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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Deskripsi Anak-Anak Bekerja 

1. Pengertian Anak 

Menurut pengetahuan umum, yang dimaksud dengan anak adalah 

seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Sedangkan yang diartikan 

dengan anak anak adalah “seseorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum 

dewasa serta belum kawin”.
3
 Pengertian di atas merupakan pengertian yang sering 

kali di jadikan pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak. 

Pengertian anak juga dapat kita ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI) mengartikan bahwa: 

1) keturunan yang kedua: seperti ini bukan  anaknya, melainkan cucunya; 2) 

manusia yang masih kecil: seperti anak itu baru berumur enam tahun; 3) 

binatang yang masih kecil: seperti anak ayam itu berciap-ciap mencari 

induknya; 4) pohon kecil yang tumbuh pada umbi atau rumpun tumbuh-

tumbuhan yang besar: seperti anak pisang; 5) orang yang berasal dr atau 

dilahirkan di (suatu negeri, daerah, dan sebagainya): seperti anak Jakarta; 

anak Medan; 6) orang yang termasuk dalam suatu golongan pekerjaan 

(keluarga dsb): seperti anak kapal; anak komidi; 7) bagian yang kecil (pada 

suatu benda): seperti anak baju; 8) yang lebih kecil dp yang lain
4
 

 

Dikemukakan oleh Ter Haar bahwa  

Saat seseorang menjadi dewasa ialah saat ia (laki-laki atau perempuan) 

sebagai orang yang sudah berkawin, meninggalkan rumah ibu bapaknya atau 

                                                           
3
 W. J. S. Poerwadarminta, KamusUmumBahasa Indonesia, (Jakarta: BalaiPustaka, Cet. 

3,1990), h. 125 

4
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 

2003), h. 854. 
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ibu bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai laki-bini muda merupakan 

keluarga yang berdiri sendiri.
5
 

 

Undang-undang No 1 tahun 1974 telah memberikan tiga kriteria usia, 

yang meliputi: 

a. Usia syarat kawin yaitu 19 tahun dan wanita 16 tahun 

b. Usia ijin kawin dimana bagi mereka yang akan menikah dibawah usia 21 

tahun harus ada ijin dari orang tua. 

c. Usia dewasa yaitu 18 tahun atau telah kawin.
6
 

 

Dalam hukum kita, terdapat pluralisme mengenai kriteria anak, itu sebagai 

akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri kriteria 

tentang anak, sebagai berikut : 

a. Anak menurut KUHP 

Pasal 45 KUHP, mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum 

berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam 

perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan 

kepada orang tuanya; walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu 

hukuman. Atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan 

tidak dikenakan sesuatu hukuman. Ketentuan pasal 35, 46 dan 47 KUHP ini 

sudah dihapuskan dengan lahirnya Undang-undang No. 3 Tahun 1997. 

b. Anak menurut Hukum Perdata 

Pasal 330 mengatakan bahwa orang belum dewasa adalah mereka yang 

belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu 

telah kawin. 

c. Anak dalam Hukum Perburuhan 

Pasal 1 (1) Undang-undang pokok perburuhan (Undang-undang No.12 

Tahun 1948) mendefinisikan, anak adalah orang laki-laki atau perempuan 

berumur 14 tahun ke bawah. 

d. Anak menurut Undang-Undang Perkawinan 

Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Pokok Perkawinan (Undang-undang No. 

1 Tahun 1974) mengataan, seorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah 

mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 

                                                           
5
 Sholeh Soeaidy, Dasar Hukum Perlindungan Anak, (Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 

2001), h 45 

6
 Ibid., h. 45 
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16 (enam belas) tahu. Penyimpangan atas hal tersebut hanya dapat dimintakan 

dispensasi kepada Pengadilan Negeri. 

e. Undang-undang Pengadilan Anak 

Undang-undang Pengadilan anak (UU No. 3 Tahun 1997) Pasal 1 (2) 

merumuskan, bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah 

mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) 

tahun dan belum pernah menikah.
7
 

 

Dalam kajian hukum pidana, persoalan untuk menentukan kriteria seorang 

anak walaupun secara tegas didasarkan pada batas usia, namun apabila diteliti 

beberapa ketentuan dalam KUHP yang mengatur masalah batas usia anak, juga 

terdapat keanearagaman. 

Menurut pasal 45 KUHP seseorang yang dikategorikan dibawah umur 

atau belum dewasa apabila ia belum mencapai umur 16 tahun. Pasal 283 KUHP 

menentukan kedewasaan apabila sudah mencapai umur 17 tahun. Sedangkan 

berdasarkan ketentuan pasal 287 KUHP, batas umur dewasa bagi seorang wanita 

adalah 15 tahun. Konsep KUHP menentukan usia 18 tahun sebagai batas 

pertanggung jawaban bagi seseorang anak. Secara tegas pasal 113 konsep KUHP 

Tahun 2012 menyatakan: 

Ayat (1) anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan 

tindak pidana tidak dapat dipertanggung jawabkan. 

Ayat (2) pidana dan tindakan bagi anak hanya berlaku bagi orang yang 

berumur antara 12 (dua belas) tahun dan 18 (delapan belas) tahun yang 

melakukan tindak pidana.
8
 

 

Dalam hukum islam yang menunjukan seseorang sudah Balig atau belum 

baliq tidak didasarkan pada batas usia, melaikan didasarkan atas tanda-tanda 

                                                           
7
 http://library.walisongo.ac.id/digilib/index.php.jiptiain--nurasiah-8166-2-abstrak, h.vii. 

