
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Anak didefinisikan karakteristiknya yang memisahkan anak-anak dari orang 

dewasa. Namun, mendefinisikan anak-anak dari segi usia dapat menjadi 

permasalahan besar karena penggunaan definisi yang berbeda oleh beragam  negara 

dan lembaga internasional. Dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan menyatakan pengusahan tidak dapat memperkerjakan anak sesuai 

yang tercantum pada pasal 68. Difenisi tenaga kerja ialah setiap orang yang mampu 

melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi 

kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Secara garis besar penduduk suatu 

negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. 

Penduduk tergolong tenaga kerja jika penduduk tersebut telah memasuki usia kerja. 

Batas usia kerja yang berlaku di indonesia adalah berumur 15 tahun – 64 tahun. 

Menurut pengertian ini, setiap orang yang mampu bekerja disebut sebagai tenaga 

kerja. Dengan kata lain anak juga dapat disebut dengan tenaga kerja. 

Fenomena pekerja anak merupakan gambaran betapa kompleks dan rumitnya 

permasalahan anak. Terlepas dari semua hal tersebut, penghargaan, penghormatan, 

serta perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) digaung- gaungkan di penjuru dunia. 

Sejak awal pendeklarasian HAM, berbagi bentuk peraturan yang bersifat universal 

telah dikeluarkan dalam rangka mendukung upaya perlindungan
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HAM di dunia. Upaya perlindungan juga diikuti dengan penegakan hukum demi 

terselenggaranya HAM yang konsisten. Jika kita berbicara fenomena pekerja anak, 

maka bidang HAM yang langsung bersinggungan adalah hak anak. Baik di dunia 

internasional maupun di Indonesia dan Australia, masalah seputar kehidupan anak 

menjadi perhatian utama bagi masyarakat maupun pemerintah. Pada tataran 

Internasional telah diatur perlindungan terhadap tenaga kerja anak dalam Konversi 

ILO 138 dan ILO 182. Kedua konfensi ini telah dilatifikasi oleh Indonesia dan 

Australia. 

Saat ini sangat banyak keadaan-keadaan ideal yang sebenarnya dapat 

menuntaskan permasalahan sosial ini. Namun, faktor-faktor lain seperti kegagalan 

dalam pranata sosial turut menunjukkan ketidakmampuan pemerintah. Dalam 

konteksnya, sebenarnya anak mempunyai hak yang bersifat asasi sebagaimana yang 

dimiliki orang dewasa. Namun, perlindungan terhadapnya tidak sebombastis ketika 

masalah HAM yang menyangkut orang dewasa atau isu gender diumbar ke khalayak 

umum. Perlindungan terhadap hak anak tidak terlalu banyak dipikirkan pada 

umumnya.1  

Anak sebagai golongan rentan memerlukan perlindungan terhadap hak-hak 

sebagai diketahui manusia adalah pendukung hak sejak lahir, dan diantara hak 

tersebut terdapat hak yang bersifat mutlak sehingga perlu dilindungi hak sejak lahir, 

dan diantara hak tersebut terdapat hak yang bersifat mutlak sehingga perlu dilindungi 

1 Diunduh tanggal http://sriargarini.blogspot.com/2012/05/makalah-zona-bebas-pekerja-anak-
solusi.html 2 febuari 2014 
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oleh setiap orang. Hak yang demikian itu tidak terkecuali juga dimiliki oleh anak, 

namun anak memiliki hak-hak khusus yang ditimbulkan oleh kebutuhan kebutuhan 

khusus akibat keterbatasan kemampuan sebagai anak. Keterbatasan itu kemudian 

menyadarkan dunia bahwa perlindungan terhadap anak mutlak diperlukan untuk 

menciptakan masa depan kemanusiaan yang lebih baik. 

Larangan memperkerjakan anak disebutkan dalam pasal 68 Undang-Undang 

nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Di dalam pengaturan tersebut terdapat 

beberapa pengecualian dalam memperkerjakan anak, diantaranya yaitu perihal umur, 

jenis pekerjaan, kondisi pekerjaan, dan lain sebagainya tindakan memperkerjakan 

anak dalam pekerjaan terburuk yang dapat mengancam keselamatan dan kesehatan 

dalam berkerja bagi anak dikategorikan sebagai kejahata, oleh karena itu setiap 

pelanggar ketentuan tersebut akan dikenai sanksi pidana. 

Begitu pula Australia memiliki demokrasi parlementer, yang berarti bahwa 

semua warga Negara Australia ikut serta dalam bagaimana Negara dikendalikan dan 

bagaimana masyarakat Australia diwakili. Pemerintah bertangung jawab kepada 

semua warga Australia. Parlemen terpilih merupakan satu-satunya badan yang dapat 

membuat hukum di Australia Atau mendelegasikan kewenangan untuk membuat 

hukum. 

