terlibat dalam setiap pekerjaan yang bertentangan dengan ketentuan

Factories and Machinery Act 1967 (Act 139) atau *Electricity Act

1949 (Act 116) atau di setiap pekerjaan yang membutuhkan dia untuk

bekerja di bawah tanah. Akan tetapi, Electricity Act 1949 (Act 116)

telah dinyatakan dicabut oleh Pasal 4 huruf c Children and Young

Persons Act 2010.

Menurut Pasal 28 Factories and Machinery Act 1967 (Act

139):

(1) No young person shall carry out work involving the
management of, or attendance on, or proximity to, any
machinery.
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(2) It shall be the duty of the owner or occupier to ensure that
subsection (1) is observed.

(3) Subsection (1) shall not apply to a young person not being
under the age of fourteen years receiving a course of
instruction at a Government technical school or other
educational institution or not being under the age of fifteen
years if serving a recognised apprenticeship.

(4) An Inspector may require an owner or occupier to make
suitable and effective arrangements to prevent the ingress
of young persons into premises or any part thereof in which
machinery is installed:

Provided that this subsection shall not apply to organised
visits to factories for educational purposes in which case
all possible precautions shall be taken to ensure the safety
of young persons.

Kalimat di atas Penulis terjemahkan secara bebas yakni:

(1) Tidak ada orang muda diwajibkan melaksanakan pekerjaan yang

terlibat dalam manajemen, atau kehadiran pada atau dekat dengan

mesin apapun.

(2) Ini akan menjadi tugas dari pemilik atau penghuni untuk

memastikan bahwa ayat (1) dapat dipatuhi.

(3) Ayat (1) tidak berlaku terhadap orang muda yang tidak berada di

bawah usia 14 (empat belas) tahun untuk menerima kursus

pengajaran di sekolah teknis Pemerintah atau lembaga pendidikan

lainnya atau tidak berada di bawah usia 15 (lima belas) tahun jika

sedang menjalani magang yang diakui.

(4) Inspektur dapat mewajibkan pemilik atau penghuni untuk

membuat pengaturan yang sesuai dan efektif untuk mencegah

masuknya orang-orang muda menjadi tempat atau bagian

daripadanya di mana mesin dipasang:
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Asalkan ayat ini tidak berlaku untuk kunjungan terorganisir ke

pabrik-pabrik untuk tujuan pendidikan dalam hal semua tindakan

pencegahan yang mungkin harus diambil untuk menjamin

keamanan orang-orang muda.

Menurut ketentuan dalam Pasal 3 Children and Young Persons

Act 1966, Menteri dapat melarang setiap anak atau orang muda

melibatkan diri atau dilibatkan dalam pekerjaan apapun. Pasal 3

Children and Young Persons Act 1966 berbunyi:

“Notwithstanding the foregoing provisions, the Minister may,
in any particular case, by order prohibit any child or young
person from engaging or from being engaged in any of the
employments mentioned in section 2 if he is satisfied that
having regard to the circumstances such employment would be
detrimental to the interests of the child or young person, as the
case may be.”

Kalimat di atas Penulis terjemahkan secara bebas, yakni

menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Menteri dalam

kasus tertentu di mana jika ia yakin bahwa dengan memperhatikan

kondisi kerja tersebut akan merugikan kepentingan anak atau orang

muda, maka Menteri dapat memerintahkan untuk melarang anak atau

orang muda melibatkan diri atau dilibatkan dalam pekerjaan apapun

yang disebutkan dalam Pasal 2 Children and Young Persons Act 1966 .

Dalam Pasal 43 ayat (1) Child Act 2001 juga terdapat ketentuan

larangan untuk mempekerjakan anak pada beberapa pekerjaan yang

dilarang yakni:
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Any person who:
(a) Sells, lets for hire or otherwise disposes of, or buys or

hires or otherwise obtains possession of, a child with
intent that the child is to be employed or used for the
purpose of prostitution, either within or outside Malaysia,
or knowing or having reason to believe that the child will
be so employed or used;

(b) Procures a child for purposes of prostitution or for the
purposes of having sexual intercourse with any other
person, either within or outside Malaysia;

(c) By or under any false pretence, false representation, or
fraudulent or deceitful means made or used, either within
or outside Malaysia, brings or assists in bringing into, or
takes out of or assists in taking out of, Malaysia, a child
with intent that the child is to be employed or used for
purposes of prostitution, either within or outside
Malaysia, or knowing or having reason to believe that the
child will be so employed or used;

(d) Brings into Malaysia, receives or harbours a child
knowing or having reason to believe that the child has
been procured for purposes of prostitution or for the
purposes of having sexual intercourse with any other
person, either within or outside Malaysia, and with intent
to aid such purpose;