Diakses, 16-06-2016 

8
 Moh. Thayeb Manribu, Masalah Sosial Anak, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 78 

http://library.walisongo.ac.id/digilib/index.php.jiptiain--nurasiah-8166-2-abstrak
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tertentu. Terdapat beberapa kategori perkembangan seseorang terkait dengan 

kewajiban melaksanakan syar‟i. Seseorang dikatagorikan Mukalaf, yaitu 

seseorang laki-laki muslim yang sudah berakal balig. Sama dengan wanita 

muslimah berakal dan balig. 

Seseorang dikategorikan baliq, laki-laki bila sudah mimpi dan wanita bila 

sudah haid. Sedangkan Mumayid, adalah anak kecil yang belum balig. Namun 

demikian, Muhammad Usman najati dalam kitab Hadis Nabi ilmu Jiwa, 

mengkategorikan remaja adalah perubahan anak kecil masa akhir anak-anak masa 

remaja, biasanya dimulai pada usia 12 tahun sampai 21 tahun. 

Berdasarkan beberapa pengertian anak-anak di atas peneliti dapat 

menyimpulkan mengenai pengertian anak yaitu adalah seseorang yang berusia di 

bawah 17 tahun. 

2. Pengertian Bekerja 

Dalam kehidupan manusia selalu mengadakan bermacam-macam 

aktivitas. Salah satu aktivitas itu diwujudkan dalam gerakan-gerakan yang 

dinamakan kerja. Secara umum “bekerja mengandung arti melaksanakan suatu 

tugas yang diakhiri dengan buah karya yang dapat dinikmati oleh manusia yang 

bersangkutan”.
9
  

Pengertian bekerja juga dapat kita ambil dari Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI) mengartikan bahwa:  

 

                                                           
9
 Sholeh Soeaidy, op.cit, h 45 
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Bekerja bersal dari kata kerja dan mendapatkan imbuhan “be” yang berarti 1) 

melakukan suatu pekerjaan (perbuatan); berbuat sesuatu: seperti ia bekerja di 

perkebunan; 2) mengadakan perayaan nikah dsb: ketika ~ mengawinkan 

anaknya, aku tidak diundangnya; 3) bekerja melakukan suatu pekerjaan, baik 

secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan suka rela untuk 

kepentingan umum: seperti sebulan sekali warga desa diharuskan bekerja 

bakti; 4) bekerja melakukan (melaksanakan) suatu kegiatan atau usaha 

(perniagaan dan sebagainya) yang ditangani oleh dua orang (pihak) atau lebih: 

seperti orang tua dan guru harus bekerja sama mencegah perkelahian 

antarpelajar;”
10

. 

 

Faktor pendorong penting yang menyebabkan manusia bekerja adalah 

adanya kebutuhan yang harus dipenuhi. Aktivitas dalam kerja mengandung unsur 

suatu kegiatan sosial, menghasilkan sesuatu, dan pada akhirnya bertujuan untuk 

memenuhi kebutuhannya. Namun demikian di balik tujuan yang tidak langsung 

tersebut orang bekerja untuk mendapatkan imbalan yang berupa upah atau gaji 

dari hasil kerjanya itu. Jadi pada hakikatnya orang bekerja, tidak saja untuk 

mempertahankan kelangsungan hidupnya, tetapi juga bertujuan untuk mencapai 

taraf hidup yang lebih baik. 

Moh. Thayeb Manribu mengatakan bahwa “bekerja diartikan sebagai 

suatu kelompok aktivitas, tugas atau kewajiban yang sama dan dibayar, yang 

memerlukan atribut-atribut yang sama dalam suatu organisasi tertentu”.
11

 

Sedangkan menurut Amin Ramli “bekerja adalah sebagai suatu rangkaian 

pekerjaan-pekerjaan, jabatan-jabatan dan kedudukan yang mengarah pada 

                                                           
10

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 

2003), h. 854. 

11
 Moh. Thayeb Manribu, op.cit, h. 78 
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kehidupan dalam dunia kerja”.
12

 Kemudian menurut W. J. S. Poerwadarminta 

“bekerja adalah melakukan sesuatu”,
13

 sedangkan menurut Taliziduhu Ndraha, 

“bekerja adalah proses penciptaan atau pembentukan nilai baru pada suatu unit 

sumber daya, pengubahan atau penambahan nilai pada suatu unit alat pemenuhan 

kebutuhan yang ada”.
14

 

Menurut Koontz dan O‟Donnel (dalam Moh. Thayeb) mengatakan bahwa:  

Pengertian bekerja yaitu penggunaan tenaga dalam usaha untuk 

menyelesaikan atau mengerjakan sesuatu. Usaha yang dilakukan bisa secara 

mental atau fisik, serta secara sukarela atau terpaksa. Selanjutnya penyelesaian 

yang dilakukan bisa sampai tuntas atau hanya sebagian saja.
15

 

 

Menurut B. Renita (dalam Moh. Thayeb) mengatakan: 

Bekerja dipandang dari sudut sosial merupakan kegiatan yang dilakukan 

dalam upaya untuk mewujudkan kesejahteraan umum, terutama bagi orang-

orang terdekat (keluarga) dan masyarakat, untuk mempertahankan dan 

mengembangkan kehidupan, sedangkan dari sudut rohani atau religius, kerja 

adalah suatu upaya untuk mengatur dunia sesuai dengan kehendak Sang 

Pencipta. Dalam hal ini, bekerja merupakan suatu komitmen hidup yang harus 

dipertangungjawabkan kepada Tuhan.
16

 

 

