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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

  Setiap anak yang dilahirkan ke dunia adalah dalam keadaan suci, maka orang 

tua dan lingkunganlah yang akan membentuk karakternya. Apakah karakternya 

baik atau jelek tergantung bagaimana didikan orang tuanya dan lingkungan mana 

dia tinggal. Karena pada periode-periode awal kehidupannya, anak akan 

menerima arahan dari kedua orang tuanya. Maka tanggung jawab untuk 

mengarahkan anak kepada kebaikan, berada di atas pundak orang tua. Sebab 

periode-periode awal dari kehidupan anak merupakan periode yang paling penting 

dan sekaligus rentan. 

  Anak adalah karunia Allah SWT yang harus kita syukuri, ia merupakan 

penerus garis keturunan yang dapat melestarikan pahala bagi orang tua sekalipun 

orang tua sudah meninggal. Anak adalah Amanat Allah yang wajib ditangani 

secara benar. Karena dalam dirinya melekat martabat dan hak-hak sebagai 

manusia yang harus dijunjung tinggi. Hatinya yang suci merupakan permata tak 

ternilai harganya, masih murni dan belum terbentuk. Anak bisa menerima bentuk 

apa pun yang diinginkan dan corak manapun yang diinginkan. Jika dia dibiasakan 

pada kebaikan dan diajarinya, tentu anak akan tumbuh pada kebaikan dan menjadi 

orang yang bahagia di dunia dan akhirat. Akan tetapi, jika anak diabaikan 

dibiarkan seperti layaknya hewan, maka anak akan menderita dan rusak. Karena 
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seorang anak tidak melihat kecuali orang-orang di sekitarnya dan tidak meniru 

kecuali orang-orang di sekitarnya pula. 

  Sedangkan hak yang paling mendasar dalam masalah hak asasi manusia 

adalah hak hidup. Hak asasi anak ini merupakan bagian dari hak asasi manusia 

yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan 

Bangsa-Bangsa tentang hak anak. Dari segi berbangsa dan bernegara anak adalah 

tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita. Penerus cita-cita perjuangan 

bangsa memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang 

menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa yang akan datang. 

  Agar setiap anak kelak memikul tanggung jawab sebagai tunas, potensi dan 

generasi muda, penerus cita-cita perjuangan bangsa, maka ia perlu mendapatkan 

kesempatan seluas-luasnya untuk hidup dan berkembang secara optimal, baik 

secara fisik, mental, sosial serta berakhlak mulia. Untuk mewujudkan semua itu, 

perlu dilakukan upaya perlindungan dan untuk mewujudkan kesejahteraan anak 

dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya 

perlakuan tanpa kekerasan dan diskriminasi. 

Dalam kenyataan yang dihadapi sekarang, permasalahan mengenai anak 

sudah sangat memilukan hati dan mengkhawatirkan. Bahkan telah jatuh ke titik 

nadir yang paling dalam. Anak yang seharusnya dipelihara, dibina dan dilindungi 

malah dijadikan sebagai objek perbuatan-perbuatan tak terpuji. Misalnya yang 

banyak terjadi sekarang anak dimakan oleh orang tua sendiri (Bapak) untuk 

memuaskan nafsunya. Di jalanan, di terminal, di pasar-pasar dan pabrik anak di 
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suruh mengamen, mengemis dan bekerja sepanjang hari untuk memenuhi 

kebutuhan hidup seperti yang dilakukan oleh orang dewasa. Sehingga yang ada 

bukanlah ketentraman yang didapatkan oleh seorang anak melainkan malapetaka 

yang sangat mempengaruhi terhadap pertumbuhan jasmani dan rohani sang anak. 

Di sisi lain masyarakat belum menganggap kekerasan terhadap anak sebagai 

persoalan serius yang membutuhkan penanganan secara bersama-sama dan 

masalah anak dianggap sebagai masalah pribadi dalam keluarga, bukan sebagai 

tanggung jawab sosial dan pemerintah. 

