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TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA ANAK 

DIBAWAH UMUR BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA 

 

ABSTRAK 

Anak-anak dilarang untuk bekerja. Dalam rangka memberikan jaminan 

perlindungan terhadap anak yang bekerja, maka dikeluarkan berbagai peraturan 

perundang-undangan, yang pada prinsipnya melarang anak untuk bekerja dan 

apabila terpaksa bekerja, maka secara normatif anak-anak tersebut harus 

memperoleh jaminan perlindungan hukum yang memadai. Implementasi upaya 

perlindungan hukum terhadap anak yang bekerja tersebut dalam praktek 

mengalami banyak hambatan, diantaranya faktor ekonomi yang justru menjadi 

pendorong mengapa anak harus bekerja, faktor budaya, faktor peran serta 

masyarakat, serta lemahnya koordinasi dan kerja sama, keterbatasan aparatur 

pemerintah yang bertugas melakukan pengawasan, serta faktor lain baik langsung 

maupun tidak langsung, sehingga saat ini fenomena anak yang bekerja hampir 

selalu dapat ditemukan di seluruh wilayah indonesia, baik di kota-kota besar 

maupun di pedesaan. 

 

Kata kunci : Pekerja Anak, Perlindungan Hukum, Kepentingan Anak. 

JUDICIAL REVIEW OF LEGAL PROTECTION OF CHILD LABORERS 

UNDER THE AGE OF POSITIVE LAW IN INDONESIA 

 

ABSTARCT 

 

Normatively  children forbidden to work. In order guarantee the 

protection of working children, then issued various laws and regulation, which in 

principle prohibits children from working and when forced to work, then 

normatively the child must obtain adequate legal protection. the implementation 

of legal protection efforts against the working children in practice encountered 

many obstacles, including economic faktors that actually became the driving force 

why children should work, cultural faktors, factors of community participation, 

and lack of coordination, limitations of government apparatus in charge of 

supervision, as well as other factors either directly or indirectly, so that the 

phenomenon of children who work almost always can be found throughout 

indonesia, both in urban and rural cities. 

 

Keywords : Children Labor, Legal Protection, Interests Of The Child. 

 



I. PENDAHULUAN 

Anak merupakan generasi muda pewaris suatu bangsa. suatu bangsa akan 

menjadi kuat, makmur dan sejahtera apabila generasinya terbina, terbimbing dan 

terlindung hak-haknya. Dalam proses pembangunan apabila tidak ada upaya 

perlindungan terhadap anak maka akan menimbulkan berbagai masalah sosial dan 

ini akan mengganggu jalannya pembangunan itu sendiri, mengganggu ketertiban 

dan keamanan negara.
1
 

Perekonomian di Indonesia yang semakin memburuk sejak terjadinya krisis 

moneter, yang hingga kini belum pulih berdampak pada masyarakat khususnya 

dibidang ekonomi, dimana segala macam kebutuhan hidup semakin mahal dan 

semakin sulit dijangkau oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah. Sehingga 

menimbulkan berbagai macam masalah salah satunya yaitu timbulnya pekerja 

anak.  

Berdasarkan data dari BPS pada bulan oktober tahun 2000, jumlah pekerja 

anak usia 10-14 tahun tercatat  sebanyak 2,05 juta jiwa, dan terus turun hingga 

pada oktober tahun 2005 menjadi 1,64 juta jiwa. Setelah krisis, pada tahun 2006 

terjadi peningkatan menjadi 1,81 juta jiwa dan pada tahun 2007 mencapai angka 

2,21 juta jiwa, sedangkan pada tahun 2008 mencapai angka 5,75 juta jiwa. Jumlah 

tersebut akan jauh lebih besar jika dihitung pekerja anak yang berusia dibawah10 

tahun dan diatas 14 tahun.
2
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Secara yuridis, indonesia telah mempunyai seperangkat peraturan 

perundang-undangan untuk menjamin hak-hak anak dan mengurangi dampak 

bekerja dari anak, yaitu antara lain UUD 1945, ratifikasi konvensi ILO Nomor 

138 menjadi Undang-Undang Nomor 20 tahun 1999 tentang Usia Minimum 

Untuk Diperbolehkan Bekerja, rativikasi konvensi ILO Nomor  182 menjadi 

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2000 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera 

Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak, Undang-Undang 

Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

Walaupun ada seperangkat peraturan yang melindungi pekerja anak, 

Namun, dalam kenyataannya tidak semua anak memperoleh hak-haknya, masih 

ada sebagian anak-anak yang justru sepanjang waktu hidupnya habis dilakukan 

untuk bekerja mendapatkan upah atau bekerja untuk keluarga. Anak-anak yang 

bekerja untuk mendapatkan upah, apalagi jika tidak bersekolah, akan kehilangan 

masa dunia anak-anaknya (childhood) dan juga tidak akan pernah mendapatkan 

kesempatan untuk mencapai masa depan yang lebih baik. 