(e) Knowing or having reason to believe that a child has been
brought into Malaysia in the circumstances as set out in
paragraph (c) or has been sold, let for hire, or hired or
purchased in the circumstances as set out in paragraph
(a), or in contravention of any other written law receives
or harbours the child with intent that he is to be employed
or used for purposes of prostitution either within or
outside Malaysia;

(f) Detains a child in a brothel against the child’s will;
(g) Detains a child in any place against the child’s will with

intent that the child is to be employed or used for purposes
of prostitution or for any unlawful or immoral purpose;

(h) By means of any advertisement or other notice published
in any manner or displayed in any place offers a child for
purposes of prostitution or seeks information for that
purpose or accepts such advertisement or notice for
publication or display;

(i) Acts as an intermediary on behalf of a child or exercises
control or influence over the movements of a child in such
a manner as to show that the person is aiding or abetting
or controlling the prostitution of that child;
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(j) Engages or hires, for any valuable consideration, a child
to provide services for that person’s sexual gratification;

(k) Attempts to do any act in contravention of this section,

Kalimat di atas Penulis terjemahkan secara bebas, yakni

sebagai berikut:

Setiap orang yang:

a. Menjual, memberikan untuk disewa atau dibuang, membeli,

menyewa atau mendapatkan kepemilikan atas seorang anak dengan

maksud agar anak tersebut dipekerjakan atau digunakan untuk

tujuan prostitusi, baik di dalam atau di luar negara Malaysia atau

mengetahui atau memiliki alasan untuk percaya bahwa anak akan

dipekerjakan atau digunakan;

b. Diperolehnya anak untuk tujuan prostitusi atau untuk tujuan

melakukan hubungan seksual dengan orang lain, baik di dalam

maupun di luar negara Malaysia;

c. Oleh atau di bawah kepura-puraan, representasi palsu, curang atau

menipu baik di dalam atau di luar Malaysia dengan membawa atau

membantu dalam membawa ke dalam atau mengambil dari atau

membantu dalam mengambil seorang anak dari Malaysia dengan

maksud bahwa anak tersebut untuk dipekerjakan atau digunakan

untuk tujuan prostitusi, baik di dalam atau di luar negara Malaysia

atau mengetahui atau memiliki alasan untuk percaya bahwa anak

tersebut akan dipekerjakan atau digunakan;
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d. Membawa atau menerima seorang anak ke Malaysia dan

mengetahui atau memiliki alasan untuk percaya bahwa anak yang

diperoleh adalah untuk tujuan prostitusi atau untuk melakukan

hubungan seksual dengan orang lain, baik di dalam atau di luar

negara Malaysia dan dengan maksud membantu untuk mencapai

tujuan prostitusi atau untuk tujuan melakukan hubungan seksual

dengan orang lain;

e. Mengetahui atau memiliki alasan untuk percaya bahwa seorang

anak telah dibawa ke Malaysia dalam keadaan sebagaimana

dimaksud dalam huruf c dalam ayat ini atau telah dijual,

membiarkan untuk disewa atau menyewakan atau dibeli dalam

keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam ayat ini atau

yang bertentangan dengan hukum tertulis lainnya menerima anak

dengan maksud bahwa ia harus bekerja atau digunakan untuk

tujuan prostitusi baik di dalam maupun di luar negara Malaysia;

f. Menahan anak di sebuah rumah pelacuran yang bertentangan

dengan kehendak anak;

g. Menahan anak di tempat apapun yang bertentangan dengan

kemauan anak dengan maksud bahwa anak untuk dipekerjakan

atau digunakan untuk tujuan prostitusi atau untuk tujuan melanggar

hukum atau tidak bermoral;

h. Dengan cara iklan atau pemberitahuan lain yang diterbitkan dengan

cara apapun atau ditampilkan di mana saja untuk menawarkan anak
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dengan tujuan prostitusi atau mencari informasi untuk tujuan itu

atau menerima iklan tersebut atau pemberitahuan untuk publikasi

atau pameran;

i. Bertindak sebagai perantara atas nama anak atau melakukan

kontrol atau pengaruh terhadap pergerakan anak sedemikian rupa

untuk menunjukkan bahwa orang tersebut membantu atau

bersekongkol atau mengendalikan prostitusi anak itu;

j. Terlibat atau menyewakan dengan pertimbangan anak tersebut

digunakan untuk memberikan layanan untuk kepuasan seksual

orang lain;

k. Mencoba untuk melakukan tindakan apapun yang bertentangan

bagian ini.

Menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Children and

Young Persons Act 1966 ,dinyatakan tidak ada anak atau orang muda

diperbolehkan ikut atau diperlukan atau diizinkan untuk mengambil

bagian dalam hiburan umum kecuali telah dikeluarkan izin secara

tertulis oleh Direktur Jenderal Kerja atau Direktur Jenderal atas nama

yang oleh Direktur Jenderal Kerja kepada orang yang mempekerjakan

anak atau orang muda tersebut dan tidak ada lisensi atau izin yang

akan diberikan oleh Direktur Jenderal jika pekerjaan ini berbahaya

bagi kehidupan, anggota badan, kesehatan, keamanan atau moral anak

atau orang muda tersebut.
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Menurut Pasal 4 ayat (6) Children and Young Persons Act 2010

dinyatakan bahwa:

“For the purpose of this section, “hazardous work” means any
work that has been classified as hazardous work based on the
risk assessment conducted by a competent authority on safety
and health determined by the Minister.”

Kalimat diatas Penulis terjemahkan secara bebas, yakni untuk

keperluan Pasal ini, pekerjaan berbahaya berarti setiap pekerjaan yang

telah diklasifikasikan sebagai pekerjaan berbahaya berdasarkan

penilaian risiko yang dilakukan oleh otoritas yang kompeten tentang

keselamatan dan kesehatan ditetapkan oleh Menteri.

Menurut Pasal 4 Dangerous Drugs Regulations 1952 yang

berbunyi:

“A person shall not manufacture, or carry on any process in
the manufacture of a drug:
(a) Unless he is duly licensed or authorized so to do;
(b) Except on premises specified in such licence or authority or

otherwise authorized under these Regulations;
(c) Otherwise than in accordance with the terms and

conditions of his authority.”

Kalimat diatas penulis terjemahkan secara bebas, yakni tidak

seorang pun diizinkan memproduksi, atau melakukan proses

pembuatan narkotika, kecuali dengan ketentuan:

(a) Diberikan izin atau wewenang sehingga dapat dilakukan;

(b) Pada tempat yang ditentukan dalam lisensi atau otoritas

tersebut atau resmi di bawah peraturan ini;

(c) Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dari

kekuasaannya.
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Menurut Pasal 30 ayat (3) Poisons Act 1952 (Revised - 1989)

yang berbunyi:

“Notwithstanding any other provisions in this Act, no person
shall import, export, manufacture, compound, mix, dispense,
sell, supply, administer, possess or use any psychotropic
substance otherwise than in accordance with any regulations
applicable thereto made under this Act.”

Kalimat diatas penulis terjemahkan secara bebas, yakni tidak

ada orang yang diperbolehkan mengimpor, mengekspor,

memproduksi, majemuk, campuran, menyalurkan, menjual, memasok,

mengelola, memiliki atau menggunakan zat psikotropika selain yang

sesuai dengan peraturan yang berlaku berdasarkan undang-undang ini.

Selain ketentuan yang dinyatakan dalam Pasal 30 ayat (3)

Poisons Act 1952 (Revised - 1989), ketentuan zat psikotropika juga

terdapat dalam Pasal 18 Poisons (Psychotropic Substances)

Regulations 1989 tentang pengendalian pembuatan zat psikotropika

berbunyi:

“No person shall manufacture any psychotropic substance
unless he is a licensed pharmacist or a pharmacist in the public
service or a person working under the immediate personal
supervision of a licensed pharmacist or a pharmacist in the
public service.”

Kalimat diatas penulis terjemahkan secara bebas, yakni tiada

seorangpun diizinkan memproduksi zat psikotropika, kecuali dia

adalah seorang apoteker berlisensi atau apoteker dalam pelayanan

publik atau orang yang bekerja di bawah pengawasan langsung dari

apoteker berlisensi atau apoteker dalam pelayanan publik.
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5. Hari dan Jam Kerja Pekerja Anak dan Orang Muda

Menurut ketentuan Pasal 4 Children and Young Persons Act

1966, tidak ada anak atau orang mudah yang dapat diwajibkan untuk

bekerja lebih dari 6 (enam) hari dalam 1 (satu) minggu. Menurut Pasal

5 dan Pasal 6 Children and Young Persons Act 1966 juga mengatur

jam kerja yang untuk diaplikasikan pada pekerja anak atau orang

muda. Dalam hal ini, menurut Pasal 5 Children and Young Persons

Act 1966 adalah mengatur mengenai jam kerja untuk pekerja anak,

berbunyi:

(1) No child engaged in any employment shall be required or
permitted—
(a) To work between the hours of 8 o’clock in the evening

and 7 o’clock in the morning;
(b) To work for more than three consecutive hours without

a period of rest of at least thirty minutes;
(c) To work for more than six hours in a day or, if the child

is attending school, for a period which together with
the time he spends attending school, exceeds seven
hours; or

(d) To commence work on any day without having had a
period of not less than fourteen consecutive hours free
from work.