Bekerja adalah aktifitas fisik maupun pikiran dalam mengerjakan, 

merelease, mendesain maupun menyelesaikan sesuatu, dan jika selesai atau 

memenuhi aturan sesuai dengan kriteria prosedur maupun aturan tertentu akan 

mendapatkan imbalan atau balas jasa baik dalam bentuk gaji, penghasilan, royal 

vee (Untuk pekerjaan professional). Bekerja sebenarnya memuat unsur komitmen 

dan tanggung jawab utama sebagai berikut : 

                                                           
12

Amin Ramli, Masalah Sosial Dan Upaya Pemecahannya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

Cet. Ke-1, 2008), h. 56 

13
 W. J. S. Poerwadarminta, op.cit, h. 125 

14
 Taliziduhu Ndraha, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa, Cet. Ke-22, 2009), 

h. 93 

15
 Moh. Thayeb, op.cit, h. 79 

16
 Ibid, h. 80 
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a. Memberikan jaminan atau garansi atas apa yang dikerjakannya sesuai dengan 

kapasitas maupun justifikasi pekerjaannya, Dalam bentuk yang mudah 

dipahami keduanya, tanpa berlebihan. 

b. Memberikan layanan konsultasi setelah yang dikerjakan selesai. 

c. Memberikan bantuan/help desk sesuai dengan Term Of Service (TOS) dan 

Term Of Use (TOU). 

d. Memberikan layanan perawatan maupun maintenance, selama apa yang 

dikerjakan ditanam dalam sebuah sistem pekerjaan. 

e. Memberikan checklist yang real sesuai dengan dimensi pekerjaannya baik 

secara fisik maupun non-fisik. Baik dalam maintenance rutin maupun saat ada 

gangguan/troubleshooting. 

f. Berusaha menempatkan komitmen dan visi untuk menjaga kepercayaan atas 

apa yang dikerjakan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang dipunya. 

Berdasarkan beberapa pengertian bekerja di atas peneliti dapat 

menyimpulkan mengenai pengertian bekerja yaitu suatu kegiatan yang dilakukan 

seseorang untuk menyelesaikan atau mengerjakan sesuatu yang menghasilkan alat 

pemenuhan kebutuhan yang ada seperti barang atau jasa dan memperoleh bayaran 

atau upah. 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat menyimpulkan bahwa 

pekerja anak yaitu Anak yang melakukan segala jenis pekerjaan yang memiliki 

sifat atau intensitas yang dapat mengganggu pendidikan, membahayakan 

keselamatan, kesehatan serta tumbuh kembangnya anak. 

3. Anak dalam Islam 

  Untuk mengetahui bagaimana Islam memandang anak, dalam tulisan ini akan 

dipaparkan kedudukan anak sebagai karunia dalam perkawinan. Dalam posisi ini 

anak merupakan salah satu dari beberapa tujuan perkawinan, yaitu tujuan 

reproduksi/regenerasi. Dalam beberapa sumber dari nash al-Quran dan Sunnah 
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telah dipaparkan tentang salah satu aspek dari perkawinan adalah reproduksi, alias 

melahirkan keturunan. 

      Nabi mengajak untuk hidup berkeluarga dan menurunkan serta mengasuh 

anak-anak mereka menjadi warga dan umat Islam (muslimin) yang saleh. Beliau 

juga memuji pasangan yang bisa memberikan anak. Sebab anak akan 

mengembakan Islam di segala zaman. Dengan demikian, tujuan lain di balik umat 

yang banyak tersebut adalah agar mereka kelak menyiarkan/menegakakkan ajaran 

Islam. Konsekwensi lebih jauh adalah, bahwa orang yang dapat dan mampu 

menyampaikan ajaran Islam adalah orang-orang yang berilmu, tentu mereka ini 

adalah orang-orang berkualitas dan pada gilirannya akan kuat. Karena itu, tujaun 

reproduksi adalah melahirkan generasi yang kuat dan banyak.
17

 

     Dengan diketahuinya tujuan dari keberadaan anak adalah regenerasi yang 

mementingkan kuantitas sekaligus kualitas maka tujuan ini menjadi prinsip umum 

yang saling berkaitan dalam melihat anak perspektif Islam.     

4. Konsep Pengasuhan dalam Islam 

  Secara bahasa hadhanah berasal dari kada “hidan”, artinya: lambung. Seperti 

kata “hadhanah ath-thaairu baidhahu”, artinya burung itu mengapi telur di bawah 

sayapnya. Begitu pula dengan perempuan (ibu) yang mengepit anaknya.
18

 Para 

ahli fikih mendefinisikan “hadhanah‟: Melakukan pemeliharaan anak-anak yang 

                                                           
17

 Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan I, Edisi Revisi (Yogyakarta: 

ACAdeMia+TAZZAFA, 2004) hlm., 42 

18
 Sayyid Sabiq, Fiqhu as-Sunnah/Fikih Sunnah Jilid ke-8, alih bahasa Mohammad Thalib, 

cet. Ke-1 (Bandung: PT Alma‟arif, 1980), hlm173. 
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masih kecil baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar, tetapi belum 

mumayyiz. Tanpa perintah darinya menyediakan seesuatu yang menjadi 

kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik 

jasmani, rohani dan akalnya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan 

memikul tanggung jawabnya.
19

 Pengasuhan anak ini sangat urgen dan wajib, 

mengingat bahwa pengabaian terhadap anak sama halnya menjerumuskan 

generasi masa depan dalam keterpurukan dan degradari dari beragam dimensi 

baik itu kasat mata atapun yang tidak terlihat.   

     Konsep hadhanah/pengasuhan dalam Islam pada hakikatnya merupakan 

pemenuhan hak bagi anak-anak yang masih kecil. Karena mereka membutuhkan 

pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya dan orang yang mendidiknya. Ibu 

merupakan orang yang paling diutamakan dalam mengemban amanat pengasuhan 

ini. Rasulullah bersabda: “Engkau (ibu) lebih berhak terhadap anaknya”.            