  Oleh sebab itu seorang anak harus mendapatkan perhatian yang lebih serius 

dari seluruh aspek kehidupan. Dalam kehidupan manusia, anak merupakan 

individu yang belum matang baik secara fisik, mental maupun sosial. Akibat dari 

belum matangnya individu anak maka sangat dibutuhkan perlindungan penuh dari 

orang dewasa. Dan juga perlu adanya sebuah usaha untuk membangun kesadaran 

masyarakat tentang masalah kekerasan terhadap anak. 

  Menurut pandangan syari'at Islam walaupun anak tersebut masih berada 

dalam kandungan adalah merupakan kehidupan yang harus dihormati, dengan 

menganggap sebagai suatu wujud yang hidup dan wajib di jaga. Cinta kasih, 

mawaddah, dan rahmah yang dianugerahkan kepada sepasang suami istri (ayah 

dan Ibu) adalah karunia yang besar untuk satu tugas berat yaitu membangun 

rumah tangga dengan tugas dan peran masing-masing antara kewajiban dan hak-

haknya. 
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  Dalam pemenuhan hak anak, agar mekanisme nasional berjalan dengan baik 

diperlukan sinergi dari setiap komponen yang menyelenggarakan upaya-upaya 

kemajuan hak anak, baik dari aspek legislasi, edukasi, pengawasan, dan 

kebijakan, sehingga penyelenggaraan langsung pemajuan hak anak dan 

perlindungan anak. Upaya itu tidak akan terwujud tanpa adanya political will dari 

pemerintah, partisipasi aktif dari masyarakat serta peran kritis dan kontribusi dari 

LSM untuk merealisasikan hak anak dalam semangat desentralisasi dan otonomi 

daerah. 

  Demikian pula perundang-undangan yang ada di Indonesia tentang 

perlindungan anak bahwa segala kegiatan adalah untuk menjamin dan melindungi 

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

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. 

Serta mendapat perlindungan khusus dari kekerasan fisik, psikis dan seksual. 

  Dunia internasional juga telah bersepakat untuk membuat sebuah aturan yang 

mengatur tentang perlindungan anak. Maka pada tanggal 28 November 1989 

Majelis umum PBB telah mengesahkan Konvensi Hak Anak (KHA), setahun 

setelah KHA disahkan, maka pada tanggal 25 Agustus 1990 pemerintah Indonesia 

meratifikasi konvensi tersebut melalui Keputusan Presiden No.36 Tahun 1990 

dan mulai berlaku sejak 5 Oktober 1990. Dengan ikutnya Indonesia dalam 

mengesahkan konvensi tersebut maka Indonesia terikat dengan KHA dan segala 

konsekuensinya. Artinya, setiap menyangkut tentang kehidupan anak harus 

mengacu pada KHA dan tidak ada pilihan lain kecuali melaksanakan dan 



5 

 

 

menghormatinya maka akan memiliki pengaruh yang negatif dalam hubungan 

internasional. Dalam mewujudkan pelaksanaan KHA maka pemerintah Indonesia 

telah membuat aturan hukum dalam upaya melindungi anak. Aturan hukum 

tersebut telah tertuang dalam UU No 23. TAHUN 2002 tentang perlindungan 

anak yang disahkan pada tanggal 22 Oktober 2002. Jadi jelaslah bahwa 

perlindungan anak mutlak harus dilakukan karena mulai dari tingkat internasional 

dan nasional sudah memiliki instrumen hukum.
1
 

  Dengan adanya ketentuan khusus yang berkaitan dengan seorang anak, maka 

sudah seyogyanya para pengasuh, baik orang tuanya atau bukan, harus memahami 

ketentuan baik yang ada dalam Islam ataupun perundang-undangan yang ada di 

Negara Indonesia ini. Berdasarkan hasil observasi awal yang peneliti lakukan di 

Desa Raha Mendaa Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan, sejak akhir 

tahun 2016 hingga awal tahun 2017 sudah 8 kasus yang penulis temukan adanya 

anak-anak yang bekerja. Pekerjaan yang dilakukan beragam yakni sebagai 

Penyuling Nilam, Penanam Kelapa, Pembabat Lahan, Pencangkul Kebun, Ngoret 

Nilam dan Penanam Nilam. 

