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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

A. Kesimpulan 

Setelah pembahasan dari bab I sampai bab 4 dan menganalisanya, maka 

dalam bab ini, penulis akan menyajikan kesimpulan tentang “Perlindungan Hukum 

Terhadap Pekerja Anak di Indonesia dan Australia”  

1. Sejarah pebentukan hukum perlindungan terhadap perlindungan 

pekerja anak di Indonesia dan Australia 

a) Indonesia 

Untuk melaksanakan perlindungan bagi anak-anak diatas presiden 

melalui Kepres No. 77 tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak 

Indonesia dan pasal 74 Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak membentuk KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) 

yang merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang bertugas 

untuk melindungi anak-anak bangsa dari segala tindakan yang merugikan 

mereka. 

b) Australia 

Awalnya "gerakan penyelamatan anak" mengambil bentuk amal dan 

filantropis usaha (Jeffreys & Stevenson, 1996). Sebagai contoh, New York 

Society untuk Pencegahan Kekejaman terhadap Anak-anak (NYSPCC) 

didirikan pada bulan Desember 1874 dan didirikan pada bulan April 1875, 
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sehingga badan perlindungan anak pertama di dunia (NSPCC, 2000; 

NYSPCC, 2000). Masyarakat Pencegahan Kekejaman terhadap Anak-anak 

juga didirikan di Australia. MasyarakatAustralia dimodelkan pada masyarakat 

internasional yang ada seperti NYSPCC dan Inggris NSPCC. 

2. Persamaan dan perbedaan antara aturan hukum terkait perlindungan 

pekerja anak di Indonesia dan Australia 

a) Persamaan 

Hukum di Negara Indonesia dan Australia sama-sama mengatur 

mengenai perlindungan pekerja anak ditempat kerja yang telah 

diatur/disahkan oleh Undang-Undang Indonesia - Undang-Undang  Republik 

Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan Undang-

Undang Australia - Child Employment act 2006. Anak yang dapat berkerja 

tidak menganggu waktu sekolah dan tidak mengganggu perkembangan dan 

kesehatan fisik, mental, dan Sosial. 

b) Perbedaan 

Pengertian anak dari kedua Negara tersebut berbeda ialah :Di 

Indonesia Anak adalah umur 13 sampai dengan 15 – sesuai dengan Pasal 68- 

Undang-Undang ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003. Sedangkan di Australia 

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

wajib 10 tahun. Sesuai denganPart 1-7 Act 2006 Child Employment dan Part 

5-9 Act 2006 Child Employment Education (General Provisions). 
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3. Hukum Negara manakah yang lebih memberikan perlindungan hukum 

bagi pekerja anak. 

penulis menyimpulkan bahwa Negara Australia dengan Child 

Employment Act 2006 lah yang lebih memberikan perlindungan hukum bagi 

pekerja anak. Dimana secara jelas Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 

13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tidak mengatur secara khusus untuk 

pekerja anak. 

B. Keterbatasan 

Dalam mengumpulkan data yang diperlukan, peneliti mempunyai beberapa 

hambatan atau kendala sebagai berikut : 

1. Peneliti mengalami keterbatasan waktu yang sangat mempengaruhi 

penyempurnaan penulisan skirpsi ini, pembahasan mengenai “Perlindungan 

Hukum terhadap Pekerja Anak di Indonesia dan Australia” membutuhkan 

jangka waktu yang lebih banyak dari pada yang peneliti perkirakan. 

2. Peneliti mengalalami kendalam dalam peakayaan bahasa inggis 

3. Peneliti tidak dapat menuju ke Australia untuk mewawancarai para pihak 

yang bertugas terkait dengan masalah pekerja anak dan data pekerja anak 

yang terdapat pada badan pemerintahan Australia 

4. Keterbatasan informasi / sumber yang dimiliki oleh peneliti mengenai Hukum 

Perlindungan anak di Negara Australia 
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C. Rekomendasi 

Dari pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka saran 

yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut : 

1. Perlu adanya perubahan / penambahan yang dilakukan oleh pemerintah dalam 

Undang-Undang Pelindungan anak yang berlaku saat ini di Indonesia, 

khususnya pada peraktek pekerja anak yang ada diindustri, seperti : 

a) Meningkatkan upaya administasi pada Negara Australia dan peraktek 

pekerja pada Negara Indonesia terhadap pekerja anak. 

b) Membuat perundang-undangan baru khususnya terhadap perlindungan 

pekerja anak. 

c) Diberikan sosialisasi agar masyarakat dapat memahami materi Undang-

Undang Perlindungan Pekerja anak. Kegiatan sosialisasi ini dapat 

dilakukan dengan melalui media elektronik seperti televisi, radio, internet, 

media surat kabar, majalah dan media lainnya. 

d) Hendaknya dilakukan upaya-upaya untuk mencegah pekerja anak yang 

dilakukan tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. 

Melakukan dengan sebaik-baiknya dan lebih berupaya semaksimal 

mungkin, dengan melakukan audit/pengecekan pada instansi-instanis yang 

besar mau pun kecil. 
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