      Walaupun demikian, subtansi dari pengasuhan ini adalah pemenuhan hak 

anak baik itu pendidikan, jasmani maupun rohani yang sudah semestinya mereka 

dapatkan ketika terlahirkan di muka bumi ini. Spirit ini selaras dengan prinsip 

anak dalam Islam yang melihat aspek kuatitas dan kualitas dari setiap anak 

sebagai generasi yang hidup hari ini dan masa depan. Oleh karena itu pelaksanaan 

pengasuhan ini tidak boleh terlewatkan, karena pelompatan siklus hidup seorang 

anak akan melahirkan sosok pribadi kurang utuh, alias karbitan. Bahkan pakar 

hukum Islam Sayyid Sabiq mengatakan bahwa hadhanah dalam Islam merupakan 

                                                           
19

 Zakiah Drajat, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007)  hlm 173 
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kewajiban bersama, jika seorang ibu tidak mampu dalam menjalannya hadhanah 

ini sesuai dengan tujuan yang di gariskan maka bisa dijalankan oleh mereka yang 

lebih kompeten. Di balik ini semua terkandung makna pemeliharaan dan 

pendidikan anak tersia-sia. 

Sebagai contoh bahwa hadhanah adalah kewajiban bersama adalah jika 

Ibunya tidak mau atau tidak mampu maka amanah pengasuhan jatuh pada datuk 

perempuan dan seterusnya dalam kasus-kasus tertentu yang di bahas dalam tema 

mustahikku al-hadhanah.  Jenjang waktu hadhanah: Ulama hanafiyah, Sebagian 

ulama dari madzhab ini membatasi hingga mencapai umur tujuh tahun dan 

sebagian lainnya. Kriteriannya: (1). Hingga haid. (2). Sampai batasan nikmat itu, 

sekitar sembilan tahun.   

Madzhab Maliki, mengatakan pengasuhan anak di mualai sejak lahir 

hingga menginjak umur baligh. Madzhab Syafi‟iyyah, tidak mengenal rentang 

waktu pengasuhan, karena waktu yang di tentukan tidak di kenal. Madzhab 

Hambali, bahwa jenjang pengasuhan terhitung sejak dilahirkan hingga menginjak 

umur tujuh tahun.
20

 

Dalam memahami konsep hadhanah ini merupakan suatu keniscayaan 

untuk menangkap pesan/semangat yang melatar belakangi pengasuhan dalam 

Islam. Sebut saja, aturan tentang mustahiq ketentuan tentang orang yang lebih 

utama dalam mengemban amanah pengasuhan ini yang bertujuan agar anak 

mendapatkan pengasuhan yang terbaik dari keutamaan pengasuh, terlebih jika 

                                                           
20

 Abdu ar-Rahma al-Jaziri, Al-fikhu ’ala al-Mazahib al-arba’ah, jilid ke-4, cet. Ke-1 (Kairo: 

Daaru al-Bayaan al-„Arabi, 2007), hlm. 459 
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pengasuhan ini dimaknai sebagai tanggung jawab bersama sebagaimana telah di 

sebutkan sebelumnya dari pendapat Sayyid Sabiq. 

Menurut Al-Hasan, sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq bahwa Al-

Hasan berkata: “Didiklah anak-anakmu! Didiklah mereka dan pahamkanlah 

ajaran agama kepada mereka!”. Beliau juga berkata: bahwa saya telah mendengar 

guruku (Ibnu Taimiyyah) almarhum berkata: Ibu-bapak memperebutkan anaknya 

yang kecil pada beberapa pengadilan. Lalu ia pilih bapaknya. Maka ibunya 

berkata kepada Hakim: “Cobalah Tuan tanya megapa ia pilih bapaknya!”, lalu 

hakim bertanya dan si anak ini menjawab: “Ibuku setiap hari menyuruhku belajar 

mengaji dan guru mengajiku suka memukulku, sedangkan bapakku membiarkan 

aku bermain dengan teman-teman”. Lalu hakim memutuskan ibunyalah yang 

lebih berhak untuk mengasuh si anak.
21

  

Dari dialog di atas, semangat dalam pengasuhan adalah untuk kepentingan 

anak dan masa depannya. Jadi dalam pengasuhan selain memelihara anak juga 

harus mendidik mereka dalam memproyeksikan kebaikannya di hari depan, bukan 

kepentingan hari ini saja. Demikian pula bagaimana hukum Islam juga mengatur 

bagaimana ketatnya aturan dalam kasus berpindahnya pengasuh dari suatu tempat 

ketempat lain yang memiliki fungsi kontrol dalam masa pengasuhan ini agar 

pengasuh tidak semena-mena dan memenuhi kewajiban dalam pengasuhan itu 

sendiri.        

