
8 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

A. Perlindungan Anak Menurut Hukum Indonesia 

1. Sistem Hukum 

Sistem Hukum Indonesia merupakan sistem hukum yang berasal dari 

darata Eropa yakni Eropa Kontinental yang juga disebut sebagai Civil Law. 

Indonesia menganut sistem Civil Law. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh 

hagemoni kekuasaan belanda di Indonesia sehingga Indonesia menganut sistem 

yang merupakan peninggalan belanda.1 

Sistem Civil Law berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku dikekaisaran 

remawi pada masa pemerintahan kasisar Justinianus diabad ke-IV sebelum 

masehi. Dalam sistem Civil Law, Hukum yang memiliki kekuatan meningkat 

(peraturan perundang-undangan), sehingga putusan hakim dalam suatu pekara 

hanya mengikat para pihak yang berpekara saja.2 

Sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang terorganisasi dan 

kompleks, suatu himpunan atau perpaduan ha-hal atau bagian yang membentuk 

suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks. Terdapat komponen yang

                                                 
1 Budiman Ginting,Perbandingan Sistem Hukum Sebagai Altenatif Metode Pembaharuan Hukum 
Indonesia,(Jakarta : Rajawali, 2004),hlm. 42. 
2 R.Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.68-
69. 
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terhubung dan mempunyai fungsi masing-masing terhubung menjadi sistem 

menurut pola. Sistem merupakan susunan pandangan, teori, asas yang teratur3. 

Sistem adalah perangkat unsur yang saling berkaitan sehingga 

membentuk totalitas.Selain itu pengertian hukum adalah peraturan atau tata tertib 

yang mempunyai sifat memaksa, mengikat, dan mengatur hubungan manusia dan 

manusia lainnya dalam masyarakat dengan tujuan menjamin keadilan dalam 

pergaulan hidup dalam bermasyarakat. Hukum yang berlaku di indonesia di sebut 

hukum nasional. Tata hukum nasional itu terdiri dari hukum tertulis dan tidak 

tertulis. 

Mochtar Kusumaatmadja seorang pakar hukum menjelaskan bahwa 

“Hukum adalah keseluruhan kaidah-kaidah serta asas-asas yang mengatur 

pergaulan hidup dalam masyarakat yangbertujuan memelihara ketertiban serta 

meliputi lembaglembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya kaidah itu 

sebagai kenyataan dalam masyarakat”4. 

Sedangkan sistem hukum menurut Sudikno adalah ketentuan utuh dari 

tatanan-tatanan yang terdiri dari bagian-bagian dan unsure-unsur yang satu sama 

lain saling berhubungan dan kait-mengkait secara erat5. Sistem hukum Indonesia 

terdiri dari :  

                                                 
3http://sistempemerintahan-indonesia.blogspot.com/2013/05/sistem-hukum-indonesia.html diunduh 15 
Mei 2014 
4 Diunduh tangal http://annisanursifa.blogspot.com/p/sistem-hukum.html 15 Mei 2014 
5 Asyhadie Zaeni dan Arief Rahman,Pengantar Ilmu Hukum, Ed.1 Cet. 1,(Jakarta : Rajawali, 2013), 

hlm 155 
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a) Sistem Hukum Eropa Kontinental 

Sistem hukum ini berkembang di Negara-negara Eropa daratan yang 

sering disebut sebagai “Civil Law”. Sebenarnya semula berasal dari kodifikasi 

huum yang berlaku di kekaisaran Romawi pada masa pemerintahan Kaisar 

Justinianus abad VI sebelum masehi.6. 

Prinsip utama yang menjadi dasar sistem hukum Eropa Kontinental 

itu ialah “ hukum memperoleh kekuatan mengikat, karena diwujudkan dalam 

peraturan-peraturan yang berbentuk Undang-Undang dan tersusun secara 

sistematik di dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu”. Perinsip dasar ini 

dianut mengingat bahwa nilai utamayang merupakan tujuan hukum adalah 

“kepastian hukum”. 

b) Sistem Hukum Adat 

Sistem hukum ini hanya terdapat dalam linkungan kehidupan sosial 

diindonesia dan Negara-negara Asia lainnya, seperti Cina, India, Jepang, dan 

neara lainnya. Istilahnya berasal daribahasa Belanda “ Adatrecht “ yang untuk 

pertama kali dikemukakan oleh Snouck Hurgronje. 

Sistem hukum adat bersumber pada peraturan-peraturan hukum tidak 

tertulis yang tumbuh  berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran 

hukum masyarakatnya. Hukum adat itu mempunyai tipe yang bersifat 

tradisional dengan berpangkal kepada kehendak nenek moyang. 

                                                 
6 Jamali R. Abdoel, Pengantar Ilmu Hukum, cet. 3,(Bandung : PT Raja Grafindo Persada,2007), hlm. 

68. 
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Dari Sumber hukum yang tidak tertulis itu, hukum adat dapat 

memperlihatkan kesanggupan untuk menyesuaikan diri dan elastic.7 

c) Sistem Hukum Islam 

Sistem hukum ini semula dianut oleh masyarakat Arab sebagai awal 

dari timbulnya dan penyebaran agama islam. Kemudian berkembang ke 

Negara-negara lain di Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika secara individual atau 

kelompok. 

Berikut ini sumber hukum dalam sistem hukum Islam.8 

(1) Quran, yaitu kitab suci dari kaum Muslimin yan diwahyukan oleh 

Allah kepada Nabi Muhammad Rasul Allah, dengan perantaraan 

malaikat Jibril. 

(2) Sunnah nabi, ialah cara hidup dari Nabi Muhammad atau cerita-cerita 

(hadis) mengenai Nabi Muhammad. 

(3) Ijma, ialah kesepakatan para ulama besar tentang suatu hal dalam cara 

berkerja (berorganisasi). 

Qiyas, ialah analogi dalam mencari sebanyak menkin persamaan 

antara dua kejadian. 

 

 

                                                 
7 Jamali R. Abdoel, Pengantar Ilmu Hukum, cet. 3,(Bandung : PT Raja Grafindo Persada,2007), hlm. 

71. 
8Ibid, hlm. 75. 
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2. Definisi Anak 

