
198

BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Penulis di atas,

Penulis menarik kesimpulan guna menjawab perumusan masalah yang

telah Penulis paparkan sebelumnya, dengan uraian sebagai berikut:

1. Persamaan Dan Perbedaan Ketentuan Pekerja Anak Di Negara
Indonesia Dan Negara Malaysia

Ketentuan pekerja anak di Indonesia dan Malaysia terdapat

persamaan usia kedewasaan, yakni genap 18 (delapan belas) tahun, usia

yang dapat melakukan pekerjaan yang tidak dilarang oleh perundang-

undangan, serta terdapat persamaan beberapa jenis yang diizinkan

untuk pekerja anak dan orang muda.

Selain persamaan, ketentuan pekerja anak di Indonesia dan

Malaysia juga terdapat perbedaan, yakni ketentuan pekerjaan anak di

Indonesia umumnya diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan,

sedangkan ketentuan pekerjaan anak di Malaysia diatur secara spesifik

dalam Children and Young Persons Act 1966 dan Children and Young

Persons Act 2010.

Ketentuan pekerja anak di Indonesia dan Malaysia juga terdapat

perbedaan istilah anak dan/atau orang muda. Di Indonesia

menggunakan istilah anak, sedangkan di Malaysia mengunakan istilah

anak dan orang muda. Akan tetapi, di Indonesia jika seorang anak telah

pernah melangsungkan perkawinan maka dikategorikan telah dewasa.
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Ketentuan di Indonesia dan Malaysia juga terdapat perbedaan, yakni

usia anak yang dapat dipekerjakan pada pekerjaan ringan dan pekerjaan

bagian dari kurikulum pendidikan, pelatihan, dan/atau sejenisnya yang

disahkan oleh pejabat yang berwenang, serta ketentuan hak anak untuk

mengembangkan bakat dan minat. Pada ketentuan di Malaysia juga

terdapat ketentuan yang tidak ada pada ketentuan di Indonesia yakni

pembuktian jika seseorang diduga merupakan seorang anak atau orang

muda.

Selain perbedaaan diatas, ketentuan Indonesia dan Malaysia

juga terdapat perbedaan terhadap pekerja anak, yakni waktu kerja, jenis

pekerjaan yang diizinkan, jenis pekerjaan yang tidak dilarang oleh

peraturan perundang-undangan, jenis pekerjaan yang dilarang, jenis

pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat anak, kewenangan

menteri untuk menentukan pekerjaan yang dapat dilakukan oleh anak

dan/atau orang muda dengan syarat tidak berbahaya untuk hidup,

ekstremitas, kesehatan, keamanan atau moral, jenis sanksi, dan syarat

formil.

2. Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Di Negara Indonesia Dan
Negara Malaysia

Indonesia dan Malaysia telah sama-sama memberikan

perlindungan hukum secara preventif dengan menentukan pekerjaan

yang dilarang untuk anak dan/atau orang muda. Akan tetapi, ketentuan

dalam peraturan perundang-undangan Indonesia maupun Malaysia

masih belum sepenuhnya mengikuti ketentuan dalam Pasal 3 Konvensi
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ILO 182. Peraturan perundang-undangan Indonesia dan Malaysia tidak

terdapat larangan pengerahan anak secara paksa atau larangan

dimanfaatkan dalam konflik bersenjata, serta pada ketentuan peraturan

perundang-undangan di Malaysia tidak terdapat larangan perbudakan

atau sejenisnya.

3. Negara Yang Lebih Baik Dalam Memberikan Perlindungan
Hukum Kepada Pekerja Anak

Dalam penelitian ini, walaupun Indonesia dan Malaysia belum

sepenuhnya melaksanakan amanat Konvensi ILO 138 dan Konvensi

ILO 182, dapat terlihat Indonesia lebih memberikan perlindungan

hukum karena peraturan perundang-undangan Indonesia lebih banyak

menjalankan amanat Konvensi ILO 138 dan Konvensi ILO 182.

Indonesia lebih baik dari pada Malaysia dalam hal usia anak yang

diizinkan bekerja pada pekerjaan ringan, waktu kerja serta jenis

pekerjaan yang dilarang.

B. Keterbatasan

Dalam menyusun penelitian ini Peniulis menemui berbagai

keterbatasan, anatara lain:

1. Keterbatasan dalam bahasa dan waktu, peraturan masing-masing negara

terdapat tata bahasa yang berbeda, serta terdapat istilah yang sama

namun pengertiannya berbeda, sehingga Penulis harus mempelajari

terlebih dahulu peraturan perundang-undangan di Negara Malaysia,

menterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dan juga mempelajari

peraturan perundang-undangan di Negara Indonesia.
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2. Keterbatasan bahan pustaka, tempat Penulis melakukan penyusunan

penelitian (Pulau Batam) masih sulit untuk mencari buku-buku yang

berhubungan dengan peraturan pekerja anak Negara Malaysia.

C. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan Penulis di atas, Penulis memberikan

rekomendasi sebagai berikut:

1. Rekomendasi kepada pemerintah Negara Indonesia untuk
melakukan amademen terhadap peraturan perundang-
undangannya dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Memberikan pengecualian kepada usia anak (kedewasaan) untuk

melakukan pekerjaan tetaplah harus tunduk pada ketentuan

kedewasaan menurut usia.

b) Usia yang dapat melakukan pekerjaan yang tidak dilarang oleh

peraturan perundang-undangan adalah usia lebih dari 15 (lima belas)

tahun tetapi belum genap 18 (delapan belas) tahun.

c) Menambahkan ketentuan larangan setiap orang melakukan

pengerahan anak secara paksa atau dimanfaatkan dalam konflik

bersenjata.

2. Rekomendasi kepada pemerintah Negara Malaysia untuk
melakukan amademen terhadap peraturan perundang-
undangannya dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Anak adalah setiap orang yang berusia genap 15 (lima belas) tahun

atau antara 13-15 (tiga belas sampai dengan lima belas) tahun.
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b) Memberikan pengecualian terhadap pekerja anak yang dapat

melakukan pekerjaan keikutsertaan dalam pertunjukan kesenian

dan/atau lainnya yang sejenis.

c) Menambahkan ketentuan yang secara spesifik melarang setiap orang

memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak dalam dalam

proses produksi narkotika dan zat psikotropika, serta secara jelas

merincikan bentuk perbudakan atau sejenisnya, produksi pornografi,

pertunjukan porno, dan perjudian.

d) Menambahkan ketentuan larangan setiap orang melakukan

pengerahan anak secara paksa atau dimanfaatkan dalam konflik

bersenjata, serta larangan perbudakan atau sejenisnya.

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