Meskipun peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang 

Ketenagakerjaan dan peraturan lain dibuat dalam rangka melindungi hak-hak 

pekerja anak, banyak pekerja anak yang bekerja belum mendapat perlindungan. 

Sehingga dalam kenyataannya, anak yang bekerja merupakan salah satu gambaran 

betapa rumit dan komleksnya permasalahan anak. Anak yang bekerja adalah 

bentuk penelantaran hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, karena 

pada saat bersamaan akan terjadi pengabaian hak yang harus diterima mereka. 



Seperti hak untuk memperoleh pendidikan, bermain, akses kesehatan dan lain-

lain. 

Berdasarkan hal tersebut, maka pembahasan difokuskan pada bagaimana 

perlindungan hukum yang diberikan terhadap pekerja anak dari segi hukum positif 

di indonesia dan bagaimana pengaturan perjanjian kerja dalam hubungan kerja 

antara pekerja anak dengan pengusaha. 

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

normatif. Penelitian normatif adalah suatu penelitian yang mengkaji peraturan 

perundang-undangan, norma-norma, kaedah-kaedah, literatur-literatur dan 

pendapat para ahli yang berkaitan dengan objek penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. PEMBAHASAN 

Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Berdasarkan Hukum Positif 

Di Indonesia 

Setiap orang berhak mendapat perlindungan dalam segi apapun termasuk 

perlindungan kerja. secara teoritis dikenal ada 3 (tiga) jenis perlindungan kerja. 

pertama, Perlindungan sosial, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan 

usaha kemasyarakatan, yang tujuannya untuk memungkinkan pekerja/buruh 

mengenyam dan mengembangkan perikehidupannya sebagaimana manusia pada 

umumnya dan khususnya sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarga. 

Perlindungan sosial ini disebut juga dengan kesehatan kerja; Kedua, Perlindungan 

teknis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk 

menjaga agar pekerja/buruh terhindar dari bahaya kecelakaan yang dapat 

ditimbulkan oleh alat-alat kerja atau bahan yang dikerjakan. Perlindungan ini 

lebih sering disebut sebagai keselamatan kerja; Ketiga, Perlindungan ekonomis, 

yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk 

memberikan kepada pekerja/buruh suatu penghasilan yang cukup guna memenuhi 

keperluan sehari-hari baginya dan keluarganya, termasuk dalam hal pekerja/buruh 

tidak mampu bekerja karena sesuatu diluar kehendaknya. Perlindungan jenis ini 

biasanya disebut dengan jaminan sosial. 

Pekerja anak merupakan salah satu subyek hukum yang perlu diberikan 

perlindungan hukum layaknya perlindungan hukum yang diberikan terhadap 

pekerja-pekerja pada umumnya. Karna pada dasarnya hak asasi manusia dimiliki 

oleh setiap individu  secara langsung semenjak dilahirkan. Sehingga anak juga 



memiliki hak asasi yang sama besarnya dengan orang dewasa yang secara umum 

dapat berupa hak atas penghidupan, kemerdekaan dan keselamatan, hak atas 

pekerjaan dan hak atas upah yang adil.  

Realita keadaan anak di dunia belum bisa menyingkirkan keadaan yang 

buruk bagi anak. Hampir diseluruh belahan dunia tatanan dan prilaku kehidupan 

masyarakat masih menyimpan masalah anak yang seolah tiada habisnya. 

Konvensi hak anak merupakan salah satu wujud nyata atas upaya 

perlindungan terhadap anak, agar hidup anak menjadi lebih baik dengan 

memperhatikan prinsip-prinsip dasar Konveksi Hak-Hak Anak. berdasarkan Pasal 

2 Undang-Undang Perlindungan Anak maka harus berdasarkan pada prinsip non 

diskriminasi, prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak (Best Interst Of The 

Child), prinsip hak untuk hidup dan kelangsungan hidup (The Right To Life And 

Survival Life), pinsip penghargaan terhadap pendapat anak (Respect For The 

Views Of The Child). 