Pengerian anak  secara umum dipahami masyarakat adalah keturunan 

kedua setelah ayah dan ibu.9 Sekalipun dari hubungan yang tidak sah dalam kaca 

mata hukum. Ia tetap dinamakan anak, sehingga pada definisi ini tidak dibatasi 

dengan usia. Sedangkan dalam pengertian Hukum Pekawinan Indonesia, anak 

yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan 

perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya. Selama mereka tidak di cabut 

dari kekuasaan.10 Anak menurut  Undang-Undang Kesejahteraan Anak adalah 

seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun danbelum pernah kawin.11 Dalam 

perspektif Undang-Undang Peradilan Anak, anak adalah orang yang dalam 

perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 

umur 18 tahun dan belum pernah kawin.12 

Adapun pengertian anak menurut Pasal 45 KUHP adalah orang yang 

belum cukup umur, yaitu mereka yang melakukan perbuatan (tindak pidana) 

sebelum umur 16 (enam belas) tahun. 13 Anak dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia diartikan sebagai keturunan,anak juga mengandung pengertian sebagai 

manusia yang masih kecil. Selain itu, anak pada hakekatnya seorang yang berada 

                                                 
9 WJS.Poerdaminta, kamus umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,1999) hlm. 38-39 
10 Pasal 47, UU.No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 
11 Pasal 1 (20), UU No 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak 
12 Pasal 1 (1), UU.No 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak 
13 Agung Wahyono dan Siti Rahayu, Tin jauan tentang Peradilan Anak di Indonesia,(Jakarta: Sinar 
Grafika,1993), hlm. 19. 
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pada satu masa perkembangantertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi 

dewasa.14 

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 

November 1990 bertempat di New York menyelenggarakan Convention on the 

Rights of the Childs (CRC), di antara hasil-hasilnya menyatakan bahwa Anak 

adalah setiap 

orang di bawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap 

anak kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.15 Pengertian anak dalam kaitannya 

dengan perilaku delinkuensi anak, biasanya dilakukan dengan mendasarkan pada 

tingkatan usia, dalam arti singkat usia berapakah seorang dapat dikategorikan 

sebagai anak.16 MenurutNicholas Mc Bala dalam bukunya juvenile justice system 

mengatakan anak adalah periode diantara kelahiran dan permulaan kedewasaan. 

Masa ini merupakan masa perkembangan hidup, juga masa dalam keterbatasan 

kemampuan termasuk keterbatasan untukmembahayakan orang lain17 

Anak memiliki karestiristik khusus (spesifik) dibandingkan dengan orang 

dewasa dan merupakan salah satu kelompok rentan yang haknya masih terbaikan, 

                                                 
14 Anton M. Moeliono,Kamus Besar Bahasa Indonesia,(Cet-2; Jakarta: Balai Pustaka,1988), hal.30 
15 Pasal 1 Convention on the Rights of the Childs 
16 Paulus Hadisuprapto, Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya, (Malang: Selaras, 
2010), hlm.11 
17 Marlina, Peradilan Pidana Anak Di Indonesia(Cet: I; Bandung PT Refika Aditama,2009), hlm.32-
36 
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oleh karena itu hak-hak anak menjadi penting diprioritaskan. 18 Secara umum 

dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan anatar seorang 

perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang 

yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap 

dikatakan anak. 

Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang 

merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi 

pembangunan Nasional. Anak adalah asset bangsa, Masa depan bangsa dan 

Negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang. Semakin baik 

keperibadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan 

bangsa. Begitu pula sebaliknya, Apabila keperibadian anak tersebut buruk maka 

akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang. Dalam pemaknaan yang 

umum mendapat perhatian tidak saja dalam bidang ilmu pengetahuan (the body of 

knowledge) tetapi dapat di telah dari sisi pandang sentralistis kehidupan. 

Misalnya agama, hukum dan sosiologi menjadikan pengertian anak semakin 

rasional dan aktual dalam lingkungan social. Untuk meletakan anak kedalam 

pengertian subjek hukum maka diperlukan unsur-unsur internal maupun eksternal 

di dalam ruang lingkup untuk menggolongkan status anak tersebut.Unsure-unsur 

tersebut adalah sebagai berikut: –Unsur internal pada diri anak. Subjek 

                                                 
18 PERMEN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I Nomor 15 Tahun 2010, Pedoman 
Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Kementrian Pemberdayaan 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I 
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Hukum: sebagai manusia anak juga digolongkan sebagai human right yang terkait 

dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan dimaksud diletakkan 

pada anak dalam golongan orang yang belum dewasa, seseorang yang berada 

dalam perwalian, orang yang tidak mampu melakukan perbuatan huku. 

Persamaan hak dan kewajiban anak : anak juga mempunyai hak dan kewajiban 

yang sama dengan dengan orang dewasa yang diberikan oleh ketentuan perturan 

perundang-undangan dalam melakyukan perbuatan hukum. Hukum akan 

meletakan anak dalam posisi seabagai perantara hukum untuk dapat disejajarkan 

dengan kedudukan orang dewasa atau untuk disebut sebagai subjek hukum Unsur 

eksternal pada diri anak. – Ketentuan hukum atau persamaan kedudukan dalam 

hukum (equality before the low) dapat memberikan legalitas formal terhadap anak 

sebagai seorang yang tidak mampu untuk berbuat peristiwa hukum yang 

ditentukan oleh ketentuan peraturan-peraturan hukum itu sendiri, atau meletakan 

ketentuan hukum yang memuat perincian tentang klasifikasi kemampuan dan 

kewenangan berbuat peristiwa hukum dari anak yang bersangkutan. – Hak-hak 

privilegeyang diberikan Negara atau pemerintah yang timbul dari UUD dan 

peraturan perundang-undangan19. 

a) Pengertian Anak Dari Aspek Agama. Dalam sudut pandang yang 

dibangun oleh agama khususnya dalam hal ini adalah agama islam, anak 

merupakan makhluk yang dhaif dan mulia, yang keberadaannya adalah 

kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. 
                                                 
19http://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/ diunduh 27 Mei 2014 
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Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan 

agama islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti 

dioberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut 

tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung 

jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan 

hidupnya dimasa mendatang. Kedudukan anak dalam Islam sangat tinggi 

dan mulia, al-Qur’an memposisikan anak sebagai perhiasan dunia,20 anak 

juga sebagai hiburan. 21  Namun harus disadari bahwa penilaian yang 

begitu tinggi dan mulia terhadap anak manusia, hanya dimiliki oleh anak-

anak yang memiliki predikat sebagai anak yang sah dari pasangan suami 

isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah. Anak memiliki hak-hak 

kemanusiaan untuk mendapatkan jaminan hukum sesuai dengan statusnya, 

sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak.22 

b) Pengertian Anak dari Aspek Politik 

Dalam pengertian politik anak pada umumnya diartikan sebagai 

seseorang yang masih dibawah usia tertentu, belum dewasa dan 

belum kawin. Aminah Azis menyebutkan mengenai batas usia 

tertentu dibagi kedalam dua kategori yaitu batas usia termuda 

dimana pada usia ini anak tidak dapat dimintakan pertanggung 

jawaban atas tindakan yang dilakukannya, sedangkan batas umur 

                                                 
20 Al-kahfi (18): 46. 
21 Al-Furqan (25): 74 
22 Lihat terjemahan Convention on the Right of thr Child (Konvensi Hak Anak) 
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keatas adalah untuk menetapkan siapa saja yang sampai batas ini 

diberikan kedudukan sehingga diperlakukan secara khusus.23 

 