(2) Paragraph (1) (a) shall not apply to any child engaged in
employment in any public entertainment.

Lebih lanjut dalam hal ini Pasal 6 Children and Young Persons

Act 1966 yang mengatur mengenai jam kerja untuk pekerja orang

muda, berbunyi:

(1) No young person engaged in any employment shall be
required or permitted—
(a) To work between the hours of 8 o’clock in the evening

and 6 o’clock in the morning;
(b) To work for more than four consecutive hours without a

period of rest of at least thirty minutes;
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(c) To work for more than seven hours in any one day or, if
the young person is attending school, for a period
which together with the time he spends attending
school, exceeds eight hours: Provided that if the young
person is an apprentice under paragraph 2(2)(d), the
period of work in any one day shall not exceed eight
hours; or

(d) To commence work on any day without having had a
period of not less than twelve consecutive hours free
from work.

(2) Paragraph (1)(a) shall not apply to any young person
engaged in employment in an agricultural undertaking or
any employment in a public entertainment or on any vessel
under paragraph 2(3)(e).

Dari Pasal 5 dan Pasal 6 Children and Young Persons Act 1966

diatas, Penulis terjemahkan secara bebas, yakni:

Pasal 5:

(1) Tidak ada seorang anak pun yang terlibat dalam pekerjaan yang

akan diperlukan atau diwajibkan:

(a) Untuk bekerja antara jam 8 (delapan) jam malam sampai

dengan jam 7 (tujuh) pagi;

(b) Untuk bekerja selama lebih dari tiga jam berturut-turut tanpa

masa istirahat minimal 30 (tiga puluh) menit;

(c) Untuk bekerja selama lebih dari 6 (enam) jam dalam 1 (satu)

hari atau, jika anak tersebut bersekolah, maka jumlah jangka

waktu antara bersekolah dan bekerja tidak boleh melebihi 7

(tujuh) jam; atau

(d) Untuk memulai melakukan pekerjaan pada hari apapun tanpa

memiliki waktu yang tidak kurang dari 14 (empat belas) jam

untuk tidak melakukan pekerjaan.
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(2) Ayat (1) huruf a dalam Pasal ini tidak berlaku untuk setiap anak

yang terlibat dalam pekerjaan di hiburan umum apapun.

Pasal 6:

(1) Tidak ada orang muda yang terlibat dalam pekerjaan yang akan

diperlukan atau diwajibkan:

(a) Untuk bekerja antara jam 8 (delapan) malam sampai dengan

jam 6 (enam) pagi;

(b) Untuk bekerja selama lebih dari 4 (empat) jam berturut-turut

tanpa masa istirahat minimal 30 (tiga puluh) menit;

(c) Untuk bekerja selama lebih dari 7 (tujuh) jam dalam 1 (satu)

hari atau jika orang muda yang bersekolah, maka jumlah

jangka waktu antara bersekolah dan bekerja tidak boleh

melebihi 8 (delapan) jam: Asalkan jika orang muda adalah

magang di bawah ayat 2 (2) (d) yakni pekerjaan sebagai

magang di bawah magang tertulis yang kontrak disetujui oleh

Direktur Jenderal di mana salinan kontrak tersebut telah

diajukan. Dalam hal ini periode kerja satu hari tidak akan

melebihi 8 (delapan) jam; atau

(d) Untuk memulai melakukan pekerjaan pada hari apapun tanpa

memiliki waktu yang tidak kurang dari 12 (dua belas) jam

untuk tidak melakukan pekerjaan.

(2) Ayat (1) huruf a tidak berlaku kepada orang muda yang terlibat

dalam pekerjaan di sebuah usaha pertanian atau pekerjaan di
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hiburan umum atau pada setiap kapal yang di dalam Pasal 2 ayat

(3) huruf e, yakni pekerjaan di setiap kapal di bawah biaya pribadi

dari orang tua atau walinya.

6. Sanksi Pidana

Sanksi pidana terhadap pelanggaran ketentuan pekerja anak

dan orang muda diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Children and Young

Persons Act 1966 juncto Pasal 7 Children and Young Persons Act

2010. Menurut Pasal 14 ayat (1) Children and Young Persons Act 1966

yang berbunyi:

“Any person contravening any of the provisions of this Act or
of any regulations or order made thereunder or who being the
parent or guardian of a child or young person knowingly
acquiesces in any such contravention in respect of such child
or young person shall be guilty of an offence and shall be
liable on conviction to imprisonment for a term not exceeding
six months or to a fine not exceeding two thousand ringgit or
to both and, in the case of a second or subsequent offence,
shall be liable on conviction to imprisonment for a term not
exceeding two years or to a fine not exceeding three thousand
ringgit or to both.”