Pada dasarnya pengusaha dilarang memperkerjakan anak sebagaimana 

ditentukan dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan. Perlindungan terhadap larangan anak untuk dipekerjakan 

dimaksudkan agar anak dapat memperoleh haknya untuk tumbuh kembang serta 

untuk memperoleh pendidikan. Namun, terdapat pengecualian terhadap larangan 

ini yaitu pengusaha dapat memperkerjakan anak pada pekerjaan rigan, pekerjaan 

dalam rangka bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan, pekerjaan untuk 

mengembangkan bakat dan minat, pemisahan tempat kerja terhadap anak yang 



sama-sama bekerja dengan orang dewasa serta pengusaha dilarang 

memperkerjakan anak pada pekerjaan terburuk. 

Selain itu, untuk menghindarkan terjadinya eksploitasi terhadap anak, 

pemerintah telah mengesahkan kebijakan berupa Kepmenakertrans No. Kep. 

115/Men/VII/2004 tentang Perlindungan Bagi Anak yang Melakukan Pekerjaan 

untuk Mengembangkan Bakat dan Minat dan Kepmenakertrans Nomor Kep. 

225/MEN/2003 tentang Jenis-Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan 

dan Keselamatan anak 

Berkaitan dengan masalah pekerja anak, untuk menjaga hak asasi yang 

dimiliki anak maka pemerintah indonesia sudah meratifikasi konvensi tentang 

Pengakhiran Bentuk-bentuk Terburuk Pekerja Anak melalui Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 182 

Concerning The Prohibition and Immediate Action for Elimination of The Worts 

Froms of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan 

Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak). 

Indonesia juga sudah meratifikasi konvensi mengenai usia minimum anak 

diperbolehkan bekerja, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang 

Pengesahan ILO Convention Nomor 138 Concerning Minimum Age for Admission 

to Emloyment (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan 

Bekerja).  Sebelumnya, dalam Konvensi Nomor 7 Tahun 1920 mengenai Usia 

Minimum untuk Sektor Kelautan, Konvensi Nomor 10 Tahun 1921 mengenai 

Usia Minimum untuk Sektor Agraria, dan Konvensi Nomor 33 Tahun 1932 

mengenai Usia Minimum untuk sektor Non-Industri, menetapkan bahwa usia 



minimum untuk bekerja 14 (empat belas) tahun. Selanjutnya Konvensi Nomor 58 

Tahun 1936 mengenai Usia Minimum untuk kelautan, Konvensi Nomor 59 Tahun 

1937 mengenai Usia Minimum untuk sektor industri, Konvensi Nomor 60 Tahun 

1936 mengenai Usia Minimum untuk Sektor Non-Industri, dan Konvensi Nomor 

112 Tahun 1959 mengenai Usia Minimum untuk Pelaut, mengubah usia minimum 

untuk bekerja menjadi 15 (lima belas) tahun. Dalam penerapan berbagai konvensi 

tersebut diatas sibanyak negara masih ditemukan berbagai bentuk penyimpangan 

batas usia minimum untuk bekerja. Oleh karena itu ILO merasa perlu meyusun 

dan mengesahkan konvensi yang secara khusus mempertegas batas usia minimum 

untuk diperbolehkan bekerja yang berlaku di semua sektor yaitu 15 (lima belas) 

tahun. 

Pengaturan Perjanjian Kerja Dalam Hubungan Kerja Antara Pekerja Anak 

Dengan Pengusaha 

Perjanjian kerja merupakan perjanjian yang dibuat berdasarkan kesepakatan 

antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-

syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak sehingga unsur-unsur perjanjian kerja 

yaitu adanya pekerjaan, upah dan adanya perintah. 

Setiap perjanjian kerja dapat dibuat secara tertulis atau lisan. Dalam hal 

perjanjian kerja dapat dibuat secara tertulis, harus dilaksanakan sesuai dengan 

peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3
Sebagaimana diatur dalam Pasal 

1320 KUH Perdata. Selain itu, ketentuan tersebut juga terdapat dalam Pasal 52 

angka (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang 
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menetapkan bahwa perjanjian kerja dibuat atas dasar kesepakatan kedua belah 

pihak, kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum, adanya 

pekerjaan yang diperjanjikan, pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan 

dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perndang-undangan yang 

berlaku. 