3. Perlindungan Pekerja Anak 

a) Hukum Ketenaga Kerjaan No 13 Tahun 2003 

Pekerjaan merupakan kesempatan bagi anak mengembangkan rasa 

ingin tahu, mengembangkan kemampuan eksplorasidan kreativitasserta 

menumbuhkan sikap gemar bekerja, displin, dan kemandirian,24 dengan kata 

lain sepanjang dilakukan dengan professional, secara psikologis melatih anak 

bekerja secara mandiri atau bekerja dalam rangka membantu orang tua 

memiliki efek mendidik yang positif, namun yang dikhawatirkan adalah 

dilingkungan keluarga miskin sering kali beban pekerjaan anak terlalu 

berlebihan.25 

Masalah pekerja anak atau tenaga kerja anak diatur di dalam ps.1 

Undang-undang No.25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan (UU 

Ketenagakerjaan), yang sekaligus menetapkan batas usia anak yang 

diperbolehkan bekerja adalah 15 tahun, baik untuk anak laki-laki maupun 

untuk anak perempuan. Tetapi menanggapi pertanyaan apakah peraturan 

tersebut sudah memadai dan sejauhmana pelaksanaannya adalah jauh dari 

                                                 
23 Aminah Aziz,  Aspek Hukum Perlindungan Anak,1998, hal. 19 
24 Elfrianto,Hak Atas Pendidikan dan Perlindungan Hukum Pekerja Anak,hlm 259 
25 S. Wisni Septiarti,Fenomena Pekerja Anak Usia Sekolah,hlm 27-46 
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mudah, karena sampai saat ini masalah pekerja anak masih menjadi 

kontroversi dalam isu tentang perlindungan anak pada umumnya. Bisa 

dikatakan, masalah pekerja anak merupakan masalah klasik dalam hal 

perlindungan anak. 26 

Anak mempunyai hak untuk dilindungi dari segala bentuk eksploitasi 

ekonomi dan dari setiap bentuk pekerjaan yang berbahaya dan mengganggu 

pendidikannya, membahayakan kesehatannya atau mengganggu 

perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak. Oleh karena itu 

negara berkewajiban untuk menentukan batas usia minimum pekerja anak, 

mengatur jam dan kondisi penempatan kerja, serta menetapkan sanksi dan 

menjatuhi hukuman kepada pihak-pihak yang melanggar peraturan tersebut.27 

Dalam hal ini, bisa dikatakan bahwa Negara telah menunaikan core 

obligation-nya melalui Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut. Negara 

telah menetapkan batas usia minimum pekerja anak, telah mengatur bahwa 

anak harus dihindarkan dari kondisi pekerjaan yang berbahaya, dsb. Tetapi 

persoalan implementasi merupakan masalah yang sangat berbeda. 

Ada tiga pendekatan dalam memandang masalah pekerja anak, yaitu 

penghapusan (abolition), perlindungan (protection), dan pemberdayaan 

(empowerment). Pendekatan abolisi mendasarkan pemikirannya pada bahwa 

                                                 
26 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan 
27 Keppres Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan Convention on the rights of 
the child 

Dody, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di Indonesia dan Australia, 2014 
UIB Repository©2014



19 
 

 

setiap anak tidak boleh bekerja dalam kondisi apapun, karena anak punya hak 

yang seluas-luasnya untuk bersekolah dan bermain, serta mengembangkan 

dirinya seoptimal mungkin. Sementara pendekatan proteksi mendasarkan 

pemikirannya pada jaminan terhadap hak sipil yaitu bahwa sebagai manusia 

dan sebagai warga negara setiap anak punya hak untuk bekerja. Dan 

pendekatan pemberdayaan sebenarnya merupakan lanjutan dari pendekatan 

proteksi, yang mengupayakan pemberdayaan terhadap pekerja anak agar 

mereka dapat memahami dan mampu memperjuangkan hak-haknya. Pada 

dasarnya ILO didukung beberapa negara termasuk Indonesia secara terus-

menerus mengupayakan pendekatan abolisi atau penghapusan terhadap segala 

bentuk pekerja anak. 

Kondisi-kondisi yang sangat merugikan seperti diupah dengan murah, 

rentan terhadap eksploitasi, rentan terhadap kecelakaan kerja, rentan terhadap 

PHK ( Pemutusan Hubungan Kerja ) yang semena-mena, serta berpotensi 

untuk kehilangan akses dan kesempatan mengembangkan diri, menimbulkan 

kewajiban baru bagi negara untuk memberikan perlindungan kepada anak 

yang terpaksa bekerja, dan bahwa kepada anak yang bekerja harus diberikan 

perlindungan melalui peraturan ketenagakerjaan agar mereka mendapatkan 

hak-haknya sebagai pekerja sebagaimana orang dewasa dan agar mereka 

terhindar dari segala bentuk eksploitasi dan penyalahgunaan. 

Jadi sementara negara belum bisa sepenuhnya menghapus pekerja 

anak, setidaknya negara dapat menjamin terpenuhinya hak-hak pekerja anak, 
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sebagai anak dan sebagai pekerja, serta memberikan perlindungan bagi anak-

anak yang terpaksa bekerja, melalui cara memfasilitasi mereka dengan 

pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan. 

Tetapi seperti halnya berbagai peraturan lainnya, kendala utamanya 

adalah dalam hal pelaksanaan. Dan sejauh mana Negara telah memberikan 

perlindungan terhadap pekerja anak, masih perlu kita kaji lebih lanjut. 

Menurut Soepomo, perlindungan tenaga kerja dibagi menjadi 3 (tiga ) 

macam, yaitu :28 

(1) Perlindungan ekonomis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk 

penghasilan yang cukup, termasuk bila tenaga kerja tidak mampu 

bekerja di luar kehendaknya. 

(2)  Perlindungan sosial, yaitu : perlindungan tenaga kerja dalam bentuk 

jaminan kesehatan kerja, dan kebebasan berserikat dan perlindungan 

hak untuk berorganisasi. 

(3) perlindungan teknis, yaitu : perlindungan tenaga kerja dalam bentuk 

keamanan dan keselamatan kerja. 

Adapun pasal-pasal yang menyebutkan tentang perlindungan pekerja 

anak yang termuat dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, sebagai 

berikut: 

                                                 
28 Abdul Khakim, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia,(Jakarta : CitraAditya Bakti,2003) 
hlm. 61-62 
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(1) Pengusaha dilarang mempekerjakan anak (Pasal 68), yaitu setiap orang 

yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun (Pasal 1 nomor 26). 

(2) Ketentuan tersebut dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 

13 tahun sampai 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan 

sepanjang tidak mengganggu perkembangan dari kesehatan fisik, 

mental dan sosial (Pasal 69 ayat( 1)). 

(3) Pengusaha yang memperkerjakan anak pada pekerjaan ringan tersebut 

harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

(a) Ijin tertulis dari orang tua/wali. 

(b) Perjanjian kerja antara orang tua dan pengusaha 

(c) Waktu kerja maksimal 3 (tiga) jam 

(d) Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah. 

(e) Keselamatan dan kesehatan kerja 

(f) Adanya hubungan kerja yang jelas 

(g) Menerima upah sesuai ketentuan yang berlaku. 

