
 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Anak merupakan amanah dari Allah swt. yang harus kita jaga dan kita didik 

sesuai dengan ajaran agama karena di dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan 

hak-hak sebagai manusia  yang  harus  dijunjung  tinggi agar anak dapat  melanjutkan  

perjuangan  misi  agama  dan  misi  negara. Harapan akan kehidupan berbangsa dan 

beragama di masa depan yang lebih sejahtera bertumpu di pundak anak. 

Pemerintah, keluarga dan masyarakat bertanggung jawab atas perlindungan 

hak-hak anak karena anak sebagai golongan rentan yang memerlukan perlindungan 

secara khusus agar anak dapat berkembang sesuai dengan kemampuan, bakat dan 

minatnya. 

Namun, fakta-fakta di lapangan menunjukan betapa banyak anak yang 

kehilangan hak-haknya seperti hak memperoleh pendidikan, pengajaran, tumbuh dan 

berkembang serta perlindungan hukum dari segala jenis tindak kejahatan, hal ini 

sering terjadi pada pekerja di bawah umur, faktor kemiskinan adalah penyebab utama 

yang mendorong orang tua untuk mengikut sertakan anak-anaknya dalam kegiatan 

ekonomi demi menopang perekonomian keluarga, pekerjaan yang dilakukan oleh 

anak tidak terbatas pada pekerjaan rumah tangga saja tetapi juga melakukan 

pekerjaan upahan.1 Orang tua yang mempekerjakan anaknya untuk memenuhi 

                                                           
1
Tadjuddin Noer Effendi, Sumber Daya Manusia Peluang Kerja Dan Kemiskinan, Cet. ke-4 

(Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 2001), h. 56. 



 

 

 

kebutuhan perekonomian keluarga juga dipengaruhi oleh faktor rendahnya 

pendidikan orang tua, sehingga orang tua tidak mengetahui adanya larangan 

mempekerjakan anak menurut Undang-Undang. 

Berbagai studi tentang pekerja di bawah umur di Indonesia dan di Negara-

Negara lain membuktikan bahwa dalam berbagai hal para pekerja di bawah umur 

menghadapi kondisi yang tidak menguntungkan, diantaranya: 

a. Upah minim 

b. Jam kerja panjang 

c. Kehilangan masa anak-anak 

d. Terhambatnya proses tumbuh kembang 

e. Terganggunya kesehatan fisik dan mental 

f. Kehilangan rasa percaya diri dalam pergaulan 

g. Rentan terhadap tindakan diskriminatif, eksploitasi dan penganiayaan 

h. Rawan mengalami kecelakaan kerja 

i. Terancam kehilangan masa depan yang cerah karena tidak berpendidikan 

j. Kehilangan akses dan kesempatan untuk mengembangkan diri baik fisik, mental 

dan intelektual secara optimal.2 

Oleh sebab itu anak memerlukan perlindungan hukum, karena selain  

merupakan aset keluarga, anak juga sebagai aset Bangsa yang perlu dilindungi hak-
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haknya. Perlindungan anak ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2014 tentang Perlindungan Anak. 

Agama Islam juga telah menetapkan garis besar untuk tidak membiarkan  

pemeluknya mencari harta sesuka hatinya, melainkan diadakan garis penentuan, mana 

yang dibolehkan menurut hukum Islam dan mana yang  tidak  diperbolehkan.  Bahwa  

segala jalan dan cara untuk memperoleh harta, jika dilakukan dengan perniagaaan 

yang berlaku dengan suka sama suka antara kedua belah pihak dan mendapat  

manfaat satu dengan yang lain serta menurut keadilan maka terdapat keridhoan Allah 

swt. 

Potret pekerja di bawah umur yang bekerja pada sektor formal dan informal  

merupakan suatu cerminan kemiskinan baik secara ekonomi maupun pendidikan. 

Anak-anak tidak dapat melanjutkan sekolah karena biaya pendidikan yang relatif 

mahal menyebabkan banyak anak putus sekolah dan menjadi pekerja di bawah umur 

untuk  membantu keluarga dalam pemenuhan perkonomian keluarga.  

Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, 

memberikan larangan kepada pengusaha untuk mempekerjakan anak di bawah umur 

dalam melakukan pekerjaan berat.3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak juga memberikan larangan untuk melakukan eksploitasi secara 
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ekonomi terhadap anak. Larangan tersebut dipertegas dengan adanya sanksi bagi 

setiap orang yang melanggar ketentuan tersebut.4 

Hasil sensus tahun 2011-2014 menunjukan jumlah pekerja di bawah umur di 

Indonesia yang terdiri dari semua pekerja di bawah umur yang berusia 10–12 tahun 

tanpa memperhatikan jam kerja dan pekerja di bawah umur berusia 13–14 tahun yang 

bekerja lebih dari 15 jam dalam satu minggu serta pekerja di bawah umur usia 15–17 

tahun yang bekerja lebih dari 40 jam dalam satu minggu. Hal itu dapat dilihat dalam 

tabel sebagai berikut: 

Tabel 1 

Tingkat Pekerja Di Bawah Umur di Indonesia 

Jenis Kelamin/ Daerah 2011 2012 2013 2014 

Laki-laki 4.82 4.70 3.13 3.26 

Perempuan  3.62 3.60 2.56 2.26 

Perkotaan  3.80 3.47 2.54 2.42 

Perdesaan 4.64 4.83 3.15 3.11 

Total  4.23 4.17 2.85 2.77 

(Sumber Data: BPS, Diolah dari Sakernas Agustus 2011-2014) 

Tabel tersebut di atas menunjukan terjadi penurunan jumlah pekerja di bawah 

umur di Indonesia setiap tahun namun kemajuan yang terjadi masih terlalu lamban 

dalam usaha penghapusan pekerja di bawah umur di masa mendatang, perlu adanya 

langkah-langkah yang lebih substantif di segala tingkatan. Selanjutnya, berdasarkan 

jenis kelamin menunjukkan bahwa proporsi anak laki-laki yang bekerja lebih banyak 
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dibandingkan perempuan, hal ini dikarenakan  pandangan  orang  tua  mengenai anak  

laki-laki mempunyai  fisik  lebih  kuat,  ikut  bertanggung  jawab  secara  ekonomi  

terhadap keluarga dan bekerja merupakan tugas laki-laki.5 

Dinas tenaga kerja dan transmigrasi di Konawe Selatan tidak menyediakan 

data mengenai pekerja di bawah umur yang berusia di bawah 15 tahun, menurut Budi 

Yuliarto Silondak terdapat pekerja di bawah umur berusia 15-18 tahun yang terdaftar 

pada dinas tenaga kerja dan transmigrasi di Konawe Selatan dalam lima tahun 

terakhir berdasarkan jenis kelamin menunjukan bahwa terdapat 540 atau 68% pekerja 

di bawah umur berjenis kelamin laki-laki dan 174 atau 32% pekerja di bawah umur  

berjenis kelamin perempuan. Jumlah pekerja di bawah umur tersebut terdiri dari 

angkatan kerja yang meliputi bekerja dan mencari kerja.6 

Kasus pekerja di bawah umur di Desa Kota Bangun, Kecamatan Ranomeeto, 

Kabupaten Konawe Selatan, perlu diperhatikan dengan serius, beberapa anak di 

bawah umur bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga sedangkan hak-haknya 

terabaikan, terlebih lagi hak untuk mendapatkan pendidikan yang seharusnya mereka 

dapatkan di usia sekolah saat ini karena anak merupakan generasi penerus yang harus 

dibekali dengan ilmu pengetahuan demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan 

masyarakat di masa mendatang. 
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Beberapa anak di bawah umur di Desa Kota Bangun, Kecamatan Ranomeeto, 

Kabupaten Konawe Selatan, bekerja pada sektor informal. Permasalahan  pekerja di 

bawah umur yang cukup memprihatinkan ini terkait dengan masalah perekonomian 

keluarga dan kurangnya pengetahuan orang tua terhadap Undang-Undang tentang 

Perlindungan Anak yang menyebabkan orang tua mengikut sertakan anaknya dalam 

kegiatan ekonomi untuk memenuhi perekonomian keluarga. Pada awalnya pekerja di 

bawah umur di Desa Kota Bangun bersekolah kemudian orang tuanya menyuruh 

mereka untuk berhenti sekolah dan membantu kegiatan perekonomian keluarga yaitu 

dengan cara berdagang.  

Mayoritas masyarakat Desa Kota Bangun adalah pendatang dari berbagai 

daerah di Pulau Sulawesi maupun dari luar Pulau Sulawesi, hal ini yang 

menyebabkan persaingan di bidang ekonomi semakin ketat dan sulitnya mencari 

lapangan pekerjaan, sedangkan kebutuhan semakin meningkat dan mendesak, hal ini 

yang menyebabkan orang tua tidak mampu lagi membiayai pendidikan anak-anaknya 

sehingga anak-anak putus sekolah kemudian mereka bekerja pada sektor informal. 