Setiap orang di Australia harus mematuhi hukum yang dibuat oleh 

pemerintah. Dengan setara, semua warga Australia dilindungi oleh aturan hukum. 
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Ini berarti bahwa tidak seorang pun dikecualikan atau ‘di atas hukum’, bahkan orang-

orang yang memegang posisi kekuasaan, seperti politikus atau polisi.2 

Australia memiliki sistem hukum federal, di mana kekuasaan pemerintah 

terbagi menjadi pemerintah federal yang secara demokratis terpilih dengan 

pemerintah negara bagian atau pemerinta teritorial. Pemerintah federal dikenal 

sebagai Commonwealth.3 

Setiap negara bagian dan teritori mengatur usia sekolah minimum, yaitu usia 

di mana seorang anak tidak wajib diperlukan untuk bersekolah, meskipun hal ini 

bervariasi tergantung pada yurisdiksi. Sekolah minimum meninggalkan usia di 

Wilayah Utara dan Wilayah Ibu Kota Australia adalah 15 tahun; sementara di New 

South Wales, Victoria, Queensland, Australia Selatan, Australia Barat dan Tasmania, 

mahasiswa harus tetap dalam beberapa bentuk pendidikan, pelatihan atau pekerjaan 

sampai 17 tahun. 

Setiap orang di bawah usia kepergian sekolah minimum dilarang menerima 

pekerjaan yang akan mencegah kehadiran mereka saat sekolah terbuka untuk 

instruksi atau partisipasi dalam kegiatan sekolah anak. Namun, majikan akan dapat 

mempekerjakan orang dari segala usia, tunduk pada hukum ketenagakerjaan anak 

yang relevan di negara itu, atau sebelum atau setelah waktu sekolah wajib.4 

2http://www.immi.gov.au/living-in-australia/values/book/translation/indonesian.pdf  Diunduh tanggal 

10 Juni 2014 
3http://wwwgats.blogspot.com/2008/12/sistem-hukum-australia.html Diunduh tanggal 27 April 2014 
4http://www.workplaceinfo.com.au/resources/employment-topics-a-z/child-employment-laws diunduh 

tanggal 11 Feb 2014 
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Di Australia mengenai perlindungan anak diatur dalam Child Employment act 

2006dan didukung oleh Acts Interpretation act 1954 serta the Prostitution Act 1999. 

Akan tetapi banyaklah tindakan yang tidak diketahui oleh masyarakat, maka dengan 

itu permasalahan perlindungan anak akan menjadi menarik untuk dikaji dan 

melakukan perbandingan dengan Negara lain secara mendalam berdasarkan hal 

tersebutlah peneliti berkeinginan untuk menulis Laporan metode penelitian 

mengenai “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak di Indonesia dan Australia”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, masalah yang diajukan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana sejarah pembentukan hukum terhadap perlindungan pekerja anak 

di Indonesia dan Australia ? 

2. Apa Persamaan dan perbedaan antara aturan hukum terkait 

perlindunganhukum pekerja anak di Indonesia dan Australia ? 

3. Hukum Negara manakah yang lebih memberikan perlindungan hukum bagi 

pekerja anak ? 
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C. Tujuan dan Manfaat penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka timbulnya tujuan untuk : 

a) Untuk memaparkan aturan hukum yang berlaku di Indonesia dan 

Australia. 

b) Untuk Menganalisa persamaan dan perbedaan perlindungan hukum 

pekerja anak di Indonesia dan Australia. 

c) Untuk membandingkan perlindungan hukum pekerja anak di Indonesia 

dan Australia. 

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini dilihat dari dua sisi yaitu 

sisiakademis dan sisi praktis: 

a) Dari sisi akademis 

Dari sisi akademis kegunaan penelitian di samping berguna bagi 

pengembangan ilmu peneliti juga dapat bermanfaat bagi peneliti-peneliti yang 

akan datang. Pentingnya hasil penelitian ini bagi peneliti-peneliti yang akan 

datang terutama terletak pada sisi ketersediaan data awal, karakteristik 

termasuk masalah-masalah yang belum mendapatkan analisis yang fokus. 
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b) Dari Sisi Praktis 

Dapat memberikan data serta informasi mengenai perlindungan 

pekerja anak seperti berikut : 

(1) Agar dapat mengingkatkan Perlindungan kerja anak. 

(2) Agar mengetahui poin dari tiap Negara tersebut mengenai 

perlindungan anak. 

(3) Agar dapat mengetahui perbandingan hukum dari kedua negara 

tersebut. 
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