(4) Dalam hal anak dipekerjakan bersama-sama pekerja/buruh dewasa, 

maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja 

pekerja/buruh dewasa (Pasal 72). 

(5) Anak dianggap bekerja bilamana berada di tempat kerja, kecuali dapat 

dibuktikan sebaliknya (Pasal 73). 
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(6) Siapapun dilarang mempekerjakan anak pada pekerjaan yang buruk, 

tercantum dalam Pasal 74 ayat (1). Yang dimaksud pekerjaan terburuk 

seperti dalam Pasal 74 ayat (2), yaitu : 

(a) Segala pekerjaan dalam bentuk pembudakan atau sejenisnya. 

(b) Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau 

melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman 

keras,narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. 

(c) Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau 

menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, 

pertunjukan porno, perjudian. 

(d) Segala pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan 

atau moral anak29. 

Oleh karena itu secara filosofis larangan memperkerjakan anak ini 

semata-mata dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan hukum 

terhadap anak demi pengembangan harkat dan martabatnya dalam rangka 

mempersiapkan masa depannya.30 

 

 

                                                 
29http://fikamaliq.blogspot.com/2014/02/perlindungan-hukum-tenaga-kerja.html diunduh tanggal 29 

mei 2014 
30 Netty Endrawati, Faktor Penyebab Anak Bekerja Dan Upaya Pencegahannya, hlm 22 
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b) HAM ( Hak Asasi Manusia ) No 39 Tahun 1999 

Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 

Asasi Manusia, juga menjelaskan tentang pengertian anak yaitu sebagai 

berikut:  

“Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) 

tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan 

apabila hal tersebut demi kepentingannya.”31 

Berbagai upaya yang ditujukan bagi perlindungan dan pemajuan 

HAM di Indonesia merupakan hal yang sangat strategis sehingga memerlukan 

perhatian dari seluruh elemen bangsa.Untuk mewujudkan perlindungan dan 

kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan 

perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Berbagai batasan 

anak dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundangan yang berlaku di 

Indonesia, namun pada prinsipnya keragaman batasan tersebut mempunyai 

implikasi yang sama yaitu memberikan perlindungan pada anak. 

Dari segi regulasi, peraturan terkait perlindungan terhadap hak asasi 

anak dimulai dengan Convention on the Rights of the Child/Konvensi tentang 

Hak-hak Anak (KHA). Konvensi ini disetujui oleh Majelis Umum PBB pada 

tanggal 20 November 1989 dan diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan 

                                                 
31 Undang undang Hak Asasi Manusia No 39 Tahun 1999 
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Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The 

Rights of The Child (konvensi tentang hak-hak anak) tanggal 25 Agustus 

1990. DalamConvention on the Rights of the Child terkandung 4 (empat) 

prinsip dasar yaitu prinsip non-diskriminasi artinya semua hak yang diakui 

dan terkandung dalam KHA harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa 

pembedaan apapun. Prinsip ini merupakan pencerminan dari prinsip 

universalitas HAM (Pasal 2 KHA); Hukum Ketenaga Kerjaan No 13 Tahun 

2003. 

Masalah pekerja anak atau tenaga kerja anak diatur di dalam ps.1 

Undang-Undang No.25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan (UU 

Ketenagakerjaan), yang sekaligus menetapkan batas usia anak yang 

diperbolehkan bekerja adalah 15 tahun, baik untuk anak laki-laki maupun 

untuk anak perempuan. Tetapi menanggapi pertanyaan apakah peraturan 

tersebut sudah memadai dan sejauhmana pelaksanaannya adalah jauh dari 

mudah, karena sampai saat ini masalah pekerja anak masih menjadi 

kontroversi dalam isu tentang perlindungan anak pada umumnya. Bisa 

dikatakan, masalah pekerja anak merupakan masalah klasik dalam hal 

perlindungan anak. 

Sebagai Negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) 

dalam Keppres No.36 Tahun 1990, maka ada baiknya kita merujuk pada KHA 
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untuk semua masalah seputar anak yang kita temui.  Di dalam pasal 32 dari 

KHA, dinyatakan bahwa anak mempunyai hak untuk dilindungi dari segala 

bentuk eksploitasi ekonomi dan dari setiap bentuk pekerjaan yang berbahaya 

dan mengganggu pendidikannya, membahayakan kesehatannya atau 

mengganggu perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak. 

Oleh karena itu negara berkewajiban untuk menentukan batas usia minimum 

pekerja anak, mengatur jam dan kondisi penempatan kerja, serta menetapkan 

sanksi dan menjatuhi hukuman kepada pihak-pihak yang melanggar peraturan 

tersebut. 

Dalam hal ini, bisa dikatakan bahwa Negara telah menunaikan core 

obligation-nya melalui UU Ketenagakerjaan tersebut. Negara telah 

menetapkan batas usia minimum pekerja anak, telah mengatur bahwa anak 

harus dihindarkan dari kondisi pekerjaan yang berbahaya, dsb. Tetapi 

persoalan implementasi merupakan masalah yang sangat berbeda. 

Ada tiga pendekatan dalam memandang masalah pekerja anak, yaitu 

penghapusan (abolition), perlindungan (protection), dan pemberdayaan 

(empowerment). Pendekatan abolisi mendasarkan pemikirannya pada bahwa 

setiap anak tidak boleh bekerja dalam kondisi apapun, karena anak punya hak 

yang seluas-luasnya untuk bersekolah dan bermain, serta mengembangkan 

dirinya seoptimal mungkin. Sementara pendekatan proteksi mendasarkan 
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pemikirannya pada jaminan terhadap hak sipil yaitu bahwa sebagai manusia 

dan sebagai warga negara setiap anak punya hak untuk bekerja. Dan 

pendekatan pemberdayaan sebenarnya merupakan lanjutan dari pendekatan 

proteksi, yang mengupayakan pemberdayaan terhadap pekerja anak agar 

mereka dapat memahami dan mampu memperjuangkan hak-haknya. Pada 

dasarnya ILO didukung beberapa negara termasuk Indonesia secara terus-

menerus mengupayakan pendekatan abolisi atau penghapusan terhadap segala 

bentuk pekerja anak. 

Kondisi-kondisi yang sangat merugikan seperti diupah dengan 

murah, rentan terhadap eksploitasi, rentan terhadap kecelakaan kerja, rentan 

terhadap PHK yang semena-mena, serta berpotensi untuk kehilangan akses 

dan kesempatan mengembangkan diri, menimbulkan kewajiban baru bagi 

negara untuk memberikan perlindungan kepada anak yang terpaksa bekerja, 

dan bahwa kepada anak yang bekerja harus diberikan perlindungan melalui 

peraturan ketenagakerjaan agar mereka mendapatkan hak-haknya sebagai 

pekerja sebagaimana orang dewasa dan agar mereka terhindar dari segala 

bentuk eksploitasi dan penyalahgunaan. 