Ketentuan sanksi pidana diatas telah diamademen dalam Pasal

7 Children and Young Persons Act 2010 yang berbunyi:

Subsection 14 (1) Children and Young Persons Act 1966 of the
principal Act is amended—
a. By substituting for the words “six months” the words “one

year”;
b. By substituting for the words “two thousand” the words

“five thousand”;
c. By substituting for the words “two years” the words “three

years”; and
d. By substituting for the words “three thousand” the words

“ten thousand”.
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Kalimat di atas Penulis terjemahkan secara bebas, yakni:

Menurut Pasal 14 ayat (1) Children and Young Persons Act

1966 juncto Pasal 7 Children and Young Persons Act 2010, setiap

orang yang melanggar salah satu ketentuan dalam undang-undang

tersebut atau peraturan yang berada dibawahnya atau yang menjadi

orang tua atau wali dari seorang anak atau orang muda memberi

persetujuan dalam setiap hal yang bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan tersebut, dapat dipidana penjara untuk jangka

waktu tidak melebihi 1 (satu) tahun atau denda tidak melebihi

RM.5.000,- (lima ribu ringgit) atau keduanya.

Dalam hal terjadi pelanggaran kedua kali atau berikutnya,

harus dapat dipidana dengan hukuman penjara untuk jangka waktu

tidak lebih dari 3 (tiga) tahun atau denda tidak melebihi RM.10.000,-

(sepuluh ribu ringgit) atau keduanya.

Menurut Pasal 43 ayat (1) huruf aa dan huruf bb Child Act

2001, setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum

terhadap ketentuan dalam Pasal 43 ayat (1) Child Act 2001 akan

dihukum dengan ketentuan sebagai berikut:

 In the case of offences under paragraphs (a) to (h) or
paragraph (k), be liable to a fine not exceeding fifty
thousand ringgit or to imprisonment for a term not
exceeding fifteen years or to both; and

 In the case of an offence under paragraph (i) or (j), be
liable to a fine not exceeding fifty thousand ringgit and to
imprisonment for a term of not less than three years but not
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more than fifteen years and shall also be punished with
whipping of not more than six strokes.

Kalimat diatas Penulis terjemahkan sebara bebas, yakni:

 Dalam kasus perbuatan melawan hukum terhadap huruf a sampai h

atau huruf k, dikenakan denda tidak melebihi RM.50.000,- (lima

puluh ribu ringgit) atau penjara tidak melebihi 15 (lima belas)

tahun atau keduanya; dan

 Dalam kasus perbuatan melawan hukum terhadap huruf i atau j,

dikenakan denda tidak melebihi RM.50.000,- (lima puluh ribu

ringgit) dan penjara untuk jangka waktu tidak kurang dari 3 (tiga)

tahun tetapi tidak lebih dari 15 (lima belas) tahun dan hukuman

dengan cambuk tidak lebih dari 6 (enam) kali.

Menurut Pasal 43 ayat (2) Child Act 2001, setiap orang yang

melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Pasal 43 ayat (1)

Child Act 2001 untuk kedua kalinya atau lebih, dapat diancam dengan

sanksi sebagai berikut:

(a) Under paragraphs (1)(a) to (g) or paragraph (1)(k), shall
be liable to whipping of not more than ten strokes; and

(b) Under paragraphs (1)(i) or (j), shall be punished with
whipping of not less than six strokes but not more than ten
strokesin addition to any term of imprisonment imposed in
relation to such offence.

Kalimat diatas Penulis terjemahkan sebara bebas, yakni:

(a) Dalam hal pelanggaran terhadap ayat (1) huruf a sampai g atau

ayat (1) huruf k, dipidana dengan cambuk tidak lebih dari 10

(sepuluh) kali; dan
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(b) Dalam hal pelanggaran terhadap ayat (1) huruf i atau j, dipidana

dengan cambuk tidak kurang dari 6 (enam) kali tetapi tidak lebih

dari 10 (sepuluh) kali.

Ketentuan pidana dalam Pasal 43 ayat (2) Child Act 2001 akan

disertakan setiap hukuman penjara yang dikenakan terhadap

pelanggaran sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 43 ayat (1)

huruf aa dan huruf bb Child Act 2001.
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