      

                                                           
21

 Zakiah Drajat, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007)  hlm. 195 



20 

 

 

Selain itu, dalam kaitannya antara pendidikan dengan pengasuhan adalah 

sangat erat. Menurut Ahmad Fu‟adi al-Ahwani, sebagaimana yang dikutip oleh 

Samira Jamil Miski, bahwasanya pendidikan dalam Islam sesungguhnya berkisar 

seputar: (1) Membangun akidah/tanmiyatu al-‘aqidah. (2) Menjernihkan jiwa/ 

tashfiyatu ar-ruuh. (3) Membentuk kepribadian (disiplin)/tahdzifu an-nafs. (4) 

Membangun akhlak/taqwiimu al-kholqi. (5) Melatih akal/tatsqiifu al-‘aql. (6) 

Pendidikan Jasmani/taqwiyatu al-jismi. (7) Melengkapinya dengan perangai budi 

pekerti yang umum/at-tahalli bi al-adabi al-ijtimaaiyyati as-saamiyyati. Dari 

uraian di atas dapat dipahami bahwa konsep pendidikan dalam Islam secara 

umum berkisar seputar pedidikan agama, akhlak, ilmu, dan raga/jasmani. Tanpa 

membenturkan satu-sama lain.
22

 

Demikianlah uraian singkat tentang pengasuhan, yang memuat 

didalamnya fungsi pemeliharaan dan pendidikan yang merupakan hak anak. Dari 

sini diharapkan dapat melihat bagaimana yang diidealkan dalam Islam sehingga 

dapat kita ketahui apa yang seharusnya di peroleh setiap anak.         

5. Relasi Anak Dalam Dunia Kerja  

Dari dua sub ulasan di atas pada hakikatnya sudah mulai kita bisa kita 

petakan relasi anak dalam dunia kerja. Pertama, dari aspek kecakapan hukum usia 

anak tergolong cakap dalam berbuat secara tidak sempurna dengan syarat-syarat 

pembatas, alias mauquf (butuh ratifikasi). Kedua, Sebelum mereka dewasa setiap 

anak berhak mendapatkan pengasuhan termasuk di dalamnya pendidikan, dll dan 
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hak ini harus dipenuhi sebagaiman di sebutkan bahwa kewajiban hadhanah 

merupakan kewajiban bersama, walaupun batasan umur di antara anak berbeda-

beda dikalangan fuqoha. 

Dalam dunia kerja, Islam telah membahas beberapa hal yang berkaitan 

dengan perburuhan. Diantaranya tentang hak dasar buruh dalam al-Quran: Hak 

buruh atas upah kerjanya, hak atas upah sesuai dengan nilai kerjanya, hak sebagai 

nafkah keluarga, hak bekerja sebagai kemampuannya, hak atas waktu istirahat, 

hak atas perlindungan kekerasan, hak jaminan sosial, dan penghargaan masa 

kerja. Dari sisi majikan digariskan beberapa kewajiban, diantaranya: baik kepada 

buruh, membangun kesetaraan dengan buruh, bertanggung jawab terhadap 

kesehatan buruh, jujur dalam menjalankan usaha, bertanggung jawab dalam tugas, 

larangan menumpuk modal/membekukannya demi kepentingan pribadi, larangan 

penyalahgunaan kekayaan, dan menghindari berlebih-lebihan, efektif dalam 

menjalankan usaha.
23

 

Demikianlah tinjauan hukum Islam terhadap pekerja anak, bahwa batasan 

umur masih terdapat perbedaan akan tetapi dalam pematokan umur ketika 

melakukan perbuatan dalam hukum perjanjiaan tentang mu’amalah maaliyah 

sangat berhati-hati terutama dalam menentukan kapan seoranng anak cakap dalam 

menerima dan berbuat secara sempurna, yaitu: 18 tahun keatas. Walau seorang 

anak yang berumur di bawah 18 tahun tetap dibolehkan dalam bekerja namun 

secara prinsip tetap harus dipenuhi setiap hak yang melekat pada mereka sebagai 
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kewajiban bersama oleh masyarakat, pemerintah, dan semua elemen. 

Sebagaimana Islam memberikan perhatian yang besar terhadap anak sebagai 

generasi yang hidup hari ini dan cikal bakal generasi masa depan disatu sisi dan 

penekanan akan pentingnya kuantitas dan kualitas umat. 

6. Faktor-Faktor Yang Mendorong Anak-Anak Bekerja Mencari Nafkah 

Indonesia dalam hal agama lebih dominan dengan islam sehingga terbitlah 

Kompilasi Hukum Islam yang menjadi acuan hukum dalam hal bidang 

keperdataan. Negara maju ialah negara yang mampu memenuhi hak rakyatnya 

begitu juga dengan rumah tangga, rumah tangga yang maju ialah terpenuhinya 

hak masing-masing posisi, baik bapak, ibu ataupun anak tanpa ada saling pilah, 

menjunjung kebutuhan menyingsingkan sementara keinginan. Anak-anak turun 

bekerja mencari nafkah dikarenakan variasi sebab yaitu: 

a. Pernikahan dini, yang membuat anak menjadi manja atau kurang pahamnya 

orang tua (pelaku nikah dini) terhadap syarat dan rukun nikah sehingga 

kelanjutannya berdampak pada karakter pribadi anak yang susah untuk dididik 

sebab minimnya pengarahan dan hampanya pencukupan dari orang tua ke 

anak perihal kebutuhannya sehari-hari, 

b. Kurangnya perhatian dari orang tua, kerabat, tetangga, orang sekitar yang 

berkelanjutan kepada peristiwa 

c. Broken home yang menjadi real factor penentu kedewasaan anak sehingga 

menjadi mahal pula arti keterbukaan di dalamnya yang bermuara kepada 

rentannya konsep awal keluarga yaitu sakinah, mawaddah wa rahmah. 

d. Keadaan ekonomi keluarga yang melemah, hingga berdampak ke surutnya 

kebutuhan pokok. 

e. Orang tua atau salah satu dari keduanya terlibat di dalam tindakan kriminal. 