Jadi sementara negara belum bisa sepenuhnya menghapus pekerja 

anak, setidaknya negara dapat menjamin terpenuhinya hak-hak pekerja anak, 

sebagai anak dan sebagai pekerja, serta memberikan perlindungan bagi anak-
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anak yang terpaksa bekerja, melalui cara memfasilitasi mereka dengan 

pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan. 

Tetapi seperti halnya berbagai peraturan lainnya, kendala utamanya 

adalah dalam hal pelaksanaan.Dan sejauh mana Negara telah memberikan 

perlindungan terhadap pekerja anak, masih perlu kita kaji lebih lanjut. 

Adapun pasal-pasal yang menyebutkan tentang perlindungan pekerja 

anak yang termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 

2003 tentang ketenagakerjaan, sebagai berikut: 

(1) Pengusaha dilarang mempekerjakan anak (Pasal 68), yaitu setiap orang 

yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun (Pasal 1 nomor 26). 

(2) Ketentuan tersebut dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 

13 tahun sampai 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan 

sepanjang tidak mengganggu perkembangan dari kesehatan fisik, 

mental dan sosial (Pasal 69 ayat( 1)). 

(3) Pengusaha yang memperkerjakan anak pada pekerjaan ringan tersebut 

harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

(a) Ijin tertulis dari orang tua/wali. 

(b) Perjanjian kerja antara orang tua dan pengusaha 

(c) Waktu kerja maksimal 3 (tiga) jam 

(d) Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah. 
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(e) Keselamatan dan kesehatan kerja 

(f) Adanya hubungan kerja yang jelas 

(g) Menerima upah sesuai ketentuan yang berlaku. 

(4) Dalam hal anak dipekerjakan bersama-sama pekerja/buruh dewasa, 

maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja 

pekerja/buruh dewasa (Pasal 72). 

(5) Anak dianggap bekerja bilamana berada di tempat kerja, kecuali dapat 

dibuktikan sebaliknya (Pasal 73). 

(6) Siapapun dilarang mempekerjakan anak pada pekerjaan yang buruk, 

tercantum dalam Pasal 74 ayat (1). Yang dimaksud pekerjaan terburuk 

seperti dalam Pasal 74 ayat (2), yaitu : 

(a) Segala pekerjaan dalam bentuk pembudakan atau sejenisnya. 

(b) Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau 

melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, 

narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. 

(c) Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau 

menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, 

pertunjukan porno, perjudian. 
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Segala pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan 

atau moral anak32. 

 

c) Pengertian Perlindungan Anak Berdasarkan Undang-Undang No 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

Pengertian Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk 

menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, 

berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan 

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi. 

Sebagai perwujudan komitmen Pemerintah dalam meratifikasi 

Konvensi Hak-Hak Anak, maka pada tanggal 22 Oktober 2002, Pemerintah 

mengesahkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 

Anak yang berorientasi pada hak-hak anak seperti yang tertuang dalam 

Konvensi Hak-Hak Anak. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Konvensi Hak-Hak 

Anak, yang dimaksud dengan anak adalah : “setiap manusia yang berusia di 

bawah 18 tahun kecuali, berdasarkan Undang-Undang menetapkan 

kedewasaan dicapai lebih awal”, pengertian tersebut sedikit berbeda dengan 

pengertian anak dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan anak 

                                                 
32http://fikamaliq.blogspot.com/2014/02/perlindungan-hukum-tenaga-kerja.html diunduh tanggal 29 
mei 2014 
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adalah : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) 

tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Undang-Undang No. 23 

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, telah memperluas pengertian anak, 

yaitu meliputi anak yang masih berada di dalam kandungan.  Dalam ketentuan 

Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 

Anak yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan 

untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, 

tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan 

harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari 

kekerasan dan diskriminasi. 

Dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak disebutkan bahwa: Penyelenggaraan perlindungan anak 

berasaskan Pancasila dan berlandaskan UUD 1945 serta prinsip-prinsip dasar 

Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi: a. non diskriminasi, b. kepentingan 

yang terbaik bagi anak; c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan 

perkembangan; dan d. penghargaan terhadap pendapat anak, hal ini tentu saja 

merupakan cerminan bahwa prinsip-prinsip dalam Konvensi Hak-Hak Anak 

merupakan materi pokok yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 

2002 Tentang Perlindungan Anak. Secara keseluruhan materi pokok yang 

diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 

Anak memuat ketentuan dan prinsip-prinsip Konvensi Hak-Hak Anak. 
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Konvensi Hak-Hak Anak merupakan dokumen HAM yang secara 

specific mengatur tentang hak-hak anak. Oleh karena itu dalam ketentuan 

hukum nasional sebelum disahkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 

Tentang Perlindungan Anak, perlindungan hak asasi anak sebelumnya sudah 

diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi 

Manusia. Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi 

Manusia disebutkan bahwa hak-hak asasi manusia termasuk juga anak-anak, 

yaitu seseorang yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah termasuk 

anak yang masih didalam kandungan harus dihormati dan mendapatkan 

perlindungan. Secara khusus perlindungan anak dalam lingkup keluarga juga 

diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Pengahapusan Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga.Dalam ketentuan Pasal 2 disebutkan bahwa anak 

merupakan bagian dari keluarga yang harus mendapatkan perlindungan dari 

kekerasan secara fisik maupun psikis. 

Ketentuan hukum mengenai kesejahteraan anak dalam Konvensi Hak-Hak 

Anak dapat dilihat dalam Pasal 25 yang mengatur peninjauan penempatan 

anak secara berkala (periodic review of placement) Pasal 26 yang mengatur 

hak anak atas jaminan sosial dan tunjangan sosial, dan pasal 27 yang 

mengatur tentang hak anak untuk menikmati standar hidup yang memadai. 

Jauh sebelum Konvensi Hak-Hak anak di sahkan, hukum nasional telah 

mengatur kesejahteraan anak dalam UU No. 4 Tahun 1979 Tentang 
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Kesejahteraan Anak.Substansi pengaturan kesejahteraan anak dalam konvensi 

Hak-Hak Anak dan dalam UU No. 4 tahun 1979 tidak jauh berbeda. 

Salah satu hak yang dilindungi dalam Konvensi Hak-Hak Anak 

adalah hak untuk mengenyam pendidikan.Perwujudan jaminan pendidikan 

anak dalam hukum nasional diatur dalam UU No 20 Tahun 2003 Tentang 

Sistem Pendidikan Nasional. Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU No. 20 

Tahun 2003 (1) Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima 

belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar, (2) Setiap warga negara 

bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

negara menjamin pendidikan bagi anak-anak Indonesia dengan sistem wajib 

belajar. 

Perwujudan konvensi hak-hak anak tentang kewarganegaraan juga 

diatur dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan 

Republik Indonesia. Dalam ketentuan pasal 4-6 Undang-Undang No. 12 

Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur secara rinci 

tentang kewarganegaraan anak, baik anak hasil perkawinan orang tua yang 

berwarga Negara Indonesia, maupun anak hasil perkawinan campuran. 