  Dari uraian diatas, peneliti ingin mengadakan penelitian, mengenai hukum 

anak bekerja adalah sebagai suatu pelanggaran terhadap hak anak baik itu dalam 

perspektif hukum Islam maupun dalam UU No 23 TAHUN 2002 tentang 

Perlindungan Anak. Oleh karena itu penulis mencoba merumuskan dalam 

                                                           
1
Rika Kurniaty, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Berdasar Hukum Positif     

Indonesia, Risalah Hukum, Fakultas Hukum, (Jakarta: Unmuh, 2007)  vol.13, No.2, Edisi 

Desember 2006-Mei 2007, ISSN 021-969X. 
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penelitian ini dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Anak-Anak 

bekerja di Desa Raha Mendaa Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan.” 

 

B. Fokus Penelitian 

Bertolak dari latar belakang di atas, adapun fokus penelitian dalam 

penelitian ini didasarkan pada ruang lingkup kajian tentang tinjauan Hukum Islam 

terhadap anak-anak bekerja di Desa Raha Mendaa Kecamatan Buke Kabupaten 

Konawe Selatan. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan fokus penelitian di atas, yang menjadi masalah dalam 

penelitian ini adalah  

1. Apa sajakah Faktor-faktor yang mendorong anak-anak bekerja di Desa Raha 

Mendaa Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan? 

2. Bagaimana upaya meminimalisir anak-anak bekerja di Desa Raha Mendaa 

Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan? 

3. Bagaimana perspektif Hukum Islam mengenai anak-anak yang bekerja di 

Desa Raha Mendaa Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah “pernyataan mengenai apa yang hendak kita 

capai”
2
. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

                                                           
2
Husaini Usman Dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, Cet. 6, (Jakarta: 

PT. Bumi Aksara 2006), h. 29. 
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1. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang mendorong anak-anak bekerja di Desa 

Raha Mendaa Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan. 

2. Untuk mengetahui upaya meminimalisir anak-anak bekerja di Desa Raha 

Mendaa Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan. 

3. Untuk mengetahui perspektif Hukum Islam mengenai anak-anak yang bekerja 

di Desa Raha Mendaa Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan proses penelitian yang dilakukan maka daharapkan dapat 

memberi manfaat sebagai berikut:  

1. Manfaat Teoritis 

Menambah khasanah keilmuan dalam hal tinjauan Hukum Islam terhadap 

anak-anak bekerja di Desa Raha Mendaa Kecamatan Buke Kabupaten Konawe 

Selatan agar anak-anak paham apa tugasnya, serta dapat menjadi bahan masukan 

bagi peneliti lain yang penelitiannya memiliki hubungan atau memiliki 

keterkaitan dengan hasil penelitian ini. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti, sebagai sarana untuk melatih diri dan menguji serta 

meningkatkan kemampuan berfikir melalui penelitian karya ilmiah. 

b. Sebagai tambahan khasanah ilmu pengetahuan di Institut Agama Islama 

Negeri (IAIN) Kendari. 
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c. Sebagai bahan informasi bagi pemerintah dan masyarakat desa khususnya 

di Desa Raha Mendaa Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan dalam 

hal tinjauan Hukum Islam terhadap anak-anak bekerja. 

 

F. Definisi Operasional 

Adapun yang menjadi definisi istilah menurut peneliti dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Tinjauan hukum di sebut al-ahliyyah yang berarti kelayakan. Atas dasar itu, 

kecakapan hukum (al-ahliyyah) didefinisikan sebagai kelayakan seseorang 

untuk menerima hukum dan bertindak hukum, atau sebagai  “kelayakan 

seseorang untuk menerima hak dan kewajiban dan untuk diakui tindakan-

tindakannya secara hukum Syariah. 

2. Anak-anak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seseorang yang berusia 

di bawah 17 tahun. 

3. Bekerja yang dimaksud dalam penelitian ini adalah melakukan aktivitas untuk 

memperoleh uang. 

 

 

 

 

 

 

 