Maka muncul pekerja di bawah umur di Desa Kota Bangun, Kecamatan Ranomeeto, 

Kabupaten Konawe Selatan. 

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan 

mengkaji permasalahan yang dialami oleh pekerja di bawah umur dengan 

memberikan sebuah judul “Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 

Tentang Perlindungan Anak Terhadap Pekerja Di Bawah Umur (Studi Kasus Di 

Desa Kota Bangun, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten  Konawe Selatan)”. 



 

 

 

B. Rumusan Masalah 

Sehubungan dengan latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis dapat 

merumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana fakta-fakta yang terjadi pada pekerja di bawah umur di Desa Kota 

Bangun, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe selatan? 

2. Bagaimana perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak dalam Pasal 76I terhadap pekerja di bawah umur di Desa Kota 

Bangun, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Sebagai suatu karya ilmiah tidak akan lepas dari tujuan dan kegunaan 

penulisnya. Adapun tujuan dari penulis sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui fakta-fakta yang terjadi pada pekerja dibawah umur di Desa Kota 

Bangun, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe selatan. 

b. Untuk mengetahui perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak dalam Pasal 76I terhadap pekerja di bawah umur di Desa Kota 

Bangun, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe selatan. 

2.  Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini meliputi: 

a. Sebagai bahan informasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam melaksanakan 

perlindungan hukum terhadap para pekerja anak di bawah umur. 

b. Sebagai bahan referensi bagi  para pembaca dan peneliti selanjutnya. 



 

 

 

c. Dapat menambah pengetahuan bagi para mahasiswa, dosen dan masyarakat. 

d. Dapat membantu pemerintah pada umumnya terkait masalah pekerja di bawah umur. 

D. Definisi Operasional 

Demi terhindar dari salah pengertian dan menjamin kemudahan dalam 

memahami penelitian ini yang berjudul “Pespektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Pekerja Di Bawah Umur (Studi Kasus 

Di Desa Kota Bangun, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan)”. Maka 

perlu dikemukakan definisi operasional yang meliputi definisi dari unsur-unsur yang 

terkait dalam penelitian yang dimaksud, yakni : 

1. Perspektif adalah cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar 

sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi; sudut pandang; 

pandangan.7 

Perspektif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pandangan Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap pekerja di 

bawah umur di Desa Kota Bangun, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe 

Selatan 

2. Pekerja di bawah umur adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin 

untuk orang tuanya, orang lain atau dirinya sendiri yang membutuhkan sejumlah 

besar waktu dengan menerima imbalan atau tidak.8 
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Pekerja di bawah umur yang dimaksud dalam tulisan ini adalah anak usia 

sekolah di bawah 18 (delapan belas) tahun yang berjenis kelamin laki-laki dan 

perempuan yang pernah bersekolah dan belum pernah menikah yang berada di bawah 

kekuasaan orang tua dan bekerja atau dipekerjakan oleh keluarganya (orang tua) 

dengan tidak atau menerima upah untuk memenuhi kebutuhan keluarga serta tidak 

mendapatkan perlindungan hukum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

B. Kajian Relevan 

Sebelum penulis melangkah lebih jauh dalam membahas permasalahan ini, 

penulis terlebih dahulu menelaah beberapa karya ilmiah yang ada relevansinya 

dengan permasalahan yang akan penyusun bahas agar terhindar dari penelitian yang 

sama dalam satu objek.  

 Juni Asriyani, dalam skripsinya di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 

Sultan Qaimuddin Kendari. yang berjudul “Peranan Pemerintah Terhadap 

Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Di Bawah Umur Di Kelurahan Watubangga 

Kecamatan Baruga Ditinjau Dari Segi Islam”. Menurut penyusunnya bahwa dengan 

melalui upaya-upaya yang telah dan dilakukan pemerintah di Kelurahan Watu 

Bangga Kecamatan Baruga dalam usaha perlindungan hukum bagi pekerja di bawah 

umur adalah dengan memberikan bantuan sosial ekonomi kepada keluarga yang 

kurang mampu seperti konvensi BBM, beras raskin dan lain sebagainya dan berupaya 

menyediakan lapangan pekerjaan yang dapat meningkatkan pendapatan ekonomi 

khususnya keluarga yang kurang mampu serta melakukan pembinaan melalui 

berbagai kegiatan olahraga dan seni yang dapat memberikan manfaat bagi kehidupan 

anak khususnya di Kelurahan Watu Bangga Kecamatan Baruga.9 
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