Pengertian anak dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang 

Kewarganegaraan Republik Indonesia juga sejalan dengan pengertian anak 

dalam Konvensi Hak-Hak anak, yaitu seseorang yang berumur kurang dari 18 

tahun. 
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Perwujudan ketentuan Pasal 40 Konvensi Hak-Hak Anak tentang 

peradilan anak telah di atur secara khusus dalam hukum nasional yaitu dalam 

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Pengaturan 

tentang peradilan anak dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang 

Pengadilan Anak sejalan dengan tujuan dari Konvensi Hak-Hak Anak, yaitu 

untuk memberikan perlindungan terhadap anak, yaitu agar anak-anak yang 

melakukan pelanggaran tetap dihargai hak asasinya, memperoleh manfaat dari 

segenap aspek proses hukum, termasuk bantuan hukum atau bantuan lainnya 

dalam penyiapan dan pengajuan pembelaan. Dalam Ketentuan Pasal 2 UU 

No. 3 Tahun 1997 disebutkan bahwa Pengadilan Anak adalah pelaksana 

kekuasaan kehakiman yang berada dilingkungan Peradilan Umum. Peradilan 

anak bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan 

perkara anak. Sehingga dapat simpulkan bahwa UU No. 3 Tahun 1997 

merupakan perwujudan dari kaidah hukum Konvensi Hak-Hak Anak 

mengenai peradilan khusus untuk anak-anak yang berkonflik dengan hukum 

(children in conflict with law) 33 . best interest of the Hukum Ketenaga 

Kerjaan No 13 Tahun 2003. 

Masalah pekerja anak atau tenaga kerja anak diatur di dalam ps.1 

Undang-Undang No.25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan (UU 

Ketenagakerjaan), yang sekaligus menetapkan batas usia anak yang 

                                                 
33http://yudicare.wordpress.com/2011/04/19/tinjauan-terhadap-konvensi-hak-anak/ diunduh 29 Mei 
2014 
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diperbolehkan bekerja adalah 15 tahun, baik untuk anak laki-laki maupun 

untuk anak perempuan. Tetapi menanggapi pertanyaan apakah peraturan 

tersebut sudah memadai dan sejauhmana pelaksanaannya adalah jauh dari 

mudah, karena sampai saat ini masalah pekerja anak masih menjadi 

kontroversi dalam isu tentang perlindungan anak pada umumnya. Bisa 

dikatakan, masalah pekerja anak merupakan masalah klasik dalam hal 

perlindungan anak.  

Sebagai Negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) 

dalam Keppres No.36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the 

Rights, maka ada baiknya kita merujuk pada KHA untuk semua masalah 

seputar anak yang kita temui.  Di dalam pasal 32 dari KHA, dinyatakan bahwa 

anak mempunyai hak untuk dilindungi dari segala bentuk eksploitasi ekonomi 

dan dari setiap bentuk pekerjaan yang berbahaya dan mengganggu 

pendidikannya, membahayakan kesehatannya atau mengganggu 

perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak. Oleh karena itu 

negara berkewajiban untuk menentukan batas usia minimum pekerja anak, 

mengatur jam dan kondisi penempatan kerja, serta menetapkan sanksi dan 

menjatuhi hukuman kepada pihak-pihak yang melanggar peraturan tersebut. 

Dalam hal ini, bisa dikatakan bahwa Negara telah menunaikan core 

obligation-nya melalui UU Ketenagakerjaan tersebut. Negara telah 

menetapkan batas usia minimum pekerja anak, telah mengatur bahwa anak 
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harus dihindarkan dari kondisi pekerjaan yang berbahaya, dsb. Tetapi 

persoalan implementasi merupakan masalah yang sangat berbeda. 

d) KPAI ( Komisi Perlindungan Anak Indonesia ) 

(1) Sejarah KPAI ( Komisi Perlindungan Anak Indonesia ) 

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dibentuk berdasarkan 

amanat UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.Undang-

Undang tersebut disahkan oleh Sidang Paripurna DPR pada tanggal 22 

September 2002 dan ditandatangani Presiden Megawati Soekarnoputri, pada 

tanggal 20 Oktober 2002. Setahun kemudian sesuai ketentuan Pasal 75 dari 

Undang-Undang tersebut, Presiden menerbitkan Keppres No. 77 Tahun 2003 

tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Diperlukan waktu sekitar 8 

bulan untuk memilih dan mengangkat Anggota KPAI seperti yang diatur 

dalam peraturan per-undang-undangan tersebut. 

Berdasarkan penjelasan pasal 75, ayat (1), (2), (3), dan (4) dari 

Undang-Undang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa Keanggotaan Komisi 

Perlindungan Anak Indonesia terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang 

wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan 5 (lima) orang anggota, dimana 

keanggotaan KPAI terdiri dari unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh 

masyarakat, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, 

lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan kelompok masyarakat yang 

peduli terhadap perlindungan anak. Adapun keanggotaan KPAI diangkat dan 
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diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun, dan 

dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Periode I (pertama) 

KPAI dimulai pada tahun 2004-2007.34 

(2) Visi, Misi, dan Strategi dalam menjalankan perlindungan anak 

(a) Visi 

Terwujudnya Indonesia Ramah Anak 

(b) Misi 

Meningkatkan komitmen para pemangku kepentingan yang terkait 

dengan kebijakan perlindungan anak: 

(i) Meningkatkan pemahaman dan peran serta masyarakat dalam 

perlindungan anak; 

(ii) Membangun sistem dan jejaring pengawasan perlindungan 

anak; 

(iii)Meningkatkan jumlah dan kompetensi pengawas perlindungan 

anak; 

(iv) Meningkatkan kuantitas, kualitas, dan utilitas laporan 

pengawasan perlindungan anak; 
                                                 
34http://www.kpai.go.id/profil/ diunduh tanggal 20 Augustus 2014 
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(v) Meningkatkan kapasitas, aksesibilitas, dan kualitas layanan 

pengaduan masyarakat; 

(vi) Meningkatkan kinerja organisasi KPAI. 