Entah itu kriminal murni atau dipertindakan kriminal/fitnah. 

f. Meninggalnya kedua orang tua atau salah satu dari keduanya diikuti sikap 

kurang perduli bahkan ingin memakan harta anak si anak dari pihak kerabat 

terdekat sekalipun. 

g. Kondisi lingkungan yang kurang mendukung (tidak kondusif), 

h. Orang tua cacat fisik ataupun mental, sehingga membuat perasaan anak 

menjadi terasingkan alias (malu), 
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i. Orang tua terjerat hutang yang sangat mengikat, sehingga timbul benak untuk 

memotivasi anak agar membantu ekonomi orang tua. 

j. Orang tua memang ingin mengajak anaknya bekerja sama demi kelangsungan 

ekonomi mereka atau dengan sebab ingin mengurangi kebiasaan manja atau 

mendidik anak untuk menjalani/belajar hidup.
24

 

 

 

B. Deskripsi Hukum Islam 

1. Pengertian Hukum Islam 

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa: 

Hukum adalah 1) peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, 

yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; 2) undang-undang, 

peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; 3) 

patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang 

tertentu; 4) keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam 

pengadilan); vonis. Sedangkan Islam adalah agama yang diajarkan oleh Nabi 

Muhammad SAW yang berpedoman pada kitab suci Al-Quran yang 

diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah SWT. Dengan demikian hukum 

Islam adalah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan 

berdasarkan Al-quran dan hadis serta hukum syarak.
25

 

 

Abdul Wahhab Khalaf mengatakan bahwa: 

Hukum syara’ menurut ulama ushul ialah doktrin (kitab) syari’ yang 

bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf secara perintah atau 

diperintahkan memilih atau berupa ketetapan (taqrir).Sedangkan menurut 

ulama fiqh hukum syara ialah efek yang dikehendaki oleh kitab syari’ dalam 

perbuatan seperti wajib, haram dan mubah.
26

 

 

Menurut Muhammad Ali At-Tahanawi dalam kitabnya Kisyaaf 

Ishthilaahaat al-Funun memberikan pengertian “syari‟ah mencakup seluruh 
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ajaran Islam, meliputi bidang aqidah, ibadah, akhlaq dan muamalah 

(kemasyarakatan).Syari‟ah disebut juga syara’, millah dan diin”.
27

 

Dari definisi tersebut syariat meliputi ilmu aqoid (keimanan), ilmu fiqih 

(pemahan manusia terhadap ketentuan-ketentuan Allah), dan ilmu akhlaq 

(kesusilaan). 

Hukum Islam yang disebut juga sebagai hukum syara' terdiri atas lima 

komponen yaitu antara lain wajib, sunah, haram, makruh dan mubah: 

a. Wajib (Fardlu) 

Wajib adalah suatu perkara yang harus dilakukan oleh pemeluk agama 

Islam yang telah dewasa dan waras (mukallaf), di mana jika dikerjakan mendapat 

pahala dan apabila ditinggalkan akan mendapat dosa. Contoh solat lima waktu, 

pergi haji (jika telah mampu), membayar zakat, dan lain-lain. 

Ali Asyhar mengatakan bahwa wajib terdiri atas dua jenis/macam yaitu 

sebagai berikut: 

1) Wajib 'ain adalah suatu hal yang harus dilakukan oleh semua orang 

muslim mukallaf seperti sholah fardu, puasa ramadan, zakat, haji bila telah 

mampu dan lain-lain. 

2) Wajib Kifayah adalah perkara yang harus dilakukan oleh muslim 

mukallaff namun jika sudah ada yang malakukannya maka menjadi tidak 

wajib lagi bagi yang lain seperti mengurus jenazah.
28

 

 

b. Sunnat. Sunnat adalah suatu perkara yang bila dilakukan umat Islam akan 

mendapat pahala dan jika tidak dilaksanakan tidak berdosa. Contoh : sholat 

                                                           
27

Ahmad Azhar Basjir, Asas-asas Hukum Mu’amalat (Hukum Perdata Islam), (Yogyakarta: 

Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1990), h. 1. http://hk-islam.blogspot.com/2008/09/pengertian-

hukum-islam-syariat-islam.html,  (Akses Tgl. 26 Juni 2016) 

28
Ali Asyhar, Sumber-Sumber Hukum Islam,http://www.bawean.net/2009/10/sumber-sumber-

hukum-islam.html, (Akses Tgl. 26 Juni 2016) 

http://hk-islam.blogspot.com/2008/09/pengertian-hukum-islam-syariat-islam.html
http://hk-islam.blogspot.com/2008/09/pengertian-hukum-islam-syariat-islam.html


25 

 

 

sunnat, puasa senin kamis, solat tahajud, memelihara jenggot, dan lain 

sebagainya. 

Abdul Wahhab Khalaf mengatakan bahwa sunah terbagi atas dua 

jenis/macam: 

1) Sunat Mu'akkad adalah sunnat yang sangat dianjurkan Nabi Muhammad saw 

seperti shalat „id dan shalat tarawih. 

2) Sunat GhairuMu'akad yaitu adalah sunnah yang jarang dilakukan oleh Nabi 

Muhammad saw seperti puasa senin kamis, dan lain-lain.
29

 

 

c. Haram. Haram adalah suatu perkara yang mana tidak boleh sama sekali 

dilakukan oleh umat muslim di mana pun mereka berada karena jika 

dilakukan akan mendapat dosa dan siksa di neraka kelak.
30

 Contohnya main 

judi, minum minuman keras, zina, durhaka pada orang tua, riba, membunuh, 

fitnah, dan lain-lain. 

d. Makruh. Makruh adalah suatu perkara yang dianjurkan untuk tidak dilakukan 

akan tetapi jika dilakukan tidak berdosa dan jika ditinggalkan akan mendapat 

pahala dari Allah swt. Contoh : posisi makan minum berdiri, merokok.
31

 

e. Mubah 

Mubah adalah suatu perkara yang jika dikerjakan seorang muslim 

mukallaf tidak akan mendapat dosa dan tidak mendapat pahala. Contoh makan 

dan minum, belanja, bercanda, melamun, dan lain sebagainya.
32
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2. Sumber-Sumber Hukum Islam 