Pada dasarnya anak tidak boleh melakukan perjanjian kerja karna anak tidak 

termasuk kedalam orang yang cakap melakukan perbuatan hukum. Namun, 

apabila pengusaha ingin memperkerjakan anak maka pengusaha dapat membuat 

perjanjian kerja dengan orang tua atau wali dari anak tersebut. Hal ini didasarkan 

pada  ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 69 sampai Pasal 74 Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaggakerjaan. Yaitu Anak yang 

berusia 13 sampai degan 15 tahun diperbolehkan melakukan pekerjaan ringan 

sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan 

social dengan syarat izin tertulis dari orang tua atau wali, perjanjian kerja antara 

pengusaha dengan orang tua atau wali, waktu kerja maksimal 3 jam, dilakukan 

pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah, keselamatan dan kesehatan 

kerja, adanya hubungan kerja yang jelas, menerima upah sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. 

Anak juga dapat melakukan pekerjaan yang merupakan bagian dari 

kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang 

dengan ketentuan usia paling sedikit 14 tahun, diberi petunjuk yang jelas tentang 

cara pelaksanaan pekerjaan serta mendapat bimbingan dan pengawasan dalam 

melaksanakan pekerjaan, diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. 



Selain itu, pengusaha dapat memperkerjakan anak untuk mengembangkan 

bakat dan minatnya apabila memenuhi syarat-syarat yaitu dibawah pengawasan 

orang tua atau wali, waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari, kondisi dan 

lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial dan waktu 

sekolah. Seseorang anak yang sama-sama bekerja pada pekerja dewasa harus 

dipisahkan dari pekerja dewasa tersebut dan pengusaha juga dilarang 

memperkerjakan anak pada pekerjaan-pekerjaan terburuk bagi anak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. PENUTUP 

Kesimpulan 

Pengusaha dilarang memperkerjakan anak kecuali pada pekerjaan-pekerjaan 

yang telah ditentukan dalam Undang-Undang yaitu: pertama, pada pekerjaan 

ringan; kedua, pada pekerjaan dalam rangka bagian kurikulum pendidikan atau 

pelatihan; ketiga, pada pekerjaan untuk mengembangkan bakat; keempat, tempat 

kerja anak yang sama-sama bekerja dengan orang dewasa harus dipisahkan dari 

tempat kerja orang dewasa; kelima, tidak memperkerjakan anak pada pekerjaan 

terburuk. 

Untuk melaksanakan penyelenggaraan perlindungan pekerja anak tersebut 

berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 serta 

prinsip-prinsip dasar Konveksi Hak-Hak Anak maka terlebih dahulu harus 

memperhatiakan empat prinsip-prinsip yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-

Undang Perlindungan Anak yaitu prinsip non diskriminasi; Prinsip Kepentingan 

yang Terbaik Bagi Anak (Best Interst Of The Child); Prinsip Hak Untuk Hidup 

dan Kelangsungan Hidup (The Right To Life And Survival Life); Pinsip 

Penghargaan terhadap Pendapat Anak (Respect For The Views Of The Child). 

Pengaturan perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja terdapat dalam 

ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 52 angka (1) Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dimana salah satu sarat sahnya 

suatu perjanjian yakni kedua belah pihak harus cakap melakukan perbuatan 

hukum. Seorang anak termasuk kedalam golongan yang tidak cakap melakukan 

perbuatan hukum sehingga seorang anak yang ingin bekerja atau dipekerjakan 



tidak dapat membuat sebuah perjanjian kerja kecuali dengan diwakili oleh kedua 

orang tua atau wali dari anak tersebut, hal ini didasari dengan ketentuan yang 

terdapat dalam Pasal 69 angka (2) dan Pasal 71 angka (2) Undang-Undang 

Ketenagakerjaan. 

Saran 

Pemerintah bertanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan masyarakat 

dan memberikan perlindungan anak. Untuk itu dalam mengatasi masalah pekerja 

anak perlu dilakukan upaya pemberdayaan keluarga dan masyarakat, kegiatan 

pemberdayaan keluarga dan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan 

kesejahteraan keluarga kurang mampu. 

Orang tua lebih memahami dan mengerti bahwa anak bukanlah milik 

pribadi karena dasarnya setiap anak adalah sebuah pribadi yang utuh yang juga 

memiliki hak sebagaimana individu lainnya, sehingga anak tidak dapat dijadikan 

tumpuan amarah atas semua permasalahan yang dialami orang tua.  

Melaksanakan program sosialiasi, artinya upaya menyebarluaskan informasi 

berkaitan dengan subtansi pekerja anak, ditujukan untuk meningkatkan 

pengetahuan, kesadaran dan menggerakan masyarakat dalam upaya pencegahan 

dan penanggulangan pekerja anak, menghimpun kekuatan dan sumber daya serta 

modal sosial berbagai pihak yang dapat digunakan mencegah pekerja anak.  
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