(c) Strategi 

(i) Penggunaan System Building Approach (SBA) sebagai basis 

pelaksanaan tugas dan fungsi, yang meliputi tiga komponen 

sistem: (a sistem norma dan kebijakan, meliputi aturan dalam 

perundang-undangan maupun kebijakan turunannya baik di 

tingkat pusat maupun daerah; b) struktur dan pelayanan, 

meliputi bagaimana struktur organisasi, kelembagaan dan tata-

laksananya, siapa saja aparatur yang bertanggung jawab dan 

bagaimana kapasitasnya; c) proses, meliputi bagaimana 

prosedur, mekanisme kordinasi, dan SOP-nya; 

(ii) Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM yang profesional, 

kredibel dan terstruktur, sehingga diharapkan tugas dan fungsi 

KPAI dapat berlangsung dengan efektif dan efisien; 

(iii)Penguatan kesadaran masyarakat untuk mendorong tersedianya 

sarana dan prasarana pendukung yang memberikan kemudahan 

akses terhadap penyelenggaraan perlindungan anak di semua 

sektor; 
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(iv) Perspektif dan pendekatan yang holistik, komprehensif dan 

bukan parsial dalam merespon masalah atau kasus, karena 

masalah atau kasus anak tidak pernah berdiri sendiri namun 

selalu beririsan dengan berbagai aspek kehidupan yang 

kompleks; 

(v) Diseminasi konsep Indonesia Ramah Anak (IRA) pada 

berbagai pemangku kewajiban dan penyelenggara 

perlindungan anak yang meniscayakan adanya child right 

mainstreaming dalam segala aspek dan level pembangunan 

secara berkelanjutan; 

(vi) Penguatan mekanisme sistem rujukan (reveral system) dalam 

penerimaan pengaduan, sehingga KPAI. Hal ini dipandang 

penting untuk memantapkan proses penanganan masalah 

perlindungan anak yang bersumber dari pengaduan 

masyarakat. 

(vii) Kemitraan strategis dengan pemerintah dan civil 

society dalam setiap bidang kerja dan isu agar setiap 

permasalahan bisa mendapatkan rekomendasi dan solusinya 

yang tepat, serta terpantau perkembangannya. 
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B. Perlindungan Anak Menurut Hukum Australia 

1. Sistem Hukum 

Undang-Undang dasar Australia, yang membentuk sistem pemerintah 

federal dimana kekuasaan terbagi menjadi pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah, disahkan sebagai bagian dari British act of Parliament (the 

Commonwealth of Australia Constitution Act 1900,  clause 9) pada tanggal 9 Juli 

1900. Sebelum tahun 1900, Australia merupakan bagian dari koloni pemerintah 

Inggris, di mana kekuasaan terakhir terletak di tangan British Parliament dalam 

kapasitasnya sebagai legislator bagi Kerajaan Inggris. Akan tetapi, Undang-

Undang dasar Australia merupakan hasil dari orang Australia itu sendiri. Undang-

Undang dasar dirancang oleh perwakilan koloni pada serangkaian konvensi 

selama tahun 1890an, dan rancangan tersebut disetujui oleh rakyat New South 

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

dalam serangkaian referendum yang terjadi pada tahun 1898, 1899, dan 1900. 

Pada permulaan British act tanggal 1 Januari 1901, the Commonwealth of 

Australia mulai ada,dan enam daerah koloni yang ada pada saat itu menjadi enam 

negara bagian Australia.35 

                                                 
35http://wwwgats.blogspot.com/2008/12/sistem-hukum-australia.html diunduh 25 Mei 2014 
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Sistem Hukum pada Australia menggunakan sistem hukum Anglo Saxon 

yang kemudian dikenal dengan sebutan “ Anglo Amerika”. Sistem hukum 

tersebut sering disebut sebagai sistem “ Common Law”.36 

Sumber hukum dalam sistem hukum Anflo Amerika ialah “ putusan-

putusan hakim/pengadilan” (Judicial decisions). Melalui putusan-putusan hakim 

yang mewujudkan kepastian hukum, prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum 

dibentuk dan menjadi kaidah yang mengikat hukum. Di samping putusan hakim, 

kebiasaan-kebiasaan dan peraturan-peraturan tertulis Undang-Undang dan 

peraturan administrasi Negara diakui, walaupun banyak landasan bagi 

terbentuknya kebiasaan dan peraturan tertulis itu berasal dari putusan-putusan 

dalam pengadilan. 

2. Definisi Anak di Australia 

anak adalah yang berumur dibawah 16 tahun, atau sedang sekolah wajib 

10 tahun.37 

a) Anak-anak terkait dengan bisnis 

"Bisnis anak-anak yang berhubungan dengan" didefinisikan dalam 

Undang-Undang WWC sebagai pekerjaan yang berhubungan dengan anak 

yang dilakukan oleh seorang individu untuk keuntungan atau pahala selain 

dalam rangka kerja yang berhubungan dengan anak. Hal ini termasuk 

                                                 
36 Jamali R. Abdoel, Pengantar Ilmu Hukum, cet. 3,(Bandung : PT Raja Grafindo Persada,2007), hlm. 

70. 
37Child Employment act 2006 - Australia 
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wiraswasta orang, seorang direktur perusahaan, partner dalam bisnis atau 

Manajerial Pejabat dalam pekerjaan yang berhubungan dengan anak. 

 

b) Anak terkait kerja 

Anak-anak terkait kerja meliputi:  

(1) Anak-anak yang berhubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh 

seorang individu di bawah kontrak kerja atau kontrak pelatihan (baik 

tertulis atau tidak tertulis),  

(2)  Anak-anak yang berhubungan dengan pekerjaan yang dilakukan atas 

dasar. 

(3) sukarela oleh seorang individu di bawah perjanjian (apakah tertulis 

atau tidak tertulis) dengan orang lain, atau  

(4) Anak-anak yang berhubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh 

seorang individu sebagai menteri agama atau dalam kapasitas lain 

untuk tujuan dari organisasi keagamaan, atau  

(5) Anak-anak yang berhubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh 

seorang siswa dengan orang lain yang mungkin atau harus dilakukan 

sebagai bagian dari kursus siswa studi. 

c) Natal dan Cocos (Keeling) 

adalah wilayah eksternal Australia di Samudera Hindia, sebelah 

utara-barat dari Australia. Mereka berada di bawah yurisdiksi Pemerintah 

Australia dan dikenal sebagai Indian Ocean Territories. The Bekerja dengan 
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Anak-anak (Rekam Kriminal Memeriksa) Act 2004 berlaku untuk orang-

orang dalam pekerjaan yang berhubungan dengan anak pada Natal dan Cocos 

(Keeling). 

d) Kontak 

"Kontak" meliputi:  

(1) Setiap bentuk kontak fisik  

(a) Setiap bentuk komunikasi lisan, apakah tatap muka, melalui 

telepon atau sebaliknya, dan  

(b)  Setiap bentuk komunikasi elektronik Tetapi tidak termasuk kontak 

dalam kegiatan normal tugas antara majikan dan karyawan atau 

antara karyawan dari majikan yang sama. 

3. Perlindungan Pekerja Anak 

a) Child Employment Act 2006 

Pemerintah setempat bertanggung jawab untuk lisensi dan mengatur 

kerja dari anak-anak yang berada di bawah sekolah meninggalkan usia. Ada 

Undang-Undang untuk melindungi hak-hak ketenagakerjaan pekerja muda 

yang berhubungan dengan kesehatan dan keselamatan, pekerjaan apa yang 

bisa mereka lakukan, ketika mereka bisa bekerja, dan berapa jam mereka 

dapat bekerja. Seorang majikan bisa dituntut karena melanggar hukum-hukum 

ini. 

Aturan-aturan yang mencakup mempekerjakan anak-anak di bawah 

usia sekolah meninggalkan terutama ditemukan di Children and Young 
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Persons Act 1933 (Inggris). Beberapa aturan juga terkandung dalam tindakan 

dan peraturan lainnya, misalnya Manajemen Kesehatan dan Keselamatan 

Kerja Peraturan 1999. 