Sumber-sumber hukum Islam (mashadir al-syari’at) adalah dalil-dalil 

syari‟at yang darinya hukum syari‟at digali.Sumber-sumber hukum Islam dalam 

pengklasifikasiannya didasarkan pada dua sisi pandang. Pertama, didasarkan pada 

sisi pandang kesepakatan ulama atas ditetapkannya beberapa hal ini menjadi 

sumber hukum syari‟at. Pembagian ini menjadi tiga bagian : 

a. Sesuatu yang telah disepakati semua ulama Islam sebagai sumber hukum 

syari‟at, yaitu al-Qur‟an dan al-Sunah. 

b. Sesuatu yang disepakati mayoritas (jumhur) ulama sebagai sumber 

syari‟at,yaitu ijma’/kesepakatan dan qiyas/analogi. 

c. Sesuatu yang menjadi perdebatan para ulama, bahkan oleh mayoritasnya yaitu 

Urf (tradisi), istishhab (pemberian hukum berdasarkan keberadaannya pada 

masa lampau) maslahah mursalah (pencetusan hukum berdasarkan prinsip 

kemaslahatan secara bebas), syar’u man qablana (syari‟at sebelum kita), dan 

madzhab shahabat.
33

 

 

3. Tujuan Hukum Islam 

Secara umum, tujuan pencipta hukum (syari‟) dalam menetapkan 

hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan dan kepentingan serta kebahagiaan 

manusia seluruhnya baik di dunia maupun akhirat. Islam adalah agama yang 

memberi pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh, meliputi segala 

aspek kehidupannya menuju tercapainya kebahagiaan hidup rohani dan jasmani, 

baik dalam kehidupan individunya, maupun dalam kehidupan bermasyarakat. 

Dengan demikian dapat dikatakan tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan 
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atau menciptakan kemaslahatan hidup bagi seluruh umat manusia di muka bumi 

ini, menegakkan keadilan dan mendidik.  

Asy Syatibi mengatakan bahawa tujuan Syariat Islam adalah mencapai 

kemaslahatan hamba baik di dunia maupun di akhirat. Antara kemaslahatan 

tersebut adalah seperti berikut: 

a. Memelihara Agama 

b. Memelihara Jiwa 

c. Memelihara Akal 

d. Memelihara Keturunan 

e. Memelihara Kekayaan
34

 

 

Lima unsur di atas dibedakan menjadi tiga peringkat yaitu: 

a. Dharuriyyat 

b. Hijiyyat 

c. Tahsiniyyat
35

 

Peringkat Dharuriyyat menepati urutan yang pertama,disusuli dengan 

peringkat yang ke dua yaitu Hijiyyat dan dilengkapi dengan yang terakhir sekali 

ialah Tahsiniyyat. 

Yang dimaksudkan dengan Dharuriyyat adalah memelihara segala 

kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia.Yang 

dimaksudkan dengan Hijiyyat adalah tidak termasuk dlam kebutuhan-kebutuhan 

yang esensial,melainkan kebutuhan yangdapat menghindarkan manusia dari 
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kesulitan hidup mereka.Dimaksudkan pula dengan Tahsiniyyat adalah kebutuhan 

yang menunjang peningkatan mertanat seseorang dalam masyarakat dan 

dihadapan Tuhannya,sesuai dengan kepatutan.Kesimpulannya disini ketiga-tiga 

peringkat yang disebut Dharuriyyat, hijiyyat serta Tahsiniyyat, mampu 

mewujudkan serta memelihara kelima-lima pokok tersebut. 

a. Memelihara Agama (Hifz Ad-Din) 

Menjaga atau memelihara agama,berdasarkan kepentingannya,dapat kita 

bedekan dengan tiga peringkat ini: 

1) Dharuriyyah: Memelihara dan melaksanakan kewajipan agama yang 

masuk peringkat  primer . 

Contoh : Solat lima waktu.Jika solat itu diabaikan, maka akan terancamlah 

eksestensi agama. 

2) Hijiyyat : Melaksanakan ketentuan Agama 

Contoh : Solat Jamak dan Solat qasarbagi orang yang sedangbepergian. 

jika tidak dilaksanakan solat tersebut, maka tidak akan mengancam 

eksestensi agamanya melainkan hanya mempersulitkan bagi orang yang 

melakukannya.  

3) Tahsiniyyat : Mengikuti petunjuk agama. 

Contoh : Menutup aurat baik di dalam maupun diluar solat, membersihkan 

badan,pakaian dan tempat.Kegiatan ini tidak sama sekali mengancan  

eksestensi agama dan tidak pua mempersulitkan bagi orang yang 

melakukannya.
36

 

 

b. Memelihara Jiwa (Hifz An-Nafs) 

Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentinganya,kita dapat bedakan 

dengan tiga peringkat yaitu: 

1) Dharuriyyat: Memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk 

mempertahankan hidup.Jika diabaikan maka akan berakibat terancamnya 

eksestansi jiwa manusia. 

                                                           
36

Ali Asyhar, Sumber-Sumber Hukum Islam,http://www.bawean.net/2009/10/sumber-sumber-

hukum-islam.html, (Akses Tgl. 26 Juni 2016) 



29 

 

 

2) Hijiyyat: sepertinya diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati 

makanan  yang halal dan lazat.Jika diabaikan maka tidak akan mengancam 

eksestensi manusia,melainkan hanya untuk mempersulitkan hidupnya. 

3) Tahsiniyyat : Sepertinya ditetapkannya tatacara makan dan minum. 

Kegiatan ini hanya berhubung dengan kesopanan dan etika.Sama sekali 

tidakmengancam eksestensi jiwa manusia ataupun mempersulitkan 

kehidupan seseorang. 
37

 

 

c. Memelihara Akal (Hifz Al-‘Aql) 

Memelihara akal, dilihat dari segi kepentingannyadapat dibedakan 

menjadi tiga peringkat yaitu:  

1) Dharuriyyat: Diharamkan meminum minuman keras. Jika tidak 

diindahkan maka  akan mengakibatkan terancamnya eksestensinya akal. 

2) Hijiyyat: Sepertinya menuntu ilmu pengetahuan. Jika hat tersebut 

diindahkan maka tidak akan mengakibatkan terancamnya eksestensinya 

akal. 

3) Tahsiniyyat: Menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan 

sesuatu yang tidak berfaedah.Hal ini jika diindahkan maka tidak akan 

ancamnya eksestensi akal secara langsung. 
38

 

 

d. Memelihara Keturunan (Hifz An-Nasl) 

1) Dharuriyyat: Sepertinya disyari‟atkan nikah dan dilarang berzina. Jika di 

abaikan maka  eksestensi keturunannya akan terancam. 

2) Hijiyyat : Sepertinya ditetapkan menyebut mahar bagi suami pada waktu 

akad  nikah dan diberi hak talaq padanya.Jika mahar itu tidak disebut pada 

waktu akad maka si suami akan mengalami kesulitan, karena suami harus 

membayar mahar misl. 

3) Tahsiniyyat: Disyariatkan Khitbah atau Walimah dalam perkawinan.hal ini 

jika diabaikan maka tidak akan mengancam eksestensi keturunan.
39

 

 

e. Memelihara Harta (Hifz Al-Mal) 
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1) Dharuriyat: Tata cara pemilikan dan larangan mengambil harta orang lain. 

Jika Diabaikan maka akan mengakibatkan eksestensi harta. 

2) Hijiyyat: Sepertinya tentang jual beli dengan salam. Jika tidak dipakai 

salam, maka tidak akan mengancam eksestensi harta. 

3) Tahsiniyyat: Menghindarkan diri dari pengecohan atau penipuan. Hal ini 

erat Kaitannya dengan etika bermu‟amalah atau etika bisnis.
40

 

 

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat di simpulkan bahwa Hukum Islam 

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah adalah hukum-hukum dan aturan-

aturan yang ditetapkan Allah untuk hamba-Nya agar diikuti dalam hubungannya 

dengan Allah dan hubungan sesama manusia. 

 

C. Kajian Relevan 

Kajian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Emie Dwinanarhati tahun 2014 dengan judul Perlindungan Hukum 

Bagi Pekerja Anak dan Upaya Penanggulangannya.  

Penelitian ini menyimpulkan bahwa terjadinya pekerja anak dipengaruhi oleh 

berbagai faktor sosial seperti kemiskinan, urbanisasi, sosial budaya, 

pendidikan, perubahan proses produksi serta lemahnya pengawasan dan 

minimnya lembaga untuk rehabilitasi. Namun pada kenyataannya keterlibatan 

anak dalam pekerjaan mayoritas didorong oleh faktor kemiskinan atau 

ekonomi. Perlindungan bagi anak sebagai pekerja pada dasarnya telah diatur 

dalam beberapa rumusan Undang-undang dan Konvensi Internasional yang 

telah diratifikasi oleh Indonesia. Sekarang ini Indonesia telah memiliki 

kebijakan tentang perlindungan pekerja anak dan hak-haknya.
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Penelitian yang dilakukan oleh Budi Gunawan tahun 2015 dengan judul 

Mempekerjakan Anak dibawah Umur Menurut Hukum Islam.  
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Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam undang-undang dan Al-quran 

sudah dengan tegas menyebutkan tentang larangan pengeksploitasian terhadap 

anak dalam bentuk apapun. Tetapi, lemahnya penerapan peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan anak dan hak-haknya, membuat para orang 

tua maupun agen yang mempekerjakan anak dibawah umur bisa beroperasi 

dengan baik, karena dengan menyuruh anak-anak bekerja di jalanan sebagai 

pengemis, pengamen, dan lain sebagainya, masyarakat akan merasa kasihan, 

sementara apabila orang tua yang bekerja di jalanan pendapatan mereka yang 

mereka hasilkan tidak sebesar pendapatan yang dihasilkan oleh anak-anak 

mereka.
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Dari beberapa penelitian yang dikemukakan di atas, belum ada yang 

membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Anak-Anak bekerja di Desa 

Raha Mendaa Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan”. Kesamaan proposal 

penelitian ini terletak pada bidang kajiannya yang membahas tentang Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Anak-Anak bekerja. Namun persamaan tersebut tidak 

menyangkut substansi yang diteliti karena jika dilihat dari, rumusan masalah, 

setting tempat, obyek, subyek maupun waktu yang ingin diteliti dalam proposal 

penelitian ini berbeda dengan rumusan masalah, setting tempat, obyek, subyek 

maupun waktu yang ada dalam penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini, 

peneliti  ingin mengungkapkan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

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

Selatan terhadap menghiasi bagian tubuh dengan tato. Dengan memahami 

masalah pokok yang ingin dikaji dalam penelitian ini, maka dapat ditegaskan 

bahwa penelitian ini bukanlah pengulangan dari apa yang telah diteliti oleh 

peneliti sebelumnya dan penelitian ini bukan merupakan plagiat. 
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