Hukum rinci dijadwalkan untuk perubahan Oktober 2009 dengan 

berlakunya Kelompok Rentan Pengamanan Act 2006 meskipun struktur 

utama dari peraturan akan sama dalam kasus mempekerjakan anak-anak.  

Pelanggaran akan dilakukan jika orang yang dilarang bekerja dengan 

anak-anak terlibat dalam Kegiatan diatur (dibahas di bawah). Undang-Undang 

juga mencakup ketentuan yang melarang orang-orang dari terlibat dalam 

kegiatan diatur kecuali mereka terdaftar dengan Pengamanan Independen 

Authority, namun Pemerintah bermaksud untuk membebaskan orang di 

rangkaian yang melibatkan kerja anak-anak dari persyaratan ini. Selain 

ketentuan baru dalam Undang-Undang, di mana byelaws otoritas lokal 

memerlukan izin (lihat bagian 7 di atas) dimungkinkan untuk lokal 

kewenangan untuk mengandalkan ketentuan dalam byelaws untuk mencabut 

izin jika menganggap bahwa anak kesejahteraan akan menderita. 

 

C. Perlindungan Anak dan Organisasi Perlindungan anak 

1. Pengertian perlindungan anak 

Kata "Perlindungan" bila berdiri sendiri tentu akan berbeda maknanya bila 

disatukan dengan kata Anak yaitu menjadi Perlindungan Anak.  Kata 

Perlindungan sendiri sangat bersentuhan dengan penjaminan bahwa sesuatu yang 
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dilindungi akan terbebas dari hal yang membuat tidak nyaman, dari hal yang 

membuat kerusakan. 

Pengertian Perlindungan Anak di dalam UU N0.23 tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak diartikan sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan 

melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan 

serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dengan demikian 

pada dasarnya Anak harus dilindungi karena Anak mempuyai 

ketergantungan yang sangat tinggi terhadap seluruh penyelenggara Perlindungan 

Anak yaitu orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Sudah barang 

tentu masing-masing mempunyai peran dan fungsinya yang berbeda dimana 

secara keseluruhan, satu sama lain saling terkait di bawah pengertian 

Perlindungan sebagai payungnya. 

Pengertian Anak di dalam Undang-Undang adalah seseorang yang 

berusia dibawah 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.Sering 

terjadi anak yang dalam kandungan tidak dihitung sebagai anak. Misalnya ketika 

seorang ibu sedang mengandung anak yang ke dua, yang bersangkutan 

mengatakan bahwa ia mempunyai anak satu orang dan tidak menghitung anaknya 

yang sedang dikandung karena yang dianggap hitungan anak adalah yang terlihat 

sudah ada, Padahal anak yang dikandungpun mempunyai hak-haknya agar dapat 

tumbuh dan berkembang dengan baik saat dalam kandungan maupun saat 

dilahirkan. Untuk mencapai hal tersebut tentunya Anak dalam kandungan harus 
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mempunyai asupan gizi yang baik melalui ibunya, kasih sayang dan pedindungan 

dari berbagai hal yang dapat menghambat tumbung kembang janin. Di pihak lain 

kesehatan ibu pun menjadi sangat penting baik secara fisik maupun non fisik.38 

2. Pengertian Organisasi Perlindungan anak ( ILO ) 

Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO adalah badan Perserikatan 

Bangsa-Bangsa (PBB) yang terus berupaya mendorong terciptanya peluang bagi 

perempuan dan laki-laki untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif 

secara bebas, adil, aman dan bermartabat. Tujuan utama ILO adalah 

mempromosikan hak-hak di tempat kerja, mendorong terciptanya peluang kerja 

yang layak, meningkatkan perlindungan sosial serta memperkuat dialog untuk 

mengatasi permasalahan-permasalahan yang terkait dengan dunia kerja. 39 Dan 

pada organisasi perlindungan anak tersebut Negara Indonesia dan Australia sama-

sama meratifikasi organisasi tersebut. Ada lebih dari 200 juta anak yang bekerja 

di seluruh dunia, dan sebagian besar dari mereka bekerja penuh waktu. Mereka 

telah kehilangan hak-hak mereka untuk memperoleh pendidikan yang memadai, 

kesehatan yang baik dan kebebasan.126 juta dari mereka—atau seperduabelas 

anak-anak di seluruh dunia bentuk-bentuk pekerjaanuntuk anak iala tidak 

membahayakan fisik, mental dan moral mereka. 

 

                                                 
38http://anakbersinar.com/news/detail/id/95/Perlindungan-Anak.html diunduh tanggal  21 Augustus 
2014 
39http://www.ilo.org/global/publications/WCMS_098256/lang--en/index.htm diunduh tanggal 21 
Augustus 2014 
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D. Teori Hukum dan Pembangunan 

Pada dasarnya fungsi Hukum Ketenagakerjaan yaitu mengatur hubungan yang 

serasi antara semua pihak yang berhubungan dengan proses produksi barang maupun 

jasa, dan mengatur perlindungan tenaga kerja yang bersifat memaksa. 

Menurut  Mochtar Kusumaatmadja, fungsi hukum itu adalah sebagai sarana 

pembaharuan masyarakat. Dalam rangka pembangunan, yang dimaksud dengan sara 

pembaharuan itu adalah sebagai penyalur arah kegiatan manusia kearah yang 

diharapkan oleh pembangunan.  

Sebagaimana halnya dengan hukum yang lain, hukum ketanagakerjaan 

mempunyai fungsi sebagai sarana pembaharuan masyarakat yang mnyalurkan arah 

kegiatan manusia kearah yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh 

pembangunan ketenagakerjaan.  

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan 

pembangunan nasional diarahkan untuk mengatur, membina dan mengawasi segala 

kegiatan yang berhubungan dengan tenaga kerja sehingga dapat terpelihara adanya 

ketertiban untuk mencapai keadilan. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan yang 

dilakukan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan 

itu harus memadai dan sesuai dengan laju perkembangan pembangunan yang semakin 

pesat sehingga dapat mengantisipasi tuntutan perencanaan tenaga kerja, pembinaan 

hubungan industrial dan peningkatan perlindungan tenaga kerja.  

Sebagaimana menurut fungsinya sebagai sarana pembaharuan, hukum 

ketenagakerjaan merubah pula cara berfikir masyarakat yang kuno kearah cara 
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berfikir yang modern yang sesuai dengan yang dikehendaki oleh pembangunan 

sehingga hukum ketenagakerjaan dapat berfungsi sebagai sarana yang dapat 

membebaskan tenaga kerja dari perbudakan, peruluran, perhambaan, kerja paksa dan 

punale sanksi, membebaskan tenaga kerja dari kehilangan pekerjaan, 

memberikankedudukan hukum yang seimbang dan kedudukan ekonomis yang layak 

kepada tenaga kerja. 
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